
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๙๑ รูป ขาดสอบ ๖๒ รูป คงสอบ ๑๒๙ รูป สอบได้ ๗๕ รูป สอบตก ๕๔ รูป (๕๘.๑๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๓๕๙/๐๐๐๑
พระกฤษฎา สิริจนฺโท สายนำ

๑๐/๑๒/๒๕๑๒
๗/๑๑/๒๕๕๖

วัดปาสามัคคีศิริพัฒนาราม

 

นภ ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระอ่อนสี ธีโร ปดถะยักษ์

๑/๐๖/๒๔๗๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๐๓
พระสิทธิ

์

สิริจนฺโท ระหา
๓/๘/๒๔๙๘ ๑๐/๗/๒๕๔๗

วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๐๔
พระสมภาร อตฺถกาโร พิมพ์โล้น ๑/๗/๒๕๑๐ ๑๐/๕/๒๕๕๗

วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๐๕
สามเณรอนุรักษ์  ชัยราช

๒/๕/๒๕๔๓
 วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๐๖
สามเณรพีรพัฒน์  ริพิมพ์

๖/๘/๒๕๔๓
 วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรสิทธิพร  ธุสาวัน

๔/๙/๒๕๔๔
 วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๐๘
พระเหง่า ธมฺมสาโร ชำนิวัตร

๑๐/๓/๒๔๙๓ ๓๐/๖/๒๕๔๑
วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๐๙
พระฉัตรชัย สีลสํวโร สุทธิหา ๕/๘/๒๕๐๕

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๑๐
พระทุ่น อติชาคโร พรมบัวศรี ๕/๕/๒๕๐๖ ๑๑/๖/๒๕๕๒

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๑๑
พระเคน ทีปธมฺโม คำคูณ

๒๐/๐๙/๒๔๙๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๓

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๑๒
พระสมศักดิ

์

ภูริปฺโ ศรีภูธร

๒๓/๐๑/๒๕๑๑ ๐๘/๑๑/๒๕๕๕

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๑๓
พระณนคร สิริปฺโ นนทะสิริ

๒๒/๐๘/๒๕๓๑ ๓๑/๐๘/๒๕๕๖

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๑๔
พระประกอบ กิตฺติาโณ อิมจิตร

่

๐๘/๑๑/๒๕๒๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๑๕
พระบุญยัง สุขิโต เดิดขุนทด

๑๘/๐๑/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๐

วัดศรีประทุม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๑๖
พระคำจันทร์ พลธมฺโม พลบูรณ์

๐๗/๐๖/๒๔๙๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีประทุม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๑๗
พระธีรพงษ์ พฺรหฺมาโณ พูลเทกอง

๑๒/๑๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๒/๒๕๕๗

วัดเจริญทรงธรรม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๑๘
พระอาทิตย์ อกฺกรํสี จันทร์อุป

๒๓/๑๒/๒๕๓๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดโนนรัง ก.  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรธีระศักดิ

์

 ประจักมนตรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดโนนรัง ก.  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรธนานันท์  เพชรมุงคุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโนนรัง ก.  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๒๑
พระประจวบ สุจิณฺณธมฺโม เขียวศรี

๕/๐๑/๒๔๙๔ ๙/๑๒/๒๕๕๕
วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระอรวรรณ ปริปุณฺโณ สุขจอย

๑๐/๐๖/๒๕๓๐ ๒๒/๐๖/๒๕๕๑

วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระเสิม ฉนฺนธมฺโม ปสสานะกะเสิม

๕/๐๔/๒๕๒๔ ๖/๐๖/๒๕๕๕
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระสงกรานต์ นริสฺสโร พันธ์หล้า

๑๕/๐๖/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีอัมพร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระสำราญ ธมฺมธโร ปานาไทย

๐๖/๐๔/๒๕๑๑ ๐๓/๐๑/๒๕๕๗

วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระสันธาน กุสลคมฺภีโร รสจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๓๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรอานุภาพ  เพ็งศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

 วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรพีรพัฒน์  วิชาโคตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระสมยศ ถิรธมฺโม ศรีลัด

๐๒/๐๔/๒๕๐๙
๒๙/๗/๒๕๕๕

วัดศิริมงคล  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๓๐
พระวสันต์ ธมฺมปาโล เชิญชม

๐๔/๐๑/๒๕๑๒ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดศิริมงคล  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๓๑
พระปรีชา ปริฺาโณ คอชนะ

๒๗/๐๔/๒๕๒๘ ๐๙/๐๒/๒๕๔๙

วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรจิรวัฒน์  ผิวดำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

 วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรศราวุฒิ  กุดทิง

๖/๑๐/๒๕๔๒

 วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรบุญมี  อยู่นา

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

 วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรภานุวัฒน์  นรบุตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

 วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรสิทธิกร  ค้อยชัยภูมิ

๒/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรกิตติกร  วิชัยคำจร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

 วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระสมยศ ติสฺสวโร แก้วขันตรี

๖/๐๘/๒๕๐๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๓๙
พระประหยัด สุจิตฺโต แดนสวรรค์

๑๔/๑๑/๒๕๐๓ ๑๗/๑๐/๒๕๔๑
วัดชัยชมภูพัฒนาราม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๔๐
พระสมคิด อตฺตธีโร ภู่ปรางค์

๕/๕/๒๔๙๕ ๒/๗/๒๕๔๕ วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๔๑
พระสาย สฺโม บุญกิจ

๑๘/๓/๒๔๙๖ ๑๘/๑๑/๒๕๕๒

วัดบูรพาราม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๔๒
พระปองพล ปุณฺณาโภ พิมพิลา

๑/๕/๒๔๙๕ ๒๘/๒/๒๕๕๖
วัดประสานศรัทธา  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๔๓
พระสุรพงษ์ สุรวํโส ผาบจันดา

๗/๖/๒๕๒๕ ๕/๖/๒๕๕๗ วัดประสานศรัทธา  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอภิสิทธ์  พรมทองดี

๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดประสานศรัทธา  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๔๕
พระศรประดิษฐ์ ชยธมฺโม นามวงค์

๑๙/๕/๒๕๑๓ ๒๕/๖/๒๕๕๒
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๔๖
พระเหลือง ทนฺตจาโร ทันขวา ๑/๑/๒๔๙๙ ๑๒/๕/๒๕๕๖

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระยุทธนา ยติกโร สอนไสย

๑๗/๖/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๕
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๔๘
พระพีระพงษ์ ภทฺทธมฺโม ภาโนมัย

๕/๑/๒๕๒๙ ๓/๗/๒๕๕๗ วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธวัชชัย  เก่งธัญกรณ์

๑๐/๔/๒๕๔๔

 วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๕๐
สามเณรฮุสมาร  ซิกดิกอาบิต

๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๕๑
สามเณรประชา  ทับซ้าย

๑๑/๒/๒๕๔๔

 วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระลำพูล วิชิโต วิเชียร

๑๔/๘/๒๕๒๒ ๒๑/๓/๒๕๕๖
วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระสุวัฒน์ ปริวณฺโณ มณีโรจน์

๑๗/๕/๒๕๑๕ ๑๒/๔/๒๕๕๒
วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระประเสริฐ ภูริาโณ บัวระภา

๓๐/๑๒/๒๔๙๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๕๕
พระเคนมา สุจิตฺโต เยือนทรง

้

๕/๑๒/๒๔๙๐ ๒๙/๔/๒๕๕๖
วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๕๖
พระอธิการธงชัย จนฺทวํโส อุ่นใจ

๑๑/๐๘/๒๕๑๑ ๒๔/๐๗/๒๕๔๒ วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระอธิการหมุน เตชธมฺโม เยาวะรา

๒๔/๐๙/๒๕๑๑ ๑๘/๐๕/๒๕๔๖ วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระบัวลอย พลวํโส พลอ่อน

๐๘/๐๖/๒๔๙๑ ๑๑/๐๒/๒๕๕๓ วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระหวัน อาทโร สอนสุภาพ

๑๘/๐๘/๒๔๗๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๕ วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๓๕๙/๐๐๖๐
พระสถิต ธมฺมสโร สุวรรณสนธิ

์

๑๒/๓/๒๕๑๙ ๑๒/๕/๒๕๕๖ วัดศรีสว่างประจันตเขต
 

นภ ๔๓๕๙/๐๐๖๑
พระแก้ว สุภาจาโร กุลสุวรรณ์

๒๘/๐๔/๒๔๙๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖
วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๓๕๙/๐๐๖๒
พระเดือน กิตฺติปาโล ประทุมชุมภู

๓/๙/๒๔๙๖ ๑๓/๘/๒๕๕๗ วัดเกาะแก้วทรายขาว
 

นภ ๔๓๕๙/๐๐๖๓
พระมนตรี มหายโส พุทธาผา

๔/๕/๒๕๓๒ ๖/๘/๒๕๕๔ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๖๔
สามเณรเสกสรร  สายโสภา

๓๐/๗/๒๕๔๔

 วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๖๕
สามเณรศราวุธ  นามภักดี

๒๙/๙/๒๕๔๔

 วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๖๖
สามเณรฉลองชัย  เห็มพลชม

๒/๑/๒๕๔๔
 วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระพืม

้

ยติโก เจริญกุล
๙/๖/๒๕๒๘ ๙/๔/๒๕๕๓ วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๓๕๙/๐๐๖๘
พระสมพร กิตฺติวณฺโณ วงรี

๑๐/๔/๒๔๙๕ ๒๔/๒/๒๕๕๗
วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระธนากร ธีรปฺโ บุตรดาวงค์

๓/๓/๒๕๒๘ ๔/๔/๒๕๕๗
วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระอธิการแกล้วกล้า คุตฺตวฑฺฒโน ไชยสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๑๘
๑๗/๓/๒๕๕๔

วัดศรีสง่าประชาอุทิศ  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระพิทักษ์ คุตฺตสิโร ภูมิชัย

๑๔/๘/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๓
วัดสังคมสามัคคี  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระณรงค์ จรณทีโป ใหม่วงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖
วัดสามัคคีเจริญธรรม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระรณชัย ตนฺติปาโล จงกลณี

๑๓/๑๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗
วัดสามัคคีเจริญธรรม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรสุพล  กลินหอม

่

๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรวัชรพงษ์  โคตรโยธา

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสุวรรณาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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