
รายช่ือผูสอบไดบาลี  นักธรรม  ธรรมศึกษา 

สาํนักศาสนศึกษาวัดตาลเอน  อาํเภอบางปะหัน   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๕๗  

 

รายชื่อผูสอบไดบาลี ๒๕๕๗ 

 รายชื่อผูสอบไดบาลี ประโยค ๑-๒  สอบได  ๒  รูป 

๑.  พระอนิรุทธ ผลิตธมฺโม 

๒.  พระประเสริฐ ขนฺติธมฺโม 

 

 รายชื่อผูสอบไดบาลี เปรียญธรรม  ๓  ประโยค  สอบได  ๓  รูป 

๑.  พระยศวัจน ฐิตมโน 

๒.  พระภาณุ เทวสโร 

๓.  พระพนมพล สิริมงฺคโล (ลาสิกขา) 

 

 รายชื่อผูสอบไดบาลี เปรียญธรรม  ๕  ประโยค  สอบได  ๑  รูป 

๑.  พระมหาภาณุพงศ สติสมฺปนฺโน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูสอบไดนกัธรรม ตรี ,โท ,เอก ๒๕๕๗ 

 รายชื่อผูสอบได นักธรรมชั้นตรี  สอบได  ๑๔  รูป 

๑. พระณัฐทศักดิ์ ปยธมฺโม 

๒. พระเติม อคฺคธมฺโม 

๓. พระปรัชญา สุจิณฺโณ 

๔. พระพิชัย ภทฺทธมฺโม (ลาสิกขา) 

๕. พระศักราช จารุธมฺโม (ลาสิกขา) 

๖. พระจิระศักด เขมธมฺโม (ลาสิกขา) 

๗. พระตอ สุธมฺโม (ลาสิกขา) 

๘. พระเจษฎาภณ สุชีโว (ลาสิกขา) 

๙. พระสุภณ สุจิณฺณธมฺโม (ลาสิกขา)  

๑๐. พระธนัท สิริธมฺโม (ลาสิกขา) 

สามเณร 

๑ สามเณรพรีพล        ภาคอินทรีย 

๒ สามเณรณภทัร       นราแกว 

๓. สามเณรณงคศักดิ์ บัวสุวรรณ (ลาสิกขา) 

๔. สามเณรพงษสุวัฒน ศรีสังข (ลาสิกขา) 

 

 รายชื่อผูสอบได นักธรรมชั้นโท  สอบได  ๓  รูป 

๑.  พระปล่ัง จกฺกวโร 

๒.  พระประเสริฐ ขนฺติธมฺโม 

๓.  พระศุภชัย ภทฺทธมฺโม 

 

 

 

 

 



 รายชื่อผูสอบได นักธรรมชั้นเอก  สอบได  ๗  รูป 

๑.  พระมหาภาณุ เทวสโร 

๒.  พระมหายศวัจน ฐิตมโน 

๓.  พระปราการ ชวนปฺโญ 

๔.  พระมหาพนมพล สิริมงฺคโล (ลาสิกขา) 

๕.  พระอนิรุท ผลิตธมฺโม 

๖.  พระสาโรช จรณธมฺโม 

๗.  พระเจะดา อิสฺสรธมฺโม 

 

รายชือ่ผูสอบไดธรรมศกึษา ตรี ,โท ,เอก 

 รายชื่อผูสอบได ธรรมศึกษาชั้นตรี  สอบได  ๒๘  คน 

   ๑. นางสาวรุงทิวา มินวงศ 

๒. นางประภาพร เพิ่มทรัพย 

๓. นางพรรณทิพา ธีระวงศสวุรรณ 

๔. นางสาวชิดาวัลย พงศธนพิพิธ 

๕. นางสาวสมบัติ มูรามัญ 

๖. นางสุภาพร ชัยโชค 

๗. นางสาวจุฑารัตน สุขประเสริฐ 

๘. นางสาวจันทราทิพย เพ็ชรคง 

๙. นางเนตรนภิส ขุนเภา 

๑๐. นางสาวณัฐวรรณ พุกสอาด 

๑๑. นางกัญชลิกา ชุมพร 

๑๒. นางอรกัญญา ธรรมรงค 

๑๓. นางสาวณัฐกิา เวียนเพิ่มสกุลมั่น 

๑๔. นางสาวสุจิตรา ธนูวัฒนา 

๑๕. เด็กชายดนุสรณ รุงรัศมี 

๑๖. เด็กหญิงน้ําทิพย นิลเพชร 

๑๗. เด็กหญิงพรวรา ตรีปญญา 

๑๘. เด็กชายสุชานันท จาหรี 



๑๙. เด็กหญิงปภัสรา โพธ์ิอยู 

๒๐. เด็กชายกิตติศักดิ ์ เอี่ยมสะอาด 

๒๑. เด็กชายกรวิชญ เกดิฉายา 

๒๒. เดก็ชายสาคร วีระนนท 

๒๓. เด็กหญิงพันธุวิรา แจมสี 

๒๔. เดก็ชายวงศธร ขาวละออ 

๒๕. เด็กชายสิทธิโชค ไกรจิตร 

๒๖. เด็กหญิงอารยา ทิพยสมบูรณ 

๒๗. เด็กหญิงชาลิสา วัฒณะรุง 

๒๘ เด็กหญิงกัณฐิกา พันธุ 

 

 รายชื่อผูสอบได ธรรมศึกษาชั้นโท  สอบได  ๑๒  คน 

   ๑. นาง มะลิวัลย เสรีมาศพันธุ 

๒. นาง สมใจ วงษเนียม 

๓. นาง สุดาพรรณ ศุภปฐม 

๔. นาง ณัฐรัฐอร เกิดมี 

๕. นาง รัชดาภรณ รัตนไพรวรรณ 

๖. นางสาว รุงฤดี วีระถาวร 

๗. นางสาว พชรมน ศมนันทภร 

๘. นางสาว ลัดดา จึงคณะ 

๙. นางสาว วิบูลยสุข รมจําปา 

๑๐. นางสาว สุธาทิพ ร่ืนจิตตอมร 

๑๑. เดก็ชาย บวรวิทย แสนสุข 

๑๒. เด็กหญิง พรนารี จิตตรีเนตร 

 

 

 

 



 รายชื่อผูสอบได ธรรมศึกษาชั้นเอก  สอบได  ๑๓  คน 

๑. นาง เกษศิรินทร เพชรวิทยนันท 

๒. นางสาว พรทิพย ธนกสิกร 

๓. นาง วรุณ เกตุอังกูร 

๔. พันโทหญิง พรทิพา พวงลําเจียก 

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. เด็กหญิง วรรณรดา กรอบจินดา 

 

 

 

 


