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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒๒๗ รูป ขาดสอบ ๕๗ รูป คงสอบ ๑๗๐ รูป สอบได้ ๔๙ รูป สอบตก ๑๒๑ รูป (๒๘.๘๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๓๕๙/๐๐๐๑
พระโกศล สุจิตฺโต คำไพ

๒๐/๒/๒๕๐๘
๖/๑/๒๕๕๗ วัดกลาง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระบัญชา วิสุทฺโธ ศุภศร

๒๐/๐๒/๒๕๐๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘
วัดเกาะแก้วธรรมาราม

 

นพ ๔๓๕๙/๐๐๐๓
พระสำเร็จ สุภโร โคตรจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๑๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๓

วัดไตรรัตนาราม  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรจีรภัทร  พันธุเสนา

๑๖/๔/๒๕๔๓

 วัดธาตุปุน  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๐๕
พระทิวกร อาสโภ ไกยะฝาย

๒๕/๕/๒๕๒๓ ๒๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๐๖
พระวัฒนา านุตตฺโร ไวว่อง

๙/๑/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๗
วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรธนบูรณ์  ขันวัง

๑๒/๘/๒๕๔๐

 วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรดนุสรณ์  อินแสงแวง

๒๙/๙/๒๕๔๑

 วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 พรมปากดี
๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๑๐
พระชูชาติ จิตฺตทนฺโต เอ๊ฟวา

๑๗/๑๒/๒๕๑๗

๕/๗/๒๕๕๕ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๑๑
พระประมง จนฺทโชโต บุญทวี

๒/๑๒/๒๕๐๑ ๒๖/๘/๒๕๔๒
วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๑๒
พระบุญเลิศ ิตาโภ เยือกเย็น

๑/๑๐/๒๔๘๙ ๓๑/๓/๒๕๕๔
วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๑๓
พระสมบัติ อตฺถกาโร จันทะคุณ

๒๘/๕/๒๕๑๕ ๕/๑๒/๒๕๕๖ วัดสว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรแบงค์  สังคำพา

๓๑/๕/๒๕๔๒

 วัดสว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๑๕
พระธนากร อุคฺคชาโต ระตะจารุ

๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรพัฒนพล  มากมี

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

 วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๑๗
พระสำราญ ิตสทฺโธ สิงห์โพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๒๒ ๐๗/๐๘/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๑๘
พระวรพจน์ วิชฺชาธโร ท้าวนาง

๑๙/๑๐/๒๕๑๘
๑๑/๑/๒๕๕๗

วัดอรุณวนาราม  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๑๙
พระเพชร อคฺคปฺโ พลแสน

๐๓/๐๓/๒๔๙๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๒

วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรทรงยศ  สีสุนา

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรอภินันท์  คุณาคุณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

 วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระเอกรินทร์ กตสีโล ผดุงสิทธิธรรม

๐๔/๐๒/๒๕๒๗
๑๑/๑๑/๒๕๕๓

วัดโคกสว่าง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระชวน กณฺตธมฺโม พันชะตะ

๒๖/๑/๒๕๑๓
๒/๗/๒๕๕๖ วัดตาลกุด  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระอนันต์ นาคฺวณฺโณ พลรักษา

๑๑/๗/๒๕๑๘ ๑๘/๗/๒๕๕๖
วัดตาลกุด  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระประดิษฐ์ อภิปฺุโ อรรคนิตย์

๐๒/๐๗/๒๔๘๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕
วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง

 

นพ ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระพิตรพิพรรธน์ จารุธมฺโม ดีพรม

๑๓/๐๗/๒๕๑๙ ๐๘/๐๘/๒๕๕๗ วัดปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระมหาสุบิน กลฺยาโณ สุขวัญ

๒๔/๑๒/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดพระกลางทุ่ง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระรัชเดช รตนธโช ศรีแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรกิตติพล  โยคณิตย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๓๐
พระจิตรกรณ์ กลฺยาณจิตฺโต คำมุงคุณ

๑๐/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดโพนแพง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๓๑
พระกฤษดา ธมฺมจาโร ลาเลิศ ๑/๙/๒๕๑๖ ๑๑/๔/๒๕๕๗

วัดโพนแพง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๓๒
พระอภิรักษ์ จรณธมฺโม วันนา

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดโพนแพง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรชิษณุพงศ์  ลดสีดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

 วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๓๔
พระปยะรัตน์ จนฺทภาโส สูตรสุวรรณ

๐๐/๙/๒๕๐๒ ๑๑/๐๖/๒๕๕๒

วัดศรีสุมังค์  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรวีรพล  ศิริวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

 วัดหนองกุดแคน  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๓๖
พระสุนันท์ ติสฺสวโร กุมมะลา

๒๓/๑๑/๒๕๓๔
๒๕/๕/๒๕๕๖

วัดหัวบึงทุ่ง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระศิระวิวัฒน์ จกฺกวโร บุตรชา

๑๒/๑/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๖
วัดหัวบึงทุ่ง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระแสนสิงห์ ธีรวํโส พ่อสิงห์

๑๕/๐๑/๒๕๒๐ ๐๓/๑๑/๒๕๕๕

วัดคำภินีวรรณ์  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๓๙
พระประเสริฐ ชุตินฺธโร พ่อสาน

๑๕/๐๙/๒๕๓๐ ๒๙/๐๙/๒๕๕๑

วัดปาวิสุทธิญาณ  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๔๐
พระปยะนัฏ เขมรโต อนานันท์

๒๓/๐๑/๒๕๒๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๒

วัดพระซอง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๔๑
พระวิสิฐศักดิ

์

สุเมโธ ราชชมพู

๑๖/๐๒/๒๕๒๒ ๒๗/๐๖/๒๕๕๔

วัดพระซอง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๔๒
พระสิรภพ สุภทฺโท จันทิมา

๓๐/๐๔/๒๕๐๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๖

วัดพระซอง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรสุภกิต  จิตมาตย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

 วัดพระซอง  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๔๔
พระณัฐพนธ์ สุมงฺคโล ทันอินทรอาจ

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๑๐/๐๓/๒๕๕๕

วัดโพธิชัย

์

 

นพ ๔๓๕๙/๐๐๔๕
พระวิชัย ธีรวโร บัวชูก้าน

๑๓/๐๓/๒๔๙๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดท่าชาลีลำพร  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๔๖
สามเณรธนฉัตร  จิตมาตย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

 วัดปจฉิมาวาส  

นพ ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระพร สุภาจาโร กอมสิน

๒๕/๐๔/๒๕๒๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๓๕๙/๐๐๔๘
พระพิทักษ์ ปาทีโป หลานเชษฐา

๒๗/๐๒/๒๕๒๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระโชคมา ชินวโร วันนาพ่อ

๑๖/๐๕/๒๕๒๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดโพธิศรี

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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