
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระแก้ว  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑,๑๐๕ รูป ขาดสอบ ๒๒๐ รูป คงสอบ ๘๘๕ รูป สอบได้ ๕๙๓ รูป สอบตก ๒๙๒ รูป (๖๗.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระทวีวัฒน์ กตสาโร งามเหลือ

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

กิโลสาม  

สก ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระณัฐวุฒิ ิตคุโณ ภูมี

๒๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กิโลสาม  

สก ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระอมรชัย อิสฺสโร ทารัญย์

๑๘/๐๙/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แก่งสีเสียด  

สก ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระเกียรติศักดิ

์

กิติโสภโณ อุบล

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แก่งสีเสียด  

สก ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระชิษนุพงศ์ ยสปาโล ช่วยนางเดียว

๒๙/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แก่งสีเสียด  

สก ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระมนต์ชัย สุขิโต ธงชัย

๐๔/๐๓/๒๕๑๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๗

เขาข่า  

สก ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระสิงห์โต สนฺตจิตฺโต ไกรศิริ

๐๖/๑๐/๒๕๑๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาสิงโต  

สก ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระสามาตร จนฺทสาโร แมนไธสง

๒๙/๐๑/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาสิงโต  

สก ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระศิริโชค มหาปฺโ แพนลา

๐๗/๑๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เขาสิงโต  

สก ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระเจษฎางค์ รตฺนาโณ เตียวฮ่วยยี

้

๒๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาสิงโต  

สก ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระทองเหรียญ สุเมโท วิเศษภักดี

๑๑/๐๑/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

คลองนำเขียว  

สก ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระพิพัฒน์ อธิวโร ไชยมัน

๒๑/๐๕/๒๕๓๒ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

คลองนำเขียว  

สก ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระอนุศิษฎ์ สีลเสฏโ พานิชรักษาพงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๐๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

คลองนำเขียว  

สก ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระสิทธิชัย สุมงฺคโล วรรณสิน

๐๑/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

คลองนำใส  

สก ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระประดิษฐ์ สุทธมฺโม ศิลปดิษฐ์

๑๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองนำใส  

สก ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระอานนท์ อานนฺโท พิมพ์เขียวงาม

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองนำใส  

สก ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระอาทิตย์ อาทิจวํโส สำเภอทอง

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

คลองผักขม  

สก ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระชุมพล คุณวีโร สีฟา

๒๙/๐๕/๒๕๐๑ ๑๔/๑๒/๒๕๕๗

คลองมะละกอใต้  

สก ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโณ สีวงวาด

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะละกอใต้  

สก ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระประโทน กิติปาโร ทองอ้ม

๑๐/๑๑/๒๕๒๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองมะละกอใต้  

สก ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระจิตรกร อาภาธโร การพรหมมา

๓๐/๐๗/๒๕๓๒ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

คลองศรีเมือง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรธัญญะ  แม่นปน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 คลองศรีเมือง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระสมบูรณ์ มหาวีโร ฆ้องทรัพย์

๒๕/๐๗/๒๕๑๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

โคกเจริญสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระณรงค์ศักดิ

์

านธมฺโม ภูมิไถล

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกเจริญสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑ / ๑๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระจินดา ปภสฺสโร งามพักตร์

๒๔/๐๖/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกเจริญสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรณานวัฒน์  ประวรรณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

 โคกเจริญสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๐๒๗
พระพิเชษฏ์ โชติปฺุโ แปนกล่อม

๑๓/๐๑/๒๕๓๐ ๕/๑๒๘/๒๕๕๙

โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระวิษณุ ถาวรจิตฺโต คุ้มมณี

๒๒/๐๔/๒๕๑๕ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระกำพล ิติสุโข พินผ่อง

๐๓/๐๕/๒๕๓๒ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระราชอนันต์ สิริภทฺโท ปนจิตติ

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรสมรักษ์  หอมจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

 โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรชยากร  ศรีทหาร

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

 โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรธนพนณ์  ตาไวไธสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

 โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรรัชนาท  รักชาติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

 โคกนกขุนทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระรัตนพล พลวฑฺฒโน บุญประสาท

๓๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

เจริญสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระอนุวัฒน์ อนาวิโล ยาดี

๑๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เจริญสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระยศ ยสินฺธโร ทศนักข์

๒๐/๐๓/๒๔๘๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เจริญสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระวินัย ภูริาโณ โคตภูมี

๑๘/๐๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่ากระบาก  

สก ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระสมชาย สุภาจาโร ดาภา

๑๗/๐๕/๒๕๐๖ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

ท่าเกษม  

สก ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระเอกบดินทร์ สีลวิสุทฺโธ ศิลปศาสตร์

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าเกษม  

สก ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระไชยเชษฐ์ ปุณฺณกาโม เทศทอง

๐๒/๑๑/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าเกษม  

สก ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระศุภชัย สุภทฺโธ สุวรรณไกรษร

๐๗/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ท่าเกษม  

สก ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระหัตชัย ภูริปฺุโ สุวรรณไกรษร

๐๙/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ท่าเกษม  

สก ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระสุรศิษฏ์ ปฺาธโร ชืนสมบูรณ์

่

๑๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าระพา  

สก ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระบุปผา ปุธโร สมพงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหินโคน  

สก ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระจตุรงค์ จนฺทสาโร สมเสน

๒๕/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

นำซับ  

สก ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระพิบูลย์ชัย ภทฺทธมฺโม ผิวหอม

๑๙/๐๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นำซับ  

สก ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระปริญญา มหาปฺุโ มะลิวัลย์

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นำซับ  

สก ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระปลิว เตชวณฺโณ อุทัยบาล

๐๓/๐๑/๒๔๙๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เนินสง่างาม  

สก ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระเข็มทอง สมจิตฺโต จักยันรัมย์

๑๐/๐๗/๒๔๙๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินสง่างาม  

สก ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระเสกสันต์ อาภทฺธโร กางหาญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เนินสะอาด  

สก ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระเกริกชัย จิตฺติสาโร วันเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๐ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

เนินสะอาด  

สก ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระธาราธร จิตฺตสํวโร กุระพอง

๐๓/๑๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เนินสะอาด  

สก ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระนิยม วิสารโท คุ้มเนียม

๑๑/๐๑/๒๕๒๑ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

บ้านด่าน  

สก ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระจักรพงษ์ จกฺกวโร โนนเมือง

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

บ้านทัพพระ  

สก ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระวินิจ จิตฺตปาโล บิณฑมาตร์

๐๖/๐๑/๒๕๒๘ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระณัฐวัฒน์ กตปฺุโ ตังโพธิทอง

้ ์

๑๔/๑๐/๒๕๓๔
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระโชคชัย โชติปฺโ เบ้าคำภา

๑๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระวรเมธ วรเมโธ เชิงกาญน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๙/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒ / ๑๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระบุญมี อภิปุณโณ ฆ้องฆำกล

๑๔/๐๘/๒๕๐๙ ๑๔/๐๘/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

สก ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระวิฑูรย์ วิฑูโร เพราะยิง

่

๑๖/๑๑/๒๕๒๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

รีนิมิตร  

สก ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระมงคล มงฺคโล ผิวนางาม

๑๖/๐๙/๒๕๓๗
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

รีนิมิตร  

สก ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระปณิธาน ปมุตฺตโร ลอยเมฆ

๑๑/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

รีนิมิตร  

สก ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระพระวิทวัส วิชาโน เวชเฟอง

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

รีนิมิตร  

สก ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระอุดมศักดิ

์

กิตฺติคุณ ตันสุเทพ

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ลุงพู  

สก ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระสุรสิทธิ

์

วุฑฺฒิสโร พ่วงศรี

๑๙/๙/๒๕๓๓ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระวริทธิธร เตชวโร จันทร

๑๘/๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระสุริยะ อาภากโร แสนจอน

๒๑/๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ศาลาลำดวน  

สก ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระรุ่งทิวา โชติธมฺโม เปดแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๑๖
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

สระแก้ว  

สก ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระบรรจง อาจารสมฺปนฺโน สาระสมแสง

๐๕/๑๐/๒๕๑๑ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

สระแก้ว  

สก ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระธนาวุฒิ วฑฺฒโน แหล่งหล้า

๑๙/๐๒/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

สระแก้ว  

สก ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระนุติ สุภาจาโร ประชุมชน

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สระแก้ว  

สก ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระเชาว์วรรชว์ ธนปฺโ ผาวันดี

๒๐/๐๕/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

สก ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระวีระนิช วีรปฺโ โสดา

๒๕/๑๐/๒๕๑๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

สก ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรสิทธิฃัย  แสงธรรม

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

 สระแก้ว  

สก ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระไพฑูรย์ สารจิตฺโต สาระจิต

๐๒/๐๖/๒๕๓๙
๑๙/๓/๒๕๖๐

สีแยก

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระคมกริช สุมงฺคโล สีหราช

๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

สีแยก

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระประดิษฐ์ ปฺุกาโม สีเคน

๐๗/๐๓/๒๕๒๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สีแยก

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระอดิเรก สมาหิโต เกิดมงคล

๒๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

แสงจันทร์  

สก ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระสิทธิชัย ปภฺสสโร พรมที

๑๐/๐๗/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แสงจันทร์  

สก ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระปริพัฒน์ ปภากโร เหลาทอง

๐๗/๑๑/๒๕๓๙

๗//๒๕๖๐ แสงจันทร์  

สก ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระวสันต์ ตุฏจิตฺโต ถึกไทย

๐๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แสงจันทร์  

สก ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระวีระพล อธิฎฺาโน อินทร์สุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แสงจันทร์  

สก ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระพรมแดน พรฺมสโร ขนันไทย

๑๘/๐๖/๒๕๒๘
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองกะพ้อ  

สก ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระณัฐพล านยุตฺโต ง่อนกลางดอน

๒๘/๐๔/๒๕๓๖
๐๓/๐๒/๒๕๖๐

หนองกะพ้อ  

สก ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระปทฐวี ปคุโณ บรรจง

๒๘/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองกะพ้อ  

สก ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระสหพัฒน์ จนฺทสาโร จันทร์บัว

๒๔/๑๐/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกะพ้อ  

สก ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระสุรศักดิ

์

สุเมโธ พันทอง

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองโสน  

สก ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระสายชล สมจิตฺโต ช้างแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองโสน  

สก ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระอิทธิพัทธ์ ธมฺมวโร นาคศิริพิศาลกุล

๑๐/๐๓/๒๕๓๕
๒๕/๖/๒๕๖๐

ห้วยกระบอก  

สก ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระยศภัทร ิตสุโภ แก้วลุ่มใหญ่

๒๙/๑๑/๒๕๒๑
๐๑/๐๘/๒๕๖๐

ห้วยกระบอก  

สก ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระอัมรินทร์ ธมฺมปาโล อินทร์วิเศษ

๒๓/๐๗/๒๕๓๑
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เห็นมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระธนพล จิตฺตปาโร แก้วมณี

๐๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระกิตติทัต อนุตฺตโร ฆ้องสุข

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่เหล่ากกโก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระนิมิตร ปยธมฺโม เย็นประสพ

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระพิพัฒน์ อนุตฺตโร จิวโคราช

๋

๐๓/๑๒/๒๕๑๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

เกาะรัง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระพินิจ ปยสีโล ศรีรักสูงเนิน

๓๐/๐๖/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เกาะรัง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระดำรง นาควํโส เนือกระโทก

่

๒๗/๐๕/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะรัง  

สก ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระเจริญ จนฺทสุทฺโธ ชัยปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะรัง  

สก ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระผดุงเกียรติ ผลายาโณ เข้าครอง

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ขอนขว้างสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระไพรัช ฉนฺทธมฺโม ศรีโชติ

๐๓/๐๑/๒๕๒๒ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

ขอนขว้างสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระสามารถ ปฺาวชิโร ฉิมมาแก้ว

๒๐/๑๐/๒๔๘๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๕

เขาน้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระเอกสิทธิ

์

เอกสิทฺโธ บุตรศรีภูมิ

๑๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาน้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระมาก มหาปฺุโ แสงสุริศรี

๑๗/๐๖/๒๔๘๐ ๑๘/๐๘/๒๕๔๒

เขานันทา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระสมศักดิ

์

ธมฺมทีโป หมายปดกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๒๔
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

เขานันทา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระมาก ติสฺสโร คัดแช่ม

๐๒/๐๔/๒๔๙๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

เขานันทา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระทวีศักดิ

์

โชติโก เชียงชุม

๐๗/๐๘/๒๕๐๗ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

เขานันทา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระชาญ ชุติปฺโ แสงหล้า

๐๘/๐๓/๒๕๐๓ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

เขานันทา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระวิเชษฐ์ วิเชตโส คณาธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เขานันทา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระประยุท ปวฑฺฒโน หาญแท้

๒๐/๐๒/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เขานันทา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระวิโรจน์ วิโรจโน ชาญนอก

๒๑/๑๐/๒๕๑๓
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

เขานันทา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรเจษฎาพร  หลงฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 เขาสามสิบ  

สก ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระบุญเลิศ ปฺาทีโป โสภาภักดี

๓๑/๐๘/๒๕๑๑
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

คลองสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระเชาวลิต กนโก จันทร์แล

๐๖/๐๔/๒๕๓๒ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

คลองสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระมงคล สิริมงฺคโล ดามีศักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๒๒
๑๗/๐๖/๒๕๖๐

คลองสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระกอง อาตโภ ชัยโสภา

๐/๐/๒๔๙๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระไกรสร อธิมุตฺโต กลึงกลางดอน

๐๒/๐๒/๒๕๐๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระวิษณุ ทิวากโร ด่านชนะ

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คลองสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระไกรษร สจฺจวโร ขันทะ

๑๓/๐๘/๒๕๓๒ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

คลองสิบสาม  

สก ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระภัทรกร อินฺทปฺโ ศรีธรรม

๒๙/๑๒/๒๕๒๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

คลองสิบสาม  

สก ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระชยพล ชยปฺโ ศักดิสนิทวงษ์

์

๑๐/๐๖/๒๕๑๗ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกข้าวเหนียว  

สก ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระสมพงษ์ สมวํโส ม่วงศรี

๐๒/๐๘/๒๕๒๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โคกมะกอก  

สก ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระภาณุรักษ์ ภาณุรโก พิศพรรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โคกมะกอก  

สก ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระอภิสิทธิ

์

สิทฺธิยาโณ มันใจ

่

๒๘/๐๙/๒๕๓๘
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

โคกมัน  

สก ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรสิริชัย  พนไพ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 โคกมัน  

สก ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระวิจิต ทาสธมฺโม ซอม

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๘/๒๕๕๖

ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระไสว สีลเตโช พนารินทร์

๒๐/๐๔/๒๕๑๓ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระศักดิชัย

์

สมปฺุโ มิสา

๐๑/๐๖/๒๕๑๖ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระมนตรี มนตโร สีอุตะ

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔ / ๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระสุริยา าณโสภโณ รักษาสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๒๒ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระประเสริฐ ชินวโร จันดา

๐๑/๐๔/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระศราวุธ สุขวฑฺฒโน จารุจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรภูพัฒน์  กิตติรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรราเมศ  สุดประสาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรอภิวัฒน์  จารุจิตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรวานิช  แพนไธสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรธรรมนูณ  หลวงเพชร

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรกวิน  เมฆอรุณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรคัมภีร์  สรรเสริญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรกิตตินันท์  เตชนันท์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรณัฐพร  โสอิติกุล

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรชัชพล  พนันชัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรณัฐพล  นามเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรพัรภัทร  ยิมสมาน

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรตะวัน  วงศ์กลม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรวัฒนา  โยธิกา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรศักรินทร์  แสงงาม

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรวุฒิชัย  ปติทะโน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรธนบัตร  ทองยศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

 ชัยมงคล  

สก ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระสมพร สิริปฺโ ใยนนท์

๐๕/๑๑/๒๔๙๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๖

ซับมะนาว  

สก ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระอุดม อุตฺตโม อินทร์ชู

๑๑/๐๗/๒๔๙๗ ๒๒/๑๒/๒๕๕๗

ซับมะนาว  

สก ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระจ่อย สุธมฺโม เชือแพทย์

้

๐๗/๑๐/๒๕๐๘ ๑๕/๐๘/๒๕๕๘

ซับมะนาว  

สก ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระจิว

๋

ปฺุเปกฺโข
อ่อนสนิทพะเนาว์

๐๓/๐๓/๒๔๙๒ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ซับมะนาว  

สก ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระศราวุธ สราวุโธ บุญมี

๒๔/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ซับมะนาว  

สก ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระจิตรกร วิจิตฺตธมฺโม เทพนรินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๑๑ ๐๕/๐๘/๒๕๕๘

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระสุบรรณ คุณงฺกโร คำพะไม

๐๒/๐๔/๒๔๙๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระวันชัย ทิวากโร คันโธ

๐๑/๐๒/๒๕๒๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระบุญเลิศ ปฺุาคโม สืบสุนทร

๐๑/๐๘/๒๕๐๔ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระสราวุธ รณฺชโย วัฒนาพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระณรงค์ศักดิ

์

วฑฺฒโน พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๒๘
๐๕/๐๘/๒๕๖๐

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระฤทธิชัย อิทฺธิเตโช แสนเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๓๐ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

ถำเขาฉกรรจ์  

สก ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระแสงเดือน ผลาโณ ผดุงจิตร์

๐๓/๐๓/๒๔๙๓ ๒๓/๐๘/๒๕๕๕

ท่าผักชี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระก้องกิดากร กิตฺติกโร คำพุดเชือ

่

๐๗/๐๕/๒๕๐๓ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ท่าผักชี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระสมโภช สุทฺธจิตฺโต เลียงฮะ

่

๒๗/๑๒/๒๕๑๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าผักชี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระคงศักดิ

์

เมตฺติโก พามานาง

๑๘/๑๐/๒๕๒๓ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระถนัด สีลสํวโร นักบุญ

๐๑/๐๒/๒๔๙๘ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระบัญชา ปฺุาคโม ฤทธิเดช

๒๗/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระกิติพงษ์ อุปสนฺโต เบ้าสาธร

๒๖/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๘/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระเก้าแสน นวโก เอกพันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๓๕
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สก ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระปรีชา ปฺาวุฑโฒ กิติคุณ

๑๔/๐๘/๒๕๑๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

นาคันหัก  

สก ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระสมหมาย พุทฺธครุโก ฆ้องสีทา

๒๙/๑๐/๒๔๘๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

นาบน  

สก ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระประเสริฐ จิรวฑฺโฒ ปราณีตพลกัง

๓๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

นาบน  

สก ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระวงค์ตะวัน วิสารโท มะหิงสาลี

๐๓/๑๐/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านนา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระอธิคม สาทโร ปจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระสายันต์ สารธมฺโม สุดชา

๑๐/๐๓/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระรัตนชัย สนฺตจิตฺโต บุญสันต์

๒๕/๐๕/๒๕๒๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

บึงพระราม  

สก ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระทุย ชุติโก ติมราช

๑๕/๐๒/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บึงพระราม  

สก ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระประวิทย์ ปวิชฺชโย พูลกิง

่

๑๔/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บึงพระราม  

สก ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระประวิทย์ ปวิทฺโย ไชยจำ

๑๘/๑๐/๒๕๑๖
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

พวงนิมิต  

สก ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระพินิจ พนจโน คำกำเนิด

๑๒/๐๘/๒๕๓๔
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

พวงนิมิต  

สก ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระสถาพร สถาพโร โอสถ

๒๑/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พวงนิมิต  

สก ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระฐานวุฒิ ายวุฒิ อ้อชัยภูมิ

๑๐/๐๗/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พวงนิมิต  

สก ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระนพวิชัย นพชโช เหรา

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พวงนิมิต  

สก ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระทิพย์ จนฺทสุทฺโธ เจือจันทร์

๒๒/๑๐/๒๔๙๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ภูเงิน  

สก ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระวาที ปฺาวุฒโธ บุตรวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ภูเงิน  

สก ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระสุพจน์ ิตาโส กงแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๑๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ลุมมะค่า  

สก ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระวิชาญ จิตกาโร หาญเจริยจิตร์

๐๗/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

วังรี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระธนวัฒน์ ฉนฺทโก เขียนกรวด

๐๒/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

วังรี  

สก ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระสมศักดิ

์

คุเณสโก ห้วงขอบกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๒๓

๔/๗/๒๕๖๐
เขาตะกรุบพัฒนา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระวัชรินทร์ วชิราโณ ไทยทอง

๑/๔/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๖๐

เขาตะกรุบพัฒนา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระสม คนฺตจิตฺโต สุขแสนสุข

๒๐/๘/๒๔๙๒
๓/๕/๒๕๖๐

เขาปาแก้ว  

สก ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระพัฒนพงษ์ สิริจนฺโท อินพรม

๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐

คลองตะเคียนชัย  

สก ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระอนิวัฒน์ านิสฺสโร สงเคราะห์

๘/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

คลองตาสูตร  

สก ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระวันเฉลิม ปภสฺสโร สงเคราะห์

๕/๑๒/๒๕๓๙

๘/๑/๒๕๖๐
คลองพัฒนา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระจีระศักดิ

์

จิรธมฺโม อินทะทรัพย์
๙/๗/๒๕๓๙ ๒๓/๔/๒๕๖๐

คลองพัฒนา  

สก ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระรุ่งสุริยา รตนโชโต บุญรอด

๓๐/๑๐/๒๕๓๔
๕/๑๒/๒๕๕๙

ซับเจริญ  

สก ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระอดุลย์ ิตวายาโม กองจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๑๘

๒/๗/๒๕๖๐
ตาหลังใน  

สก ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระฉัตร์ จนทูปโม นาสิงห์ขันธ์

๑๙/๙/๒๕๒๑

๗/๗/๒๕๖๐
ตาหลังใน  

สก ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระสุพจน์ ถิรธมฺโม เพิมทรัพย์

่

๑/๑๒/๒๕๒๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖ / ๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระต้นตระการ เตชธมฺโม ชาชาญ

๗/๙/๒๕๓๙ ๒๑/๔/๒๕๖๐

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระศรชัย จารุธมฺโม บุญเชิด

๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๕/๒๕๖๐

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระพงษ์ศักดิ

์

เตชธมฺโม สอนวิชา

๒๔/๑๐/๒๕๓๗
๑๓/๖/๒๕๖๐

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระสาทิตย์ านิสฺสโร ชาวระยอง

๗/๗/๒๕๑๙ ๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระไกรกฤษ์ กนฺตสีโล อยู่เปลา

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรสิทธิพล  จันทจร

๒๔/๒/๒๕๔๘

 ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระชัยสิทธิ

์

อิทฺธิปฺโ เพ็ชรหร่าย

๒๐/๘/๒๕๒๑ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

บ่อลูกรัง  

สก ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระพงศ์พัฒน์ ธมฺมกาโม จินากูล

๕/๘/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๖๐

บ่อลูกรัง  

สก ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระธีรวัฒน์ ธมฺมวโร ขุนทอง

๑๙/๗/๒๕๒๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วังจำป  

สก ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระวรายุทธ ปฺาวโร พรอนันต์รัตน์

๒๓/๔/๒๕๓๐ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

วังนำเย็น  

สก ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระธวัฒชัย สมาจาโร คำสนิท

๒๔/๓/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วังนำเย็น  

สก ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระสัจจา กมฺมิโก กำเนิดศิริ

๑๑/๗/๒๔๙๘

๕/๗/๒๕๖๐
สวนปา  

สก ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระคำพลอย กตคุโณ พวงจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๐๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

คลองทรายเหนือ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระธงชัย สิริปฺโ ภู่เทียน

๑๑/๐๘/๒๕๒๘
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

คลองทรายเหนือ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระศุภชัย สิริมงฺคโล ภู่เทียน

๒๘/๖/๒๕๓๔ ๒๑/๖/๒๕๖๐

คลองทรายเหนือ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระจรัญ จิตฺสวโร วงษ์พาดกลาง

๐๑/๐๖/๒๕๑๕ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ช่องกุ่ม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระอนวรรษ สนฺติกโร ประพงษ์เพ็ชร

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ช่องกุ่ม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระพิมล กนฺตธโณ เฉลียวกิจ

๐๗/๐๗/๒๔๙๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๕

ซับเม็ก  

สก ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระเกียรติศักดิ

์

สิริธมฺโม ใหญ่กระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ซับเม็ก  

สก ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระนัทรพงศ์ สพฺพโต สุยะสา

๒๕/๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ทดหลวง  

สก ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระทักษิณ ิตาโณ แม่นปน

๒๓/๘/๒๕๓๘ ๐๖/๑๑/๒๕๖๐

ทดหลวง  

สก ๔๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรวีรยุทธ  บุญวัฒนชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 ทดหลวง  

สก ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระณัฐพงศ์ ชุตินฺธโร เหมือนสิงห์

๒๔/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทับประดู่  

สก ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระสุริยา ธมฺมโกสโล ทอนวิลัก

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ท่าเกวียน  

สก ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระอำนาจ ขนฺติธโร อิมอ่อน

่

๑๒/๐๕/๒๕๒๒

๐/๘/๒๕๕๙
เทพาวาส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระพีรยุทธ จนฺทโก โนโชติ

๑๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๖/๑๑/๒๕๖๐

เทพาวาส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระภาณุวัฒน์ ิตธมฺโม สวัสดี

๒๑/๕/๒๕๓๙ ๐๖/๑๑/๒๕๖๐

เทพาวาส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระพิเชษฐ โชติโก กวยเลิศ

๒๔/๕/๒๕๓๙ ๐๖/๑๑/๒๕๖๐

เทพาวาส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระชนะศักดิ

์

คุณยุตฺโต บุญศรี

๐๒/๐๔/๒๕๑๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

นครธรรม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระสมบัติ ชวโน ปานสิงห์

๑๕/๕/๒๕๑๒ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

นครธรรม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตกุสโล สือศิริธร

่

๒๗/๒/๒๕๒๘ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

นครธรรม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระสงกรานต์ ชาคโร ตันทิพย์

๑๓/๔/๒๕๑๔ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

นครธรรม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรธารา  คำภากุล

๒๐/๑/๒๕๔๖

 นครธรรม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรคชา  ทาลา

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 นครธรรม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระอภิเษก จนฺทปฺโ ธรรมประดิษฐิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๑๔/๕/๒๕๖๐

บ้านเหล่าสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระประทิน ขนฺติโก ไสโสภณ

๐๗/๐๘/๒๕๓๘
๑๗/๖/๒๕๖๐

บ้านเหล่าสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระอนุชิต วิสารโท วรรณศรี

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเหล่าสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระพิเชษฐ์ านิโย สมบูรณ์

๓๐/๗/๒๕๑๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ปาหนองขาม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระอุทัย อุตฺตโม ล้วนสิริภาพ

๓๑/๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ปาหนองขาม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระสง่า คนฺธสีโล สารลักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๐๕
๒๕/๖/๒๕๖๐

โปงคอม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระอภิวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ทองวิจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระชวันรัตน์ อคฺควณฺโณ กมลคุณพิพัฒน์

๐๔/๐๒/๒๕๐๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

มุจลินทาราม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระไพทูล รตนวณฺโณ ภูมิประมาณ

๐๗/๑๐/๒๕๐๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

รัตนสุวรรณาราม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระนรินทร์ ธมฺมพโล กุ่มประสิทธ์

๒๖/๑๐/๒๕๒๓ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

รัตนสุวรรณาราม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระถิรธนัช ทีฆายุโก วราวุฒิสุขคง

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

สารคุณสโมสร  

สก ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระสมคิด าณวโร ยอดมณี

๐๙/๐๕/๒๕๐๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระจำนงค์ กิตฺติธโร จีนพานิช

๑๘/๗/๒๕๒๕ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระวรกันต์ ถิรมโน ทรงกลิน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๐
๒๑/๕/๒๕๖๐

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระธวัชชัย ติกฺขาโณ รักษาชาติ

๑๐/๐๑/๒๕๓๗
๒๗/๕/๒๕๖๐

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระจักรกฤษณ์ าณพโล ผงทอง

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๒๗/๖/๒๕๖๐

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระเจริญศักดิ

์

ปฺาวชิโร ก้งทอง

๑๒/๐๘/๒๕๓๗
๐๗/๐๙/๒๕๖๐

สุธรรมมาวาส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระนำโชค นริสฺสโร นาถมทอง

๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองคุ้ม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระเทวา ตปสีโล สังข์อ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

หนองคุ้ม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระสุวรรณชัย นรินฺโท ณรงค์เพ็ชร

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองคุ้ม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระถวิล อุตุโต เงินเชียง

๒๒/๐๔/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

หนองนำใส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระภานุวรรต จนฺทสีโล มีอาษา

๑๘/๑๒/๒๕๒๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองนำใส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระมิตร สิริจนฺโท พานรัมย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองนำใส  

สก ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระปญญา วิริยธโร สุขเจริญ

๒๖/๙/๒๕๒๑ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองพัฒนาราม  

สก ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระบุญภพ ปฺาทีโป ทองชิง

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองเรือ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระประยูร วรปฺโ สีหะนาม

๒๓/๐๑/๒๕๑๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองเรือ  

สก ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระอนันต์ อนุตฺตโร หงษ์ทอง

๒๔/๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

หนองหมู  

สก ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระทิพากร ิตคุโณ สังข์ชม

๐๙/๐๔/๒๕๓๙
๑๕/๓/๒๕๖๐

หนองหมู  

สก ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระอาทร กนฺตสีโล พิมพ่วง

๐๓/๐๕/๒๕๒๒
๒๙/๖/๒๕๖๐

หนองหมู  

สก ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระพุทธวัฒน์ วฑฺฒโน แก้วจินดา

๒๙/๑/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองหว้า  

สก ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระเม็ก อภิปณฺโณ แสงศรี

๒๙/๘/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองหว้า  

สก ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระเทอดศักดิ

์

จตฺตมโล ทองดี

๒๙/๕/๒๔๙๔ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

หนองหอย  

สก ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระธนากร ชาครธมฺโม สีกาแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๗/๐๓/๒๕๖๐

หนองหอย  

สก ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระนันทวัฒน์ อุฎฺาโน ภูวงศ์ษา

๒๐/๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

หนองหอย  

สก ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระพิรุณ ผาสุโก พัฒดำ

๑๗/๓/๒๕๒๑ ๑๓/๕/๒๕๔๒

หนองใหญ่  

สก ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระอภิศักดิ

์

อธิปฺโ อาฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๑๖
๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระจตุณฤทธิ

์

ธมฺมทีโป พิกุล
๙/๔/๒๕๓๒

๘/๕/๒๕๖๐
อุทุมพร  

สก ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระจักรกฤษณ์ อาสโภ เหลาไผ่

๕/๕/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
อุทุมพร  

สก ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระโชคชัย สุมิตฺโต ล้วนฤทธิ

์

๕/๗/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
อุทุมพร  

สก ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระสมศรี อาสโภ คำแย้ม

๔/๑๒/๒๕๒๓

๕/๑/๒๕๖๐
เขาตาง็อก  

สก ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระขวัญ ทิวากโร ประทีปเมือง

๑/๒/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๖๐

เขาตาง็อก  

สก ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระสมัคร สมจิตฺโต เพ็งหมู

๔/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๗/๒๕๖๐

เขาตาง็อก  

สก ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระนิรันดร์ ชินวํโส ศรีดี

๗/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๖๐

เขาตาง็อก  

สก ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระหนุ่ม กิตฺติาโน ชัยนา

๖/๕/๒๕๑๐
๒๙/๗/๒๕๕๘

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระประหยัด ิตปฺุโ สมเด็จ

๑๑/๑/๒๕๒๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระเด่นชัย ชาคโร พันธ์วัฒน์

๑๐/๑/๒๕๑๐ ๖/๑๑/๒๕๕๙

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระนฤเบศร อินฺทวีโร บุญประกอบ

๒๒/๙/๒๕๓๙ ๒๓/๑/๒๕๖๐

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระเจริญกิจ เขมจาโร แก้วกาหลง

๓/๗/๒๕๓๘ ๖/๒/๒๕๖๐
คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระธีรพงษ์ ขนฺติธโร งามชืน

่

๔/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระพรเมธินท์ อภิชาโน ธนกุลจตุลวัฒน์

๑๓/๔/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระบัวชุม อุชุจาโร จริงสันเทียะ

๊

๑๐/๒/๒๕๐๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระโอภาส โอภาโส ลาภมูล

๒๖/๗/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระกฤษณะ ชิตมาโร ชินฮาด

๒/๗/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระสัญญารัตน์ จารุวํโส แววกิง

่

๓๑/๓/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระอรรณพ อาภาธโร กงทอง

๒๕/๖/๒๕๓๘
๓๐/๗/๒๕๖๐

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระอภิรักษ์ อภิชาโน เกตุแก้ว

๒๔/๓/๒๕๐๘
๔/๕/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระสมบุญ ยสินธโร บุตรดีงาม

๓/๔/๒๕๐๔
๔/๑๒/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระนพดล มหาาโณ พนจะโปะ

๑๘/๒/๒๕๒๑ ๕/๑๒/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระบุญสม สมาจาโร ว่องวิการ

๑/๑/๒๕๐๗
๑๗/๑๒/๒๕๕๙

คลองหาด  

สก ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระสุทธิรักษ์ ทิวากโร บุญเกิด

๑๓/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๒/๒๕๖๐

คลองหาด  

สก ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระพิชิตพล วชิราโณ อินทร์สิงห์

๒๙/๒/๒๕๒๗ ๒๒/๖/๒๕๖๐

คลองหาด  

สก ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระวัชระ ปฺาวชิโร กันยา

๑๓/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
คลองหาด  

สก ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระสถาปนา ธมฺมธโร บุญอาสา

๒๓/๙/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
คลองหาด  

สก ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระสิทธิชัย สิริปฺโ ซำคำ

๑/๑๒/๒๕๐๔ ๑๒/๘/๒๕๕๑

ถำไทรทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระชมภู จนฺทโชโต คณะพล

๑๘/๑/๒๕๑๘
๘/๕/๒๕๕๙

ถำไทรทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระณัฐพงษ์ อาสโภ ยิงยงค์

่

๑๕/๗/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ถำไทรทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระอรุณ อรุโณ พุ่มจันทร์

๒๔/๖/๒๕๐๘ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ทรัพย์ตะเคียน  

สก ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระวีระวัฒน์ ธมฺมปาโล กุมรัตน์

๔/๙/๒๕๒๕ ๒/๗/๒๕๖๐
ทรัพย์ตะเคียน  

สก ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระพยัพ ชยานนฺโท ทิมเงิน

๕/๕/๒๕๐๕ ๒/๗/๒๕๖๐
ไทยเจริญธรรม  

สก ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระนัฐพงษ์ ชุติปฺโ ลาพรหมมา

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

๑๒/๗/๒๕๖๐

ไทยสมานสามัคคี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระพงษ์สวัสดิ

์

สุรปฺโ สีดี

๑๖/๕/๒๕๑๘

๓/๗/๒๕๖๐ ไทรเดียวศรัทธาราม

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระไกรสร กนฺตีโล ฉิมมาฉุย

๑๗/๖/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐ ไทรเดียวศรัทธาราม

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระสิงหาญ วิสุทฺธาโณ เสนอุบล

๑๗/๒/๒๕๒๔ ๕/๑๒/๒๕๕๙

โนนประดู่  

สก ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระมานะชัย สมาจาโร ภู่ประดิษฐ

๒๔/๗/๒๕๓๐
๖/๒/๒๕๖๐

โนนประดู่  

สก ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระสมคิด จตฺตมโล จันมณี

๒๘/๙/๒๕๒๕

๖/๑/๒๕๖๐
โนนสง่า  

สก ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระเจษฎา ธมฺมธโร พูลทอง

๒๒/๑๐/๒๕๒๖
๑๒/๔/๒๕๖๐

โนนสง่า  

สก ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระอานนท์ อานนฺโท ในสันเทียะ

๔/๕/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
โนนสง่า  

สก ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระสำรอง อาสโภ ท่าดี

๕/๒/๒๕๒๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บ้านซับถาวร  

สก ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระทศพร วรโท ชาวสวน

๒๖/๕/๒๕๒๖ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

บ้านซับถาวร  

สก ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระพระปวีร์ เขมปฺโ พวงดี

๒๒/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

บ้านซับถาวร  

สก ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระสมพงษ์ อาภสฺสโร ศรีสอาด

๘/๓/๒๕๓๐ ๕/๖/๒๕๖๐
บ้านซับถาวร  

สก ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระพงษ์ไพบูลย์ ปฺาคโม บุญรวม

๑๓/๙/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านซับถาวร  

สก ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระวีรยุทธ ชินวโร สะโสม

๕/๑๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านซับถาวร  

สก ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระกริชเพชร ยติกโร ผาลา

๑๔/๗/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านสระหลวง  

สก ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระสุทธิพงษ์ ปภสฺสโร หัสดง

๒๘/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

บ้านสระหลวง  

สก ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระวิทยา สุนฺธโร คำมล

๒๐/๒/๒๕๒๔
๒/๗/๒๕๖๐

หนองตะเคียน  

สก ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระสิทธิพล อธิปฺโ ฟองน้อม

๒๑/๔/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๕๙

หนองแวงวนาราม  

สก ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระอภิรส ธมฺมสาโร สังสีแก้ว

๒๒/๓/๒๕๔๐ ๑๘/๕/๒๕๖๐

หนองแวงวนาราม  

สก ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระสุดใจ ปฺาวชิโร กิงประทุม

่

๕/๑/๒๕๒๒
๒/๗/๒๕๖๐

หนองแวงวนาราม  

สก ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระวรวัฒน์ กนฺตวีโร อ่อนหวาน

๑๘/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองแวงวนาราม  

สก ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระสมคิด ชยปาโล เกาะแก้ว

๙/๖/๒๕๓๑ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ห้วยไคร้  

สก ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระอดิศักดิ

์

อภิวณฺโณ สโมสร
๑/๕/๒๔๘๕

๕/๗/๒๕๖๐
ห้วยไคร้  

สก ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระธงชัย ถิราโณ ใยมุง

๗/๑/๒๕๓๕ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ใหม่การบินไทย  

สก ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระพรหมมา สุเมโธ พนมใส

๑๗/๙/๒๔๙๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

ใหม่การบินไทย  

สก ๔๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรปรีชา  ช่างคิด

๓/๗/๒๕๔๓
 ใหม่การบินไทย  

สก ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระสาม ปภากโร เงินทรัพย์

๕/๘/๒๔๙๓ ๕/๗/๒๕๕๙
อพป.คลองหาด  

สก ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระขุนราม ยติโก จันทคนธ์

๑/๗/๒๕๐๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อพป.คลองหาด  

สก ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระประสงค์ สรปฺโ ขุนทอง

๒๘/๑๐/๒๕๓๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

ขาวสะอาด  

สก ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระเจนณรงค์ จิรวฒโน ขอนดอน

๑๒/๗/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
ขาวสะอาด  

สก ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระที สิริจนฺโท เมืองสุข

๑๖/๗/๒๕๑๗

๔/๗/๒๕๖๐
ขาวสะอาด  

สก ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระธิติพงษ์ านิโย พลอยมาลี

๕/๖/๒๕๓๔
๕/๒/๒๕๖๐

เขาน้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระธันวา ชยานนฺโท ศรีโสภณ

๕/๑๒/๒๕๓๘

๗/๔/๒๕๖๐
เขาน้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระสุทธิพงษ์ สุภทฺโท ขันทองขาว

๒๑/๙/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาน้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระชินวัตร มงฺคโล ดัดตนรัมย์

๓/๒/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

เขาน้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระอนุวัฒน์ ธมฺมรโต จันทร์ชู

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
เขาน้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระธานินทร์ นรินฺทโร จันทร์สีเงิน

๑๑/๑/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

เขาน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระอนันต์ เขมิโย สงวนจิตร์

๒๔/๘/๒๕๑๑ ๒๐/๗/๒๕๕๙

เขาสารภี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระอภินันท์ ปสนฺโน กันหา

๓๑/๕/๒๕๒๗ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

คลองวัว  

สก ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระจตุพล เตชพโล เกิดผล

๓๑/๗/๒๕๓๖

๖/๕/๒๕๖๐
โคกสะแบง  

สก ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระมนัสชัย านากโร แก้วประการ

๒๖/๒/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๖๐

โคกสะแบง  

สก ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระพิพัตฒน์ สมาจาโร แก้วประการ

๕/๒/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกสะแบง  

สก ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระสาคร เขมจาโร อยู่จ๊า

๑๑/๘/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

โคกสะแบง  

สก ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระยอดธง ธมฺมสโร บุญจันทร์

๔/๗/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๖๐
โคกสะแบง  

สก ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระธงชัย าตุกาโม สาลีเกิด

๑๘/๑๐/๒๕๓๖

๒๐/๑/๒๕๖๐

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระเก่งกาจ อกิฺจโน สัมฤทธิ

์

๒๐/๖/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๖๐

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระจักรกิจ โชติาโณ กกกระโทก

๓๐/๑/๒๕๓๔ ๑๕/๖/๒๕๖๐

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระพิรุณ ภูริาโณ ทองวันดี

๑/๑๐/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๖๐

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระโชคชัย สนฺตวาโจ ประทุม

๑๒/๙/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระบุญเกือ

้

สิริจนฺโท ศรีสุวรรณ์

๑๕/๕/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระดำรงศักดิ

์

สิริปฺโ สว่างเลิศ

๑๑/๕/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระวิชาญ กิตฺตาโน โฉมกระโทก

๗/๑๒/๒๕๒๗

๘/๗/๒๕๖๐
โคกสะพานขาว  

สก ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระชำนาน อาวุธปฺโ ปนผักแว่น

๘/๕/๒๕๐๙
๒๕/๗/๒๕๕๓

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระสุรัตน์ ยติกโร คำถา

๔/๑๑/๒๕๐๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระการุณ เขมรโต เจียวก๊ก

๑๒/๕/๒๕๑๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระนพวงศ์ านวโร เปยผึง

้

๑๘/๔/๒๕๓๑ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระสุขี โชติโ ศรีกระโทก

๘/๙/๒๕๒๔ ๒/๓/๒๕๖๐
ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระกิตติพงษ์ ผลปฺโ เยาวพงษ์

๘/๙/๒๕๒๖ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระไพโรจน์ อุตฺตโร ฉายศรี

๒๐/๘/๒๕๓๘
๖/๕/๒๕๖๐

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระยุทธนา ยโสธโร ขาวรัมย์

๑๒/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระสมรักษ์ โฆสโก สุขาจิตต์

๒๕/๕/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระจักรกริช ปุริตสีโล บุญยะพานิช

๑/๒/๒๕๑๑ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระธวัช ขนฺติธโร สุขเรือง

๙/๑๑/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระธนวรรธน์ ชวนปฺโ เลียมยองใย

่

๑/๑๒/๒๕๐๗
๓/๗/๒๕๖๐

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระบุญหลาย จารุธมฺโม วรรณจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๑๖

๔/๗/๒๕๖๐
ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระวิทยา อินฺทวีโร รักพร้า

๑๙/๗/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระเทพพิทักษ์ อติภทฺโท ฮีมวาด

๒๙/๖/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรศุภชัย  ศรีไพร

๒๔/๕/๒๕๔๔

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรทินกร  ชมกิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรจักรินทร์  ดวงภูมิเมธ

๒๒/๘/๒๕๔๕

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรวายุ  แสนหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรทัศนัย  พาดี

๑๐/๑/๒๕๔๖

 ชนะไชยศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรนาริน  ทอนกึม

๑๔/๑/๒๕๔๖

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรนาวิน  ทอนกึม

๓/๒/๒๕๔๖
 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรชโยดม  ศรีโสภา

๒๘/๔/๒๕๔๖

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรอักษร  จำแบบ

๑๖/๕/๒๕๔๖

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรสิทธิพงษ์  กระแสโสม

๒๑/๖/๒๕๔๖

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรชัยณรงค์  ยืนสุข

๕/๑๒/๒๕๔๖

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรโล  แก้ว

๓/๑/๒๕๔๗
 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรณัฐวุฒิ  เพิมผล

่

๖/๑๐/๒๕๔๗

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรวินดา  เพ็ด

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรสมบัติ  ช่วยสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรสุธีตาด  สีโสวัต

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรรัชชา  ลึม

๗/๔/๒๕๔๘
 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรเซียงไฮ  ญา

๙/๔/๒๕๔๘
 ชนะไชยศรี  

สก ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระณรงค์ คุณงฺกโร จงเจริญ

๑/๙/๒๔๙๕
๑๙/๑๐/๒๕๕๙

ท่าข้าม  

สก ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระแดง กนฺตสีโล เชียงทอง

๒๑/๗/๒๕๑๕ ๒๖/๗/๒๕๖๐

ท่าข้าม  

สก ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระชัยพงษ์ ปยุตฺโต กอนกระโทก

๒๐/๒/๒๕๒๙
๒/๗/๒๕๖๐

เนินสะอาด  

สก ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระพงษ์ศักดิ

์

ปโมทิโต ก้องกังวาลย์

๑๑/๒/๒๕๒๕

๖/๗/๒๕๖๐
เนินสะอาด  

สก ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระนรินทร์ สิริจนฺโท จันทะนา

๑/๕/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

เนินสะอาด  

สก ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระสมทรง ธมฺมจิตฺโต รัตนวงษ์

๙/๔/๒๕๑๑ ๑๕/๙/๒๕๕๘
บ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระบุญล้อม ฉนฺทกโร ดาวเรือง

๓/๑๒/๒๔๙๕

๑/๗/๒๕๖๐ บ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระชวลิต อคฺคปฺโ นามวงษา

๒๑/๔/๒๕๒๘

๗/๕/๒๕๖๐
บ้านตุ่น  

สก ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระอนุชาติ คุณวุฑฺโฒ ชาติศิริ

๓๐/๗/๒๕๓๓
๑/๗/๒๕๖๐

บ้านตุ่น  

สก ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระอดิศักดิ

์

ธมฺมปาโล ทรงศรี
๑/๑/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๖๐

บ้านตุ่น  

สก ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระมานะชัย ปสนฺโน แสงชัน

๑๕/๑๒/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
บ้านตุ่น  

สก ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระสมเกียรติ ธมฺมคุโณ เพ็ชรประดิษฐ์

๒๘/๓/๒๕๐๒ ๑๓/๓/๒๕๕๔

บ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระกฤษณะ อกฺกปฺโ บัวบาล

๓๑/๑๐/๒๕๓๖
๒๖/๓/๒๕๖๐

บ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระไสว มงฺคโล พงษมิตร

๕/๖/๒๔๘๔ ๖/๕/๒๕๖๐
บ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระรัตฐิรมย์ กิตฺติภทฺโท พลอยสารี

๒๑/๙/๒๕๓๕ ๑๔/๕/๒๕๖๐

บ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระศรายุธ สุภโร ชำนาญกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
บ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระพงษ์พิพัฒน์ สมาจาโร จันทร์ชู

๑๔/๒/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
บ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระวรากรณ์ สมาจาโร สังข์ชาติ

๒๗/๔/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
บ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระไฉน จิรฎฺถิโก แสงม้า

๑๔/๙/๒๔๙๑ ๒๓/๑/๒๕๖๐

ประตูชัยอรัญเขต  

สก ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระพิษณุ ิตคุโณ สมศรี

๓/๑๐/๒๕๒๘
๖/๕/๒๕๖๐

ประตูชัยอรัญเขต  

สก ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระทยากร จิรสุโภ บุญเจือ

๒๙/๘/๒๕๓๘ ๒๗/๑/๒๕๖๐

ปายเขียววนาราม  

สก ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระกฤษดา กิตฺติาโน เปลืองสุวรรณ

้

๙/๑/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปายเขียววนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒ / ๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระวรฤต ปคุโณ นีลธนากุล

๒/๖/๒๔๘๒
๒/๗/๒๕๖๐

ปายเขียววนาราม  

สก ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระสิทธิพงษ์ ขนฺติจิตฺโต บุญประกอบ

๕/๘/๒๔๙๙
๘/๗/๒๕๖๐

ปาไร่  

สก ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระเกียรติชัย สนฺตกาโม แซ่อึง

่

๒๕/๒/๒๕๒๖ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ผ่านศึก  

สก ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระทศพร ทีฆายุโก สร้อยทอง

๙/๑๑/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
ผ่านศึก  

สก ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระสยาม ธมฺมวโร ลากุลเพืย

่

๑๑/๗/๒๕๑๔ ๓/๑๑/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

สก ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระธเนตร วิชโย วงศ์ผาบุตร

๒๙/๑/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สก ๔๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรธนาธิป  แสนสุข

๕/๔/๒๕๔๒
 วังมน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระอุดร ปสนฺโน พูลทวี

๑๖/๓/๒๕๑๕
๒๐/๑/๒๕๖๐

วังยาว  

สก ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระธนวรรธน์ านากโร ไกรนัย

๒๘/๓/๒๕๒๒
๒๐/๑/๒๕๖๐

วังยาว  

สก ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระสุธิวัฒน์ คุณงฺกโร ปนส่วน

๗/๖/๒๕๓๘ ๒๖/๓/๒๕๖๐

วังยาว  

สก ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระมนูญ ปฺาวโร วันจันทร์

๑๕/๓/๒๕๓๓ ๑๒/๔/๒๕๖๐

วังยาว  

สก ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระไชยัน อุชุโก บุญคง

๑๖/๑/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
วังยาว  

สก ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระชุมพล ชยานนฺโท จันทร์กระเทาะ

๓๐/๓/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

วังยาว  

สก ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระนิธิ สุจิตฺโต โพธิกุล

๒๒/๖/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

วังยาว  

สก ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระวิชัย สุชีโว วงค์เนตร

๑๕/๔/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
วังยาว  

สก ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระวสันต์ นนฺทิโย สารการ

๙/๑๒/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
วังยาว  

สก ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระยุทธนา อภโย พุ่มไม้

๑๒/๑๐/๒๕๓๑

๔/๒/๒๕๖๐
สวนอุดม  

สก ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระพินิจ ธมฺมทีโป บุญแสง

๑๓/๕/๒๕๒๑ ๑๙/๓/๒๕๖๐

แสนสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระอภิวัฒน์ ปฺุกาโม โสนาพูน

๑๘/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
แสนสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระธีรพล อนงฺคโณ พลอยมาลี

๒๐/๕/๒๕๒๗ ๒๖/๒/๒๕๕๘

หนองปรือ  

สก ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระพิสิฐ สนฺตจิตฺโต ปาลา

๒/๓/๒๕๓๑ ๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองปรือ  

สก ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระผดุง ธมฺมธีโร พรหมศรี

๑๐/๒/๒๕๑๔ ๓/๑๒/๒๕๕๙

หนองผักบุ้ง  

สก ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระธวัชชัย ธมฺมธโร แก้วปญญา

๒๐/๘/๒๕๓๙ ๑๑/๔/๒๕๖๐

หนองผักบุ้ง  

สก ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระสุรชัย สุเมโธ คล้อยกระโทก

๑๔/๘/๒๕๔๐
๙/๕/๒๕๖๐

หนองผักบุ้ง  

สก ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระอดิฉันต์ สุทนฺโต พินากัน

๗/๑๐/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

หนองหญ้าปล้อง  

สก ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระบัญชา ธนปาโล บุญโต

๑๙/๑/๒๕๑๗ ๑๒/๔/๒๕๖๐

หนองหมูน้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระสุทัศน์ ิตสีโล ศรีสาคร

๔/๔/๒๔๙๗
๒๐/๑๐/๒๕๕๙

หลวงอรัญญ์  

สก ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระประวิทย์ ิติโก เจริญสุข

๑๙/๑/๒๕๓๕ ๒๙/๑/๒๕๖๐

หลวงอรัญญ์  

สก ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระอดิศร ฉนฺทโก กุมรัมย์

๗/๓/๒๕๓๗
๔/๕/๒๕๖๐

หลวงอรัญญ์  

สก ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระทองใบ สุภทฺโท สืบสี

๑๙/๘/๒๕๐๕
๖/๗/๒๕๖๐

หลวงอรัญญ์  

สก ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระอธิป ปฺโน รอดเรือง

๓/๘/๒๕๓๐ ๖/๗/๒๕๖๐
หลวงอรัญญ์  

สก ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระเดชา อุปสโม ภูชืนบาน

่

๒๒/๒/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
หลวงอรัญญ์  

สก ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระอัครพันธ์ คุณยุตฺโต สังข์เทพ

๗/๑๐/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๖๐

หันทราย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระทองเติม ถาวโร เกตุนุวงศ์

๑/๑/๒๕๐๙ ๑๗/๑/๒๕๖๐

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระนนธวัช อภินนฺโท เขียวพรมมา

๒๒/๑๒/๒๕๓๙

๑๕/๕/๒๕๖๐

เหล่าอ้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระยุธวิชัย อริฺชโย พรหมโน

๑๙/๓/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระนพรัตน์ ชวนปฺโ คำสวัสดิ

์

๑/๑/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระวิเชียร ธีรวํโส มงคลวีระขจร

๖/๑๐/๒๕๒๗
๔/๗/๒๕๖๐

เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระสุริยา สุริยวณฺโณ แก้วโกมล

๖/๙/๒๕๓๘ ๔/๗/๒๕๖๐
เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๔๙
สามเณรธนนันท์  ถาวรพา

๖/๒/๒๕๔๓
 เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๕๐
สามเณรธนาศิลป  บุญเลิศ

๓๐/๕/๒๕๔๔

 เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๕๑
สามเณรขวด  บำรุงสวัสดิ

์

๕/๖/๒๕๔๗
 เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๕๒
สามเณรนพกร  อ่อนไม้

๑๗/๑/๒๕๔๘

 เหล่าอ้อย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระสมหมาย อุปสโม จันทร์ภิรมย์

๒๑/๘/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่ไทยเจริญ  

สก ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระศิริพงษ์ านรโต สิทธิพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๑๒
๑๗/๑/๒๕๖๐

อนุบรรพต  

สก ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระนนทวัฒน์ อิทฺธิาโณ จำเปน

๔/๑/๒๕๑๑ ๓๐/๖/๒๕๖๐

อนุบรรพต  

สก ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระภรณ์ภิเษก ติกฺขาโณ โชคบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

อนุบรรพต  

สก ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระณัฐพล กนฺตสีโล อภิบาลศรี

๒๒/๙/๒๕๐๓
๒/๗/๒๕๖๐

อนุบรรพต  

สก ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระอาทิตย์ อธิปฺโ โชคชัย

๒๘/๖/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
อนุบรรพต  

สก ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระพรศักดิ

์

มหาสกโก พูพิลึก

๒๔/๑๑/๒๕๒๗
๑๓/๐๓/๒๕๖๐

กะสังอัตตนันท์  

สก ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระสุรัตน์ สุชาโต ประเสริฐศรี

๒/๑๐/๒๕๒๗ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

กะสังอัตตนันท์  

สก ๔๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรนเรศ  เสือด

๑/๑/๒๕๔๖
 กะสังอัตตนันท์  

สก ๔๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรตี  กันเมฆ

๑๖/๖/๒๕๔๔

 กะสังอัตตนันท์  

สก ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระธนกฤต โกวิโท ทุมทอง

๑/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

กุดเตย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระคฑาวุธ อชิโต คุชิตา

๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

กุดเตย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระธวัชชัย ธมฺมธโร คุชิตา

๕/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กุดเตย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระอภิวัฒน์ สุจิณฺโณ กันพุฒ

๗/๙/๒๕๓๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กุดเตย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระทองล้วน คนฺธสาโร ตุมกา

๐๒/๐๕/๒๕๐๓
๑๐/๕/๒๕๖๐

กุดเวียน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระเกียรติชัย จติมโล มาประจวบ

๒๗/๗/๒๕๓๒ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

แก้วเพชรพลอย  

สก ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระธีระวรรณ์ จารุวณฺโณ มุขแสง

๒๒/๑๐/๒๕๒๖
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

โคกแจง  

สก ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระปญญา าณธโร แสนกล้า

๒๔/๑๑/๒๕๓๔
๑๙/๐๔/๒๕๖๐

โคกแจง  

สก ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระเบย คุเณสโก มะลิซ้อน

๗/๕/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โคกแจง  

สก ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระประเสริฐศิลป เปมสีโร ศิลปญญากูล

๑/๑๐/๒๕๑๕ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

โคกไพล  

สก ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระสมชาติ สุชาโต เสขุนทด

๐/๘/๒๕๒๖ ๐/๔/๒๕๕๔
โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระสมเกียรติ สุเมโท หลอมทอง

๔/๕/๒๕๐๔
๑๙/๐๑/๒๕๕๘

โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระวิระ ติสาโร บุตรฉิม

๒๔/๐๓/๒๕๑๖ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระดอน สุทธฺสทุโธ ปกษาชาติ

๐๙/๐๑/๒๕๐๘ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระอภินันท์ อภินนฺโท คดีเวียง

๒๙/๗/๒๕๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระณัฐวุฒิ สิริมงฺลฺโล บัวระบัน

๑๗/๘/๒๕๔๐ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐

โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระขวัญชัย ขนฺติสาโร พูลสังสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๒๐ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

โคคลาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระศรัญู อาภสฺสโร สังระมาตร์

๐๘/๐๓/๒๕๓๖ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระทวีชัย วชิรวํโส สุวรรณธาร

๐๘/๑๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระเฉลิมวิทย์ สนฺตจิตฺโต อินทร์สำโรง

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๒๑/๐๖/๒๕๖๐

โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระณรงค์ กลฺาโณ แสไพศาล

๒๘/๑๑/๒๕๒๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระพิพัฒน์ พุทธโร นุรุตมนต์

๑๘/๑๑/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โคคลาน  

สก ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระยศพล กุลฺโล เย็นจิต

๑๔/๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

เจริญสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระธนบูรณ์ สุนฺทโร เกตุพงษ์

๒๑/๘/๒๕๑๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เจริญสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๔๘๗
สามเณรอลงกต  ช่างตบแต่ง

๓๐/๘/๒๕๔๒

 เจริญสุข  

สก ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระอดิลักษณ์ ปฺาทีโป ดำรงค์ดี

๒๓/๔/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ตะโก  

สก ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระชรินทร์ ิตธมฺโม น้อยศรี

๑๙/๘/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ตะโก  

สก ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระบุญฤทธิ

์

มหาปฺโ เย็นประคอง
๗/๘/๒๕๔๐

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ตะโก  

สก ๔๑๖๐/๐๔๙๑
สามเณรอนุชิต  เรียมทา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 ตาพระยา  

สก ๔๑๖๐/๐๔๙๒
สามเณรนพพล  เงินสมบัติ

๒/๕/๒๕๔๗
 ตาพระยา  

สก ๔๑๖๐/๐๔๙๓
สามเณรเทพทอง  เย็นประสพ

๕/๘/๒๕๔๗
 ตาพระยา  

สก ๔๑๖๐/๐๔๙๔
สามเณรพงรพี  พาทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 ตาพระยา  

สก ๔๑๖๐/๐๔๙๕
สามเณรวิทวัส  เปงอิน

่

๐/๓/๒๕๔๗
 ตาพระยา  

สก ๔๑๖๐/๐๔๙๖
สามเณรชาติกล้า  ไชยประโคน

๗/๔/๒๕๔๗
 ตาพระยา  

สก ๔๑๖๐/๐๔๙๗
สามเณรชัดเจน  หาสุข

๘/๕/๒๕๔๗
 ตาพระยา  

สก ๔๑๖๐/๐๔๙๘
สามเณรอดิศร  จำปาทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 ตาพระยา  

สก ๔๑๖๐/๐๔๙๙
สามเณรวิทัศน์  ชนะพล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

 ตาพระยา  

สก ๔๑๖๐/๐๕๐๐
สามเณรพัฒน์ศล  เชือฟง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

 ตาพระยา  

สก ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระเสรียม ธมฺมทีโป จำปาทอง

๓๐/๑/๒๕๐๗
๑๔/๑๒/๒๕๕๗

ทัพเซียม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระสมชาย ติกฺขปฺโ ทองมา

๐/๑๑/๒๕๒๓ ๐/๑๒/๒๕๕๙

ทัพเซียม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระรัชพล วรธมฺโม เปรืองวิชา

๐/๓/๒๕๑๑
๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ทัพเซียม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระวีระชัย มหาวีโร พรมหงส์

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

๐/๖/๒๕๖๐ ทัพเซียม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระเอกพล อุตฺตโม จันเพ็ญ

๐/๕/๒๕๓๗
๐/๖/๒๕๖๐ ทัพเซียม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๐๖
สามเณรชัยวัฒน์  สีทา

๐/๒/๒๕๔๘
 ทัพเซียม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระสำรอง สมจิตฺโต ปฐมนาม

๑๙/๑๐/๒๔๙๘ ๑๘/๐๓/๒๕๕๗

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระไพสรรณ์ พฺหมฺสโร เพ็ชรเทศ

๑๓/๒/๒๕๑๑ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระมณฑล ภาวโร มาลาทอง

๒/๒/๒๕๑๘
๑๓/๐๕/๒๕๖๐

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระจรัส จิรสุโภ พักน้อย

๑๐/๓/๒๕๑๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระจวบ อุตฺตโม เมาะแก่

๕/๑/๒๔๙๗
๒๔/๑๒/๒๕๕๙

มะกอก  

สก ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระถาวร สุทธิจิตโต บุญเลิศ

๐/๓/๒๕๐๔ ๐/๖/๒๕๕๘
สองพีน้อง

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระชาลี านวีโร บุญไทย

๐/๑๐/๒๕๒๑
๐/๗/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระสมพงษ์ วราโณ บูรณะถาวร

๐/๘/๒๔๙๖ ๐/๗/๒๕๖๐ สองพีน้อง

่
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระระพีพัฒน์ อมโร พุทธา

๐/๕/๒๕๒๗
๐/๗/๒๕๖๐ สองพีน้อง

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระไพทูล ปฺาทีโป จันดาผล

๕/๗/๒๕๑๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๕๑๗
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 มิตรครบุรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

 สองพีน้อง

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระสนม อธิปฺโ พิมพ์จันทร์

๑๐/๗/๒๔๙๒ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

หนองติม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระประนอม นนฺชโก อาชญาสิทธ์

๐/๑๒/๒๕๑๕

๐/๖/๒๕๖๐ หนองติม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระกวินท์ ภูริปฺโ เมืองสีดา

๑๕/๒/๒๕๑๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองติม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระสุรชัย กิตตฺปฺโ เหมทอง

๑๙/๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองติม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระทนงศักดิ

์

ิตปฺุโ นะรานรัมย์

๑๖/๕/๒๕๒๗ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

หนองไทยชลอ  

สก ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระสิทธิสักดิ

์

สมาจาโร สาขา

๒๔/๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่นางาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระชยพล ธมฺมปฺโ สหเจนสีดา

๑๔/๐๘/๒๕๑๐ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

โคกไม้งาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระประโคม สุกธมฺโม จิตรพล

๑๐/๑๐/๒๕๑๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกไม้งาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระทองชัน

้

กลฺยาโณ จิตรพล

๑๕/๐๘/๒๕๑๑
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกไม้งาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระยาน าณวโร โอโรรัมย์

๑๕/๐๑/๒๕๑๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โคกไม้งาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระประสาน โกวิโท คึกกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๑๖
๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระแดง จิตฺตปฺโ คึกกระโทก

๐๕/๑๑/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระปรีชา มหาวีโร จันทร์ฉาย

๒๕/๐๙/๒๕๒๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระประดิษฐ์ วิปุโล เนียมมาลัย

๒๗/๐๘/๒๕๒๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระวินัย ปฺาวโร ถายะเดช

๒๔/๐๑/๒๕๑๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

โคกสูง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระนพพล าณพโล พันธุราช

๓๐/๐๗/๒๕๓๔ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

โคกสูง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺุมโน กันหา

๒๒/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกสูง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระจักรพันธ์ จกฺกธมฺโม พันคำพา

๒๙/๐๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกสูง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระวันเฉลิม ฉนฺทธมฺโม กันอบ

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกสูง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระคณิน สิริวฑฺฒโน บัวบุญ

๒๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกสูง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระธนกฤติ ธนปฺโ กันพา

๑๐/๑๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกสูง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระเปรมชัช ปริสุทฺโธ กันพา

๑๔/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกสูง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระประพันธ์ ปภสฺสโร กันอบ

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ดอนหลุม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระอุดมศักดิ

์

สุทฺธจิตฺโต วงชมภู

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนหลุม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระแสงจันทร์ กลฺยาโณ อุ่นศรี

๑๒/๑๑/๒๕๐๕
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ปราสาท  

สก ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระโกสี โกวิโท บุญมี

๐๖/๐๔/๒๔๙๖ ๒๓/๑๒/๒๕๕๙

ปาสันติธรรม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระเสย ขนฺติพโล มาตรา

๐๗/๐๔/๒๔๙๖ ๒๓/๑๒/๒๕๕๙

ปาสันติธรรม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระพิเชษฐ จนฺทโก เด่นกระจ่าง

๒๖/๑๑/๒๕๑๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ผาสุก  

สก ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระสายันห์ สุจิตฺโต ดอกสูงเนิน

๒๙/๑๐/๒๕๑๕
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ผาสุก  

สก ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระคุณานนท์ สุเมธโส สนธิภูมาศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ผาสุก  

สก ๔๑๖๐/๐๕๔๘
สามเณรจอม  พวงลำภู

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

 ผาสุก  

สก ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระเทียน เทวธมฺโม เหลืองทอง

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ยอดอุดม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖ / ๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระแมน ฉนฺทกาโม หวาย

๒๑/๐๙/๒๔๘๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ละลมติม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระไกรทอง อนุตฺตโร สิบริว

้

๐๖/๐๖/๒๕๒๕ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ละลมติม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระนัตพงษ์ ปภสฺสโร สริมอรุณ

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ละลมติม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระกฤษณะ กตปฺุโ วันรโพธิ

๐๓/๐๘/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ละลมติม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระมานพ ขนฺติโก โสอุดม

๒๔/๑๐/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ละลมติม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระธงชัย คุณธาโร จีนพานิช

๐๖/๐๖/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ละลมติม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระบุญสม ปโมธิโต จันทร์นวล

๒๑/๐๑/๒๔๙๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

สุขสำราญ  

สก ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระทศพร ปฺาวโร บุญเบ้า

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สุขสำราญ  

สก ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระจิราวัฒน์ ขนฺติพโล ดีเมือง

๐๒/๑๒/๒๕๒๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระนันธวัฒน์ ธมฺมวฒฺฑโณ กระแสโท

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระสถาพร อาภสฺสโร ถาวรสาลี

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระเด่น วรปฺโ ปสสาโก

๒๒/๐๖/๒๕๒๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

หนองมัง

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๕๖๒
สามเณรพงษ์พัฒน์  เนืองแก้ว

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

 หนองมัง

่

 

สก ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระอดิศักดิ

์

จารุวํโส ขันประภัย

๑๒/๑๑/๒๕๒๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

สก ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระจิรพงษ์ ธมฺมกตฺโต ปาละธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเม็ก  

สก ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระสำราญ นนฺทโก สวัสดิสิงห์

์

๐๕/๐๙/๒๕๑๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองเม็ก  

สก ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระวสันต์ วรธมฺโม กันชม

๒๙/๐๕/๒๕๑๘ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖

หนองแวง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระกฤษณะ กตสาโร ทองศรีม่วง

๑๐/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองแวง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระสุชาติ สุจิตฺโต ดีวัน

๒๓/๐๗/๒๕๓๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองแวง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระชานนท์ ชาตสํวโร พิมพ์แพทย์

๒๗/๐๗/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองแวง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๗๐
สามเณรจาตุรงค์  กรศรี

๐๒/๐๘/๒๕๑๐

 หนองแวง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระสมศักดิ

์

วรจิตฺโต คำหว่าน

๑๗/๐๑/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองเสม็ด  

สก ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระธนากร ติกฺขปฺโ หาญกุดเลาะ

๒๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองแอก  

สก ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระสรวิศ รตนาโณ งามผลเจริญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองแอก  

สก ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระบุญชู ปฺุกาโม ตันแผ้ว

๐๙/๐๖/๒๔๙๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖

อรัญญิการาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระบุญช่อ สุภาจาโร บุญมี

๐๕/๐๗/๒๕๑๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๗

อรัญญิการาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระสุวิชชา สิริภทฺโท จันทร์บุตรศรี

๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

อรัญญิการาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระสมาน จิตฺตสํวโร ขนันแข็ง

๐๔/๐๑/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระภัทรพล อุปคุตฺโต อ่อนนอก

๐๔/๐๓/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญิการาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระนวันธร อภิปฺุโ แก้วสะอาด

๑๒/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญิการาม  

สก ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระภาราดอน โกวิโท ภักดี

๐๖/๐๙/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คลองยายอินทร์  

สก ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระพรพรม ฉนฺทกาโม กองแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๒๖ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

ปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระเฉลิม านปฺโ บุดดา

๐๖/๐๑/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระสุขทอง ขนฺติสาโร บุตษะบง

๐๘/๐๕/๒๕๐๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังเจริญ  

สก ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระสุนันต์ สุจิณฺโณ ศรีจำปา

๐๖/๑๑/๒๕๐๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วังทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗ / ๑๘

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระธีรยุทธ ธีรปฺโ ศิริวัฒน์

๑๕/๐๑/๒๕๒๖ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

วังทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระพันธ์ทวี สุภโร บุญมี

๒๓/๑๒/๒๕๒๐
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

วังทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระธัญชนก ปยธมฺโม จันทร์มงคล

๐๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วังทอง  

สก ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระเจนภพ ภูริาโณ สนับกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๓๑ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

วังนำฝน  

สก ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระสุชาติ ตปสีโล เฉยน่วม

๒๔/๐๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๖๐/๐๕๙๐
สามเณรภูเบศ  ช่วยแสง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

 วังสมบูรณ์  

สก ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระชัชวาลย์ ขนฺติธมฺโม ศรีจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๒๕ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

วังสำลี  

สก ๔๑๖๐/๐๕๙๒
สามเณรอมรลักษ์  นัยนิตย์

๐๕/๐๒/๒๕๒๘

 วังสำลี  

สก ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระอภิชาติ านวโร สาลี

๐๕/๐๘/๒๕๒๓ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วังใหม่  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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