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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘

ส่งสอบ ๒๒๑ รูป ขาดสอบ ๘๕ รูป คงสอบ ๑๓๖ รูป สอบได้ ๑๐๐ รูป สอบตก ๓๖ รูป (๗๓.๕๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระเทียง

่

ยโสธโร ศิริพิมพลอย
๕/๑๒/๒๔๘๒

๑/๐๑/๒๕๕๕
วัดพัชรกิติยาภาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระเทพพิทักษ์ กลฺยาโณ โพธิทอง

์

๑๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดพัชรกิติยาภาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระธนารักษ์ ธนิสฺสโร ลักขณานุกูล

๑๘/๑๐/๒๕๑๖

๖/๑/๒๕๔๙ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระอนันต์ อาภทฺธโร โพธิราช
๒/๖/๒๕๑๗ ๒๙/๖/๒๕๕๖

วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระคงฤทธ์ ยติกโร อ่อนศรีไพร

๒๗/๗/๒๕๒๕

๓/๖/๒๕๕๗ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระอนุชา อจิฺจโณ โสบุญ
๓/๔/๒๕๒๙ ๒/๕/๒๕๕๙ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๐๗
สามเณรปฏิธาน  สาระลึก

๑๑/๓/๒๕๔๓

 วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรสันติ  เคนคำ
๓/๖/๒๕๔๓

 วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรจักราณุมาศ  พรมวัน
๑๔/๔/๒๕๔๖

 วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๑๐ พระบุญเตียง ปฺุาพโล หันมา

๐๕/๐๔/๒๕๐๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระหาญ ขนฺติโก กัลยาพรม

๐๒/๐๔/๒๕๒๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระสุริยา สิริปฺโ ศรีแสนยงค์

๒๘/๐๖/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระนภา กิตฺติปาโล พาลี

๐๓/๐๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระวสันต์ วุฑฺฒิกโร พรพุทธเจริญ

๒๒/๑๒/๒๔๙๙
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วัดสายทอง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระมหานิวัตน์ พลเตโช พลเดชา

๑๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

วัดสายทอง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๑๖ พระมหาสมเจตน์ อินฺทสิริ รักใคร่

๐๙/๑๑/๒๕๒๔ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗

วัดสายทอง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๑๗
สามเณรเจษฎา  ถาวรเรือง

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

 วัดสายทอง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรธนวุฒิ  วงจันทร์
๒/๕/๒๕๔๓

 วัดสายทอง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรนันทวุฒิ  บุตรเทพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

 วัดสายทอง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรนพเดช  โพนสุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสายทอง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรธีรวัฒน์  วงจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 วัดสายทอง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๒๒
พระรัตน์ ปฺาธโร แก้วพิลา

๐๔/๐๒/๒๕๒๔ ๐๕/๐๓/๒๕๕๗

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๒๓
พระกิตติพล กิตฺติธมฺโม ศรีภาชัย

๐๙/๑๑/๒๕๓๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๒๔
พระทองสุข สุจิณฺณธมฺโม มูลทา

๒๑/๑๒/๒๕๐๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๒

วัดโพธิพงษ์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๓๖๐/๐๐๒๕
พระนพพล ธมฺมปาโล พุกหน้า

๐๑/๐๘/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรสุภกิจ  บุญยาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

 วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระคำพุธ ชินวํโส คำมูล ๑/๕/๒๕๑๖ ๔/๓/๒๕๓๗

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๒๘
พระคำพอง รตนโชโต คงประสิทธิ

์

๒๓/๙/๒๕๐๒

๘/๖/๒๕๕๑
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๒๙
พระทวี เตชธมฺโม แตะไทยสงค์

๑๓/๓/๒๕๑๙ ๑๒/๔/๒๕๕๓ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระหนูเต็ง อภินนฺโท ชัยมูล
๑๐/๕/๒๕๐๕ ๑๐/๕/๒๕๕๓ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๓๒
พระศรศิลป านิโย ศาลางาม

๒/๑๑/๒๕๒๖
๕/๓/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๓๓
พระสุนทร ปยธมฺโม พลทัศ

๐๖/๐๖/๒๕๑๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีประทุม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๓๔
พระอาธร ธีรธมฺโม ดาน้อย

๐๗/๐๑/๒๕๒๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๗

วัดศรีประทุม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๓๕
พระวิชิต ขนฺติธมฺโม ช่วยศรี

๑๗/๐๘/๒๕๑๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖
วัดจอมทองสุทธาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระสมหมาย โฆสธมฺโม เมืองสนธิ

์

๑๓/๙/๒๕๐๘ ๑๓/๗/๒๕๕๖ วัดจอมทองสุทธาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๓๗
พระอดิพงษ์ ปวโร แซงบุญเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๑๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดเจริญทรงธรรม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๓๘
พระเข็มมา กตปฺุโ เพียปาน

๑๒/๐๔/๒๔๙๔ ๐๓/๐๗/๒๕๔๒

วัดแจ้งอรุณวนาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๓๙
พระอุดร อุทโย ลาดบัวขาว

๒๐/๕/๒๕๐๕
๑/๔/๒๕๕๔ วัดเทพโพธาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรทวีวัฒน์  ศิริวรรณา
๓/๗/๒๕๔๔

 วัดโนนรัง ก.  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรธนารักษ์  อินทรเพชร
๒๕/๙/๒๕๔๔

 วัดโนนรัง ก.  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๔๒
สามเณรเกียรติพงษ์  ชนะชัย

๒๔/๕/๒๕๔๕

 วัดโนนรัง ก.  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๔๓
พระอภิชิต ภูริปฺโ เทวะรุด

๑๙/๕/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙
วัดโนนรัง ข.  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๔๔
พระศราวุธ ปภากโร ธิราช

๒๑/๒/๒๕๒๓ ๑๔/๓/๒๕๕๒ วัดปาบุญญาภิสมภรณ์
 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๔๕
พระกฤษดา กิจสาโร นามโฮง

๒๕/๕/๒๕๐๓ ๑๕/๐๔/๒๕๔๗

วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระบุญแปลง โชติาโณ พึงสว่าง

่

๐๖/๐๓/๒๕๑๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๔๗
สามเณรจตุพร  สิมมะลี

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

 วัดศรีวิไล  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๔๘
พระสำเร็จ กนฺตวีโร บุญประคม

๒๐/๐๙/๒๕๐๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๓

วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๔๙
พระกัณหา สุจิณโณ เนียงอาชา

๒๐/๐๓/๒๔๙๒ ๒๓/๐๘/๒๕๕๓

วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระยัง ขนฺติวโร โพธิเกษม

์

๒๒/๐๓/๒๕๑๔
๒/๐๘/๒๕๕๕

วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๕๒
สามเณรภูชิชย์  หนูนิล

๒/๐๕/๒๕๔๕

 วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๕๓
สามเณรสหภพ  อุ่นคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๕๔
สามเณรเจริญศักดิ

์

 ทับแสง
๑/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๕๕
พระอนุสรณ์ อิทฺธิโก สุพรรนิช

๓/๕/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๖
วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระหาญ สิริปฺุโ ศิริบุตร
๒๓/๘/๒๕๑๐ ๑๔/๓/๒๕๕๔

วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๕๗
พระสุพัฒน์ สุภทฺโท สีสันต์

๑/๑๑/๒๕๐๗ ๒๔/๘/๒๕๕๗
วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๕๘
พระสงกรานต์ สีลสํวโร ศรีลากลาง

๑๕/๓/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๘
วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๕๙
พระบุญเคน ธมฺมธโร ดวงจำปา

๙/๕/๒๕๐๗ ๑๘/๔/๒๕๒๘
วัดบูรพาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระศักดา สนฺตจิตฺโต มานะลี

๑๗/๑๒/๒๕๑๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๒

วัดบูรพาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระสมบัติ สนฺตมโน เพชรนอก
๑๙/๒/๒๕๑๐ ๑๘/๑๑/๒๕๕๒

วัดบูรพาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๔

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๓๖๐/๐๐๖๒
พระกันต์นภัทร ธีรปฺโ บุราคร

๑๖/๖/๒๕๓๓ ๗/๑๒/๒๕๕๖
วัดบูรพาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระครูสารกิจสุนทร กิจฺจสาโร แซประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๐๒ ๑๖/๑๒/๒๕๓๓

วัดประสานศรัทธา  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๖๔ พระดำ กิตฺติปฺโ ขุนอุดม
๒/๑๐/๒๕๑๐

๘/๒/๒๕๔๙ วัดประสานศรัทธา  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระวิเชียร วชิรปฺโ ศรีบุรม
๗/๑๑/๒๔๙๑ ๒๔/๗/๒๕๕๐

วัดประสานศรัทธา  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๖๗
สามเณรสิทธิกรณ์  พรมศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดประสานศรัทธา  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรกฤษณะ  พรมกรณ์
๓๐/๑/๒๕๔๕

 วัดประสานศรัทธา  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๖๙ สามเณรอัษฎาวุฒิ  สายแก้ว
๑๖/๙/๒๕๔๕

 วัดประสานศรัทธา  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๗๐
พระรุ่งเพชร ิตธมฺโม พร้าวหอม

๑๐/๑๑/๒๕๑๒
๑๕/๗/๒๕๕๗

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๗๑
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน พันธ์เลิศ

๓/๙/๒๕๒๕ ๒/๖/๒๕๕๘ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๗๒
พระสมุด วิสุทโธ ชาภักดี

๓/๓/๒๔๙๘
๒๓/๑๐/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๗๓
พระนิคม นาควโร สุพระเมืองแสน

๒๖/๑/๒๕๓๗

๑/๕/๒๕๕๘ วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๗๔
พระกนกพล จนฺทสาโร ภาศรี

๓/๒/๒๕๐๘ ๔/๑๑/๒๕๕๐
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๗๕
พระเลียง

้

รตนาโณ แก้ววังปลา
๕/๑๐/๒๔๗๘ ๑๐/๑๐/๒๕๕๒

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๗๖
พระหัด จารุธมฺโม จำปาลี

๑๑/๕/๒๔๙๗ ๒๗/๓/๒๕๕๓
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระคล่องแคล้ว สุธีโร เวียงอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๑๓ ๐๙/๐๒/๒๕๕๕

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๗๘
พระณัฐพงษ์ นาถกโร พิศพรม

๒/๖/๒๕๓๕ ๓๐/๖/๒๕๕๗
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๗๙
พระฮัง สุวโจ ยาระงับ

๒๘/๔/๒๕๒๐
๖/๗/๒๕๕๗ วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระวัฒนศักดิ

์

วฒฺฒโน เพชรอยู่

๑๙/๑๑/๒๕๒๖
๑๐/๖/๒๕๕๘

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๘๑ สามเณรดนุสรณ์  ศรีไชยวาน
๑๘/๙/๒๕๔๕

 วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๘๒
พระสุวรรณ มหาปฺโ แน่นอุดร

๐๔/๑๑/๒๔๘๗ ๑๗/๐๓/๒๕๔๘

วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๘๓
พระโชคมี โชติาโณ ธรรมวงษ์

๗/๗/๒๕๐๗ ๕/๓/๒๕๕๗
วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๘๔
พระวุฒิชัย าณสาโร ศิริวงค์

๒๒/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๘ วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๘๕
พระบุญมี พุทฺธจิตฺโต แสงศรี

๑๑/๙/๒๕๐๗ ๒๔/๕/๒๕๕๓ วัดศรีสว่างประจันตเขต
 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระภูวรินทร์ ภูริวฑฺฒโก ฟาฝน

๑๕/๐๓/๒๕๒๖ ๒๙/๐๘/๒๕๕๕

วัดเขาดินภูวงศ์  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๘๗
พระสุทธิบัตร ธีรปฺโ หอมพรมมา

๑๐/๑๐/๒๕๑๔

๘/๘/๒๕๕๘ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๘๘
สามเณรปริญญา  หอมพรมมา

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๘๙
พระเฉลิมศักดิ

์

ปภาธโร เชือบ้านไร่

้

๗/๑๒/๒๕๐๖ ๒๒/๐๓/๒๕๔๕

วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระกลอบกิจ กตสาโร เกตุกอง
๖/๗/๒๕๑๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙ วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระประจวบ กตปฺุโ คำลอย
๓๐/๑/๒๕๒๗ ๒๔/๔/๒๕๕๒

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๙๒
พระชุน ชุตินฺธโร วิศรี

๑๒/๐๓/๒๔๙๔ ๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๙๓
พระสุทธิชัย สุภทฺโท ชุมแวงวาป

๑๓/๑๑/๒๕๑๗ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

วัดสังคมสามัคคี  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๙๔
สามเณรอภินันท์  เรืองจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดสังคมสามัคคี  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๙๕
พระหลวง ฉนฺทกาโม ทรัพย์สมบัติ

๑๓/๑๑/๒๔๙๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๓

วัดสุคนธ์เทพนิมิต  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๙๖
พระเล็ก อาทาโร สีอ่อน

๑๕/๐๓/๒๕๐๒ ๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วัดสุวรรณาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๓๖๐/๐๐๙๗ พระอัมพร โชติวโร แสนน้อย ๕/๔/๒๕๐๕ ๓/๖/๒๕๔๕ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๙๘ พระสง่า สุจิตฺโต จวงโส
๑๐/๐๖/๒๕๐๐ ๒๘/๐๑/๒๕๕๕

วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๐๙๙ สามเณรธนดล  โพธิศรีรัตน์

์

๑/๐๗/๒๕๔๕  วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรอดิศร  แสนกล้า
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๑๐๑ สามเณรเสรี  สนสุรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๑๐๒ สามเณรสรธยา  ทองมา ๕/๑๐/๒๕๔๕  วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๓๖๐/๐๑๐๓ สามเณรประสิทธิพงษ์  เมืองศรีมาตร ๑/๑๑/๒๕๔๕  วัดสุวรรณาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔ / ๔

้

http://www.tcpdf.org

