
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๒๔๖ รูป ขาดสอบ ๙๑ รูป คงสอบ ๑๕๕ รูป สอบได้ ๖๕ รูป สอบตก ๙๐ รูป (๔๑.๙๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๓๕๙/๐๐๐๑ พระศรี อธิปฺโ ปกอินทร์
๑๓/๗/๒๔๙๕ ๑๒/๑๐/๒๕๓๑

วัดคลองสาร  

พช ๓๓๕๙/๐๐๐๒
พระอนันต์ มหาปฺโ ศรีจันทร์

๓๑/๓/๒๕๒๖
๕/๑/๒๕๕๕ วัดโนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๓๕๙/๐๐๐๓
พระพัน ิตคุโณ ไทยเลียง

้

๖/๖/๒๕๐๕
๒๕/๘/๒๕๕๕

วัดโนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๓๕๙/๐๐๐๔
พระธีรวัฒน์ สุเมโธ อสรเวช

๑๘/๓/๒๕๒๖ ๑๒/๗/๒๕๕๖
วัดประตูดาว  

พช ๓๓๕๙/๐๐๐๕
พระอุเทน ปริปฺโณ เหล็กสัก

๑๑/๒/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๖ วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๓๕๙/๐๐๐๖ พระศราวุธ อภินนฺโท แสงพรม
๑๒/๖/๒๕๓๑ ๒๑/๖/๒๕๕๗

วัดโพธิกลาง

์

 

พช ๓๓๕๙/๐๐๐๗
พระวิชา กนฺตวีโร ทาเสน ๔/๖/๒๕๐๕ ๑๕/๕/๒๕๕๔

วัดโพธิสว่าง

์

 

พช ๓๓๕๙/๐๐๐๘ พระชัยทัด ชยทตฺโต สุพรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดมหาธาตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๐๙
พระอธิวัฒน์ อินฺทปฺโ อินทะ

๑๕/๑๒/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดมหาธาตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรวทัญู  ขวัญจอม
๑๙/๘/๒๕๔๐

 วัดมหาธาตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรกิตติพงษ์  ทองโคตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๐

 วัดมหาธาตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรอานนท์  สนิทผล

๓/๗/๒๕๔๑
 วัดมหาธาตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสุรเดช  สีล่า

๒๕/๙/๒๕๔๑

 วัดมหาธาตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรวัชรพล  ผิวงาม

๑๐/๓/๒๕๔๒

 วัดมหาธาตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรทิชะวิทย์  จันทนะ

๒๒/๕/๒๕๔๒

 วัดมหาธาตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรไตรภพ  ศรีอ่อน
๓/๙/๒๕๔๓

 วัดมหาธาตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๑๗
พระวันพิชิต จารุธมฺโม อินทร์ยอด ๑/๑/๒๕๓๔

๒๓/๑๒/๒๕๕๕

วัดห้วยไคร้  

พช ๓๓๕๙/๐๐๑๘
พระบันเทิง ติสฺสวโร ห่อทอง

๑๐/๗/๒๕๒๕ ๒๗/๒/๒๕๕๗

วัดห้วยไคร้  

พช ๓๓๕๙/๐๐๑๙
พระฤทธิไกร อิทฺธิธโร สิงห์พรหม

๐๕/๐๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดห้วยไผ่  

พช ๓๓๕๙/๐๐๒๐
พระอัศวนนท์ ปฺาวโร ศิริราษฏร์ตระกูล

๑๕/๐๙/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดห้วยไผ่  

พช ๓๓๕๙/๐๐๒๑
พระยุทธนา ธีรปโ สุขแย้ม

๒๗/๐๔/๒๕๒๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดดงขุย  

พช ๓๓๕๙/๐๐๒๒
พระภาณุวัฒน์ เมตตจิตโต ต้นอินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๒๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๕

วัดดงเสือเหลือง  

พช ๓๓๕๙/๐๐๒๓
พระสันสกฤษ ยโสธโร มงคลเกษม

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดลาดแค  

พช ๓๓๕๙/๐๐๒๔
พระมงคลชัย สภาจาโร ปูนแดง

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดวารีวงษ์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๓๕๙/๐๐๒๕
พระปยดนัย ปยสีโล ทองเกลียง

้

๒๒/๐๗/๒๕๑๙ ๒๗/๐๑/๒๕๕๗

วัดศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๓๕๙/๐๐๒๖
พระกฤษณลักษณ์ กิตฺติปฺโ อิมหิรัญ

่

๐๕/๐๑/๒๕๒๔ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดสว่างเนตร  

พช ๓๓๕๙/๐๐๒๗
พระรัตตพล อินฺทาโณ แหลมทอง

๐๓/๐๕/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดสว่างเนตร  

พช ๓๓๕๙/๐๐๒๘
พระชีพ สุขิโต เกิดสลุง

๑๐/๐๒/๒๕๐๒ ๒๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดห้วยตูมสุทธาวาส  

พช ๓๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรกฤษฎา  ตลับเงิน

๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดโคกมน  

พช ๓๓๕๙/๐๐๓๐
พระจิรภัทร อิสิาโณ ธรรมมา

๑๖/๐๙/๒๕๐๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๔

วัดปาไพศาล  

พช ๓๓๕๙/๐๐๓๑
พระประจิม ปฏิภาโณ บวบนา

๑๓/๐๖/๒๕๐๖

๙/๗/๒๕๕๗ วัดปาไพศาล  

พช ๓๓๕๙/๐๐๓๒
พระสมบูรณ์ จนฺทสีโร คำผ่อง

๑๐/๐๔/๒๕๐๕

๘/๗/๒๕๕๓ วัดพุทธไธสวรรค์  

พช ๓๓๕๙/๐๐๓๓
พระศรัญู สุทฺธจิตฺโต บุญปูสัย

๐๙/๑๐/๒๕๓๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๖

วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรณัฐวุฒิ  วันกิง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

 วัดอรัญญาวาส  

พช ๓๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรวีระชัย  ศรีแสง

๗/๒/๒๕๔๔
 วัดศรีฐาน  

พช ๓๓๕๙/๐๐๓๖
พระจุมพล จตฺตมโล พุ่มพิศ ๔/๔/๒๕๑๐

๑๐/๑๐/๒๕๕๓

วัดศรีมงคล  

พช ๓๓๕๙/๐๐๓๗
พระเตวิช ณฏิโก กันเจิม

๑๖/๑๑/๒๕๓๖

๘/๒/๒๕๕๗ วัดศรีมงคล  

พช ๓๓๕๙/๐๐๓๘
พระพุทธา สีลคุโณ อินแนน

๑๗/๐๗/๒๕๐๗
๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรจิรายุ  นักระบำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

 วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรชนะชัย  ศรีสวรรค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

 วัดโพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๓๕๙/๐๐๔๑
พระสุพจน์ ขนฺติพโล สังวรณ์จิตร

๑๕/๐๖/๒๕๒๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๖

วัดศรีภูมิ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๔๒
พระนพดล สุทฺธิธมฺโม มูลทาดี

๒๒/๐๘/๒๕๑๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๔๓
พระบุญสันต์ สนฺติวุฑโฒ จังพัฒนวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๑๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดศรีษะเกตุ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๔๔
พระวสันต์ ิตธมฺโม เสือกะ

๐๑/๐๒/๒๕๓๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีสมบูรณ์  

พช ๓๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรเจริญ  แซ่กือ

๒๖/๐๔/๒๕๔๑

 วัดศรีสะอาดวราราม  

พช ๓๓๕๙/๐๐๔๖
พระภาคภูมิ ธิรวิริโย ศรีภาชน์

๑๑/๐๕/๒๕๐๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดสว่างแสงจันทร์  

พช ๓๓๕๙/๐๐๔๗
พระจิตรภณ จิตฺตโสภโณ คำขาว

๐๗/๐๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๓/๒๕๕๔

วัดแก้วมณี  

พช ๓๓๕๙/๐๐๔๘
พระจำลอง อนงฺคโณ บุตรดี

๑๑/๐๒/๒๕๑๐ ๑๕/๐๘/๒๕๕๖

วัดเขาข้าหลวง  

พช ๓๓๕๙/๐๐๔๙
พระบัวชุม จนฺทโชโต ทองกาง

๑๐/๐๔/๒๕๐๑ ๓๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดโคกกรวด  

พช ๓๓๕๙/๐๐๕๐
พระเขียน ติวํโส โยธะคง

๐๔/๐๖/๒๔๙๑ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

วัดโคกกรวด  

พช ๓๓๕๙/๐๐๕๑
พระนิทัศน์ อนาลโย พลสันต์

๒๕/๐๖/๒๕๒๑ ๒๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดประชานิมิต  

พช ๓๓๕๙/๐๐๕๒
พระวิเชียร อภิวณฺโณ แสงสง่างาม

๒๐/๐๑/๒๔๘๖ ๐๙/๐๒/๒๕๕๕

วัดศรีประชาธรรม  

พช ๓๓๕๙/๐๐๕๓
พระศิริชัย สิริภทฺโท ทองสีนก

๐๖/๐๒/๒๕๐๒ ๒๖/๐๔/๒๕๓๘

วัดเสลินทราราม  

พช ๓๓๕๙/๐๐๕๔
พระภานุรุจ อรุโณ คงโคก

๐๘/๐๙/๒๕๓๔

๐/๐/๒๕๕๗ วัดซับอุดมมงคลธรรม
 

พช ๓๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรสุวรรณ  ไพรภิบาล

๒๕/๐๓/๒๕๔๑

 วัดร่องหอย  

พช ๓๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรณัฐพล  สีคูณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

 วัดร่องหอย  

พช ๓๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรวชิราวุฒิ  ภูสีฤทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดร่องหอย  

พช ๓๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรพีระพัฒน์  สุรัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

 วัดร่องหอย  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๓๕๙/๐๐๕๙ สามเณรอนุสรณ์  ศรีนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

 วัดร่องหอย  

พช ๓๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรเกริก  จำปาเกศาศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดวังขาม  

พช ๓๓๕๙/๐๐๖๑ พระอธิการไพโรจน์ มหานาโม บัวนาค
๐๑/๑๒/๒๕๑๗

๐/๐/๒๕๕๗ วัดศิริมงคล  

พช ๓๓๕๙/๐๐๖๒ พระวินัย ิตวินโย พุดสีทอง
๑๒/๐๑/๒๕๑๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๕ วัดนิลาวรรณประชาราม  

พช ๓๓๕๙/๐๐๖๓ พระณรงค์ศักดิ

์

วชิรวํโส สาทอง
๒๖/๑๑/๒๕๑๒ ๓๐/๐๖/๒๕๔๕

วัดวังสงวนเหนือ  

พช ๓๓๕๙/๐๐๖๔ พระเสนาะน้อย ปฺาสาโร จุ้ยกระจาย
๓๐/๐๓/๒๕๑๕ ๓๐/๐๖/๒๕๓๗

วัดหนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๓๕๙/๐๐๖๕ พระสุพิชัย านิโย บุญเทียน
๐๑/๑๑/๒๕๒๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๕

วัดหนองไผ่พิทยาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓ / ๓
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