
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๒๖๕ รูป ขาดสอบ ๖๓ รูป คงสอบ ๒๐๒ รูป สอบได้ ๘๓ รูป สอบตก ๑๑๙ รูป (๔๑.๐๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระอภิชาต อภิชาโต พงษ์เผือก

๐๖/๐๓/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

แก่นเหล็ก  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระอลงกรณ์ กนฺตวณฺโณ ปนทอง

๒๑/๐๖/๒๕๓๖ ๒๙/๐๔/๒๕๕๗

ข่อย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระนพดล มหาภิฺโ สีม่วง

๐๒/๐๑/๒๕๒๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ข่อย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระธนกร ธนกโร เทียมศร

๑๕/๐๕/๒๕๓๘
๒๕/๗/๒๕๕๘

ขุนตรา  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระชานนท์ ชยานนฺโท กงเพ็ชร

๒๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

คงคาราม  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระอนุชา สมาจาโร แซ่ลี

้

๐๔/๐๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ช้าง  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระมหาพงษ์ศิริ สิริวํโส น้อยวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๑๐/๒๕๕๖

ทองนพคุณ  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระดาวรุ่ง โชติปฺุโ กรรณเทศ

๒๐/๑๐/๒๕๑๓ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

ทองนพคุณ  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระมารุต สีลสาโร ไหมสีทอง

๑๐/๐๖/๒๕๓๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

ทองนพคุณ  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระพรชัย คุณวโร ศรีวรรณ

๒๕/๐๓/๒๕๐๖ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘

นาค  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระชิโณทร านิสฺสโร คุ้มศิริ

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๗

ปอม  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระชนพงษ์ กิตฺติวํโส พิมพ์นาค

๑๓/๐๔/๒๕๒๔ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

พลับพลาชัย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระสุพจน์ ขนฺติธโร อู่ประไพ

๐๓/๐๔/๒๕๑๐ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

มหาธาตุ  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระมงคล สุขกาโม กล่อมศรี

๑๐/๕/๒๕๑๐ ๐/๑๑/๒๕๕๕

ไร่ดอน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระสุรณรงค์ รวิวณฺโณ แจ่มจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๓๐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระพระกฤษณะ กตปฺุโ ขัติมณี

๕/๖/๒๕๓๒ ๒๙/๕/๒๕๕๘

แก่งกระจาน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระวิรัตน์ วิมโล ทรัพย์ประสงค์

๗/๒/๒๕๑๕ ๑๙/๕/๒๕๕๙

แก่งกระจาน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรวรวุฒิ  เซ่งเครือ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 แก่งกระจาน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระฐิติพงศ์ กลฺยาณคุตโต ชนะชัย

๑๐/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๘

ร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระเมธี อินฺทวํโส เจิมจันทร์

้

๙/๗/๒๕๑๗ ๒๑/๖/๒๕๕๒

หนองปนแตก  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระวิบูลย์ มหาวิริโย นามไว

๒๙/๑/๒๕๓๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองปนแตก  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระชาติชาย สุทฺธจิตฺโต สุขเงิน

๒๙/๐๗/๒๕๐๙ ๐๘/๐๔/๒๕๕๒

เขานาควิวัฒน์  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระชัยณัฎฐพงศ์ สุขวราสโภ เพ็งนวม

๒๒/๐๒/๒๕๐๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๓

เขาพระ  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระเสนาะ จนฺทธมฺโม จันทร์ใหญ่

๐๕/๑๑/๒๕๐๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๕

คูหาบรรพต  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑ / ๓

้
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พบ ๒๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรลู  ฮวาง

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

 เทพประชุมนิมิตร  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระชานนท์ โรจนธมฺโม แซ่เตียว

๐๑/๑๑/๒๕๑๕ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

บ้านกล้วย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระสุจินต์ วรธมฺโม อโนนาม

๐๑/๐๔/๒๕๐๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

บ้านบน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระนิตย์ หิตกฺกโร วัฒนวงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๐๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

พระธาตุศิริชัย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระรวี สุจิตฺโต ชืนชม

่

๑๕/๐๒/๒๕๐๖ ๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระจีรวัฒน์ ธีรปฺโ บุญเรือง

๑๐/๐๙/๒๕๐๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๔

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระปฏิพัทธ์ จนฺทสาโร อบเชย

๒๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

สวนโมก  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระแก่น จารุธมฺโม พรมทัต

๑๐/๑๒/๒๕๑๑ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

หนองชุมพล  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระนาวิน กวิวํโส เพิมดี

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

ห้วยโรง  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระปริพัฒน์ วิสุทฺธิจิตฺโต ทองเทือก

๑๐/๐๕/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ห้วยหลวง  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระกฤษฎาภรณ์ าณธโร วันเพ็๗

๒๒/๓/๒๕๓๑ ๑๐/๘/๒๕๕๖

คลองสายหนึง

่

 

พบ ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระปริญญา ิตปฺุโ ศรีหอม

๒๘/๘/๒๕๓๔
๗/๖/๒๕๕๗

ชะอำ  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระยุคลประภาส สิริมงฺคโล จิตรชุม

๔/๑๑/๒๔๙๘ ๒๖/๑๐/๒๕๕๖

ไทรย้อย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระบุญรวม สปฺปุโ เทียนทอง

๑/๓/๒๔๙๕ ๗/๓/๒๕๕๘
ไทรย้อย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระอัมรินทร์ สิทฺธิกโร บำรุงกิจ

๑๔/๖/๒๕๒๙ ๓๑/๕/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระสมศักดิ

์

จนฺทสาโร สุ่นอัมพร

๒๘/๔/๒๕๑๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๕

มฤคทายวัน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระอานนท์ อภินนฺโท อุ่นศิริ

๑๖/๖/๒๕๓๔
๓/๕/๒๕๕๗

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระบุญผล ธีรปฺโ ปานชาตรี

๓๐/๕/๒๕๐๓ ๑๔/๕/๒๕๕๙

สมุทรคาม  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระมานะ อภินนฺโท แสนประเสริฐ

๑๗/๗/๒๕๒๖ ๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองเผาถ่าน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระศรีภูมิ สิริวณฺโณ นิลอุบล

๑๖/๘/๒๕๒๔ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระภูพิน ฉนฺทโก ปูสระ

๒๖/๙/๒๕๒๐
๒/๑/๒๕๕๘

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรฤทธิไกร  ฤทธิศิริ

์

๑๓/๑/๒๕๔๓

 ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรอุมดมศักดิ

์

 ไสสนิท
๖/๒/๒๕๔๓

 ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรสมควร  กุลไทย

๔/๕/๒๕๔๕
 ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระวิชาญ ชาคโร โยดินชัย

๑/๙/๒๕๑๐
๒๓/๒/๒๕๕๘

อ่างหิน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระทรงพล ชยาภินนฺโท ปานช้าง

๒๐/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๓/๒๕๕๘

อ่างหิน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรนันทกร  พู่กุลอนันต์

๑๗/๓/๒๕๔๐

 อ่างหิน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระศักดินนท์ ธีรปโ นุชเนตร

๒๘/๕/๒๕๓๗
๖/๔/๒๕๕๗

เขาปากช่อง  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ

ทรัพย์พิเชษฐ์พงศ์ ๔/๑/๒๕๒๖
๒๒/๑๑/๒๕๕๘

เขาปากช่อง  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระอัศนัย ปริชาโน วรรณา

๑๗/๕/๒๕๓๔ ๒๙/๘/๒๕๕๘

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระสุริยนต์ ยตินฺธโร ปนแก้ว

๕/๑๐/๒๕๒๐ ๑๑/๕/๒๕๕๗

ชลธราราม  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระสุทิน ปยสีโล เรืองอร่าม

๑๕/๔/๒๕๐๕
๔/๖/๒๕๕๘

ชลธราราม  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๕๗
พระประสงค์ สุธมฺโม มาคล้าย

๑๔/๑๑/๒๕๑๒

๗/๕/๒๕๕๗
ตาลกง  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระชานนท์ าณวุฑฺโฒ ปญญา

๔/๓/๒๕๐๕ ๖/๕/๒๕๓๓
ท่าคอย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๕๙
พระณัฐพล านธมฺโม ทองใหญ่

๑๙/๑๑/๒๔๘๔
๑๒/๗/๒๕๕๖

ท่าคอย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒ / ๓

้
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พบ ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระพรต พลวโร อินพรม

๓/๙/๒๕๑๓ ๑๒/๖/๒๕๕๗

ท่าคอย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระพงษ์เพชร วชิโร เซียงจ๊ง

่

๒/๑๐/๒๕๓๒ ๑๒/๗/๒๕๕๘ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระชรัตน์ คุณวุฑฺโฒ พวงแดง

๑๐/๙/๒๕๓๒ ๒๐/๖/๒๕๕๓

ยางชุม  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๖๓
พระปรีชา ปฺาวุฑฺโฒ ไร่หินถ่วง

๑๗/๓/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๖

ยางชุม  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๖๔
พระสุรเชษฐ์ ปภากโร แย้มผ่อง

๒๒/๘/๒๕๒๘ ๒๕/๕/๒๕๕๖

วิบูลย์ประชาสรรค์  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระวีรวัฒน์ อชิโต แตงใหญ่

๗/๖/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๖

วิบูลย์ประชาสรรค์  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระภาสกร ภาสกโร หอมนวล

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๒๐/๒/๒๕๕๘

หนองจอก  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระอนุสรณ์ อนุสรโณ กองแก้ว

๑๑/๑/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๕๘

หนองจอก  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรชัยวุฒิ  บุญธรรม

๓/๒/๒๕๔๑
 เขาทะโมน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระสินชัย รวิวํโส เกียรติชูพิพัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๒๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๖

บ่อบุญ  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระบุญธรรม โฆสกิตฺติโก จำปาโพธิ

์

๑๒/๔/๒๕๑๔ ๒๗/๗/๒๕๕๘

หาดทราย  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระกิจจา สนฺติกโร บุญถึง

๑๗/๐๕/๒๕๐๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

เขาตะเครา  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๗๒
พระสมหมาย กิตฺติาโณ อ่วมสอาด

๙/๑๒/๒๕๐๐
๙/๕/๒๕๕๔

โคมนาราม  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระกิติศักดิ

์

านจาโร กำเหนิดพันธุ์

๑๙/๑๐/๒๕๐๙ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

ต้นสน  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๗๔
พระสมพงษ์ ถาวโร เกิดพุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๑๑

๖/๖/๒๕๕๒
ไทรทอง  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระอัญชนะ วรปฺโ แววมณี

๒๘/๖/๒๕๓๘
๑/๖/๒๕๕๘

ไทรทอง  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๗๖
พระปราเมศ นาควโร ณ นคร

๑๐/๑๒/๒๔๙๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ปากลัด  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระอนันคชัย าณโสภโณ ฉิมสวัสดิ

์

๑๓/๙/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๗

พิกุลแก้ว  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๗๘
พระผิน สมาหิโต สมิงนรา

๕/๙/๒๔๙๕ ๑๒/๘/๒๕๕๗

เขากระทิง  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๗๙
พระสุทธิพร เขมจาโร คุ้มม่วง

๒๓/๑๑/๒๕๓๖
๒๑/๖/๒๕๕๘

ยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระสุบิน ผาสุโก เหียมสันเทียะ

๙/๗/๒๕๐๑ ๖/๔/๒๕๕๗
ลินช้าง

้

 

พบ ๒๒๕๙/๐๐๘๑
พระไชยาสิทธิ

์

ิตสทฺโธ ดังแสง

๒๕/๗/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๕๘

ลินช้าง

้

 

พบ ๒๒๕๙/๐๐๘๒
พระสมาน สมจิตฺโต แสงกล้า

๑๑/๑/๒๕๒๐ ๒๓/๗/๒๕๕๘

ลินช้าง

้

 

พบ ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระอิทธิเดช อธิจิตฺโต สีคะ

๕/๖/๒๕๒๖ ๖/๗/๒๕๕๖
วัดพุพลู  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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