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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๒๑๙ รูป ขาดสอบ ๕๖ รูป คงสอบ ๑๖๓ รูป สอบได้ ๕๖ รูป สอบตก ๑๐๗ รูป (๓๔.๓๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๓๕๙/๐๐๐๑
พระวันชัย อธิปฺโ สุขนุ่น

๒๓/๑๒/๒๕๒๒ ๐๔/๐๒/๒๕๕๔
วัดเขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๓๕๙/๐๐๐๒
พระประจิม สิริคุตฺโต ศิบุญนันท์

๑๐/๔/๒๔๘๙
๕/๕/๒๕๕๒ วัดบ่อสามแสน  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๐๓
พระปรอท สุทฺธิคุโณ แก้วห้อย

๐๑/๐๓/๒๔๙๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดบ่อสามแสน  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๐๔
พระทวีศักดิ

์

โกวิโท อินทโชติ

๑๙/๐๖/๒๕๓๒ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

วัดบ่อสามแสน  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๐๕
พระไกรสรณ์ กตสาโร แสงเมล์

๒๗/๓/๒๕๓๒

๙/๔/๒๕๕๓ วัดปราสาท  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๐๖
พระเพชร ิตวีโร ญายอด

๑๐/๑/๒๕๒๒ ๒๒/๕/๒๕๕๕
วัดปราสาท  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๐๗
พระสุรพงษ์ สนฺตวาโจ ปอมปราการ

๒๘/๕/๒๕๑๔ ๑๐/๗/๒๕๕๗
วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรอัษฎายุธ  กลินหัวไผ

่

๒๐/๗/๒๕๔๓

 วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรพงษ์พัตร  เพ็งเรา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๑๐
สามเณรอัษฎาวุธ  กลินหัวไผ

่

๒๐/๗/๒๕๔๓

 วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๑๑
สามเณรสุรชัย  พิษณุไทย

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรกิงสัก

่

 จันทร
๒๗/๔/๒๕๔๖

 วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรธนายุทธ  ขอมีกลาง

๑๔/๓/๒๕๔๔

 วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรเรวัตร  เสนาวุฒิ

๙/๖/๒๕๔๔
 วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๑๕
พระคำตา สนฺตจิตฺโต แสนสี

๓๑/๓/๒๕๑๐ ๑๙/๗/๒๕๕๖
วัดมอสำราญ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๑๖
พระนพพร าณวีโร ศรีนวล

๒๖/๑๒/๒๕๐๔ ๑๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดมะกอกหวาน  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๑๗
พระวีระพงษ์ สนฺตจิตฺโต เยสูงเนิน

๒๕/๐๓/๒๕๑๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดยางเรียง  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๑๘
พระยุทธนา วชิรวํโส คุมพล

๑๗/๑/๒๕๓๓

๔/๑/๒๕๕๖ วัดไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๑๙
พระสมบัติ มหาปคุโณ วิยาพร

๒๕/๗/๒๕๐๐
๒/๓/๒๕๓๔ วัดเสด็จ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๒๐
พระชนะศึก ถาวโร ชืนบาน

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๔/๐๑/๒๕๕๖

วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๒๑
พระอภิวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ แก้วอุ๊ด

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๒๒
พระมหาภาณุวัฒน์ สุจิณฺโณ อินทร์คีรี

๑๘/๐๘/๒๕๓๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรจิรศักดิ

์

 คงมี

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรปารเมศ  มะยมตะคุ

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

 วัดสังฆานุภาพ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๓
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กพ ๓๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรศุภชัย  พิมสอน

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

 วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรจิรพันธ์  เอียมสุภา

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๒๗
พระโกสินทร์ มหาปคุโณ คงถินฐาน

่

๒๐/๔/๒๕๒๕ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดเนินสำราญ  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๒๘
พระบุญธรรม ปฺุนาโค ประเสริฐสังข์

๑๐/๖/๒๕๑๖ ๒๕/๑/๒๕๕๖
วัดหนองลวกหิรัญญาราม

 

กพ ๓๓๕๙/๐๐๒๙
พระสุทัศน์ ิตธมฺโม รัตนา ๑/๕/๒๕๓๖ ๑/๖/๒๕๕๗ วัดเขาคีริส  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๓๐
พระชัยยศ โชติวโร แซ่จึง

๑/๑๐/๒๕๒๑
๑/๗/๒๕๕๕ วัดพระนอน  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๓๑
พระจักราวุธ อภิปฺุโ รุกขชาติ

๑๗/๕/๒๕๓๖ ๒๐/๗/๒๕๕๖
วัดลานช้างท่าว  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๓๒
พระวีระ มหาปฺุโ ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๓๓ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดลานทอง  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๓๓
พระเอกรัฐ ปริปุณฺโณ มาเขียว

๐๔/๐๗/๒๕๑๘ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗

วัดลานทอง  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๓๔
พระศักชัย สุธีโร ทองคำ

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดคูหาสวรรค์  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๓๕
พระพงศธร ิตเมโธ ฤทธิคง

์

๒๓/๐๓/๒๕๓๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๓๖
พระสมบัติ ฉนฺทธมฺโม เพิมทวีทรัพย์

่

๑๖/๙/๒๕๒๙ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

วัดพัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๓๗
พระณัฐวุฒิ ณฎฺวุฑฺโฒ โพธิทรง

์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสิงคาราม  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๓๘
พระพิสาล สิกฺขาสโภ บรรลือศักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๐๐ ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๓๕๙/๐๐๓๙
พระดำรง พลาโณ นาคคำ

๐๒/๐๖/๒๕๐๓ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘ วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๓๕๙/๐๐๔๐
พระชรัมภ์ ณฐชนนท์ อภิปุณฺโณ เงินสุข

๑๗/๐๘/๒๕๓๐ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดจันทาราม  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๔๑
พระกลทีป มหาคุโณ คำโสภา

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดนาร้อยไร่  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๔๒
พระบุญวิศณุ ผลาโณ สุภาเพรียร

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ่อทอง  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๔๓
พระสายธาร คุณสิปฺโป อันเตวาสิก

๒๑/๑๑/๒๕๐๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดพรหมพาราม  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๔๔
พระคมกฤช ิตเปโม ขุนศรีสุขขา

๕/๘/๒๕๐๗
๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดแม่ลาดใหญ่  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๔๕
พระทองสุข อาภายุตฺโต จันทันโอ

๐๔/๐๒/๒๔๙๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีภิรมย์  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๔๖
พระเอกชัย านชโย ขลิบพุดซา

๓๐/๑๐/๒๕๒๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองเต่าทอง  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรจักกฤษ  แก่นโต

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

 วัดหนองเต่าทอง  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๔๘
พระกล้วย ตปสีโล มันกสิกรรม

่

๑/๑/๒๔๙๐ ๒/๗/๒๕๕๗ วัดคลองเตย  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๔๙
พระไพบูลย์ อุชุโก ชายสีอ่อน

๒๙/๐๔/๒๕๒๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๔

วัดคีรีศรีเจริญธรรม  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๕๐
พระศักดา ปยธมฺโม เฉลิมนาม

๑๑/๐๘/๒๕๒๒ ๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วัดทุ่งหญ้าคา  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๕๑
พระอานนท์ ยสินฺธโร ภูบุญทน

๒๔/๐๖/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดมอสังเวียน  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๕๒
พระปญญา ปฺาธโร พ่วงแตง

๒๘/๖/๒๕๒๒

๑/๔/๒๕๕๘ วัดถนนน้อย  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๕๓
พระอารักษ์ ภูมิวิริโย เมืองแสน

๐๗/๐๘/๒๔๙๗

๑/๔/๒๕๕๐ วัดบึงสำราญใหญ่  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๕๔
พระสมปอง าณชโต พรมรูป

๒๕/๐๗/๒๕๑๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดชัยเคือง  

กพ ๓๓๕๙/๐๐๕๕
พระธานี จิรสุโภ หิตปราณี

๑๒/๒/๒๕๐๖ ๒๗/๖/๒๕๕๒
วัดใหม่สุทธาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๓๕๙/๐๐๕๖
พระเศียร จิรสีโร ปจจัยเจ

๔/๑๑/๒๔๙๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๑

วัดปางตาไว  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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