
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระแก้ว  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑๗๔ รูป ขาดสอบ ๔๒ รูป คงสอบ ๑๓๒ รูป สอบได้ ๖๓ รูป สอบตก ๖๙ รูป (๔๗.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระนิยม จนฺทาโภ จันทะคูณ
๙/๑๐/๒๕๒๘ ๒๔/๑/๒๕๕๓

วัดคลองคันฉอ  

สก ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระสุรเดช ถาวโร มีมณี
๔/๑๐/๒๕๒๑ ๑๘/๖/๒๕๕๗

วัดคลองคันฉอ  

สก ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระกิตติพงษ์ สิทฺธิจิตฺโต กองขันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๒๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดโคกเจริญสุข  

สก ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระกัมปนาท กนฺตสีโล แก้วอนันต์

๑๘/๐๙/๒๕๓๒ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดโคกเจริญสุข  

สก ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระพิชัย จนฺทสาโร ด่านสำราญ

๒๓/๐๑/๒๕๐๖ ๐๑/๐๔/๒๕๔๗

วัดรีนิมิตร  

สก ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระสนธยา ขนฺติสาโร ขันทะชา

๐๔/๐๙/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดรีนิมิตร  

สก ๔๓๖๐/๐๐๐๗ พระชัยสิทธิ

์

สิทธิธมฺโม สีด่าน

๐๒/๐๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดรีนิมิตร  

สก ๔๓๖๐/๐๐๐๘ พระบรรจง สุทฺธิาโณ สุทฺธิโยชน์
๒๑/๒/๒๕๑๑ ๐๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดศาลาลำดวน  

สก ๔๓๖๐/๐๐๐๙ พระณรงค์ ธมฺมปาโล จันทาม่วง

๐๒/๐๒/๒๕๓๒ ๐๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดศาลาลำดวน  

สก ๔๓๖๐/๐๐๑๐ พระวีรวัฒน์ ปฺาวชิโร พรมสุวงษ์
๒๒/๔/๒๕๐๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดศาลาลำดวน  

สก ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระมานพ ปฺาธโร ชมมัน

่

๐๒/๐๗/๒๕๒๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดศาลาลำดวน  

สก ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระภานุทัศน์ ภาณุปฺโ เกตุค้างพลู

๐๒/๑๒/๒๕๐๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดสระแก้ว  

สก ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระณัฐธีร์ สนฺตจิตฺโต พัฒนพรเศวตโชติ
๓๐/๖/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๕๗

วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระชำนาญ กิตฺติปาโล มาลา ๘/๓/๒๕๑๔ ๓/๗/๒๕๕๗ วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระพุทธิพงศ์ วุฑฺฒิธมฺโม เอกมงคลสุข
๑๖/๑/๒๕๑๗ ๑๒/๔/๒๕๕๘

วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรชินวัตร  ทรงงาม
๒๗/๒/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๑๗
สามเณรวัลลภ  แลโสภา

๒๘/๒/๒๕๔๑

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรแสงเพชร  กันยายน
๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรปฎิพัทธ์  จึงสง่า

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรสิทธิโชค  สาลี
๔/๗/๒๕๔๔

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรจิรายุ  เพชรรักษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรธนากร  เจริญมงคล

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรฉัตรดนัย  จันทร์ลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๖๐/๐๐๒๔ พระปราโมทย์ ปริปฺุโณ เวทย์อุดม
๖/๔/๒๕๓๘ ๖/๔/๒๕๕๘ วัดทุ่งหลวง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๓๖๐/๐๐๒๕ พระสมุย จนฺทสาโร บรมสุข
๒๗/๑/๒๕๐๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดหนองแวงวนาราม  

สก ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระโผน ทสฺสนีโย ขอสุข

๑๕/๑๐/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดโคกไม้งาม  

สก ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระธนากวิน ธีรปโ นามวงษา

๒๗/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดปาสันติธรรม  

สก ๔๓๖๐/๐๐๒๘
พระอนิวัฒน์ เนปกฺโก พัฒหาญ

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองแอก  

สก ๔๓๖๐/๐๐๒๙
พระมนัสชัย สิริปฺโ เงินสมบัติ

๐/๑๐/๒๕๓๔
๐/๔/๒๕๕๔ วัดตะโก  

สก ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระสมาน าณสาโร สิทธิโชติ ๐/๖/๒๕๐๗ ๐/๑/๒๕๕๕ วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระทัน อิสสฺโร เตชะ
๐/๓/๒๔๙๔ ๐/๒/๒๕๕๖ วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๓๖๐/๐๐๓๒
พระภาคิน โกวิโท วิภพพันธ์

๓/๑/๒๕๒๒ ๒๑/๗/๒๕๕๕
วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระภคพล พลวโร สุประดิษฐ์
๑๔/๕/๒๕๓๕

๑/๓/๒๕๕๘ วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระไตรภพ สุจิณโณ สีขาว
๑๕/๓/๒๕๔๐ ๑๒/๒/๒๕๖๐

วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรก้องสวรรษ  จันทะสิงห์หาร
๙/๒/๒๕๔๒

 วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระสมชิด อุฏาโน เจริญผล
๑๒/๑/๒๕๑๒ ๒๙/๗/๒๕๕๕

วัดตาหลังใน  

สก ๔๓๖๐/๐๐๓๗
พระเอก สิริจนฺโท จันทร์ฉาย

๒๓/๑๑/๒๕๒๒

๖/๓/๒๕๕๖ วัดนาเจริญ  

สก ๔๓๖๐/๐๐๓๘ พระพรชัย พรชโย บุญทัน
๒๓/๙/๒๕๑๔

๒/๖/๒๕๕๕ วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๓๖๐/๐๐๓๙ พระณฐกร ขนฺติธมฺโม ด่านลาเคน
๓/๖/๒๕๓๔ ๙/๒/๒๕๖๐ วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระอธิการ คำพวง ขนฺติธมฺโม บ่อแร่
๒๒/๔/๒๕๐๐

๘/๕/๒๕๕๔ วัดวังไทร  

สก ๔๓๖๐/๐๐๔๑ พระศุภชัย ปฺาวชิโร ทัศเกษ
๒๒/๖/๒๕๓๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๓

วัดวังนำเย็น  

สก ๔๓๖๐/๐๐๔๒ พระสนัน

่

กตนาโถ มังมี

่

๒๗/๓/๒๔๘๗ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

วัดวังนำเย็น  

สก ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระถนอม กนฺตวีโร หมกทอง

๑๖/๑๒/๒๕๐๖
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดวังนำเย็น  

สก ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระวิจิตร านุตฺตโม ทองศรี
๑๘/๑/๒๕๒๑ ๑๖/๔/๒๕๕๘

วัดสวนปา  

สก ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระธนกฤต กนฺตทีโป ฉัตรเฉลิม

๑๗/๐๘/๒๕๒๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๓

วัดแก่งสำราญ  

สก ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระอำพร สุภทฺโท คำมี

๐๕/๑๑/๒๔๘๐ ๐๑/๐๓/๒๕๓๙

วัดเขาแหลม  

สก ๔๓๖๐/๐๐๔๗
พระบุญเพ็ง เขมรโต คนงาม

๒๔/๐๒/๒๕๐๗ ๑๒/๐๑/๒๕๕๔

วัดเขาแหลม  

สก ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระรัตนพล รตนโชโต จันทร์หอม

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดทุ่งกบินทร์  

สก ๔๓๖๐/๐๐๔๙
พระปกรณ์ กตปุโ งามผ่อง

๒๖/๑๑/๒๕๒๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งกบินทร์  

สก ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระอานพ เตชพโล ยอดทอง

๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งกบินทร์  

สก ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระพีรวิทย์ จิตฺตวโร กฤษณา

๑๐/๐๒/๒๕๓๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดวังนำฝน  

สก ๔๓๖๐/๐๐๕๒
พระรักชาติ กนฺตธมฺโม สีเชียงรุ่ง

๐๑/๐๒/๒๕๑๔ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดวังสำลี  

สก ๔๓๖๐/๐๐๕๓ พระกฤษณพงษ์ กตปฺุโ ถาวรสาลี

๑๙/๑๑/๒๕๒๗ ๐๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดนครธรรม  

สก ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระวิเชียร ปริสุทฺโธ แสงจันทร์
๖/๑๐/๒๔๙๙ ๒๖/๓/๒๕๕๖

วัดนครธรรม  

สก ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระวีรพันธ์ วีรวํโส คำนึง
๒๘/๒/๒๕๒๒ ๒๘/๖/๒๕๕๗

วัดนครธรรม  

สก ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระกฤตภาส สุทฺธิาโณ สุขสุคนธ์

๑๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

วัดสารคุณสโมสร  

สก ๔๓๖๐/๐๐๕๗
พระสมพงษ์ สมณวํโส บุญเพิมผล

่

๒๕/๑๒/๒๕๐๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดหนองหว้า  

สก ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระอุไร วิสุทฺโธ เครือโสม

๒๕/๐๕/๒๕๐๓ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดหนองหว้า  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๓๖๐/๐๐๕๙ พระชัยทัต กิตฺติภทฺโท ประวัติวงค์ ๑๗/๙/๒๔๙๖ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘
วัดอุทุมพร  

สก ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระเพรชรัตน์ อภินนฺโท พงษ์สมร ๑๙/๙/๒๕๓๔ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘
วัดเขาน้อย  

สก ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระจาตุรงค์ ทีปธมฺโม คงแก้ว ๒๐/๕/๒๕๒๓ ๐๖/๐๘/๒๕๔๙
วัดบ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระพรชัย ปสนฺโส ภาระจิตร์
๒๑/๑๒/๒๕๑๔ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระบุญรวม านิสฺสโร ปาปะโลม
๐๒/๐๕/๒๕๐๗

๑๙/๕/๒๕๕๕ วัดหันทราย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓ / ๓

้
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