
รายช่ือพระนักศึกษาทีส่อบผ่านคดัเลือกได้เรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตร  วชิาการเทศนา  (ป.ทศ.)  รุ่นที ่ ๔

ภาควชิาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว คณะคุรุศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยลัย 

ร่วมกับวดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร  กรุงเทพมหานคร

๑ พระเขมนนัท์ ภูริปญฺโญ เจริญพร บ่อน ้ำซบั หำ้งสูง เมือง ชลบุรี ผ่าน

๒ พระครูใบฏีกำปฐมภณ ขนฺติโสภโณ แจ่มจ ำรัส ประยรุวงศำวำสวรวิหำร วดักลัยำณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๓ พระครูวินยัธรจิรวฒัน์ ปญฺญำวธิโร กระสอบทอง ศรีสุขสถำพรรำษฎร์ศรัทธำธรรม สำมวำตะวนัออก คลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๔ พระครูสงัฆรักษกิ์จฏิชยั กิตฺติธโร โพธ์ิจำด ลำดพร้ำว ลำดพร้ำว ลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๕ พระค ำนวณ คุณวีโร หนองหำร คลองพลูรำษฏร์ประสงค์ คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี ผ่าน

๖ พระจีรวฒัน์ อจฺฉริยภำณี ไคขนุทด ศรีบุญเรือง ทพัวงั พระทองค ำ นครรำชสีมำ ผ่าน

๗ พระเจริญพงษ์ กนฺตสำโร อินทร์สุข สิมนำโก นำโก กุฉินำรำยณ์ กำฬสินธ์ิ ผ่าน

๘ พระทน รุจิธมฺโม นิลประเสริฐ สหธรรมิกำรำม ท่ำยำง ท่ำยำง เพชรบุรี ผ่าน

๙ พระธวชั ธมฺมวโร สุ่นอัน๋ รวก บำงพ่ึง พระประแดง สมุทรปรำกำร ผ่าน

๑๐ พระนริศรำ อำภำกโร วรรณศิริ โพธ์ิแกว้ บำงมด จอมทอง กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๑๑ พระปกรณ์ คุตฺตธมฺโม ปัญญำผล ทุ่งศรีโพธ์ิ บำงประแดง บำงปะอิน พระนครศรีอยธุยำ ผ่าน

๑๒ พระปลดัสมเกียรติ เขมวีโร คลำ้ยมนต์ วิศิษฎบ์ุญญำวำส ทวีวฒันำ ทวีวฒันำ กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๑๓ พระพรชยั สุมงฺคโล จงกลฐำกร พิชยัญำติกำรำม สมเด็จเจำ้พระยำ คลองสำน กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๑๔ พระพรหมพจน์ ชยธมฺโม รัตนพล โปรดเกศเชษฐำรำม ซ.วิภำวดี-รังสิต๓๕ ดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๑๕ พระพิศิษฎ์ ถิรธมฺโม โชติกนกธ ำรง ปรินำยกวรวิหำร บำ้นพำนถม พระนคร กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๑๖ พระมหำทวี อุตฺตโม หมูป่ระเสริฐโชติ พิชยัญำติกำรำม สมเด็จเจำ้พระยำ คลองสำน กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๑๗ พระมหำบรรเจียด ญำณวีโร บุญชูค  ำ ส ำโรงเหนือ ส ำโรงกลำง พระประแดง สมุทรปรำกำร ผ่าน

๑๘ พระมหำสมชำย ถิรจิตฺโต ปิตะวิไศษวงศ์ สนำมนอก วดัชลอ บำงกรวย นนทบุรี ผ่าน

๑๙ พระมหำสมเดช ฐำนวิโล หำญกุดตม้ ไก่จน้ ท่ำหลวง ท่ำเรือ พระนครศรีอยธุยำ ผ่าน

๒๐ พระมหำสมยศ ฐำนวโร จำรุทรรศนำ โบสถบ์น บำงคูเวียง บำงกรวย นนทบุรี ผ่าน

๒๑ พระมหำสุรินทร์ สิรินฺธโร พลรำชม ทศันำรุณสุนทธิกำรำม มกักะสัน รำชเทวี กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๒๒ พระรัตนกวี ธมฺมโฆลโก สกลมำรถ มหรรณพำรำมวรวิหำร เสำชิงชำ้ พระนคร กรุงเทพมหำนคร ผ่าน

๒๓ พระสนธยำ อธิฐิตฺโต แฝกสูงเนิน โพนทอง น ้ำทูน ท่ำล่ี เลย ผ่าน

๒๔ พระสมจิตร ธมฺมวโร สืบมงคล บำ้นแค บำ้นแค ผกัไห่ พระนครศรีอยธุยำ ผ่าน

๒๕ พระสมุห์เดชำ สิริปุญฺโญ สำรทรัพย์ โคกชำ้ง อุทยั อุทยั พระนครศรีอยธุยำ ผ่าน

๒๖ พระสมุห์วฒิุพนัธุ์ สิริธโร เพง็สุวรรณ พระรูป ท่ำพ่ีเล้ียง เมือง สุพรรณบุรี ผ่าน

๒๗ พระอภินนัท์ โชติธีโร สุนทรภกัดี มหำธำตุวรวิหำร คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ผ่าน

๒๘ พระอำนนท์ อำนนฺโท พทุธไทย กลว้ย บำงเขน เมือง นนทบุรี ผ่าน

๒๙ พระอำร์ชวสั สุขิโต สุขีติ สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ผ่าน

เขต/อ าเภอ จังหวดั หมายเหตุเลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล วดั แขวง/ต าบล



เขต/อ าเภอ จังหวดั หมายเหตุเลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล วดั แขวง/ต าบล

๓๐ พระอุทยั ญำณพโล วงศบ์ุญรอด นอก บำงปลำสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี ผ่าน

๓๑ พระเพง็ ฐิตคนฺโธ กล่ินนอ้ย อรัญญำรำม บำมปลำเคำ้ ท่ำหอ เพชรบุรี ผ่าน
๓๒ พระมหำด ำรงค์ สุมงฺคโล โพธ์ิงำม พร้ำวโสภณำรำม นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยธุยำ ผ่าน

๓๓ พระณฐับร ปิยวณฺโณ แซ่ล้ิม ไพชยนตพ์ลเสพยร์ำชวรวิหำร บำงพ่ึง พระประแดง สมุทรปรำกำร ส ำรอง

๓๔ พระสุรพล กุสลจิตฺโต ทิพยป์ระเสริฐ พะยอม พะยอม วงันอ้ย พระนครศรีอยธุยำ ส ำรอง

๓๕ พระสมุห์มนสั ธนลำโภ ส่งศรีแจง้ ลำดบวัหลวง สำมเมือง ลำดบวัหลวง พระนครศรีอยธุยำ ส ำรอง

๓๖ พระศิลปชยั สิริปญฺโญ อำนนท์ เขำพิพนัธ์ เขำพิพนัธ์ เวียงสระ สุรำษฏธ์ำนี ส ำรอง

๓๗ พระวนัชยั กิตฺติสทฺโธ ไตรยติุ โรงนำ น ้ำเตำ้ บำงบำล พระนครศรีอยธุยำ ส ำรอง

๓๘ พระมหำรมยล์นั กนฺตสีโล ดนตรี บุญสัมพนัธ์ หนองปรือ บำงละมุง ชลบุรี ส ำรอง

๓๙ พระมหำทีปเดช สีลวฑฺฒโน เลำหอุดมพนัธ์ ไพชยนตพ์ลเสพยร์ำชวรวิหำร บำงพ่ึง พระประแดง สมุทรปรำกำร ส ำรอง

๔๐ พระปลดักนก สุทฺธิมโน จอมคีรี ส ำพะเนียง ส ำพะเนียง บำ้นแพรก พระนครศรีอยธุยำ ส ำรอง

๔๑ พระณฎัฐำศรัณย์ มหำปญฺโญ ผลโภชน์ โพธ์ิประสิทธ์ิ บำ้นนำ มหำรำช พระนครศรีอยธุยำ ส ำรอง

๔๒ พระครูปลดัร ำพึง สุชำคโร จ ำปำนิล ราชบรรทม บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยธุยา ส ารอง

๔๓ พระครูใบฎีกำสุรพงษ์ สุรวิโส หลงประดิษฐ์ บำงปะกอก บำงปะกอก รำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร ส ำรอง

รับรองตำมน้ี

(พระครูโสภณปริยตัยำนุกิจ)

เลขำนุกำรหลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำกำรเทศนำ

หมำย...  ท่ำนท่ีติดส ำรองใหติ้ดต่อพระครูโสณปริยตัยำนุกิจ  โดยด่วน

              โทร..๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐


