
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระแก้ว  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๓๔๔ รูป ขาดสอบ ๑๒๘ รูป คงสอบ ๒๑๖ รูป สอบได้ ๙๑ รูป สอบตก ๑๒๕ รูป (๔๒.๑๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระขวัญชัย อติเมโธ หมืนชาติ

่

๒๐/๒/๒๕๓๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

คลองนำเขียว  

สก ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระนิรันท์ าณวโร กันพ่วง

๑๓/๐๔/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โคกนกขุนทอง  

สก ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรณัฐวุฒิ  อังสนุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

 โคกนกขุนทอง  

สก ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรณัฐพล  อังสนุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

 โคกนกขุนทอง  

สก ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระวาด ปยสีโร เงินเต็ม

๑๒/๐๘/๒๔๗๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โคกปฆ้อง  

สก ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระอาคม ยโสธโร ยางงาม

๐๘/๐๔/๒๕๑๘
๒๙/๗/๒๕๕๘

ท่าเกษม  

สก ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระฉลอง อิสฺสรธมฺโม กิจสมบูรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๑๐
๒๐/๓/๒๕๖๐

ท่าเกษม  

สก ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระสุชาติ จนฺทธมฺโม ปกสี

๓๑/๑๒/๒๕๐๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

สก ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระเดชา ปริสุทโธ ขุนเปย

๒๔/๐๑/๒๕๒๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

รีนิมิตร  

สก ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระทองพูน มหาวีโร แปลงทุน

๒๘/๑๐/๒๕๑๑
๑๔/๖/๒๕๕๒

ศาลาลำดวน  

สก ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระชาญณรงค์ ขนฺติโก กองกำ

๑๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

ศาลาลำดวน  

สก ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระกรินทร์ ิตธมฺโม ลำเทียน

๑๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ศาลาลำดวน  

สก ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระปญญา สิริปฺโ เม่ง

๑๕/๐๖/๒๕๓๓ ๒๒/๐๔/๒๕๕๔

สระแก้ว  

สก ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระวิทยา ถิราโณ จันทรา

๙/๓๐/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

สก ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระกิตติพงษ์ วชิโร นาคแสน

.๙/๒๙/๒๕๑๑ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐

สระแก้ว  

สก ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระสนม สนฺตมโน อิมจิตร

่

๒๗/๐๑/๒๕๑๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองลีซอ  

สก ๔๒๖๐/๐๐๑๗
พระพิเชษฐ์ วราโณ แช่มชืน

่

๙/๗/๒๕๒๓ ๑๑/๕/๒๕๔๖

ใหม่ไพรวัลย์  

สก ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระนิคม สุทฺธิาโณ เพียท้าว

๑๙/๑/๒๕๐๕ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ขอนขว้างสามัคคี  

สก ๔๒๖๐/๐๐๑๙
พระนิติ นิติโก เวทย์อุดม

๑/๑/๒๔๙๕ ๒๖/๕/๒๕๕๙

เขาฉกรรจ์  

สก ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระสมพิศ สุมงฺคโล กองใจ

๒๓/๑/๒๕๓๑ ๑๕/๖/๒๕๕๘

เขาน้อย  

สก ๔๒๖๐/๐๐๒๑
พระวงศ์ญาณเดชเจริญ จินฺตามโย เจนสัจวรรณ์

๘/๑๑/๒๔๙๖
๖/๖/๒๕๕๙

โคกข้าวเหนียว  

สก ๔๒๖๐/๐๐๒๒
พระสุนทร สาทโร อ่อนสิลา

๕/๖/๒๔๙๓ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระปญญวัฒน์ จิรวฑฺฒโน กาศยปกร

๑๘/๑๒/๒๕๐๘
๑๑/๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรกษิดินทร์  ว่าบ้านพลับ

๒๗/๘/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรธีรพล  ตุ่นกระโทก

๓/๙/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรกิตติพงษ์  พลเสน

๑๘/๗/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรวรากร  กันทะราช

๒/๑/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรทศพร  สิทธิประเสริฐ

๓๐/๓/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรอภิวัฒน์  วงศ์บุตรดี

๑๖/๕/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรบูรพา  ศรีนางรอง

๓๑/๕/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรนนทพัทธ์  สารสอน

๑๘/๗/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรกรกฎ  โสอิติกุล

๒๔/๗/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรยุทธนา  ทินโนรส

๒๒/๙/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรกฤษฎา  ดีเมฆ

๒/๑/๒๕๔๗
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรสิทธิชัย  วรวงศ์

๔/๑/๒๕๔๗
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรรัตนพล  รัตนภักดี

๒๗/๔/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรธนโชติ  

ชายชาญชัยวัฒน์
๒๘/๔/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรจารุกิตติ

์

 จันทะราช
๓/๓/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรปฐมพงศ์  เสนสี

๔/๓/๒๕๔๖
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรพีรพัฒน์  พิมพิกุล

๒๔/๕/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรกิตติกร  เหล็กดี

๘/๑/๒๕๔๓
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรพงศ์สกุล  มีศักดิ

์

๑/๓/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรอลงกรณ์  บุศราคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรบุญเลิศ  ศรีทานนท์

๒/๘/๒๕๔๖
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 รักงาม
๑/๙/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ศรีบุรินทร์

๒๑/๕/๒๕๔๗

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระสมพร สมพโร หล่อนเผือก

๑๓/๑/๒๕๓๒
๗/๔/๒๕๕๓

ซับมะนาว  

สก ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระบุญส่ง ปฺุสีโร มาตย์แก้ว

๑/๙/๒๕๓๔ ๑๖/๘/๒๕๕๙

ซับมะนาว  

สก ๔๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรธนกฤต  นูชาลี

๔/๑๑/๒๕๔๕

 ทุ่งหลวง  

สก ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระนิกร คุเณสโน ประทุมทอง

๒๐/๖/๒๕๒๖
๘/๖/๒๕๕๙

ธารนพเก้า  

สก ๔๒๖๐/๐๐๕๑
พระยุทธนา ยุทฺธโน สมปสสา

๒๙/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

พวงนิมิต  

สก ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระแดง มณีโชโต สีดา

๙/๑/๒๔๙๔ ๑๕/๑/๒๕๕๖

วัดโคกมัน  

สก ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระอัศวิน ชินวโร บุญสร้าง

๑๓/๑๑/๒๕๑๖
๕/๑๒/๒๕๕๘

คลองหาด  

สก ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระนาวิน อภิปุณฺโณ พูมสนิท

๒๙/๗/๒๕๒๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๔

ทรัพย์ตะเคียน  

สก ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระจาบ ขนฺติธโร อุ่มศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๐๒ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

ละลมติม  

สก ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระแสงสว่าง ปโยโค ยศรุ่งเรือง

๒๐/๐๔/๒๕๐๖ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

หนองแอก  

สก ๔๒๖๐/๐๐๕๗
พระสำรวย ภูริวฑฺฒโน พรหมภักดิ

์

๑/๕/๒๔๘๑
๐/๒/๒๕๓๑

ทัพเสด็จ  

สก ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระบุญศรี ยโสธิโร แก้วรัน

๐/๒/๒๕๒๐ ๐/๗/๒๕๕๘
ทัพเสด็จ  

สก ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระศักดิดา

์

เตชวโร ต่อด่านกลาง

๐/๑๒/๒๕๓๑
๐/๖/๒๕๕๙

หนองติม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระเสร็จ อินฺทปฺโ จันทิมาธร

๒๐/๑๐/๒๕๑๓
๑๙/๖/๒๕๔๖

คลองตะเคียนชัย  

สก ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระชาคร อธิปุโ แก้วระวัง

๓/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๒/๒๕๕๙

คลองพัฒนา  

สก ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระประเสริฐ าณวีโร ศรีโสภา

๑๕/๗/๒๕๐๒
๔/๗/๒๕๕๘

ตาหลังใน  

สก ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระสุประดิษฐ์ ฉนฺทโก กกพิมาย

๒๔/๓/๒๕๑๔ ๒/๑๑/๒๕๕๘

ตาหลังใน  

สก ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระกำแพง มหาคฺโณ ผิวอินทร์

๒๐/๓/๒๕๑๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระนุ กิตฺติสาโร ธรรมสูณ

๒๖/๘/๒๕๒๘ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระแดง ยสินฺธโร เกรียงศักดิ

์

๑/๑/๒๔๙๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระเทวิน สิริจนฺโท ท่ามกระโทก

๖/๓/๒๕๓๐ ๗/๓/๒๕๕๙
วังนำเย็น  

สก ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระณรงค์ มหาวีโร ผ่านเสนา

๑๒/๐๔/๒๕๑๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๒

เขาแหลม  

สก ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระสำเริง ปฺุมงฺคโล ครุฑจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๒๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระสุพล ปสนฺโน โพโส

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๒๖๐/๐๐๗๑
พระโยธิน ิตปฺุโ บัวหอม

๒๐/๐๘/๒๕๒๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สก ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรอามรี  บุญจริง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

 วังสมบูรณ์  

สก ๔๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรธรรมนูญ  คำเมือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 วังสมบูรณ์  

สก ๔๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรกิตติพงษ์  ยองรัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 วังสมบูรณ์  

สก ๔๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรชนะชล  อาสนศิลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 วังสมบูรณ์  

สก ๔๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรจารุภัทร  ลาเหลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

 วังสมบูรณ์  

สก ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระประยูร จนฺทปฺโ เงือมผา

้

๑๘/๖/๒๕๐๕ ๑๔/๑๑/๒๕๕๐

นครธรรม  

สก ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระสมจันทร์ กนฺตสีโล ตันทิพย์

๐๑/๐๕/๒๕๐๔ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

นครธรรม  

สก ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระบุญหนา าณวีโร บุญเลิศ

๓๐/๐๑/๒๕๑๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

นครธรรม  

สก ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระวิชิต อธิวโร สุขศรีเด่น

๑๓/๐๓/๒๕๑๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

นครธรรม  

สก ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระทองดี สนฺตจิตฺโต จันหมวด

๑๔/๑/๒๕๐๖ ๐๔/๑๑/๒๕๖๐

นครธรรม  

สก ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระคำพี กนฺตสีโล ปดตาระพา

๕/๐๑/๒๕๑๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สังคมมาวาส  

สก ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระสมศักดิ

์

ชินวํโส สกลนิมิตร

๐๒/๐๕/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สารคุณสโมสร  

สก ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระโกเมศ ธมฺมวโร พิมพ์วงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๑๒ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

หนองนำใส  

สก ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระบรรเจิด อมโร นามหาวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๐๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

หนองหมู  

สก ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระธรรมวุฒิ ปยสีโล เชือมกลาง

่

๐๔/๐๗/๒๕๓๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองหมู  

สก ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระเฉลียว อธิวโร คำผุด

๑๓/๗/๒๔๙๑ ๓๐/๕/๒๕๔๗

หนองหอย  

สก ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระวรุฒ ปวโร จันทร์แถม

๑๕/๓/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระชลที ชินวํโส คล่าโชคชัย

๐๘/๐๕/๒๕๑๘
๓๑/๔/๒๕๕๔

แสนสุข  

สก ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระอำนวย ปภากโร กระแสร์เทศ

๒๐/๘/๒๕๑๓ ๑๔/๒/๒๕๕๙

หนองเทา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระจารึก จารุธมฺโม เทมี

๐๗/๐๗/๒๕๓๔
๒๖/๑/๒๕๕๘

หนองบัวใต้  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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