
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๒๐๔ รูป ขาดสอบ ๖๒ รูป คงสอบ ๑๔๒ รูป สอบได้ ๖๙ รูป สอบตก ๗๓ รูป (๔๘.๕๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๓๖๐/๐๐๐๑ พระวินัย จิตฺตทนฺโต เขียววัน

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๑๕/๑๐/๒๕๕๒

วัดเขาแก้วสวรรค์  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๐๒
พระรุ่งเพชร านิสฺสโร ชังดี

่

๒๓/๙/๒๕๓๕ ๒๘/๗/๒๕๕๘
วัดคณฑีศรีวชิราราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๐๓ พระวันชนะ รวิวณฺโณ ภพชัยภูมิ

๐๕/๐๑/๒๕๑๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดคูยาง  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระอธิการ คำ ิตสีโล เรืองวงษ์
๖/๐๑/๒๔๘๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๑

วัดทุ่งแปะธรรมาราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๐๕ พระสมพร อินฺทาโณ เจียงจันทร์
๑๔/๓/๒๕๑๐ ๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดทุ่งรวงทอง  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๐๖ พระสมพร านิสฺสโร เนืองภุมมา

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๓

วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๐๗
พระสุรศักดิ

์

ปฺาคโม แปนสกุล ๑/๕/๒๕๐๒ ๑๘/๔/๒๕๕๖
วัดบ่อสามแสน  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๐๘ พระธนภูมิ ฉนฺทโก หาญกำจัดภัย
๑๙/๗/๒๕๒๐

๙/๔/๒๕๕๘ วัดบ่อสามแสน  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๐๙
พระอภิวัฒน์ โชติโก เอ้สูงเนิน

๑๒/๘/๒๕๓๕
๑/๕/๒๕๕๘ วัดบ่อสามแสน  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๑๐ พระบัว ถิรสทฺโธ จันทร์แดง
๑๘/๕/๒๔๘๙ ๑๘/๖/๒๕๕๘

วัดบ่อสามแสน  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๑๑ พระอุเทน ชยวุฑฺโฒ คำเย็น
๙/๗/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๘

วัดบ่อสามแสน  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๑๒
พระวิศิษย์ศักดิ

์

ขนฺติวโร โพธิทรง

์

๒๖/๐๙/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดปางเรือวนาราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๑๓
พระวิเวก ปฺาวิเวโก นามรุ่งโรจน์

๙/๓/๒๔๙๕ ๒๓/๗/๒๕๔๔
วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๑๔ พระทรงธรรม กตธมฺโม เลิศสายต่วน

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรอภิชัย  แซ่เท้า

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรปยะวุฒิ  โคตรวุฒิ ๑/๓/๒๕๔๖  วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๑๗
พระสมชาย อธิวโร อ่อนคำ

๑๔/๐๘/๒๕๑๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดยางเรียง  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๑๘ พระปองพงษ์ ปสนฺโน ปรีจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๐๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดวังพระธาตุ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๑๙
พระอธิการ ประจิม ปภสฺสโร อำภูธร

๒/๑๒/๒๔๙๐ ๒๗/๐๕/๒๕๑๒

วัดสระสิงห์โต  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๒๐ พระจเร คุณากโร จิตรประจง

๑๓/๐๗/๒๕๒๔
๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดเสด็จ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๒๑
พระวิวัฒน์ รกฺขิตวํโส ปลิวมา

๓๐/๐๓/๒๕๒๐ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

วัดเสด็จ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๒๒
พระพิทักษ์พงค์ ฉนฺทสุโภ มหาเทพ

๒/๑๑/๒๕๒๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดเสด็จ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๒๓
พระณรงค์ คุณวีโร แหยมทองดี

๖/๘/๒๕๒๓
๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดเสด็จ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๒๔
พระต่อโชค านิสฺสโร เวียงวิเศษ

๑๕/๘/๒๕๐๕
๒/๓/๒๕๕๙ วัดหนองกองเหนือ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๓๖๐/๐๐๒๕
พระทองไหล ฉนฺทสุโภ วงษา

๑๐/๗/๒๕๑๖ ๓๐/๔/๒๕๕๙
วัดหนองกองเหนือ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๒๖
พระวิโรจน์ สนฺตจิตฺโต แก้วเขียว

๑๕/๑/๒๕๒๕ ๑๐/๖/๒๕๕๘ วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ
 

กพ ๓๓๖๐/๐๐๒๗
พระภานุวัฒน์ สุวฑฺฒโน วิเศษศรี

๒๔/๑๐/๒๕๓๓
๒๑/๗/๒๕๕๕

วัดอุทุมพร  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๒๘
พระปุม ถามพโล หมายงาม

๑๑/๐๓/๒๕๓๑ ๑๘/๐๔/๒๕๕๖

วัดเกาะรากเสียด  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๒๙
พระเอก ถิรปฺโ พิลึก

๑๔/๐๙/๒๕๒๘ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดคลองเมือง  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๓๐ พระบรรหาร ธมฺมวีโร ภูมิสุข

๒๙/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๓๑ พระสายชล ขนฺติพโล พิมมี

๒๓/๐๔/๒๕๓๓ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๓๒
พระเมทนี มหาปฺโ กุลเกิด

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๓๓
สามเณรสุริยา  จิตรพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๓๔
สามเณรชัยณรงค์  ดิษสละ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๓๕
สามเณรศรัณย์  จันทรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

 วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๓๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ขุดไธสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรวรชัย  สุขสำราญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสังฆานุภาพ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๓๙
พระอธิการ สมพงษ์ นาควโร พนาลักษณ์

๑๖/๐๖/๒๔๙๖ ๐๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดแก้วชัยมงคล  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๔๐ พระอธิการ ทอง าณภาโส ดวดสูง
๒๓/๓/๒๔๙๑ ๒๘/๔/๒๕๔๓

วัดแก้วสุวรรณ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๔๑
พระประยงค์ สุธมฺโม แก้วแสงแจ่ม

๒๘/๐๒/๒๕๑๙ ๑๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดแก้วสุวรรณ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๔๓
พระวิเชียร เทวธมฺโม ไชยศาสตร์ ๑/๑/๒๕๐๑

๒๓/๗/๒๕๓๗
วัดบ่อแก้ว  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๔๔
พระนพฤทธิ

์

ธมฺมกาโม ศรีสองเมือง
๗/๗/๒๕๓๓ ๔/๔/๒๕๕๗ วัดบ่อแก้ว  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๔๕
พระเจริญ จริยธมฺโม ตัดสมัย

๑/๕/๒๕๒๒ ๗/๒/๒๕๕๘ วัดปาเรไลย์  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๔๖
พระบุญมี ปฺุมโน สิงห์วี

๒๙/๐๔/๒๕๑๙ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดสักขีย์วนาราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๔๗
พระวิเชียร วชิโร ทองตุ้ม

๐๖/๑๒/๒๕๐๑
๒๓/๔/๒๕๕๖

วัดสักขีย์วนาราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๔๘
พระธานี สนฺตวาโจ สร้อยระย้าแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๓๐
๒๙/๗/๒๕๕๕

วัดหนองแม่แตง  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๔๙
พระอธิการ วิรัตน์ วฑฺฒโน ใบกุหลาบ

๑๕/๑๑/๒๕๐๔
๑๐/๗/๒๕๓๗

วัดหัวยาง  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๕๐ พระวิทวัฒน์ สุตธมฺโม แพรใจ

๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดเขาคีริส  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๕๑ พระสมนึก กิตติโก พันแตง

๐๔/๐๙/๒๕๑๓ ๒๗/๐๕/๒๕๓๖

วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๕๒
พระชะลอ ฉนฺทสีโล ทองสี

๖/๐๔/๒๕๐๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๕๓
พระกิตตินันท์ สุเมโธ เดชะผล

๓๐/๑๒/๒๕๓๗
๒๕/๑/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๕๔
พระฉลอง านุตฺตโร ภู่ระหงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๒๔
๒๒/๖/๒๕๕๗

วัดทุ่ง  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๕๕
พระเชาววัฒน์ ชววฒฺฑโน อบเชย

๓๐/๐๗/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดลานทอง  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๕๖
พระกฤษณะ วชิโร อินยัง

๒๕/๐๔/๒๕๑๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดอินทาราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๕๗
พระณรงค์ชัย ขนฺติธโร หมันมี

่

๒๔/๐๔/๒๕๒๑ ๑๓/๐๒/๒๕๕๕

วัดดงกระทิง  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๕๘
พระวัชระพงศ์ วชิรสาโร สาคุณ

๐๐/๐๐/๒๔๙๘ ๐๐/๐๐/๒๕๕๗

วัดเกาะแก้ว  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๕๙
พระภิญโญ สนฺตวาโจ พิสมัย

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๖๐ พระสมพร ขตฺตปฺโ สวนมา

๑๖/๐๘/๒๕๒๕ ๑๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๖๑ พระทับทิม สุทฺธจิตฺโต ม่วงใหม่

๒๐/๐๓/๒๕๐๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๒

วัดประชาร่วมใจ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๓๖๐/๐๐๖๒
สามเณรคาวุต  สมนำคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

 วัดสิงคาราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๖๓
พระขจรศักดิ

์

กิตฺติปฺโ ขันสังข์

๐๖/๐๖/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๓๖๐/๐๐๖๔
พระประยงค์ าณวีโร ดาวล้อม

๒๙/๑/๒๕๐๕ ๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วัดหัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๖๕
พระมนตรี ิตลาโภ ยอดจันที

๐๗/๐๔/๒๕๐๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๒

วัดคฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๖๖ พระวันลพ กมฺมสุโภ ขุนศรีรอด

๐๑/๑๑/๒๕๒๐ ๑๔/๐๓/๒๕๕๗

วัดจันทาราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๖๗
พระเดชา านิสฺสโร บุญไทย

๑๙/๐๙/๒๕๒๗
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดมุจลินท์  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๖๘
พระเพชรแสง โชติวโร นาคเอียม

่

๒๑/๐๗/๒๕๐๗
๐๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๖๙
พระชาตรี สติสมฺปนฺโน คำคูณ

๑๗/๑๒/๒๕๑๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองเต่าทอง  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๗๐
พระมานพ นนฺทสาโร แซ่ล้อ

๑๘/๒/๒๕๒๑
๕/๖/๒๕๕๙ วัดบึงหล่ม  

กพ ๓๓๖๐/๐๐๗๑
พระสายทอง ภูริปฺโ สมจิตต์

๓๐/๐๖/๒๕๒๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดชุมนาก  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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