
รายช่ือผูสอบไดบาลี  นักธรรม  ธรรมศึกษา 

สาํนักศาสนศึกษาวัดตาลเอน  อาํเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๕๖ 

 

รายชื่อผูสอบไดบาลี 

 รายชื่อผูสอบไดบาลี ประโยค ๑-๒  สอบได  ๔  รูป 

๑.  พระดนัย วรปโฺญ 

๒.  พระภาณุ เทวสโร 

๓.  พระยศวัจน ฐิตมโน 

๔.  พระพนมพล สิริมงฺคโล (ลาสิกขา) 

 

 รายชื่อผูสอบไดบาลี เปรียญธรรม  ๔  ประโยค  สอบได  ๑  รูป 

๑.  พระมหาภาณุพงศ สติสมฺปนฺโน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูสอบไดนกัธรรม ตรี, โท, เอก ๒๕๕๖ 

 รายชื่อผูสอบได นักธรรมชั้นตรี  สอบได  ๒๓  รูป 

๑. พระทองจันทร อาสโภ (ลาสิกขา)  

๒. พระเกียรติศักดิ์ อรุโณ (ลาสิกขา) 

๓. พระจํานอง ญาตธมฺโม (ลาสิกขา) 

๔. พระสิงหราช           สุธมฺโม  

๕. พระธีระศักดิ์ ถาวรธมโฺม 

๖. พระวุฒิชัย เทวธมฺโม (ลาสิกขา) 

๗. พระสุชาติ  กตธมฺโม (ลาสิกขา) 

๘. พระกิตติภูม ิ สุจิณฺณธมฺโม (ลาสิกขา)  

๙. พระอารยัน ภทฺรธมฺโม (ลาสิกขา) 

๑๐. พระรังสรรค ฉนฺทธมฺโม 

๑๑. พระประเสริฐ ขนฺติธมฺโม 

๑๒. พระศุภเลิศ เขมธมฺโม (ลาสิกขา) 

๑๓. พระศุภชัย ภทฺทธมฺโม 

๑๔. พระทนธุรรม ถาวรธมโฺม (ลาสิกขา)  

๑๕. พระชัยวัฒน อิสฺสรธมฺโม (ลาสิกขา) 

๑๖. พระเขมชาติ ปภสฺสโร (ลาสิกขา) 

๑๗. พระปยะวัฒน ธมฺมปโย (ลาสิกขา) 

๑๘. พระกฤตภาส สุจิตฺโต (ลาสิกขา) 

๑๙. พระปนสุวรรณ สุวณฺณธโร (ลาสิกขา) 

๒๐. พระพงศภัค สุภจิตฺโต (ลาสิกขา) 

๒๑. พระปณวรรธน ตุลธมฺโม (ลาสิกขา) 

๒๒. พระสุทธิศักดิ์ ปยธมฺโม 

๒๓. พระวศิน ผาสุกธมฺโม 

 

 

 

 



 รายชื่อผูสอบได นักธรรมชั้นโท  สอบได  ๑๒  รูป 

๑.  พระกติตพิงษ          สุมโน 

๒.  พระยอดเกียรติชัยภพ   โอทาโต 

๓.  พระกิตติชัย   หิตจิตฺโต (ลาสิกขา) 

๔.  พระภาณุ   เทวสโร 

๕.  พระยศวัจน   ฐิตมโน 

๖.  พระปราการ   ชวนปฺโญ 

๗.  พระพนมพล   สิริมงฺคโล (ลาสิกขา) 

๘.  พระอนิรุท   ผลิตธมฺโม 

๙.  พระสาโรช   จรณธมฺโม 

๑๐.  พระเจะดา   อิสฺสรธมฺโม 

๑๑.  พระสันต ธมฺมรโต (ลาสิกขา) 

๑๒.  พระวชริธาร   อํสุธมฺโม (ลาสิกขา) 

 

 รายชื่อผูสอบได นักธรรมชั้นเอก  สอบได  ๑  รูป 

๑.  พระจําเนียร นาถธมฺโม (ลาสิกขา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูสอบไดธรรมศกึษา ตรี ,โท ,เอก 

 รายชื่อผูสอบได ธรรมศึกษาชั้นตรี  สอบได  ๒๗  คน 

   ๑. นาง สมใจ วงษเนียม 

๒. นาง สุดาพรรณ ศุภปฐม 

๓. นาง ณัฐรัฐอร เกิดมี 

๔. นาง รัชดาภรณ รัตนไพรวรรณ 

๕. นางสาว รุงฤดี วีระถาวร 

๖. นางสาว พชรมน ศมนันทภร 

๗. นางสาว อุไร วิริยตระกูลชัย 

๘. นางสาว จตุรพร แหวนคุณ 

๙. นางสาว ลัดดา จึงคณะ 

๑๐. นางสาว วิบูลยสุข รมจําปา 

๑๑. นางสาว สุธาทิพ ร่ืนจิตตอมร 

๑๒. นางสาว ทิติภา เท่ียงดี 

๑๓. นางสาว ชนกพร เอี่ยมพงศสมิทธ์ิ 

๑๔. เดก็ชาย พีรพัตร ศรสงวน 

๑๕. เด็กหญิง พิไลพรรณ แสงทอง 

๑๖. เด็กหญิง นจพรรณ คําพุม 

๑๗. เด็กหญิง ธิดารัตน ชูศรี 

๑๘. เด็กหญิง อนุจิตรา ไตรจติร 

๑๙. เดก็ชาย ธีรภทัร ใจสงฆ 

๒๐. เดก็ชาย พีรพัฒน สอนนอย 

๒๑. เด็กหญิง พรสวรรค ฟกยุวะ 

๒๒. เดก็ชาย ชาคร ออนเมือง 

๒๓. เดก็ชาย บวรวิทย แสนสุข 

๒๔. เด็กหญิง กุลจิรา อินทรจันทร 

๒๕. เดก็ชาย อภิชาติ พูลปติ 

๒๖. เด็กหญิง พรนารี จิตตรีเนตร 

๒๗. เดก็ชาย ณัฐพล สุมานิก 



 รายชื่อผูสอบได ธรรมศึกษาชั้นโท  สอบได  ๑๔  คน 

   ๑.  นางสาว เกษศิรินทร เพชรวิทยนันท 

๒. นางสาว  พรทิพย  ธนกสิกร  

๓. พันโทหญิง  พรทิพา  พวงลําเจียก  

๔. นางสาว  อรรถนยี  สถาพร  

๕. นางสาว  สุกัญญา  จรูญย่ิงยง  

๖. นางสาว  พร้ิมเพรา  กันจันวงศ  

๗. นางสาว  สุภาภรณ  จรูญย่ิงยง  

๘. พันตรีหญิง  อัญชลี  เพ็ชรวงษ  

๙. นางสาว  ณัฐฐิญา  นิธิโชติสกุลชัย  

๑๐. นางสาว  สิริกาญจน  เจียมอนุกูลกิจ  

๑๑. นางสาว  พริาภรณ  วิเชียรโรจน  

๑๒. นางสาว  สุรีย  ลารอง  

๑๓. นางสาว  วิชาฏา  กุลภิญญากรณ  

๑๔. เดก็ชาย  ไชยนันต  แสงนลิ  

 

 รายชื่อผูสอบได ธรรมศึกษาชั้นเอก  สอบได  ๑๐  คน 

๑. นาง  เพลิน  กลองแกว  

๒. นาง  กฤษณา  ชยัเรียบ  

๓. นาง  ศุทธินี  เทียนเขยีว  

๔. นาง  พรสุรีย  จันทรอินทร  

๕. นางสาว  ธนัท  ธนนรวัฒน  

๖. นางสาว  สุขวะสา  สุวรรณเพชร  

๗. นางสาว  ณัฎสิณีย  วสุโชติพงศ  

๘. นางสาว  วัชรากร  วรรณเกตุ  

๙. นางสาว  ภคสรัญ  รัตนชีวกุล  

๑๐. นางสาว  ภทัราพร  มุสิกะ  

 
 


