
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๕๒๘ รูป ขาดสอบ ๕๕ รูป คงสอบ ๔๗๓ รูป สอบได้ ๑๔๕ รูป สอบตก ๓๒๘ รูป (๓๐.๖๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระสำราญ ธมฺมสาโร ปญจบุรี

๐๓/๑๐/๒๔๙๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

กลางปากกราน  

อย ๒๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรสมเกียรติ  ไชยพา

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรญัตติพงษ์  โขมะพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรโกมล  วิลัยศิล

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรพีรพล  ภาคอินทรีย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรธีรภัทร  ทองมินตรา

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรสิทธิโชค  ฟนไร่

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรชวัล  พันธ์ชนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรวิศรุต  แซ่ปง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรณัฐวุฒิ  ชืนตา

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรบุญรอด  ศรีจะทิง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรบุญฑณิก  ทรายทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรศักดิธัช  ทองกุม

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรยศวิศัลย์  ไกรนิยม

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรบารมี  ห่วงเงิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระสุวัฒน์ ธมฺมทีโป พวงเข็มแดง

๑๔/๑๒/๒๕๑๗
๑๑/๕/๒๕๕๑

กุฎีลาย  

อย ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระสุบรรณ์ สนฺตกาโย บัวแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๐๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๓

เกาะแก้ว  

อย ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระทวี โชติปฺโ กรรณาลงกรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๐๙
๒๔/๗/๒๕๕๘

เกาะแก้ว  

อย ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระสุนทร ทิฏธมฺโม ทองโชติ

๒๗/๑๐/๒๕๐๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๖

ไก่เตีย

้

 

อย ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระมนัส วราสโภ รัมมะสังข์

๑๙/๐๔/๒๕๐๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗

ไก่เตีย

้

 

อย ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระชาลี อาภาธโร เบญจหิรัญศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๑๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกจินดาราม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรอนุสรณ์  สุนทรา

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

 โคกจินดาราม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระยุทธนา จนฺทสีโล พิเชฐสกุล

๑๖/๐๘/๒๔๙๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ช่างทอง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระธีระเดช ธีรเตโช อรุณเสถียร

๑๔/๐๒/๒๔๙๙ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

ตึก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระธนากร ธนปฺโ บวรนนทราธร

๐๙/๑๐/๒๔๙๗ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

ทรงกุศล  

อย ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระยุทธ สุจิตฺโต ทิวทองธนา

๐๑/๑๑/๒๕๒๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๖

บางกะจะ  

อย ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระนคร นคโร สุภาผล

๑๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

ไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระชยุตม์ ชยอุตฺตโม วรรณวรางค์

๒๘/๐๖/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระชัยวรา ธมฺมรโต ดวงดาว

๓๐/๐๓/๒๕๐๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

พนมยงค์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระสรายุทธ กตสาโร เพ็งบุญทัต

๑๙/๐๗/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

พนมยงค์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระนัฐพงษ์ นาถกโร มีปราชญ์สม

๓๐/๑๒/๒๕๐๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

พนมยงค์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระกิตติยุทธ สุกิตฺติโก เนาวดี

๒๕/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

พนัญเชิง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรนิติพล  เอมะรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

 พนัญเชิง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรยีติบ

่ ๊

 ทำนาดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

 พนัญเชิง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสุทธิชัย  ซองดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

 พนัญเชิง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวายุ  เย็นไธสง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 พนัญเชิง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรจิรวัฒน์  ใจกว้าง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 พนัญเชิง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระสมรัก เตชปฺุโ ศรีนาคล้วน

๑๒/๐๒/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

พระงาม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระณัฐวุฒิ ณฏวุโฒ จันทร์ประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

พระญาติการาม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร ทันประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๐๒ ๒๒/๐๑/๒๕๔๐

พุทไธศวรรย์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระวรจักษ์ คุเณสโก ขุนรถ

๑/๑/๒๕๑๓
๑๖/๑๑/๒๕๕๗

ภูเขาทอง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระประธาน สุมงฺคโล ขวัญมงคล

๖/๑๑/๒๔๘๖
๔/๒/๒๕๕๘

มหาโลก  

อย ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระนที กิตฺติธีโร จิตรอามาตย์

๐๓/๐๖/๒๕๑๗ ๒๒/๐๗/๒๕๔๘

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระสมจิตร ขนฺติสมฺปนฺโน ปองกัน

๐๕/๐๗/๒๔๘๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๔

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระสามารถ สมาหิโต เบ้านามโฮง

๑๕/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระกฤษฏ์ าณวีโร จิตพินิจยล

๐๓/๐๔/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระณรงค์ ปภาโต สร้างนานอก

๒๖/๐๑/๒๕๒๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระสันติ สนฺติกโร มูลจัด

๐๗/๐๕/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระธาวิต อาริโย จันทร์วิภาดิลก

๑๐/๐๙/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระนุภูมิ สฺโต ตรีบุญปลูก

๑๓/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระรุ่งเรือง ิติโก ปนเหน่งเพชร์

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระชาตรี ิตพโล ศรีขจรลาภ

๑๙/๑๒/๒๕๐๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระเจตพล เจตพโล สาสอน

๐๒/๐๒/๒๕๑๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระกิติพงษ์ กิตฺติวํโส สายบัวเพ็ชร

๑๖/๑๐/๒๕๒๒ ๑๙/๐๕/๒๕๕๕

รัตนชัย  

อย ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระวิษณุ อนุตฺตโร ขันธรูจี

๐๖/๐๗/๒๕๒๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

รัตนชัย  

อย ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระแถลง มหาปฺโ ด่านสร้อย

๑๐/๗/๒๕๐๕
๑/๗/๒๕๕๗

ราชประดิษฐาน  

อย ๒๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรบุญทรัพย์  จันทร์สอน

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

 ศาลาปูน  

อย ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระเสกสรรค์ จิตฺตชโย ศรีอนุสรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๑๓ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

สนามไชย  

อย ๒๒๕๙/๐๐๕๙
พระสมชาย ปภสฺสโร ทองอินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๑๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระสง พุทฺธปาโล สวน

๐๑/๑๒/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘

สำเภาล่ม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระโกสิน านวีโร โกสันเทียะ

๐๕/๐๕/๒๕๒๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

สำเภาล่ม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระสิงห์หาญ จารุธมฺโม ผุดผ่อง

๑๔/๐๒/๒๔๙๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

สำเภาล่ม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๖๓
พระชอบ วลฺลโภ คล้ายปุย

๑๔/๐๔/๒๕๐๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

สำเภาล่ม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๖๔
พระวรากรณ์ ธมฺมวโร นุชประไพ

๑๓/๐๘/๒๕๓๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

สุวรรณดาราราม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระประเทือง กนฺตจาโร มีสมเดช

๐๔/๐๕/๒๕๒๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

หันตรา  

อย ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระณัฐภูมิ ปภากโร แสงศิริอัมพร

๒๐/๑๑/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

หันตรา  

อย ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระพลวัฒน์ พลวฑฺฒโน แสงพุ่ม

๓๐/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

หันตรา  

อย ๒๒๕๙/๐๐๖๘
พระบุญส่ง สุภโร โมกหอม

๒๒/๐๙/๒๕๒๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๔

ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระไกรเชฏฐ์ อภิปาโล สุขอธิเศรษฐ์

๒๗/๐๑/๒๕๐๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระณรงค์ านิโย สงบวาจา

๑๐/๑๑/๒๕๐๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระชัชวาล อภิลาโภ แก้วสัตยา

๕/๙/๒๕๒๕ ๖/๙/๒๕๕๗
อินทาราม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๗๒
พระสุรนารถ ธมฺมทีโป ปนวิเศษ

๒๒/๐๘/๒๕๒๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๔

นางคุ่ม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระชูชาติ ภูริาโณ ปรีชาเวทย์

๑๑/๐๖/๒๔๙๖ ๑๔/๑๑/๒๕๕๖

ศาลาลอย  

อย ๒๒๕๙/๐๐๗๔
พระเฉลิมพล ิตสาโร บุญชืน

่

๒๑/๑๑/๒๕๒๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

กุฎีกรุ  

อย ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระประกอบ ชาคโร ชูตินันท์

๑๒/๐๓/๒๕๑๑ ๐๔/๐๘/๒๕๕๖

ตะโหนด  

อย ๒๒๕๙/๐๐๗๖
พระนราธิป ชินวโร รักไทย

๐๔/๑๑/๒๕๑๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

พระนอน  

อย ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระอโนชา จารุธมฺโม แก้วแดง

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

พระนอน  

อย ๒๒๕๙/๐๐๗๘
พระธงชัย ชยธมฺโม หอมสอาด

๑๖/๑๐/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

พระนอน  

อย ๒๒๕๙/๐๐๗๙
พระยงยุทธ ิตปฺุโ เฮือนไทย

๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

พร้าวโสภณาราม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระกรกฏ กิตฺติภทฺโท เงินเนย

๑๘/๐๗/๒๕๑๑ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

มาบพระจันทร์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๘๑
พระสมุห์มหาคุณณ์ ปุตฺตกาโม มาลาพงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๒ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

เรือแข่ง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๘๒
พระชัยรัตน์ เขมงฺกโร วิจิตรจัน

่

๑๒/๐๖/๒๕๒๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

ลาย  

อย ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระกฤติน โกวิโท วิเศษประสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

หนองโคก  

อย ๒๒๕๙/๐๐๘๔
พระอนิรัญต์ ปภสฺสโร ใหญ่ยงค๋

๑๐/๘/๒๕๓๘
๒/๕/๒๕๕๘

เทพมงคล  

อย ๒๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรหน่าย  แซ่ว่าง

๒๐/๓/๒๕๔๒

 สุคนธาราม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรเด่นชัย  แซ่ว่าง

๑๑/๗/๒๕๔๕

 สุคนธาราม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๘๗
พระเอกชัย ชยธมฺโม ชูวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๒๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

ทางยาว  

อย ๒๒๕๙/๐๐๘๘
พระมานะ ปภากโร สุขสุรัส

๑๘/๐๓/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ศิริสุขาราม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๘๙
พระวิศวนาถ ธมฺมสาโร สังเกต

๗/๒/๒๕๐๗
๑๖/๒/๒๕๕๖

เก้าห้อง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๙๐
พระสุรเดช สิริพุทฺโธ ถวายนาค

๒๕/๖/๒๕๐๖
๔/๖/๒๕๕๗

สีกุก  

อย ๒๒๕๙/๐๐๙๑
พระกิจพงษ์ ถาวโร ประคองทรัพย์

๒๒/๘/๒๕๒๓ ๑๐/๗/๒๕๕๗

ดาวคะนอง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๙๒
พระกิตติศักดิ

์

เหมกธมฺโม รัตนโชค

๑๐/๑๑/๒๕๑๕
๒๐/๗/๒๕๕๗

ตาลเอน  

อย ๒๒๕๙/๐๐๙๓
พระอานนท์ อคฺคธมฺโม เขตลิขิตวรกุล

๘/๘/๒๕๑๙ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ตาลเอน  

อย ๒๒๕๙/๐๐๙๔
พระมงคลชัย วราโณ ลือลาภ

๖/๑๒/๒๕๓๒ ๑๕/๓/๒๕๕๘

ตาลเอน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๒๕๙/๐๐๙๕
พระศิริวิทย์ เทวธมฺโม ฟุงอวยชัย

๒๓/๔/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ตาลเอน  

อย ๒๒๕๙/๐๐๙๖
พระธนเศรษฐ อมรธมฺโม ช่วงโชติกุล

๑๗/๙/๒๕๑๗ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ทางกลาง  

อย ๒๒๕๙/๐๐๙๗
พระเนวิน าณทีโป ควรพินิจ

๒๕/๑๐/๒๕๒๐

๒/๓/๒๕๕๗
เทพอุปการาม  

อย ๒๒๕๙/๐๐๙๘
พระปวริศ จิตฺตทนฺโต ภาคินโสภณ

๑๗/๕/๒๕๒๖
๕/๗/๒๕๕๗

นนทรีย์  

อย ๒๒๕๙/๐๐๙๙
พระไท อิสฺสรธมฺโม ธรรมกิจ

๒๕/๖/๒๕๓๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

นาค  

อย ๒๒๕๙/๐๑๐๐
พระสิทธิพร ปุณฺณาโภ ทัศนวิพากษ์

๖/๑/๒๕๑๕ ๑๖/๕/๒๕๕๙

บางเดือ

่

 

อย ๒๒๕๙/๐๑๐๑
พระประชวน ปภํสฺสโร กุณฑลทอง

๑๙/๑/๒๕๑๐ ๒๗/๓/๒๕๕๒

บ้านม้า  

อย ๒๒๕๙/๐๑๐๒
พระวีระพล ปภสฺสโร บุญปกครอง

๖/๑๑/๒๕๒๓ ๑๔/๖/๒๕๕๘

อินกัลยา  

อย ๒๒๕๙/๐๑๐๓
พระสันติ สุทฺธาโภ พงษ์บัว

๑๐/๐๒/๒๕๒๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

กำแพง  

อย ๒๒๕๙/๐๑๐๔
พระจำเนียร านาสโภ ศรีจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๒๐ ๒๔/๐๗/๒๕๔๘

ขนอนใต้  

อย ๒๒๕๙/๐๑๐๕
พระสมบูรณ์ ิตกรณีโย ผูกเหมาะ

๑๐/๑๐/๒๕๓๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

ขนอนใต้  

อย ๒๒๕๙/๐๑๐๖
พระบุญเลิศ อหิงฺสโก พุ่มฉัตร

๑๙/๑๒/๒๕๑๔
๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ขนอนใต้  

อย ๒๒๕๙/๐๑๐๗
พระณรงฤทธิ

์

ิตวิริโย สีระโภชน์

๒๗/๑๒/๒๕๓๘ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

ขนอนใต้  

อย ๒๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรสุทธิพงษ์  ภาคีฉาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

 ขนอนใต้  

อย ๒๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรวิวิธวินทร์  มีอยู่สามแสน

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

 ขนอนใต้  

อย ๒๒๕๙/๐๑๑๐
พระสภาวชัย ฉนฺทธมฺโม ขุนทอง

๒๗/๐๒/๒๕๑๑ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

ชุมพลนิกายาราม  

อย ๒๒๕๙/๐๑๑๑
สามเณรอนุชา  ยะสาย

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

 ชุมพลนิกายาราม  

อย ๒๒๕๙/๐๑๑๒
สามเณรอานัต  อยู่นาทุ่ง

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

 ชุมพลนิกายาราม  

อย ๒๒๕๙/๐๑๑๓
พระวิรัช ปสนฺนจิตฺโต สุวรรณเพชร

๐๖/๐๕/๒๔๘๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

ธรรมนาวา  

อย ๒๒๕๙/๐๑๑๔
สามเณรชัยภัทร  ขำจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

 ธรรมนาวา  

อย ๒๒๕๙/๐๑๑๕
พระปรีชา ปยาโณ แหวนนาค

๑๐/๑๐/๒๕๑๑ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

บ้านแปง  

อย ๒๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรณพวัฒน์  โตบัณฑิตย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

 บ้านพาสน์  

อย ๒๒๕๙/๐๑๑๗
พระดนัย จิตฺตสํวโร จรัสอริยทรัพย์

๐๖/๐๗/๒๕๐๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๔

เปรมประชากร  

อย ๒๒๕๙/๐๑๑๘
พระวิวัฒน์ านวโร ไกรทอง

๐๒/๐๓/๒๕๓๑ ๒๗/๐๕/๒๕๕๔

เปรมประชากร  

อย ๒๒๕๙/๐๑๑๙
พระวีระชัย วรธมฺโม บัวศรี

๑๐/๐๑/๒๕๐๐ ๒๗/๐๕/๒๕๕๖

เปรมประชากร  

อย ๒๒๕๙/๐๑๒๐
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมิโก ธรรมวันนา

๑๒/๐๖/๒๕๓๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

เปรมประชากร  

อย ๒๒๕๙/๐๑๒๑
พระอำนาจ ปฺาพโล แหวนทอง

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

โพธิ

์

 

อย ๒๒๕๙/๐๑๒๒
พระบุญสงค์ ธมฺมกาโม กุมพะวง

๑๗/๐๘/๒๕๑๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วิเวกวายุพัด  

อย ๒๒๕๙/๐๑๒๓
พระวานเซียน โชตินโร ซาน

๐๕/๐๑/๒๕๒๓ ๑๕/๐๓/๒๕๔๕

เจริญธรรม  

อย ๒๒๕๙/๐๑๒๔
พระภุชงค์ วรปฺโ พุ่มสะอาด

๒๑/๕/๒๕๐๑ ๒๑/๖/๒๕๕๗

ดอนหญ้านาง  

อย ๒๒๕๙/๐๑๒๕
พระชาญชัย ปฺาธโร ชูธรรม

๑๔/๖/๒๕๓๓ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

ดอนหญ้านาง  

อย ๒๒๕๙/๐๑๒๖
พระธีรพล ธีรปฺโ อรรถาเวช

๙/๗/๒๕๐๙ ๖/๒/๒๕๕๗
ตะโก  

อย ๒๒๕๙/๐๑๒๗
พระวินัย ปยธมฺโม มีวงษ์

๑๕/๕/๒๕๐๙ ๓/๑๑/๒๕๕๗

ตะโก  

อย ๒๒๕๙/๐๑๒๘
พระเด่นดวง เตชวโร เยาวรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๑๙ ๒๖/๐๑/๒๕๕๗

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๒๕๙/๐๑๒๙
พระณรรฐณัฐวัฒน์ เขมรํสี พรเพชรวิศาล

๓/๕/๒๕๓๖ ๒๒/๖/๒๕๕๗

ปทุมวัน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔ / ๕
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๒๕๙/๐๑๓๐
พระธนกฤต รตนวณฺโณ มโนธรรมคูณ

๒๖/๗/๒๕๒๓ ๒๔/๕/๒๕๕๘

ปทุมวัน  

อย ๒๒๕๙/๐๑๓๑
พระสมพิศ ฉนฺทวโร โพธิทอง

์

๑๖/๑๐/๒๔๙๙
๕/๑๒/๒๕๔๓

หลักชัย  

อย ๒๒๕๙/๐๑๓๒
พระเฉลียว ธมฺมปาโล บุญส่ง

๑๓/๐๖/๒๕๑๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

หลักชัย  

อย ๒๒๕๙/๐๑๓๓
พระณัฐพล านากโร สอนสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๒๖ ๒๕/๐๓/๒๕๕๖

กุฎีประสิทธิ

์

 

อย ๒๒๕๙/๐๑๓๔
พระวชิระพันธ์ ิตเมโธ ชนะศีล

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

กุฎีประสิทธิ

์

 

อย ๒๒๕๙/๐๑๓๕
พระธนญชัย กนฺตปฺโ ธนะสะสมทรัพย์

๑๖/๔/๒๕๐๓ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

พะยอม  

อย ๒๒๕๙/๐๑๓๖
สามเณรศุภกฤษ  เกียะแต๊ะ

๒๑/๕/๒๕๔๒

 พะยอม  

อย ๒๒๕๙/๐๑๓๗
พระชยพล อรุโณ นุราฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๒๔
๐๓/๐๗/๒๕๕๗

ลาดทราย  

อย ๒๒๕๙/๐๑๓๘
พระธนกร สิริวฑฺฒโก กระจายศรี

๐๖/๐๕/๒๕๒๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๔

ศรีประชา  

อย ๒๒๕๙/๐๑๓๙
พระเดชา อนาลโย คงคานนท์

๙/๙/๒๕๐๕ ๑/๗/๒๕๕๘
กระโดงทอง  

อย ๒๒๕๙/๐๑๔๐
พระอำนวย อตฺตคุตฺโต ฤกษ์บัญชี

๗/๑๐/๒๔๙๙ ๕/๑๒/๒๕๕๖

กลาง  

อย ๒๒๕๙/๐๑๔๑
พระดิเรก อภิชาโต เทียนบูชา

๑๔/๐๗/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

โคกจุฬา  

อย ๒๒๕๙/๐๑๔๒
พระอาทิตย์ เกสโร สุขชืนศรี

่

๒๔/๐๒/๒๕๓๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

เจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๒๕๙/๐๑๔๓
พระสมภาคย์ ปภสฺสโร สุขวิบูลย์

๒๑/๐๑/๒๕๐๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

โพธิ

์

 

อย ๒๒๕๙/๐๑๔๔
พระเฉลิมศักดิ

์

สํวรจิตฺโต ฤกษ์ประสูตร์

๒๑/๑/๒๕๑๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

รางจระเข้  

อย ๒๒๕๙/๐๑๔๕
พระสมุห์นรินทร์ ปฺาวฑฺฒโน จันทรินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๓๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

โตนดเตีย

้

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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