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๑ พระ กร นิสโภ เอ่ียมอร่ามกุล
๒ พระ กรกฎ มนุญฺโญ บวัอินทร์

๓ พระ กรุชา ปภากโร ศรีประโมทย์

๔ พระ ก าธร ธมฺมนนฺโท ห้วยชะนาง

๕ พระ เกรียงไกร สุวีโร ตนัวีนุกูล

๖ พระ คฑาวุธ อินฺทว  โส ธีระเศรษฐกุล

๗ พระ คณกิจ สุวิชฺโช ขนัติวสกุล

๘ พระ คมสนัต์ิ อุคฺควาโท กรมขนุทด

๙ พระ จะอา อตฺถพโล ตระกูลสีขาว

๑๐ พระ จกัรกฤษณ์ อตฺถกนฺโต ศรีจนัทร์แกว้

๑๑ พระ จกัรกฤษณ์ กตธมฺ ฺ โม วงษ์ละคร

๑๒ พระ จิรภทัร ลทฺธสทฺโธ ฉวีวงษ์

๑๓ พระ แจ๊คก้ี สีลส วโร สนิทเหลือ

๑๔ พระ ฉลาด โปนธมฺโม ทองรอง

๑๕ พระ ฉตัรชยั เตชทตฺโต ราชไชยา

๑๖ พระ ฉตัรมงคล กิตติมงคโล ลกัขณาพานิช

๑๗ พระ ฉนัทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก

๑๘ พระ เฉลิมพล เชฎฺฐพโล ศิลปะ

๑๙ พระ ชนมณ์ภทัร คุณภทฺโท วนัธนียาดิศยั

๒๐ พระ ชลอ ธมฺมสิริโก แกว้รอด

๒๑ พระ ชวลิต ชวปญฺโญ เตชะ

๒๒ พระ ชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์

๒๓ พระ ชยัศกัด์ิ สมฺมาชโย นนทะสี

รำยช่ือผู้สมัคร นักธรรมช้ันเอก ปี ๒๕๖๐ สนำมสอบวดัพระธรรมกำย
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๒๔ พระ ชาติ ปุณฺณสิริโก ทองประดิษฐ์

๒๕ พระ ชุติพนธ์ อาคมินฺโท ฉายส่องแสง

๒๖ พระ ชุมพล มหาวีโร มัน่จิตร

๒๗ พระ ชูสิทธ์ิ จิรโชโต ฉตัรกนัภยั

๒๘ พระ ณัฏฐชยั คนฺธวโร ศรีศกัดาราษฎร์

๒๙ พระ ณัฏฐ์ศกัด์ิศิษฏ์ สุจิตฺโต จิตตณ์ัฏฐ์ฐิสณัห์

๓๐ พระ ณัฐโชติ ณฏฺฐวโร มาดส าโรง

๓๑ พระ ณัฐญพงษ์ ขนฺติพนฺโธ โอสถาภิรมย์

๓๒ พระ ณัฐพล กุลธีโร ธีรธรรมสกุล

๓๓ พระ แดเนียล ธมฺมารกฺโข LURIE

๓๔ พระ ต่อพงษ์ ญาณยตฺุโต หอไตรรงค์

๓๕ พระ ทรงภูมิ อภิธโร ตนัแกว้

๓๖ พระ ทรงสิทธ์ิ สิทฺธิธโร เนตรแสงศรี

๓๗ พระ ทวี กตสิทฺโธ ลุมาศ

๓๘ พระ ทวีศกัด์ิ อติโสตฺถิโก จนัทร์เจริญ

๓๙ พระ ทอดด์ สุทฺโธภาโส เนาวรังสี

๔๐ พระ ทพัพว์ริศ ชยาภินนฺโท ศรีส าอางค์

๔๑ พระ เทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพยเ์นตร

๔๒ พระ ธีระพล ธีรพโล แก่นเสา

๔๓ พระ นลธวชั ธมฺมนนฺโท นนทค์  าวงค์

๔๔ พระ นอ้ย ผาติสุโภ สมสวสัด์ิ

๔๕ พระ น าชยั อคฺคชโย นามโคตร

๔๖ พระ เนตร อธิกพโล ยิง่เชิดงาม

๔๗ พระ บรรชา ชานพโล เทียมกระโทก
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๔๘ พระ บริพตัร ฐิโตภาโส บานแยม้

๔๙ พระ บุญช่วย ฐิตปุญโญ จนัทร์เชิดวณิช

๕๐ พระ บุญชยั ปุญฺญโชติโก ทองค าใส

๕๑ พระ บุญยวฒัน์ อุปสโม มีจิตร

๕๒ พระ บุญเลิศ สทฺธาธโน สชันา

๕๓ พระ ปฐมพล เขมพโล ทองเขียว

๕๔ พระ ประจวบ ณฏฺฐวณฺโณ นามชยัภูมิ

๕๕ พระ ประดบั เขมทตฺโต ปินตา

๕๖ พระ ประพนัธ์ ถามินฺโท เขตแดน

๕๗ พระ ประเสริฐ ฐานเสฏฺโฐ โอชวลิต

๕๘ พระ ประหยดั สุพฺพโต ไชยสุข

๕๙ พระ ปรีดี อติหฏฺโฐ สลบัศรี

๖๐ พระ ปลวชัร ปภารกฺโข เท่ียงตรง

๖๑ พระ แปด วิปุโล นนทอง

๖๒ พระ พงศพ์นัธุ์ ธมฺมพนฺโธ เกษา

๖๓ พระ พงษช์ยั อภิโรจโน สนัทศนะสุวรรณ

๖๔ พระ พงษศิ์ริ ธมฺมวิโรจโน ยอดสา

๖๕ พระ พรชลิต อาสโภ อุษาอ าไพ

๖๖ พระ พระเดชอนนัต์ วิสุทฺธิชโย นามวงศ์

๖๗ พระ พระวรเมธ ทานธโร เพช็รากาล

๖๘ พระ พกัชยั ธมฺมปวโร หยกพงศไ์ล

๖๙ พระ พกัชยั ธมฺมปวโร หยกพงศไ์ล

๗๐ พระ พฒันพงศ์ ปภาวิชฺโช ค าภีโล

๗๑ พระ พิเชฐ มุตฺตพนฺโธ ตั้งตรงวานิช
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๗๒ พระ พิเชษฐ์ วุฑฺฒิชโย ดอนพิมพ์

๗๓ พระ พิพฒัน์ ฐิตวฑฺฒโน จุลค าภา

๗๔ พระ พิพฒัน์ สนฺติวุฑฺโฒ ส้มล้ิม

๗๕ พระ พิภพ เขมโก เกตุพุฒ

๗๖ พระ พีรภฏั ฐานวฑฺโฒ ชีวีวฒัน์

๗๗ พระ ภีมวจัน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชยั

๗๘ พระ ภูมิวรัชญ์ พลทตฺโต เอ้ือประเสริฐ

๗๙ พระ มงคล รตนภทฺโท โคกสีนอก

๘๐ พระ มณเฑียร โชติธโร โพธ์ิศรี

๘๑ พระ มนตช์ยั คุตฺตมนฺโต เอกปัจชา

๘๒ พระ มานะ อภิโตโส อ่ิมรัมย์

๘๓ พระ มารวย มาริโส โอสายไทย

๘๔ พระ มีสวสัด์ิ สุทฺธิกุสโล ศรีสมตระกูล

๘๕ พระ โยธี โยธวีโร มณีวรรณ

๘๖ พระ ระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ

๘๗ พระ ระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ

๘๘ พระ รังสรรค์ กนฺตญาโณ ตน้สอน

๘๙ พระ ลิคิต ลกฺขิโก คนคล่อง

๙๐ พระ วรรธนะ ธมฺมนาโท ค าใจ

๙๑ พระ วศิน ตโปธโน หมูขาว

๙๒ พระ วชัรพงษ์ นนฺทิมุตฺโต พละภิญโญ

๙๓ พระ วฒันฉฏัฐ์ คุณเสฏโฐ ธนเสฐภกัดี

๙๔ พระ วิชนฐั ปุณฺณว  โส ณัฐกานตพ์งษ์

๙๕ พระ วินยั จิรสกฺโก แสวงสุข
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๙๖ พระ วีระ มหาวีโร ตณัฑโกไศย

๙๗ พระ วีระวฒัน์ ขนฺติวีโร วนัหลา้

๙๘ พระ ศตายุ ธมฺมวณฺโณ ขนัค า

๙๙ พระ ศรณรงค์ ธมฺมส วโร วงษง์าม

๑๐๐ พระ ศรณรงค์ ธมฺมส วโร วงษง์าม

๑๐๑ พระ ศกัด์ิชยั ธมฺมสกฺโก ศรีก าพล

๑๐๒ พระ ศุภณัฐ อุตฺตมวีโร สนัตนิพทัธ์

๑๐๓ พระ สถาพร สิริวโร ภาคมณฑา

๑๐๔ พระ สถิตคุณ ฐิตคุโณ เทวะเศกสรรค์

๑๐๕ พระ สมรส โชติวณฺโณ โพธ์ิงาม

๑๐๖ พระ สมศรี ปริญฺญาตธมฺโม ปาดสี

๑๐๗ พระ สมศกัด์ิ สุวิสุทฺโธ มงคล

๑๐๘ พระ สมศกัด์ิ สุวิสุทฺโธ มงคล

๑๐๙ พระ สวสัด์ิ โสตฺถิโก อายรุไชย

๑๑๐ พระ สนัตวชัร วิชชฺสุโร พรมมาต

๑๑๑ พระ สนัติภาพ สนฺติธโร สุวรรณพาหุ

๑๑๒ พระ สิชล สุทฺธิพโล ทวีผล

๑๑๓ พระ สิชล สุทฺธิพโล ทวีผล

๑๑๔ พระ สิทธิศกัด์ิ ปญฺญาวุฑฺโฒ สมใจเรา

๑๑๕ พระ สุกฤษฎ์ิ ปิยวาทโก วาจาหวาน

๑๑๖ พระ สุขเกษม ธมฺมเขโม แสงศร

๑๑๗ พระ สุมิตร สุธมฺโม จ าปา

๑๑๘ พระ สุรพล ปุณโณภาโส วรรณโณภาส

๑๑๙ พระ สุริยา ฐิตกิจฺโจ กุนอก
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๑๒๐ พระ สุวรรณ สุวณฺโณ วะหาโร

๑๒๑ พระ สุวฒัน์ กิตฺติรตโน เพชราภิรัชต์

๑๒๒ พระ แสงชยั วฑฺฒปญฺโญ ดีพรม

๑๒๓ พระ ไสว สิรินาโค หานาค

๑๒๔ พระ อดุลย์ ญาตธีโร ปลอดโปร่ง

๑๒๕ พระ อธิป อคฺคว  โส วงษว์นั

๑๒๖ พระ อธิวฒัน์ วรจกฺโก ทองขาว

๑๒๗ พระ อนนัต์ ธิติธโร ทรงจ ารอง

๑๒๘ พระ อนุพงศ์ อาทโร ใจเอ้ือ

๑๒๙ พระ อภิชวน วินยวฑฺโฒ แกว้รอด

๑๓๐ พระ อภิชยั ฉตฺตวีโร คีรีเขียวสด

๑๓๑ พระ อภิวฒัน์ อภิชฺชโว พุทธิชาติ

๑๓๒ พระ อรรตพล เตชภทฺโท แกว้เรือง

๑๓๓ พระ อศัวิน อคฺควชิโร งามข า

๑๓๔ พระ อานนัท์ สุตนนฺโท แจ่มแจง้

๑๓๕ พระ อุทิศ อคฺครตโน ตนัแกว้

๑๓๖ พระ เอกชยั กนฺตว  โส วงศเ์ทวา

๑๓๗ พระ เอกพล ญาณพโล บรรจงขยาย

๑๓๘ พระ เอกมล วณฺณิโต สีเงิน

๑๓๙ พระมหา ประพนัธ์ ชาติวฑฺฒโก อ่อนชอ้ยสกุล

๑๔๐ พระมหา พงศพ์ล ธมฺมพโล สุขพนัธ์

๑๔๑ สามเณร กรวิชญ์ แตนศรี

๑๔๒ สามเณร กฤษดา สุขประเสริฐ

๑๔๓ สามเณร เกียรติศกัด์ิ ภกัดีวิโรจน์
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๑๔๔ สามเณร ฉตัรธรรม เคา้มาก

๑๔๕ สามเณร ชินวตัร มณีโชติ

๑๔๖ สามเณร ชูตระกูล ป้านสุวรรณ

๑๔๗ สามเณร ฐิติพงศ์ แซ่ตั้น

๑๔๘ สามเณร ณัฐภทัร จ าปา

๑๔๙ สามเณร ดนุสรณ์ จ๋ิวปัญญา

๑๕๐ สามเณร ถิรพล ศรีบุรินทร์

๑๕๑ สามเณร ทยติุธร คงเมือง

๑๕๒ สามเณร ธนวรรธน์ เจริญอนนัตสิน

๑๕๓ สามเณร ธรรมธร ทิพาธรรมคุณ

๑๕๔ สามเณร นนทวรรษ มะณู

๑๕๕ สามเณร นิพทัธ์ เจริญศรี

๑๕๖ สามเณร ปกาสิต เพช็รพุดจาด

๑๕๗ สามเณร ปรเมธ เต๋จ๊ะ

๑๕๘ สามเณร ปิยะพงษ์ สีหาพล

๑๕๙ สามเณร พีรพทัร์ ทศัไนยเมธากุล

๑๖๐ สามเณร ภูรินทร์ พวงมาลยั

๑๖๑ สามเณร วชัรพล ลีสีสุข

๑๖๒ สามเณร วายุ ค  าทองนาค

๑๖๓ สามเณร วีรภทัร วรุณวงศช์ยั

๑๖๔ สามเณร สมโชค พงษวิ์ชยั

๑๖๕ สามเณร สหรัถ แสงสาร

๑๖๖ สามเณร สานุศิษย์ ประเสริฐสงคราม

๑๖๗ สามเณร สิปปภาส เจนฐิติกุล
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๑๖๘ สามเณร สิริโรชน์ เรือทมิฬ

๑๖๙ สามเณร สุรนนท์ ขนัมา

๑๗๐ สามเณร เสถียร วรรณศิริไพจิตร

๑๗๑ สามเณร อิศรา พชัระกุล

๑๗๒ สามเณร เอกพล วงศส์วาสด์ิ

๑๗๓ พระ สาโรช พุทธิรตโน ยนัตรกิจ
๑๗๔ พระ พิเชษฐ์ สมฺมาวิชฺโช อนนัตกิจภิญญโญ
๑๗๕ พระ องอาจ มหาคุโณ จิตร์ผ่อง
๑๗๖ พระ อากร ปฏิพโล ธนภทัรศรีกุล
๑๗๗ พระ ปรัตถกร ขิปฺปวุฑฺโฒ เจริญคา้
๑๗๘ พระ พีระพชัร์ ขิปฺปคุโณ เรียมแสน
๑๗๙ สามเณร ปฏิภาณ ศรีกร
๑๘๐ พระ สาโรข พุทธิรตโน ยนัตรกิจ


