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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑๐๙ รูป ขาดสอบ ๒๐ รูป คงสอบ ๘๙ รูป สอบได้ ๔๕ รูป สอบตก ๔๔ รูป (๕๐.๕๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระจันทร์วงศ์ จนฺทวโร ประเสริฐศรี

๐๒/๐๔/๒๕๑๖ ๒๓/๐๓/๒๕๔๐

วัดข่อย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๐๒
พระสุธีร์ วิสุทฺโธ แกล้วกล้า

๑๔/๐๗/๒๕๑๙ ๑๓/๑๑/๒๕๕๓

วัดข่อย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระสังวาล เตชวโร ทองนันท์

๐๔/๐๖/๒๕๐๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดข่อย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระสมศักดิ

์

โชติปฺโ ดำรงค์เชือ

้

๒๖/๐๔/๒๔๙๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดข่อย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๐๕
พระอลงกรณ์ กนฺตวณฺโณ ปนทอง

๒๑/๐๖/๒๕๓๖ ๒๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดข่อย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระนพดล มหาภิฺโ สีม่วง

๐๒/๐๑/๒๕๒๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดข่อย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๐๗
พระสหสมภพ โชติวณฺโณ พ่วงพูล

๑๙/๘/๒๕๑๒
๘/๓/๒๕๕๑ วัดขุนตรา  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระธนกร ธนกโร เทียมศร
๑๕/๕/๒๕๒๔ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดขุนตรา  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๐๙
พระจาตุรงค์ อชิโต ปนทอง

๑๗/๐๓/๒๕๓๔ ๓๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระชานนท์ ชยานนฺโท กงเพ็ชร

๒๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดคงคาราม  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระอัม

้

ปยสีโล ศรีขจร
๑๘/๑/๒๕๒๒ ๒๓/๔/๒๕๕๕

วัดชมพูพน  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๑๒
พระมหาพงษ์ศิริ สิริวํโส น้อยวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๑๐/๒๕๕๖

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๑๓
พระดาวรุ่ง โชติปฺุโ กรรณเทศ

๒๐/๑๐/๒๕๑๓ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๑๔
พระมารุต สีลสาโร ไหมสีทอง

๑๐/๐๖/๒๕๓๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระพรชัย คุณวโร ศรีวรรณ

๒๕/๐๓/๒๕๐๖ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘

วัดนาค  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระทรงพล ชยาภินนฺโท ปานช้าง

๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดบันไดอิฐ  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๑๗
พระนพรัตน์ นิพฺภโย สว่างวารีย์

๓๑/๐๘/๒๕๓๔ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดพระรูป  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๑๘
สามเณรวิรัตน์  ปฐมฤทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

 วัดพระรูป  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๑๙
พระจตุพร จิตฺตทนฺโต ชูสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๓๓ ๒๔/๐๑/๒๕๕๕

วัดพลับพลาชัย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๒๐
พระชนพงษ์ กิตฺติวํโส พิมพ์นาค

๑๓/๐๔/๒๕๒๔ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดพลับพลาชัย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๒๑
พระสุพจน์ ขนฺติธโร อู่ประไพ

๐๓/๐๔/๒๕๑๐ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรณัฏฐนันท์  ขันธ์แก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๐

 วัดเวียงคอย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๒๓
พระสิโรตนม์ ตปสีโล หัสดีกันตพงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๑๕ ๒๗/๑๐/๒๕๕๔

วัดเขาพระ  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๒๔
พระนัฐพล กิจฺจสาโร เกลือคำ

้

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดเขาย้อย  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๓๖๐/๐๐๒๕
พระอัชฌาสัย รุจิตฺตธมฺโม ฉันทนารมณ์

๑๕/๐๑/๒๕๐๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๑

วัดพระธาตุศิริชัย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๒๖
พระอมฤต ปภสฺสโร ตังกิจหมืนสี

้ ่ ่

๒๖/๑๐/๒๕๑๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดยาง  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระมานพ ปฺาวโร รอดตาด

๑๓/๐๓/๒๕๑๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๕

วัดห้วยหลวง  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๒๘
พระปริพัฒน์ วิสุทฺธิจิตฺโต ทองเทือก

๑๐/๐๕/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดห้วยหลวง  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๒๙
พระยุคลประพาส สิริมงฺคโล จิตรชุ่ม

๔/๑๑/๒๔๙๘ ๒๖/๑๐/๒๕๕๖

วัดไทรย้อย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระสมศักดิ

์

จนฺทสาโร สุ่นอัมพร

๒๘/๐๔/๒๕๑๓ ๑๗/๑๑/๒๕๕๕

วัดมฤคทายวัน  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระภูมิน ฉนฺทโก ปูสระ

๒๖/๐๗/๒๕๒๐ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๓๒
พระอานนท์ อภินนฺโท อุ่นศิริ

๑๖/๖/๒๕๓๔
๓/๕/๒๕๕๗ วัดหุบกะพง  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๓๓
พระอธิการ สมบูรณ์ ปฺุวโร ยิมพวง

้

๕/๐๑/๒๕๐๓ ๒๙/๐๗/๒๕๓๖

วัดท่าลาว  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๓๔
พระวีรวัฒน์ อชิโต แตงใหญ่

๗/๐๖/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดวิบูลย์ประชาสรรค์  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๓๕
พระบุญธรรม โฆสกิตฺติโก จำปาโพธิ

์

๑๒/๔/๒๕๑๔ ๒๗/๗/๒๕๕๘
วัดหาดทราย  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๓๖
พระธรรมรัตน์ อิทธิาโน พลายละหาร

๑๐/๑๐/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดบางหอ  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๓๗
พระปราเมศ นาควโร ณ นคร

๑/๑๒/๒๔๙๘ ๑/๑๒/๒๕๕๘
วัดปากลัด  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๓๘
พระสมหมาย กิตฺติาโณ อ่วมสอาด

๙/๑๒/๒๕๐๐
๙/๕/๒๕๕๔ วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๓๙
พระชัยณัฏฐพงศ์ สุขวราสโภ เพ็งนวม

๐๕/๐๒/๒๕๐๕ ๐๘/๐๕/๒๕๓๕

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๔๐
พระอภินพ พฺรหฺมาโณ วจีปะสี

๑๐/๐๓/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๔๑
พระสนาน สมานฉนฺโท เกิดลาภ

๒๖/๑๑/๒๔๙๓
๗/๒๙/๒๕๕๕

วัดปาเขารักษ์  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๔๒
พระทวีศักดิ

์

สุนทโร สุขสาลี
๑๗/๕/๒๕๒๘ ๑๘/๗/๒๕๕๓

วัดพุพลู  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๔๓
พระอิทธิเดช อธิจิตฺโต สีคะ ๕/๖/๒๕๒๖ ๖/๗/๒๕๕๗ วัดพุพลู  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๔๔
พระสุทธิพร เขมจาโร คุ้มม่วง

๒๓/๑๑/๒๕๓๖
๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๓๖๐/๐๐๔๕
พระไชยาสิทธิ

์

ิตสทฺโธ ดังแสง

๒๕/๗/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๕๘
วัดลินช้าง

้

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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