
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑๒๐ รูป ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๙๘ รูป สอบได้ ๗๓ รูป สอบตก ๒๕ รูป (๗๔.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระจเร ิตาจาโร มีลาภ

๒๐/๐๖/๒๔๙๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดเขาสำเภาทอง  

รย ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระประวิทย์ จิตฺตหฏโ ภูชำนิ

๑๙/๐๔/๒๕๒๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดโขดหิน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระธงชัย สุทฺธรตโน รัตนเพ็ชร

๐๑/๐๔/๒๕๒๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดโขดหิน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระสมพร คุเณสโน รัตนเพ็ชร

๒๒/๐๗/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดชะวึก  

รย ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระเสงียม

่

กิตฺติาโณ ไชยเพชร

๒๒/๐๙/๒๕๑๒
๐๔/๑๒/๒๕๖๐ วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระสิตานัน านิโย บุญใส่

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๑๐/๒๕๕๘

วัดตะพงใน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๐๗ พระศักดิชัย

์

คุตฺตสีโล ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๒

วัดตะพุนทอง  

รย ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระไสว กิตฺติสาโร บุตรพรม

๓๐/๐๘/๒๔๙๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๓

วัดตากวน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๐๙ พระคมกฤต เตชวโร สาครเสถียร

๑๙/๐๗/๒๕๒๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดทับมา  

รย ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระมงคล ปภสฺโร สุวรรณเกษร

๑๙/๑๐/๒๕๒๑ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดนำคอก  

รย ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระปณวัศ ปุโชตโก บุญโชติหิรัญ

๑๑/๑๑/๒๕๒๙ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดเนินพระ  

รย ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระมหารุ่งโรจน์ โชติธมฺโม บัวชุม

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดเนินพระ  

รย ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระขจรศักดิ

์

กิตฺติโก ธุระกิจ

๓๐/๑๐/๒๕๒๑ ๐๙/๐๒/๒๕๕๖

วัดบ้านเพ  

รย ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระชาลี กุสลจิตฺโต วงเวียน

๑๑/๐๓/๒๕๐๖
๒๒/๕/๒๕๔๘

วัดเภตราสุขารมย์  

รย ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระมนตรี อติภทฺโท ศรีเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๔

วัดเภตราสุขารมย์  

รย ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระนวศิริ สิริวฑฺฒโก บุญฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเภตราสุขารมย์  

รย ๒๓๖๐/๐๐๑๗ พระสุรณรงค์ รวิวณฺโณ แจ่มจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๓๐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดมาบตาพุด  

รย ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระประพันธ์พจน์ วิสารโท ชมบัว

๐๗/๑๐/๒๕๒๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดมาบตาพุด  

รย ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระมหาบัญญัติ จิรวฑฺฒโน บรรเริงเสนาะ

๐๘/๐๓/๒๕๐๙ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดลุ่ม  

รย ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระประเสริฐ อุตฺตมปฺโ วงษ์รักษา

๒๒/๐๙/๒๕๑๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองสนม  

รย ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระจิรวุฒิ ขนฺติสาโร วงษ์น้อย

๒๒/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดหนองสนม  

รย ๒๓๖๐/๐๐๒๒ พระจุฑาวัฒน์ ถาวโร มีบุญ

๓๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดกลางกรำ  

รย ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระณรงค์ศักดิ

์

านวีโร ทองแดง

๐๗/๐๗/๒๕๓๖
๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดคีรีวนาราม  

รย ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระพิทักษ์ สฺจิตโต คืนดี

๓๐/๐๘/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดจำรุง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดระยอง  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๓๖๐/๐๐๒๕ พระธีรพงศ์ ปสนฺโณ มงคลวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๕

วัดเจริญสุข  

รย ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระสุทธิชัย โพธิสาโร ยังยืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๐๙ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘

วัดเจริญสุข  

รย ๒๓๖๐/๐๐๒๗ พระอำนวย อนุตฺตโร สรรเสริญ

๑๙/๐๔/๒๕๑๓ ๐๖/๐๙/๒๕๕๕

วัดดอนสำราญ  

รย ๒๓๖๐/๐๐๒๘ พระณรงศักดิ

์

กลฺยาโณ โนนวิเศษ

๐๗/๑๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดดอนสำราญ  

รย ๒๓๖๐/๐๐๒๙ พระอดิศร ปภสฺสโร รัตนวิจิตร

๑๔/๐๕/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดดอนสำราญ  

รย ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระจิรภัทร อภิวโร บำรุงกิจ

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดดอนสำราญ  

รย ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระสมชาติ เขมวํโส เวชศาสตร์

๐๑/๑๒/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดตะเคียนงาม  

รย ๒๓๖๐/๐๐๓๒ พระเรืองศักดิ

์

จิรสกฺโก เลิศมโนรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๒๕ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดถำหมีนอน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๓๓ พระนิรัตน์ ปภาโส วังคำแหง

๑๓/๐๙/๒๕๐๕ ๐๑/๐๘/๒๕๕๕

วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระประดิษฐ์ อินฺทโชโต ภิญโญ

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดบุนนาค  

รย ๒๓๖๐/๐๐๓๕ พระศุภกฤต สุจิตฺโต หมันดี

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๖

วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๓๖๐/๐๐๓๖ พระประภาวัฒน์ ิตสทฺโธ อ้นจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๓๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๓๖๐/๐๐๓๗ พระสุภกิจ สุจิตฺโต เก่งเรือ

๑๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๓๖๐/๐๐๓๘ พระนคร ยติกโร สุขศรี

๒๐/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระลำพูล ฌาณโสภโณ เพ็งวรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๐๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗
วัดโพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระธำรงธรรม ธมฺมธโณ วิเศษการ

๐๕/๐๑/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดโพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระวิโรจน์ ธมฺมิโก มงคลวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๑๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

 

รย ๒๓๖๐/๐๐๔๒ พระยุทธเกียรติ ิตสีโล คล่องใจ

๑๔/๐๙/๒๕๒๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดวังหว้า  

รย ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระศรราม ิตสีโล สรรเสริญ

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดสองพีน้อง

่

 

รย ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระจรัญ จารุวณฺโณ หวานเสนาะ

๑๕/๐๖/๒๕๑๕ ๐๖/๑๑/๒๕๕๑

วัดหนองจระเข้  

รย ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระสมเจต ปสนฺโต เจริญผล

๐๙/๐๗/๒๕๒๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดห้วงหิน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรปณิธิ  บุหงาเชือ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

 วัดห้วงหิน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๔๗ พระชลิต สุขิโต สุขเลิศ

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาช่องลม  

รย ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติปาโล ปะสิงชอบ

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดนำเปน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๔๙ พระอาทิตย์ อาภาโส คำสุข
๙/๐๗/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดสามแยกนำเปน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๕๐ พระสุเมธ โกวิโท ก่อกำลัง

๑๙/๑๑/๒๔๙๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดกระเฉท  

รย ๒๓๖๐/๐๐๕๑ พระยุทธนา ธมฺมทีโป สุธนะวัฒน์

๐๔/๐๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดประสิทธาราม  

รย ๒๓๖๐/๐๐๕๒ พระศิรโรจน์ ิติโก แซ่กัว
๕/๑๒/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดเจ็ดลูกเนิน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๕๓ พระเจษฎา อธิปฺโ ชูเชิด

๒๙/๑๑/๒๕๓๐
๒๘/๗/๒๕๕๕

วัดตาขัน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๕๔ พระวรวัฒน์ ถิรธมฺโม นวลพรม
๓/๘/๒๕๓๔

๑๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดตาขัน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๕๕ พระสุทิน อตฺถโกสโล พานทอง

๓๐/๑๑/๒๕๓๐
๓๐/๗/๒๕๕๘

วัดตาขัน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระวชิระวิทย์ ยติกโร ตันไพบูรย์
๒๒/๔/๒๕๒๔

๙/๑๑/๒๕๕๔
วัดบ้านค่าย  

รย ๒๓๖๐/๐๐๕๗ พระธนา อภิปฺโ พงศ์พิทักษ์
๒๓/๕/๒๕๑๔

๙/๓/๒๕๕๗ วัดหนองกะบอก  

รย ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระสนันต์ สุจิณฺโณ ศรุตานนท์
๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดหนองกะบอก  

รย ๒๓๖๐/๐๐๕๙ พระคมกฤช ขนฺติโก ล้นเหลือ

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองกะบอก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดระยอง  ๒ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระทัศนัย อนุตฺตโร รัตนเพ็ชร

๒๗/๘/๒๕๒๙

๕/๗/๒๕๕๘ วัดห้วงหิน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๖๑ พระมานิตย์ ปภาสโร สุมณทา

๓๐/๐๗/๒๕๑๑ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดคลองทราย  

รย ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระทิวา กิตฺติภทฺโท ชาวชน

๒๒/๑๐/๒๕๐๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดคลองทราย  

รย ๒๓๖๐/๐๐๖๓ พระประสิทธิ เขมคฺโค อินทรโชติ

๑๔/๑๐/๒๕๑๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดคลองทราย  

รย ๒๓๖๐/๐๐๖๔ พระพีรพล วีรพโล พลอยสุวรรณ

๑๑/๐๘/๒๕๑๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดสำนักกะท้อน  

รย ๒๓๖๐/๐๐๖๕ พระกุญชร กมโล ชังดี

๐๓/๐๗/๒๕๐๔ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรนรินทร์วงศ์  พงษ์สัมฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๑

 วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๓๖๐/๐๐๖๗ สามเณรธนกฤต  สมบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๓๖๐/๐๐๖๘ พระสงฆ์ วรมฺโม ลาสัย

๑๘/๐๒/๒๕๑๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๔

วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระสันติ สนฺติโก สีสุข

๒๐/๐๕/๒๕๓๑ ๑๔/๑๐/๒๕๕๔

วัดมาบเตย  

รย ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระชาตรี มหามงฺคโล ดาราการ

๑๗/๐๒/๒๕๑๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๓๖๐/๐๐๗๑ พระวัฒนา กวิวํโส ใจใหญ่

๐๖/๑๑/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๓๖๐/๐๐๗๒ พระลิขิต สุขิโต บ่อทอง

๐๘/๑๐/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดบึงตากาด  

รย ๒๓๖๐/๐๐๗๓ พระสุพจน์ สุวจโน วงษ์วิลาศ

๒๒/๐๖/๒๕๓๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๔

วัดปายุบ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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