
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๒๓ รูป ขาดสอบ ๓๖ รูป คงสอบ ๘๗ รูป สอบได้ ๗๒ รูป สอบตก ๑๕ รูป (๘๒.๗๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระวารี ถามวโร สุขสาย

๒๑/๐๓/๒๕๐๗ ๒๓/๑๑/๒๕๕๔

วัดเทพมงคล  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระวิชัย ธมฺมทีโป พิกุล

๒๕/๐๑/๒๕๑๔ ๒๑/๐๒/๒๕๕๗

วัดเทพมงคล  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรพลณรัตน์  จันทเสน

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดโนนโพธิ

์

 

อจ ๔๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรศิริชัย  ชัยพาณิชย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

 วัดโนนโพธิ

์

 

อจ ๔๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรจรัญ  เห็มจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

 วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระฉวี อุตฺตโม สอนลิลา

๒๓/๐๔/๒๔๙๙ ๒๒/๑๒/๒๕๕๒

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรกิจติศักดิ

์

 หอมห่วง

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

 วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรชัยมงคล  อะโน

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรเกียรติชัย  เข็มทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรธรรมรัตน์  ดีดวงพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรศุภวัฒน์  สีทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรทักษิณ  มูลประเสริฐ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

 วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรวิทยา  ประภาวะโก

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระธีระเชษฐ์ ธีรปฺโ ลาภาอุตม์

๒๖/๑๒/๒๕๐๗ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองนาเทิง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระมนตรี กนฺตวีโร บำรุงศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๐๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๕

วัดหนองแสง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๑๖ พระทรงศักดิ

์

อานนฺโท อาพาวรพัฒน์

๐๓/๐๙/๒๕๒๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดหนองแสง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๑๗ พระวินัย านวโร ขอราศรี

๒๖/๑๐/๒๕๒๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๖

วัดหนองแห่  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระสุราษฎร์ กตสาโร ไชยสาร

๒๓/๑๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดเหล่าหนาด  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรบรรพ์พจน์  มีหัวทวน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดอำนาจเจริญ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรนิพนธ์  โรยะรา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดตรีอรุณรัตน์  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระผดุงศักดิ

์

ิตธมฺโม บุญธรรม

๒๐/๐๓/๒๕๑๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดทุ่งสว่าง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๒๒ พระกฤษณะ ภูริปฺโ สีบัว

๑๒/๐๕/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบูรพา  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรพงษ์เพชร  ดีบุปผา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดบูรพา  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรกฤษฎา  บุตรชัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

 วัดปจฉิมวัน  
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้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรสราวุฒิ  ด้วงแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรนันทวัฒน์  นุตะไว

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

 
วัดพนารักษ์ประชาราม

 

อจ ๔๓๖๐/๐๐๒๗ สามเณรอรรถพล  จันทะหงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดโพธาราม  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๒๘ พระสมพงษ์ สุธมฺโม บรรลือ ๖/๙/๒๕๐๑
๑๔/๕/๒๕๔๗

วัดมิคคาราม  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๒๙ พระสมพงษ์ อาภสฺสโร แซ่โค้ว
๑๐/๖/๒๕๒๒ ๒๙/๓/๒๕๕๒

วัดมิคคาราม  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรนคร  รูปเหมาะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดมิคคาราม  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระพิกุล อนาลโย พวงแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๒๙
๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดสว่างโสภิตาราม  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๓๒ พระอดิเดก อติธมฺโม โทบุตรดี
๓๑/๕/๒๕๒๕

๕/๕/๒๕๕๔ วัดแสงทอง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระอดุลย์ สนฺตจิตฺโต บุญมาลี
๑๙/๖/๒๕๐๗ ๑๔/๔/๒๕๕๓

วัดโพธิศิลา

์

 

อจ ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระกิติชัย านุตฺตโร ผิวบาง
๘/๙/๒๕๓๑ ๒๘/๗/๒๕๕๘

วัดหนองยาง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรธีรพงษ์  ทานะขันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

 วัดอำนาจ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระชัยรัตน์ กมโล คำหาญ

๓๐/๐๖/๒๕๒๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดโคกกลาง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๓๗ พระสมจิตร านวีโร กงทอง

๐๓/๐๓/๒๕๑๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดนาอุดม  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๓๘ พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร เกตุกุล

๑๖/๑๒/๒๕๒๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดโนนสูง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๓๙ พระสราวุธ มหาคุโณ บุตรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๒๒ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรเจษฎา  แสนเริง
๑๖/๖/๒๕๔๖

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรพันกร  แก่นสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรชาติสยาม  แสนยะมาตย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรจิรายุทธ  หาเพชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๔๔ สามเณรอภิวัฒน์  ดีเรือก

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๔๕ สามเณรกิตติชัย  สุรพล

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรสราวุฒิ  ตุดถีนนท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๔๗ สามเณรพศวัต  นาใต้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๔๘ สามเณรอภินันท์  วงจันทา
๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดไชยคำ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๔๙ พระอธิการ คมสันต์ คมสนฺโต แก้วพิลา

๑๐/๑๐/๒๔๙๖ ๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วัดดอนว่าน  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระณัฐพงศ์ ยโสธโร เทพช่วย

๓๐/๐๔/๒๕๑๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรวรพล  ปากหวาน

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรอธินันท์  เข็มทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรยศสินทร  เอกศิริ

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรจักรี  เกษงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรธนรัฐ  แก้วเนตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรนันทวัฒน์  มลสิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๕๗ สามเณรบูรณ์พิภพ  สบายใจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๐

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระจรูญ ิตธมฺโม สุนทราวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๓๐
๑๒/๗/๒๕๕๑

วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๕๙ พระพรศักดิ

์

จรณธมฺโม สอนสิน
๒๐/๓/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๔

วัดบ้านเก่าบ่อ  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระอุทัย สมาจาโร นามแสน
๕/๑๐/๒๕๒๒

๑/๔/๒๕๕๖ วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระดำรัส สุวาโจ อุตอามาตย์
๙/๑๐/๒๕๒๙ ๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระนิรันดร์ มหาวิริโย พรมวัน ๑/๑/๒๕๒๘
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรสุรชาติ  สง่าสำราญ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

 วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรมงคล  สีปญญา
๑๐/๕/๒๕๔๕

 วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระบพิตร ปวโร สุพล

๒๔/๗/๒๔๙๙
๑๔/๕/๒๕๕๘

วัดบ้านคำพระ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรมนัญชัย  บรรจบป

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

 วัดพระศรีเจริญ  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๖๗ พระคเณศ สมงฺคิโก พิมพ์ทอง

๑๒/๐๒/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๔

วัดรัตนวารี  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระนิราศ วิสารโท นวพิฒ

๒๔/๐๖/๒๕๐๓ ๑๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดศรีคุณคันธรส  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๖๙ สามเณรพลยุทธ  ภักดียุทธ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดศรีทอง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๗๐ สามเณรมนธิชัย  นวลศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหัวดง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๗๑ สามเณรสุรเชนทร์  สมฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 วัดหัวดง  

อจ ๔๓๖๐/๐๐๗๒ สามเณรปยะวัฒน์  ชมจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหัวดง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓ / ๓

้
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