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๑ พระ กตญัญู วฑฺฒสีโล ทะคินามิ

๒ พระ กมัปนาท กนฺตสีโล ค าระเนตร

๓ พระ กิตติภูมิ สุทฺธวณฺโณ คามวรรณ

๔ พระ เกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด

๕ พระ เกรียงศกัด์ิ คุณทตฺโต ช านาญการ

๖ พระ ไกรทอง อคฺคปโภ ใครบุตร

๗ พระ ค าเส็ง สุชาโต สีมุลตรี

๘ พระ จรัญ ปญฺญาราโม นนัทะสี

๙ พระ จาย ยติสฺสโร ยีแ่ปง

๑๐ พระ เฉลิมศกัด์ิ วิเชฏฺโฐ ถาวรรักษเ์ก้ือกุล

๑๑ พระ ชลอ ทิพฺพว  โส หมวกผนั

๑๒ พระ ชตัพงศ์ ชุตินฺธโร จิมพิศ

๑๓ พระ ชตัพงศ์ ชุตินฺธโร จิมพิศ

๑๔ พระ ชยัรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์

๑๕ พระ ชยัรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์

๑๖ พระ ชยัรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์

๖๑ พระ ชาญณรงค์ ฉฬภิญฺโญ แสงอรุณ

๑๗ พระ ชาติ ปุณฺณสิริโก ทองประดิษฐ์

๑๘ พระ ชารี ว  สธโร รักวงศเ์กษม

๑๙ พระ เชาวลิต โสตฺถิสิทฺโธ กลา้หาญ

๒๐ พระ ไชยโย ชเยสโก นนัแสวง

๒๑ พระ ไชยะสอน ธีรนนฺโท วิไลทอง ขาดส าเนาpassport

๒๒ พระ ซาจ๊ีป สุทฺธาโล มหาจลั

รำยช่ือผู้สมัคร นักธรรมช้ันโท ปี ๒๕๖๐ สนำมสอบวดัพระธรรมกำย
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๒๓ พระ ฐานุพงศ์ สุมโน โรจน์สิทธิสกุล

๒๔ พระ ฐิติพงศ์ รกฺขิตญาโณ เเกว้ทา

๒๕ พระ ณัฐชนนท์ อาภานนฺโท ศรีโมรา

๒๖ พระ ณัฐชนนท์ อาภานนฺโท ศรีโมรา

๒๗ พระ ดนยั วุฑฺฒิสุทโธ จนัทร์เกตุ

๒๘ พระ ดนุพล ธมฺมพโล อนุสนธ์ิ

๒๙ พระ ดนุพล ธมฺมพโล อนุสนธ์ิ

๓๐ พระ ตนั ทนฺตมโน หลิว

๓๑ พระ เตง็วิน กนฺตสุโภ อูจนั ขาดส าเนาpassport

๓๒ พระ ทนงศกัด์ิ นาควีโร ภู่ทรัพยสุ์วรรณ

๓๓ พระ ทรงธรรม ฐิตธมฺโม ค าอุ่นสาร

๓๔ พระ ทวีศกัด์ิ ญาณเมโธ ประสพศิลป์

๓๕ พระ ทชัชกร อภิปุณฺโณ รัตนจนัทร์

๓๖ พระ ทิวพนา ชยรกฺโข ฐานะงาม

๓๗ พระ ธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล

๓๘ พระ ธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล

๓๙ พระ ธนกฤษ กิตติสุโภ เกิดรัมย์

๔๐ พระ ธนทรัพย์ ธมฺมสฺสโร นาคสร้อย

๔๑ พระ ธนพนธ์ โชติญาโณ ชยัมธัยมผล

๔๒ พระ ธนากร กิตฺติรกฺโข เรืองศรี

๔๓ พระ ธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขยัเงิน

๔๔ พระ ธวชัชยั ภูริโสภโณ แซ่เตีย

๔๕ พระ ธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร

๔๖ พระ ธีระพล ธีรพโล แก่นเสา
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๔๗ พระ ธีระยทุธ์ ชลิตธมฺโม พรมสาร

๔๘ พระ นพรัตน์ อินฺทสโม สืบเสนาะ

๔๙ พระ นิชฌาน ชยว  โส จิรพฒันกุล

๕๐ พระ นิติ ตปคุโณ ขอหิรัญ

๕๑ พระ นิธิธรรม ธนภทฺโท เชยช่ืน

๕๒ พระ บณัฑิต ฐานธโร พิมโยยงค์

๕๓ พระ บุญทงั สุทฺธรตโน โตะ๊รัมย์

๕๔ พระ บุญฤทธ์ิ วรว  โส นนัทก าจร

๕๕ พระ บุญฤทธ์ิ วรว  โส นนัทก าจร

๕๖ พระ บุญฤทธ์ิ วรว  โส นนัทก าจร

๕๗ พระ บุญฤทธ์ิ วรว  โส นนัทก าจร

๕๘ พระ ไบรอั้น ปภาสโร TAN ขาดส าเนาpassport

๕๙ พระ ปกรณ์ ปภาธโร สิทธิวรนนัท์

๖๐ พระ ประกฤษฎ์ิ ว  สธโร ตนัธวชักุล

๖๒ พระ ประกิต ฐิตโสภโณ งามเสถียร

๖๓ พระ ประพนัธ์ โชติลาโภ กระสินพนัธ์ุ

๖๔ พระ ประมาณ ธมฺมาวุโธ มหาเมฆ

๖๕ พระ ประวุฒิ ขนฺติวชิโร สุกค า

๖๖ พระ ปริวรรต จิรชโย ลุนราศรี

๖๗ พระ พนสั อินทวณฺโณ จ่ีกลาง

๖๘ พระ พรชยั ปญฺญาธโร ทิพวลัย์

๖๙ พระ พระไทอู เขมินฺโท รักษธ์รรม

๗๐ พระ พิชญะ หิตโชโต วิภาพเสถียรกุล

๗๑ พระ พิชญุตม์ ชากรแกว้
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๗๒ พระ พิเชษฐ ปภารกฺโข สุขรัตน์

๗๓ พระ พุทธวจัน์ หฏฺฐมโน แกว้บรรจกัร

๗๔ พระ ภทราวุธ อธิเตโช ปัถพี

๗๕ พระ ภทัร์วุฒิ เตชภทฺโท อคัรบุญเลิศยศ

๗๖ พระ ภาคภูมิ ฐิตปุญฺโญ บุญสอาด

๗๗ พระ ภาณุวฒัน์ ภาณุโชโต สุริยวฒันานนท์

๗๘ พระ ภานุมาศ ปชฺโชโต ม่วมกระโทก

๗๙ พระ ภิสกั หิริมโน สงวนมณี

๘๐ พระ มงคล คุณมงฺคโล เสนาธง

๘๑ พระ มงคล คุณมงฺคโล เสนาธง

๘๒ พระ มนสั สิทฺธินนฺโท นนัจินดา

๘๓ พระ มารวย มาริโส โอสายไทย

๘๔ พระ ยงยทุธ สุภทฺทว  โส เหมือยไธสง

๘๕ พระ ยศพล อินฺทวิจิตฺโต ช่ืนแจง้

๘๖ พระ รณกฤต กตปุญฺโญ บุญพุฒ

๘๗ พระ รัฐศาสตร์ ชยนนฺโท พนัธ์ุขนุน

๘๘ พระ รัฐศาสตร์ ชยนนฺโท พนัธ์ุขนุน

๘๙ พระ เริงเกียรติ ญาณสกฺโก ฉุนกระโทก

๙๐ พระ เริงฤทธ์ิ ธมฺมิทฺธิโก บุญวงษ์

๙๑ พระ ลกัษณ์ พฺรหฺมวฑฺโฒ พรหมเจริญ

๙๒ พระ ล าเงิน ธมฺมสโร สุวรรณวงค์

๙๓ พระ วรมนัต์ คุณจนฺโท วฒันา

๙๔ พระ วรวุธ ธมฺมรโต กลสิทธ์ิ

๙๕ พระ วรวุธ ธมฺมรโต กงสิทธ์ิ
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๙๖ พระ วารี อคฺคโรจโน สุมิตร

๙๗ พระ วิศกัด์ิ ธมฺมสิริโก ศรีไทย

๙๘ พระ วีระ วีรธมฺโม ชินทะวนั

๙๙ พระ ไวยวุฒิ โฆสิตชโย เสาสุข

๑๐๐ พระ ศร ฐานุตฺตโร ธานาศิลป์

๑๐๑ พระ ศรัณย์ ภาวนาภิรโต คุณสวสัด์ิ

๑๐๒ พระ ศรายทุธ ปคุณพโล ศรีสูงเนิน

๑๐๓ พระ ศราวุฒิ สุรธมฺโม สงัทิพย์

๑๐๔ พระ ศรีธิปย์ ถามิโก ทองค า

๑๐๕ พระ ศรุต ณฏฺฐิโก ขวญัละมูล

๑๐๖ พระ ศรุติ สรณังคโต วงษวิ์ชยั

๑๐๗ พระ ศรุติ พระ วงษวิ์ชยั

๑๐๘ พระ ศิริวฒัน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก

๑๐๙ พระ สมนึก นนฺทโก วิไล

๑๑๐ พระ สมปอง ภทฺทญาโณ พวงจนัทร์

๑๑๑ พระ สมปอง ภทฺทญาโณ พวงจนัทร์

๑๑๒ พระ สมศกัด์ิ เตชฌาโน มาธูป

๑๑๓ พระ สมหมาย ญาณชโย ออดซี

๑๑๔ พระ สยาม ฐิตปญฺโญ ปัญญา

๑๑๕ พระ ส่วน ปุญฺญทตฺโต พูลนฐัพจน์

๑๑๖ พระ ส้าวจี ญานุตฺตโม แซ่หยาง ขาดส าเนาpassport

๑๑๗ พระ สิขรินทร์ ปิยวิชฺโช ช้ือสกุลศกัด์ิ

๑๑๘ พระ สิขรินทร์ ปิยวิชฺโช ช้ือสกุลศกัด์ิ

๑๑๙ พระ สุทธิพจน์ อนนฺตชโย ป้องจิตตใ์ส
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๑๒๐ พระ สุนทร ญาณภทฺโท ศิลา

๑๒๑ พระ สุพจน์ เตชปญฺโญ สิงห์ฟู

๑๒๒ พระ สุภชาติ สุวณฺณชาโต สุวรรณชาต

๑๒๓ พระ สุเมธ สุภพโล นาสมทรง

๑๒๔ พระ สุรกิจ เตชาธโร ทีดี

๑๒๕ พระ สุรภพ นิพฺภโย ทรัพยท์วี

๑๒๖ พระ สุระศกัด์ิ เขมสโร ชยับา้นกุด

๑๒๗ พระ สุริยา พุทฺธิสาโร สุลิบุตร

๑๒๘ พระ โสภณ มุนิสนฺโต นาเพช็ร

๑๒๙ พระ โสภณ ภทฺทธมฺโม องัศุภทัร์

๑๓๐ พระ โสภณ ถิรสทฺโธ มิตรวงค์

๑๓๑ พระ เหมราช มณีโชติโก ฟักมณี

๑๓๒ พระ อนนัต์ เขมธมฺโม กอบเจริญธรรม

๑๓๓ พระ อนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา

๑๓๔ พระ อนุสิษฐ อนุสิฏฺโฐ ศรีพลกรัง

๑๓๕ พระ อภิภทัร กตญาโณ ทาระพิมพ์

๑๓๖ พระ อรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺโฒ บุญสู่

๑๓๗ พระ อมัรินทร์ คุตฺตวโร ชาวหมู่

๑๓๘ พระ อาธร ธมฺมจนฺโท นิลพงศ์

๑๓๙ พระ เอกพงศ์ คุณสโร ปานเหลา

๑๔๐ พระ เอกภพ ติกฺขวีโร เหมือนทิม

๑๔๑ พระ เอกราช เตชโสภโณ โสภี

๑๔๒ พระ แฮ็กเลอร์ ปญฺญาวโร อินทะวงษ์ ขาดส าเนาpassport

๑๔๓ พระ ธนกฤษ กิตฺติสุโภ เกิดรัมย์
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๑๔๔ สามเณร เกษมคมสนัต์ เพง็หมู

๑๔๕ สามเณร จามิล เคนดี

๑๔๖ สามเณร เจษฎา กณัหาพิมพ์

๑๔๗ สามเณร ชยัวฒัน์ ปวงอินไหล

๑๔๘ สามเณร ชิตพล อาร่ามวงศ์

๑๔๙ สามเณร ญาณวุฒิ ตนัศิริพรภกัดี

๑๕๐ สามเณร ณัชชา เรืองประทีป

๑๕๑ สามเณร ณัฐกาานต์ มะณู

๑๕๒ สามเณร ดิน นนลือชา

๑๕๓ สามเณร ตะวนั ศรีพนมยม

๑๕๔ สามเณร ธนพล ภู่เนตร

๑๕๕ สามเณร ธนพล ซ่อมกงศ์

๑๕๖ สามเณร ธนวฒัน์ แสงดาว

๑๕๗ สามเณร ธรรมรงค์ ยางนอก

๑๕๘ สามเณร ปฏิภาณ ค าแผลง

๑๕๙ สามเณร ปฏิวติั ภู่เนตร

๑๖๐ สามเณร พนาวฒัน์ จนัทร์เผือก

๑๖๑ สามเณร พีรเดช ไกยราช

๑๖๒ สามเณร เพชรตะวนั โพธ์ิขาว

๑๖๓ สามเณร ภาณุพงศ์ ยิม้ละมยั

๑๖๔ สามเณร ภาณุภทัร พรหมสุข

๑๖๕ สามเณร ฤทธิเดช อินทร์สุวรรณ

๑๖๖ สามเณร วโรดม นนทะวงษา

๑๖๗ สามเณร วชัรพล จดัรส



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ฉำยำ นำมสกุล หมำยเหตุ

๑๖๘ สามเณร ศิรพงศ์ มาลยั

๑๖๙ สามเณร ศุภกร เฟ่ืองคอน

๑๗๐ สามเณร สรวิชญ์ บุง้ทอง

๑๗๑ สามเณร สาคเรศ ทิมตวะหง่าน

๑๗๒ สามเณร สิริวฒัน์ อยูพ่รม

๑๗๓ สามเณร องอาจ ขาวส าอางค์

๑๗๔ สามเณร อดิศกัด์ิ จนัทร์ศรี

๑๗๕ สามเณร อภิสิทธ์ิ ม่วงภาชี

๑๗๖ สามเณร เอกชยั พลแพงพา

๑๗๗
พระ เกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน

๑๗๘
พระ ตนั ทนฺตมโน แซ่หลิว

๑๗๙
พระ ทชัชกร อภิปุณฺโณ รัตนจนัทร์

๑๘๐
พระ ณัฐชนนท์ อาภานนฺโท ศรีโมรา

๑๘๑
พระ เนมิธร วณฺณาสโภ โอวาทสาร

๑๘๒
พระ ชลมัพล อธิพโล หลกัเงินชยั

๑๘๓
สามเณร ภคัพล ภกัดี

๑๘๔
พระ พระอติวณัณ์ ฐานรตโน พลนัสุข

๑๘๕
พระ พิษณุ สามตฺถิโก ศรีสวสัด์ิ

๑๘๖
พระ กฤตภาส สิทฺธิสกฺโก สิทธิศกัด์ิ


