
รายช่ือผูสอบไดบาลี  นักธรรม  ธรรมศึกษา 

สาํนักศาสนศึกษาวัดตาลเอน  อาํเภอบางปะหัน   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๕๘ 

 

รายชื่อผูสอบไดบาลี ๒๕๕๘ 

 รายชื่อผูสอบไดบาลี ประโยค ๑-๒  สอบได ๑  รูป (รอบแรก) 

๑.  พระสุทธิศักดิ์ ปยธมฺโม 

 

 รายชื่อผูสอไบดบาลี ประโยค ๑-๒  สอบได ๒  รูป (สอบซอม) 

๑. พระวศนิ                   ผาสุกธมฺโม 

 

 รายชื่อผูสอบไดบาลี เปรียญธรรม  ๓  ประโยค  สอบได  ๑  รูป (สอบซอม) 

๑.  พระประเสริฐ                    ขนฺติธมฺโม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูสอบไดนกัธรรม ตรี ,โท ,เอก ๒๕๕๘ 

 รายชื่อผูสอบได นักธรรมชั้นตรี  สอบได  ๑๕  รูป 

๑. พระอภิรักษ จกฺกธมฺโม 

๒. พระกิติศักดิ ์ เหมกธมฺโม 

๓. พระธนเศรษฐ อมรธมฺโม 

๔. พระอานนท อคฺคธมฺโม 

๕. พระฤทธธนศักดิ์ ฐานธมฺโม 

๖. พระมารุต ฉนฺทธมฺโม (ลาสิกขา) 

๗. พระชวลิต ฐิติธมฺโม (ลาสิกขา) 

๘. พระลําพัน อคฺคธมฺโม (ลาสิกขา) 

๙. พระจารุต อาจารธมฺโม (ลาสิกขา) 

๑๐. พระคณพัฒน สุธมฺโม (ลาสิกขา) 

๑๑ พระณัฐพล จิรธมฺโม (ลาสิกขา) 

๑๒ พระชยธร ชยธมฺโม (ลาสิกขา)  

๑๓ พระธนานพ ฉนฺทธมฺโม (ลาสิกขา) 

๑๔ พระธนัตถ อาจิตธมฺโม (ลาสิกขา) 

สามเณร 

๑๕ สามเณรอาชาศักดิ์ ออนถา 

 

 รายชื่อผูสอบได นักธรรมชั้นโท  สอบได  ๕  รูป 

๑.  พระรังสรรค ฉนฺทธมฺโม 

๒.  พระสุทธิศักดิ์ ปยธมฺโม 

๓.  พระวศิน ผาสุกธมฺโม 

๔.  พระเตมิ อคฺคธมฺโม 

๕.  พระปรัชญา สุจิณฺโณ 

 

 รายชื่อผูสอบได นักธรรมชั้นเอก  สอบได  ๒  รูป 

๑.  พระศุภชัย ภทฺทธมฺโม 

๒.  พระมหาประเสริฐ ขนฺติธมฺโม 



 

รายชือ่ผูสอบไดธรรมศกึษา ตรี ,โท ,เอก 

 รายชื่อผูสอบได ธรรมศึกษาชั้นตรี  สอบได  ๒๔  คน 

   ๑. เดก็ชาย กิตติชัย เอี่ยมสุวรรณ 

๒. เดก็ชาย สิทธิพงษ แจมสี 

๓. เด็กหญิง ชลธิชา จาหรี 

๔. เด็กหญิง พริมรตา พัฒนะ 

๕. เดก็ชาย ศรัญยู ทองพูล 

๖. เด็กหญิง อุษามณีย มั่นดี 

๗. เด็กหญิง ธัญญนภัส กองมุขนิธิพัฒน 

๘. เดก็ชาย บุรพา แจมจํารัส 

๙. เดก็ชาย วันชนะ แสงนลิ 

๑๐. เดก็ชาย ศุภณัฐ ทิพยเนตร 

๑๑. เด็กหญิง อุดมรักษ พันธพูล 

๑๒. เดก็ชาย ภาสวิชญ ขาวเหลือง 

๑๓. นางสาว สิภาลักษณ ปยรัฐกุลนันท 

๑๔. นางสาว ชลิดา ปารีณาจารุสริิ 

๑๕. นางสาว จารุณี ศรีพรม 

๑๖. นางสาว วันเพ็ญ สาทาวงค 

๑๗. นางสาว โชติกา คลายกลํ่า 

๑๘. นาง ธนิดา บุญพระสงฆ 

๑๙. นาง อุไร ขวัญยืน 

๒๐. นางสาว ศิริกัญญา ไขวพันธุ 

๒๑. นางสาว สิริพร วิวัฒนตระกูลชัย 

๒๒. นางสาว นันทณภัส มาเมือง 

๒๓. รอยเอกหญิง พิมพนารา กลากสิกิจ 

๒๔. นางสาว ณีรนุช ปนมณีพร 

 

 

 



 

 รายชื่อผูสอบได ธรรมศึกษาชั้นโท  สอบได  ๘  คน 

   ๑. เด็กหญิง พันธวิรา แจมสี 

๒. เด็กหญิง พรวรา ตรีปญญา 

๓. นางสาว พรรณทิพา ธีระวงศสวุรรณ 

๔. นางสาว ณัฐวรรณ พุกสอาด 

๕. นางสาว จันทราทิพย เพ็ชรคง 

๖. นางสาว จุฑารัตน สุขประเสริฐ 

๗. นาง เนตรนภิส ขุนเภา 

๘. นางสาว ณัฐกิา เวียนเพิ่มสกุลมั่น 

 

 รายชื่อผูสอบได ธรรมศึกษาชั้นเอก  สอบได ๑๐ คน 

๑. เด็กหญิง พรนารี จิตตรีเนตร 

๒. นางสาว สมใจ วงษเนียม 

๓. นาง สุดาพรรณ ศุภปฐม 

๔. นางสาว รุงฤดี วีระถาวร 

๕. นางสาว พชรมน ศมนันทภร 

๖. นางสาว ลัดดา จึงคณะ 

๗. นางสาว วิบูลยสุข รมจําปา 

๘. นางสาว สุธาทิพ ร่ืนจิตตอมร 

๙. นาง มะลิวัลย เสรีมาศพันธุ 

๑๐. นางสาว สุธาทิพ ร่ืนจิตตอมร 

 

 
 

 


