
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระแก้ว  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑๙๗ รูป ขาดสอบ ๕๒ รูป คงสอบ ๑๔๕ รูป สอบได้ ๙๙ รูป สอบตก ๔๖ รูป (๖๘.๒๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระครูสมุห์ประจวบ อปฺปกิจฺโจ โพธารส์

๑๕/๐๔/๒๔๙๓ ๐๑/๐๒/๒๕๓๔

วัดกิโลสาม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระศักดิดา

์

เมตฺติวฑฺฒโน สีตา

๑๗/๐๒/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดกิโลสาม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๐๓
พระประเสริฐ สิริวฒฺฑโน คะมะโน

๒๖/๐๕/๒๔๘๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดแก่งสีเสียด  

สก ๔๓๕๙/๐๐๐๔
พระอมรศักดิ

์

นาถปฺุโ เทียบเศียร

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดคลองนำใส  

สก ๔๓๕๙/๐๐๐๕
พระอธิการอุบล ทีปธมฺโม คำสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๑๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดคลองศรีเมือง  

สก ๔๓๕๙/๐๐๐๖
พระดิง

่

ธีรปฺโ สุขยา

๑๘/๐๒/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วัดท่าเกษม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระสุบรรชา อชิโต จัดหาผล

๐๗/๑๑/๒๕๑๔ ๓๐/๐๑/๒๕๕๕

วัดบ้านด่าน  

สก ๔๓๕๙/๐๐๐๘
พระบุญสิทธิ

์

ธมฺมวโร โนนเมือง

๐๒/๐๓/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านทัพพระ  

สก ๔๓๕๙/๐๐๐๙
พระสุนันท์ าณธโร เจริญทัศน์

๑๕/๐๒/๒๕๑๗ ๑๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดวิหารธรรม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรอภิบาล  ยิมสิงห์

้

๒๗/๐๓/๒๕๓๘

 วัดศาลาลำดวน  

สก ๔๓๕๙/๐๐๑๑ พระพรศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม ราชโส

๑๘/๐๒/๒๕๐๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๕

วัดสระแก้ว  

สก ๔๓๕๙/๐๐๑๒
พระเปรม ปฺาวโร คำมี

๑๘/๐๘/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดสุขสำราญ  

สก ๔๓๕๙/๐๐๑๓
พระอุทัย ขนฺติธโร พรหมงาม

๓๐/๑๑/๒๕๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดเห็นมงคล  

สก ๔๓๕๙/๐๐๑๔
พระวิชัย วิชโย อุนชิน

๑๐/๔/๒๕๐๓
๔/๗/๒๕๕๔ วัดเขาฉกรรจ์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๑๕
พระสำรอง สีลธโร อยู่เย็น

๑๙/๕/๒๕๐๗ ๑๔/๗/๒๕๔๕
วัดเขานันทา  

สก ๔๓๕๙/๐๐๑๖
พระพิศาล มหาวีโร ศรีหาบุตร

๑๙/๐๗/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดคลองสามัคคี  

สก ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรชัยสิทธิ

์

 ฉิมสวาท

๐๕/๑๒/๒๕๓๗

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรอนันตศักดิ

์

 จันทาสี
๕/๖/๒๕๔๓

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 บำรุงราษฏร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรสิทธิชัย  เครือเนตร ๘/๑/๒๕๔๔  วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรชลวัฒน์  ปญญา

๒๒/๙/๒๕๔๔

 วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรนราธร  ครุฑนิตย์ ๑/๑/๒๕๔๕  วัดชัยมงคล  

สก ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระสุรพงค์ อิทฺธิวโร อเนกะเวียง

๒/๒/๒๕๐๗ ๑๓/๓/๒๕๔๗
วัดซับมะนาว  

สก ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระอุกฤษ อภิสมโย ปรางค์นอก

๑๓/๑๐/๒๕๐๐

๙/๓/๒๕๕๓ วัดซับมะนาว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ระงับผลสอบ พระใส รตินฺธโร เพยณชะนะ
๘/๖/๒๔๙๒ ๔/๑๑/๒๕๕๔

วัดถำเขาฉกรรจ์

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

สก ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระสุดใจ กมฺมสุโภ จารุธนสกุล

๙/๕/๒๕๐๙ ๙/๖/๒๕๕๗ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระธวัชชัย ธีรงฺกุโร วิไธสง

๒/๒/๒๕๓๔ ๖/๗/๒๕๕๗ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระประจวบ สุขสนฺโต บุญราศรี

๑๒/๑๐/๒๕๒๕
๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดนาคันหัก  

สก ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระอาคม อาคโม ทรงด้วงทุม

๓๐/๘/๒๕๒๒ ๑๘/๗/๒๕๕๓
วัดนาบน  

สก ๔๓๕๙/๐๐๓๐
พระวิชัย สุมโน สุขบุญ

๑๐/๔/๒๕๑๓ ๒๗/๒/๒๕๔๗

วัดพรสวรรค์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๓๑
พระเกีรยงไกร ขนฺติพโร รู้อยู่

๔/๒/๒๕๑๕ ๑๐/๕/๒๕๕๗
วัดรัตนคีรี  

สก ๔๓๕๙/๐๐๓๒
พระนนทชัย จนฺทมโน ศรีอ่อน

๒๗/๑๐/๒๕๓๐
๒๙/๗/๒๕๕๕

วัดไทยพัฒนา  

สก ๔๓๕๙/๐๐๓๓
พระทองสุข ขนฺติธมฺโม ฉิมพาลี

๒๘/๓/๒๕๐๙ ๒๑/๗/๒๕๕๖
วัดไทยสมานสามัคคี  

สก ๔๓๕๙/๐๐๓๔
พระณัฐวุฒิ ิตวฒฺฑโน นะนุนาค

๑๓/๓/๒๕๓๕ ๒๒/๗/๒๕๕๖
วัดไทยสมานสามัคคี  

สก ๔๓๕๙/๐๐๓๕
พระมนตรี านวุฑฺโฒ คัมภ์พิภพ

๑/๗/๒๔๙๕
๒๑/๑๐/๒๕๕๔

วัดหนองแวงวนาราม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๓๖
พระอธิการอุทัย ทิวากโร ลี

๑๙/๗/๒๕๑๘ ๑๑/๕/๒๕๕๔
วัดห้วยไคร้  

สก ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระทวี ปฺุกาโม แสงเพ็ชร

๑๐/๐๓/๒๕๐๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๑

วัดปราสาท  

สก ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระชน ชยธมฺโม ตึด

๐๔/๐๑/๒๕๐๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๓

วัดละลมติม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรพงศกร  เวรุตัง

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

 วัดสุขสำราญ  

สก ๔๓๕๙/๐๐๔๐
พระสมภพ อธิปฺโ ตรงจิต

๒๔/๐๖/๒๕๒๒
๑๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดหนองมัง

่

 

สก ๔๓๕๙/๐๐๔๑
พระสนอง สมาหิโต สิสมัยกุล

๑๙/๐๓/๒๕๑๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองเม็ก  

สก ๔๓๕๙/๐๐๔๒
พระบุญชัย ปุุจฺจโย นามโคตร

๐๖/๐๒/๒๕๑๖ ๐๖/๐๑/๒๕๕๔

วัดหนองแวง  

สก ๔๓๕๙/๐๐๔๓
พระวัตชระ วชิรธมฺโม ประดุจพรม

๑๒/๐๒/๒๕๑๕ ๒๐/๐๑/๒๕๕๖

วัดหนองแวง  

สก ๔๓๕๙/๐๐๔๔
พระสนาน จนฺทสุทฺโธ ลดกระโทก

๑๐/๑๐/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองแวง  

สก ๔๓๕๙/๐๐๔๕
พระสุขสันต์ สุขกาโม สุขหอม

๐๑/๐๖/๒๕๐๕ ๑๓/๐๑/๒๕๔๙

วัดหนองเสม็ด  

สก ๔๓๕๙/๐๐๔๖
พระดาว ปยวาทโก สิงดำ

๐๒/๐๘/๒๔๘๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดหนองเสม็ด  

สก ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระบุญจันทร์ จนฺทปฺโ กันพา

๐๓/๐๑/๒๕๑๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดหนองเสม็ด  

สก ๔๓๕๙/๐๐๔๘
พระเอกสิทธิ

์

านสมฺปนฺโน จันทร์แกม

๒๒/๐๘/๒๕๒๗ ๐๔/๐๒/๒๕๕๗

วัดตะโก  

สก ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระบุญเสริม สีลสุทฺโธ รุ่งเรือง

๒๕/๐๘/๒๕๒๑ ๑๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดหนองติม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๕๐
พระพงศ์วิทย์ ตปสีโล เดียนประโคน

๐๗/๐๙/๒๕๒๙ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองติม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๕๑
พระจำรัส จารุธมฺโม ยอดทอง

๑๐/๐๙/๒๕๑๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดใหม่นางาม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระประดิษฐ์ อาภสฺสโร สร้อยสูงเนิน

๓๐/๑๐/๒๕๒๐

๔/๕/๒๕๕๓ วัดเกศแก้ว  

สก ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระอธิการสมมุติ ปยธมฺโม บัวภา

๒๓/๒/๒๔๙๘ ๒๓/๗/๒๕๕๐
วัดแก่งสะเดา  

สก ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระอธิการยุทธไตร โฆสิตธมฺโม หอมทรง

๑๒/๓/๒๕๒๒
๙/๗/๒๕๔๓ วัดเขาตะกรุบพัฒนา  

สก ๔๓๕๙/๐๐๕๕
พระนิกร มหาปุโ คำกงลาด

๑๖/๖/๒๕๒๐
๗/๕/๒๕๕๗ วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๓๕๙/๐๐๕๖
พระอธิการสมศรี รกฺขิตธมฺโม พลเวียงแก

๖/๒/๒๕๑๒ ๙/๖/๒๕๕๒ วัดคลองสารพา  

สก ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระสมพงษ์ สมจิตฺโต เชือมรัมย์

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๕๗ วัดคลองหินปูน  

สก ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระอธิการปรีชา ปยสีโล คำนึงบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๐๗
๕/๑๒/๒๕๔๔

วัดด่านชัยพัฒนา  

สก ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระสมเกียรติ โชติธมฺโม คงโสภา

๔/๐๙/๒๕๑๖ ๑๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดทัพหลวง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๓๕๙/๐๐๖๐
พระอนัน โชติธมฺโม เสกสรร

๒๙/๐๗/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดทัพหลวง  

สก ๔๓๕๙/๐๐๖๑
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิาโณ เมืองแสง

๒๖/๘/๒๕๐๒
๘/๙/๒๕๕๒ วัดวังนำเย็น  

สก ๔๓๕๙/๐๐๖๒
พระสุดธนู มานิโต อุทัยคำ

๒๑/๕/๒๕๑๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดวังนำเย็น  

สก ๔๓๕๙/๐๐๖๓
พระธวัช าณวีโร พูลเกษม

๗/๑/๒๕๑๘ ๕/๗/๒๕๕๗ วัดสวนปา  

สก ๔๓๕๙/๐๐๖๔
พระเกษม อริโย แพทย์กิจ

๐๕/๐๔/๒๔๙๖ ๒๘/๐๔/๒๕๑๖

วัดเขาแหลม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๖๕
พระวินัย พลวิริโย ไพรวัลย์

๑๑/๐๔/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดเขาแหลม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๖๖
พระอุดม อุตฺตโม คงศุข

๓๐/๐๘/๒๕๒๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดเขาแหลม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระปรีชา สุรปฺโ โพธิวัติ

๐๘/๐๓/๒๕๐๐ ๒๕/๐๓/๒๕๕๖ วัดคลองไม้เลียงศรัทธาราม

้

 

สก ๔๓๕๙/๐๐๖๘
พระจิต ิตธมฺโม ชะระกลาง

๐๑/๑๒/๒๔๙๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖ วัดคลองไม้เลียงศรัทธาราม

้

 

สก ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระวิพัส านทินฺโน บุญลับ

๒๖/๑๑/๒๕๒๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระอำพร าณพโล ปราบนอก

๐๙/๐๓/๒๕๑๑ ๒๐/๑๒/๒๕๕๖

วัดซับสิงโต  

สก ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระมนัส มนสฺสโร บริพันธุ์

๐๑/๐๕/๒๔๙๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดทุ่งกบินทร์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระจันทร์ เขมาภิรโต คุ้มกระโทก

๑๕/๐๔/๒๔๙๓ ๒๓/๐๔/๒๕๒๘

วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระภูวไณย ปฺาพโล ปตนา

๒๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๕

วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระสมรักษ์ อภิปุณฺโณ สลิลสิริ

๑๔/๐๓/๒๕๐๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติพโล สุขเกษม

๐๗/๐๒/๒๕๓๗
๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรณภาภัช  กิตฺติภัควงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๓๙

 วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรสรศักดิ

์

 ศิริญาณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

 วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระบุญทอง ชยธมฺโม ชำนาญปน

๒๐/๑๑/๒๕๒๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดทดหลวง  

สก ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระพรมมา จนฺทโก อินต๊ะ

๔/๗/๒๕๐๓
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

วัดนครธรรม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๘๐
พระสร้อย กนฺตสีโล ธรรมประดิษฐิ

์

๐๒/๐๒/๒๔๙๐ ๑๕/๐๓/๒๕๕๒

วัดนครธรรม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๘๑
พระสมบัติ กนฺตสีโล จันทร์บุญเรือง

๑๐/๒/๒๕๐๗ ๒๙/๖/๒๕๕๒
วัดนครธรรม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระกฤษดา สตินฺธโร บุญจวง

๒๗/๑๒/๒๕๒๙ ๒๓/๑๒/๒๕๕๔

วัดนครธรรม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระประยงค์ กิตฺติปาโล โสรภาพ

๒๘/๐๔/๒๕๑๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดนครธรรม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระอรุณ ชาคโร ศรีอรุณ

๕/๑๑/๒๕๒๘
๖/๗/๒๕๕๑ วัดโนนผาสุกใต้  

สก ๔๓๕๙/๐๐๘๕
พระอธิการวิชิต จกฺกวโร แสงทอง

๑๖/๐๕/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๐

วัดโนนเมือง  

สก ๔๓๕๙/๐๐๘๖
พระอุเทน ชนาสโก ใสพระเพลิง

๒๕/๐๔/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองนำใส  

สก ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระนิพนธ์ ิตเปโม เย็นฟง

๒๒/๐๓/๒๕๒๑ ๒๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองเรือ  

สก ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระจักรินทร์ ิตธมฺโม เขียวมณี

๑๙/๐๔/๒๕๑๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดหนองหอย  

สก ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระปยะพันธ์ สุทฺธจิตฺโต บุญจันดา

๑๒/๐๑/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดอุทุมพร  

สก ๔๓๕๙/๐๐๙๐
พระสมบัติ าณวุฑฺโฒ การะพัตร

๑๔/๑๒/๒๕๐๔ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดอุทุมพร  

สก ๔๓๕๙/๐๐๙๑
พระอนุลักษณ์ ยโสธโร ทองคำ

๙/๑๐/๒๕๓๐ ๑๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดกุดหิน  

สก ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระวัชระ สุสนฺโต ชายลม

๒๓/๐๘/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖
วัดบ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๓๕๙/๐๐๙๓
พระวินัย ธมฺมรโต ทองสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๔๙๒ ๑๙/๐๑/๒๕๔๗

วัดหลวงอรัญญ์  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๓๕๙/๐๐๙๔ พระพิบูลย์ พุทฺธิาโณ พลอยสุวรรณ ๘/๒/๒๔๙๕ ๒๙/๖/๒๕๕๔ วัดหลวงอรัญญ์  

สก ๔๓๕๙/๐๐๙๕ พระอาทิตย์ อาจิตปฺโ ใจสว่าง
๓๑/๐๘/๒๔๗๗

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๓๕๙/๐๐๙๖ พระประธาน สมจิตฺโต เกษจำรุณ ๔/๐๘/๒๕๒๑ ๑๐/๐๒/๒๕๕๗
วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๓๕๙/๐๐๙๗ สามเณรอุดม  เหล่าเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๑๔

 วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๓๕๙/๐๐๙๘ พระปรีดา ถาวรจิตฺโต เนินบก
๑๗/๐๕/๒๕๒๙ ๒๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๓๕๙/๐๐๙๙ พระเจียม โกวิโท ทรัพย์ชูงาม
๐๑/๐๑/๒๔๗๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดอนุบรรพต  

สก ๔๓๕๙/๐๑๐๐ พระโทน อุตฺตโม สุขมี
๐๗/๐๔/๒๕๑๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๔

วัดอนุบรรพต  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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