
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑๗๒ รูป ขาดสอบ ๔๘ รูป คงสอบ ๑๒๔ รูป สอบได้ ๕๗ รูป สอบตก ๖๗ รูป (๔๕.๙๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๓๖๐/๐๐๐๑ พระสุพจน์ อติสุโภ มีทอง

๑๔/๐๔/๒๕๓๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดเขาพระ  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๐๒ พระชาคริส สิริธมฺโม จิราภรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๑ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดเขาพระ  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๐๓ พระประโยชน์ พนฺธมุตฺโต สีผึง

้

๐๗/๐๑/๒๕๐๓ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดเขารูปช้าง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระเรียม สิริภทฺโท สุนาวี

๒๘/๐๓/๒๕๐๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดเขารูปช้าง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๐๕ พระสมาน สมาหิโต สว่างแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๑๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดเขารูปช้าง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๐๖ พระอดิศักดิ

์

อาภานนฺโท แดงดี

๐๙/๑๐/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดคลองคู้  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรธนพล  จิตมโนธรรม

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรนฤสรณ์  เชิดฉาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรอนุสรณ์  ขำศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรศักดา  ปานอุทัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรสลาวุฒิ  กำไมล์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรนครินทร์  ขาวสะอาด

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรพีระภัทร  อ่างคำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรธนาวัฒน์  หวันแสง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรรัตติกานต์  นิลเนตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรพรเทพ  เงินกลม

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรชัยวัฒน์  ผิวทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรพีรพัฒน์  เขียวเขิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดท่าหลวง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๑๙ พระชนกันต์ อิสลธมฺโม ชาวพิจิตร

๒๑/๑๑/๒๕๐๖ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๒๐ พระอธิการ รุ่งโรจน์ โรจนธมฺโม อุ่นใจ

๒๗/๐๖/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดมงคลเขต  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๒๑ พระสุรสิทธิ

์

กิตฺติสาโร ทองพงษ์เนียม

๑๓/๐๕/๒๕๒๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดมูลเหล็ก  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๒๒
พระขุนดง กนฺตวณฺโณ ขุนด่าน

๒๑/๑๒/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดหัวดง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๒๓ พระธเนศ สุเมโธ สิงห์เถือน

่

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๐๘/๐๘/๒๕๕๗

วัดหัวดง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๒๔ พระนิคม อุตฺตโร ภักดีสุข

๐๔/๑๐/๒๕๒๐ ๒๘/๐๘/๒๕๕๘

วัดตะกรุดไร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๓๖๐/๐๐๒๕ พระสุเทพ ปริปุณโณ หมืนสุวรรณ

่

๐๒/๑๑/๒๕๑๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดธรรมสังเวช  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๒๖ พระอดิศักดิ

์

ปยสีโล ฤกษ์รัตนประทีป

๐๖/๑๒/๒๕๑๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดเทวประสาท  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๒๗
พระประทีป ธมฺมปาโล สังฆมาตร

๐๔/๐๖/๒๕๑๑ ๐๘/๐๙/๒๕๕๗

วัดราษฎร์เจริญ  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๒๘ พระนิทัศน์ ธนปาโล เฉือยฉำ

่

๐๕/๑๑/๒๕๒๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดหาดแตงโม  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๒๙
พระสุริยา สุนฺทรปุตฺโต ยากุ

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดหาดแตงโม  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๓๐ พระชิติพัทธุ์ ถนอมโร เชือชิล

้

๐๖/๐๙/๒๔๙๒ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดทับคล้อ  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๓๑ พระเกษม กิตฺติสาโร ประมาพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดบางมูลนาก  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๓๒ พระมหาอำนาจ สิริวํโส ศรีวัง

๑๒/๐๙/๒๕๒๔ ๐๓/๐๓/๒๕๕๖

วัดมะกอกงอ  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๓๓ พระจักรพงษ์ ฉนฺทโชโต สาททอง
๑๐/๗/๒๕๓๐ ๓๐/๓/๒๕๕๔

วัดกระบังดิน  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๓๔ พระสมเกตุ สมจิตฺโต เริงกะชีวิต

๐๗/๑๒/๒๕๐๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๓๕ พระสมมาศ ธมฺมทีโป แท่งทอง

๑๕/๐๓/๒๕๒๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖ วัดบ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๓๖๐/๐๐๓๖ พระจักรกริช อินฺทปฺโ หุ่นลาย

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๙/๒๕๕๖

วัดมาบมะไฟ  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๓๗
พระณัฐพล มณิวณฺโณ จันทรมณี

๑๘/๑๐/๒๕๓๑ ๑๔/๐๓/๒๕๕๗

วัดวังจิก  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๓๘ พระสมนึก ปฺาธโร เปาสม

๑๖/๐๔/๒๕๑๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดสระประทุม  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๓๙ พระสถิตย์ สิริมงฺคโล สิงห์ลอ

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองหัวปลวก  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๔๐ พระวรพล โกวิโท คำม่วง

๑๒/๐๒/๒๕๒๒ ๑๘/๐๔/๒๕๔๒

วัดโนนทอง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๔๑ พระธงชัย สุทฺธสีโล ร้อยหา

๒๓/๐๙/๒๕๓๑
๐๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดหนองหูช้าง  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๔๒ พระสมบูรณ์ อนงฺคโณ มาลา

๒๕/๑๒/๒๕๐๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๔

วัดคลองสะแก  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๔๓ พระเสนอ าณวโร แตงน้อย

๒๓/๐๕/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระดาน  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๔๔ พระมานพ สารโท บุญเทียน

๐๙/๐๕/๒๕๑๒ ๑๓/๐๕/๒๕๕๕

วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๔๕ พระไพศาล ยติกโร ทองอินทร์

๐๕/๐๘/๒๕๓๐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๔๖ พระนพรัตน์ ิตคุโณ บุญสุขใส

๒๑/๐๗/๒๕๑๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๓

วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๔๗
พระชำนาญ พุทฺธสโร มาทา

๐๙/๑๑/๒๕๑๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๓

วัดหนองสาหร่าย  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๔๘ พระวิโรจน์ โสตฺถิโก เทียงอยู่

่

๑๗/๐๖/๒๕๒๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๒

วัดคลองเจริญ  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๔๙ พระสมเกียรติ ปภากโร แสงคำ

๐๕/๐๗/๒๕๓๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดใดนำเคียว

่

 

พจ ๓๓๖๐/๐๐๕๐ พระสนิท กนฺตธมฺโม กุลน้อย

๐๑/๑๒/๒๔๙๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดบึงเฒ่า  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๕๑ พระทองใบ อาภากโร แสงจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๑๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๕๒ พระสันติ อาทโร ศรีใส

๐๑/๑๒/๒๔๙๕ ๑๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดมาบแฟบ  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๕๓ พระอนุดร รวิวํโส ปรีชานนท์

๑๓/๑๐/๒๕๑๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๕๔ พระสมยศ ขนฺติธมฺโม ทองบุญรอด

๒๑/๐๑/๒๕๐๕ ๒๓/๐๑/๒๕๔๖

วัดสระยายชี  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๕๕ พระอัคเรศ โชติปฺโ วัฒนสังสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๒๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๓๖๐/๐๐๕๖ พระเสน่ห์ สีลเตโช ทองบุญรอด

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๒/๐๒/๒๕๕๖

วัดหนองโสน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๓๖๐/๐๐๕๗
พระจักรภัทร จกฺกวโร พุทธา

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดหนองโสน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓ / ๓

้
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