ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักเรียน คณะจังหวัดสระแก้ว ภาค ๑๒
ส่งสอบ ๙๓ รูป ขาดสอบ ๒๔ รูป คงสอบ ๖๙ รูป สอบได้ ๔๐ รูป สอบตก ๒๙ รูป (๕๗.๙๗%)
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

ถาวรจิตฺโต
สก ๔๓๖๔/๐๐๐๒ พระรุ่ง
สิทฺธิพโล
สก ๔๓๖๔/๐๐๐๓ พระประยุทธ กนฺตสีโล
สก ๔๓๖๔/๐๐๐๔ พระฉลอง
อิสฺสรธมฺโม
สก ๔๓๖๔/๐๐๐๕ พระปพนเชษฐ์ สุภทฺโท
สก ๔๓๖๔/๐๐๐๖ พระอธิการอภินันท์ อภิปุณฺโณ
สก ๔๓๖๔/๐๐๐๗ พระบุญเลิง
ปฺุสีโล
สก ๔๓๖๔/๐๐๐๘ พระบุญฮอง
วิชโย
สก ๔๓๖๔/๐๐๐๙ พระจุมพล
าณพโล
สก ๔๓๖๔/๐๐๑๐ พระนพดล
มหาาโณ
สก ๔๓๖๔/๐๐๑๑ พระสมชาติ
สุชาโต
สก ๔๓๖๔/๐๐๑๒ พระสุวิณ
สิริธโร
สก ๔๓๖๔/๐๐๑๓ พระสมิง
สิริปุโ
สก ๔๓๖๔/๐๐๑๔ พระทนุธรรม ธมฺมทีโป
สก ๔๓๖๔/๐๐๑๕ พระวัชรวิชญ์ อาภสฺสโร
สก ๔๓๖๔/๐๐๑๖ พระบริภัณฑ์ ชยปฺโ
สก ๔๓๖๔/๐๐๑๗ พระธนัท
โรจนธมฺโม
สก ๔๓๖๔/๐๐๑๘ พระชัย
อภิชาโน
สก ๔๓๖๔/๐๐๑๙ พระปฐวี
ปฺาธโร
สก ๔๓๖๔/๐๐๒๐ พระจีรายุทธิ์ จิรวฑฺฒโน
สก ๔๓๖๔/๐๐๒๑ พระสมคิด
านวีโร
สก ๔๓๖๔/๐๐๒๒ พระนันธี
สิริจนฺโท
สก ๔๓๖๔/๐๐๒๓ พระพันธวัช
อาภาธโร
สก ๔๓๖๔/๐๐๒๔ พระธเนศ
กปสีโล

คุ้มมณี
สืบอ้าย
นามทัศน์
กิจสมบูรณ์
พันธ์ดี
ถะเกิงผล
ปองโพนทอง
จันทร์มณี
พนจะโปะ
พนจะโปะ
เสขุนทด
สุทธิ
นาคประสพ
โสมี
รังษีธนชัยศิริ
อนุโยธา
พิมพ์มุ่งหวาย
ดาศรี
โครตแสง
ภูวงษ์ศรี
ยอดมณี
วสวานนท์
งามพิศ
ติธรรมมา

สก ๔๓๖๔/๐๐๐๑ พระวิษณุ

เกิด

อุปสมบท

๒๔/๐๔/๒๕๑๕ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

๐๙/๐๓/๒๕๒๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘
๐๕/๐๘/๒๕๑๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙
๒๑/๐๕/๒๕๑๐ ๒๐/๐๘/๒๕๕๙
๑๘/๐๓/๒๕๒๖ ๑๑/๐๕/๒๕๖๒

๓๐/๐๗/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
๒๕/๑๒/๒๕๒๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

๐๖/๑๒/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑
๒๒/๑๒/๒๕๑๓ ๐๗/๐๕/๒๕๖๒

๑๘/๐๒/๒๕๒๑ ๒๑/๐๖/๒๕๖๓
๒๓/๐๘/๒๕๒๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

๒๓/๐๙/๒๕๒๐ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙
๑๕/๐๓/๒๕๑๓ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐
๑๑/๐๒/๒๕๒๑ ๐๘/๑๑/๒๕๕๓
๑๓/๐๓/๒๕๓๗ ๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๒๓/๐๗/๒๕๐๖ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
๐๔/๐๙/๒๕๑๗ ๐๒/๐๙/๒๕๖๒
๐๖/๐๔/๒๕๑๒ ๐๕/๑๑/๒๕๕๓

๐๕/๐๙/๒๕๐๐ ๐๒/๐๕/๒๕๖๒
๐๖/๑๑/๒๕๓๓ ๒๓/๐๕/๒๕๖๒

๐๙/๐๕/๒๕๐๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙
๐๙/๐๒/๒๕๒๒ ๒๕/๐๘/๒๕๕๙
๓๐/๐๘/๒๕๑๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

๐๘/๐๕/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๓

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดโคกนกขุนทอง
วัดคลองคันฉอ
วัดคลองคันฉอ
วัดท่าเกษม
วัดท่าเกษม
วัดหนองนกกะเรียน
วัดคลองหาด
วัดคลองหาด
วัดคลองหาด
วัดคลองหาด
วัดซับม่วง
วัดมะกอก
วัดโคกกราด
วัดเขาปาแก้ว
วัดเขาปาแก้ว
วัดเขาปาแก้ว
วัดเขาปาแก้ว
วัดคลองใหญ่
วัดนครธรรม
วัดนครธรรม
วัดมุจลินทาราม
วัดหนองนำใส
วัดคลองทรายเหนือ
วัดแสนสุข

เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
คลองหาด
คลองหาด
คลองหาด
คลองหาด
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
วังนำเย็น
วังนำเย็น
วังนำเย็น
วังนำเย็น
วังนำเย็น
วัฒนานคร
วัฒนานคร
วัฒนานคร
วัฒนานคร
วัฒนานคร
อรัญประเทศ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระแก้ว ภาค ๑๒ นักธรรมชัน้ เอก (ศ.๔) ๑ / ๒

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

สก ๔๓๖๔/๐๐๒๕ พระธีระนันท์
สก ๔๓๖๔/๐๐๒๖ พระสุขทวี
สก ๔๓๖๔/๐๐๒๗ พระทองสอน
สก ๔๓๖๔/๐๐๒๘ พระขจรศักดิ์
สก ๔๓๖๔/๐๐๒๙ พระตี๋

สก ๔๓๖๔/๐๐๓๐ พระพรทวี

สก ๔๓๖๔/๐๐๓๑ พระสมศักดิ์
สก ๔๓๖๔/๐๐๓๒ พระสุวิทย์
สก ๔๓๖๔/๐๐๓๓ พระสมบัติ
สก ๔๓๖๔/๐๐๓๔ พระภพ
สก ๔๓๖๔/๐๐๓๕ พระสัมพันธ์
สก ๔๓๖๔/๐๐๓๖ พระศิริชัย
สก ๔๓๖๔/๐๐๓๗ พระสราวุธ

สก ๔๓๖๔/๐๐๓๘ พระธีรศักดิ์
สก ๔๓๖๔/๐๐๓๙ พระนพณัฐ

สก ๔๓๖๔/๐๐๔๐ สามเณรปฏิพล

ฉายา
ถิราโณ
ยติกโร
จิรสุโภ
ปฺาทีโป
สนฺตกาโย
ปภสฺสโร
ธมฺมทีโป
สุวิทฺชโย
ธมฺมงฺคโล
มนฺตชโย
สีลสุทฺโธ
ภทฺทเตโช
ชินวโร
ธมฺมปาโล
วรธมฺโม

นามสกุล

ชมชืน่
นามสิน
บัวชัย
สุวรรณสมศรี
สังข์จาน
ทองรักษ์
หมายปดกลาง
สาเจริญ
แสงแก้ว
ชัยรินทร์
ฤทธิ์กลาง
โมกศิริ
สุกใส
แกมจินดา
ภูจันทึก
เทียนเงิน

เกิด

อุปสมบท

๒๗/๐๖/๒๕๔๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

๐๒/๐๔/๒๕๑๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗
๑๗/๐๕/๒๔๘๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๒
๒๗/๐๔/๒๕๓๒ ๑๖/๐๖/๒๕๖๒

๐๓/๐๒/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๔๖
๒๒/๑๑/๒๕๑๖ ๑๘/๐๕/๒๕๖๓
๒๘/๑๑/๒๕๒๔ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

๐๓/๐๓/๒๕๒๒ ๐๒/๐๖/๒๕๖๑
๐๑/๐๒/๒๕๒๓ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒
๑๑/๑๒/๒๕๐๑ ๑๕/๐๘/๒๕๖๒

๐๔/๑๑/๒๕๐๓ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙
๑๘/๑๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐
๑๕/๑๒/๒๕๒๔ ๒๗/๐๘/๒๕๖๐

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๑๖/๑๒/๒๕๖๑
๑๗/๑๒/๒๕๔๐ ๐๔/๐๕/๒๕๖๒
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดโสนน้อย
วัดวังยาว
วัดบ้านโนนสาวเอ้
วัดบ้านโนนสาวเอ้
วัดไผ่ล้อม
วัดทับพริก
วัดเขานันทา
วัดขอนขว้างสามัคคี
วัดหนองจาน
วัดหนองเสม็ด
วัดวังสำลี
วัดวังสมบูรณ์
วัดวังสมบูรณ์
วัดวังสมบูรณ์
วัดวังสมบูรณ์
วัดวังสมบูรณ์

อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
เขาฉกรรจ์
โคกสูง
โคกสูง
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระราชสารสุธี)
รักษาการเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระแก้ว ภาค ๑๒ นักธรรมชัน้ เอก (ศ.๔) ๒ / ๒
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