
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๓๒ รูป ขาดสอบ ๔๒ รูป คงสอบ ๙๐ รูป สอบได้ ๖๔ รูป สอบตก ๒๖ รูป (๗๑.๑๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระคำภา ปริปุณฺโณ มนที

๑๗/๐๖/๒๕๓๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖

วัดดอนหวาย  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๐๒ สามเณรสรสิทธิ

์

 สุพรรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๑

 วัดดอนหวาย  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๐๓ พระถวิล จารุวณฺโณ ภาคศิริ

๒๗/๐๗/๒๕๒๑ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดโนนโพธิ

์

 

อจ ๔๓๕๙/๐๐๐๔ พระวัชระ วจฺชโร ปองปก

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดพันธวิชา  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๐๕ พระวีระ โรจนาโณ แซ่ม้า

๒๒/๐๖/๒๕๓๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๒

วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๐๖ พระปณพล คนฺธวํโส กลินศร

่

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระครรชิต กิตฺติสมฺปฺโณ เจริญรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๐๘ สามเณรจีรวัฒน์  สุขสบาย

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

 วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๐๙ สามเณรวันเฉลิม  โฉมเฉลา

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

 วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรภูมิภิทักษ์  บุญชิต

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสระเกษ  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรนเรนทร์ฤทธิ

์

 เมืองพิล

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

 วัดหนองแห่  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๑๒ พระสมจิตร กนฺตวณฺโณ ชินดา

๑๓/๐๔/๒๕๓๒ ๑๕/๐๔/๒๕๕๖

วัดศิริมงคล  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๑๓ พระพุทธา ธมฺมวโร ถานันดร

๒๕/๐๑/๒๕๒๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดจันทรังษี  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๑๔ สามเณรเวศบุตร  ทองแก้ว
๑/๐๔/๒๕๔๒

 วัดจันทรังษี  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรธนวัฒน์  สุขเสริม
๑/๑๐/๒๕๒๔

 วัดเชตวนาราม  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๑๖ พระถาวร ปฺาวโร นิวทอง

้

๑๗/๑๒/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดอุดรมงคล  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๑๗
พระบุญสวน โชติปฺโ กุลสิงห์

๓/๐๙/๒๔๙๐ ๑/๐๔/๒๕๔๙
วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรวทัญู  ขันสัมฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

 วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๑๙ สามเณรสิทธิชัย  โสพันธ์
๖/๐๕/๒๕๔๓

 วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรชาญณรงค์  แก่นบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปจฉิมวัน  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๒๑ พระโสภา จารุธมฺโม ทองมี
๑๗/๔/๒๕๐๐ ๒๐/๗/๒๕๕๗

วัดปาตำแย  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรวีระวัฒน์  ชมผา

๘/๑๐/๒๕๔๓

 
วัดพนารักษ์ประชาราม

 

อจ ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระณัฐวุฒิ ขนฺติธโร ดาโรจน์

๑๓/๓/๒๕๓๒ ๒๒/๑๒/๒๕๕๕

วัดโพธาราม  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระโชคทวี กตสาโร แก้วแสน

๐๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๑๕/๒๕๕๔

วัดแมดใน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑ / ๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระผดุงศักดิ

์

สีลเตโช สายเนตร

๓๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดเหล่าฝาย  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๒๖ พระบัวพันธ์ มหาปฺุโ บุตรวงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๐๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดคึมข่า  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรคำรณ  เชือทอง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสุรศักดิ

์

 สังกะเพศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรพัฒนวิทย์  เครือดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

 วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๓๐ สามเณรพิชิตร  สังกะสินสู่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๓๑ สามเณรปฏิพัทย์  บุตรเครือ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรมงคล  ทยาธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสหภาพ  โก๊ะรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

 วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรชาตินนท์  ทองกัลยา

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดนาไร่ใหญ่  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๓๕ พระอธิการบุญธรรม วรธมฺโม อุปจันทร์
๑/๑๑/๒๕๐๔ ๒๖/๖/๒๕๕๐

วัดไร่สีสุก  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๓๖ พระสมุห์วิชัย มงฺคโล ยิมแฉ่ง

้

๒๓/๑/๒๕๑๘ ๑๕/๗/๒๕๕๐
วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระคณึงหา าณสุโข ปตถาลี

๐๑/๐๒/๒๕๒๐ ๑๔/๐๔/๒๕๕๖

วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๓๘ พระสิทธิพล ขนฺติธมฺโม สังฆะศรี
๒๖/๑/๒๕๓๐ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรเดชสิทธิ

์

 สุระพล

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๔๐ สามเณรพงศกร  เนินทราย

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๔๑ สามเณรธีรพันธ์  สุขนิล

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรฉัตรชัย  ช่วยสุข

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๔๓ สามเณรพูลสวัสติ

์

 เนืองมัจฉา

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรทนุเดช  ไชยสุนทร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรสุทธิพงศ์  สุวรรณวิชิต

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๔๖ สามเณรภวัต  มีบุตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๑

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรปฎิวัติ  โสดาจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

 วัดศรีใคร  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๔๘
พระชัยธง โอภาโส เทียนบาล

๓๐/๐๗/๒๕๑๐ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

วัดเค็งใหญ่  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระตะวัน ตปคุโณ พิมพ์ทอง

๒๖/๐๕/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๕๐ พระวินัย เตธปฺโ พรหมฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๒๑ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๕๑ สามเณรทนงศักดิ

์

 ธุสาวัน

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรณัฐพล  บุตรวงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรสถิต  โพธิเมือง

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๕๔ สามเณรจิระศักดิ

์

 มีชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๕๕ สามเณรสุทธิรักษ์  คำมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๕๖ สามเณรทศวรรษ  เรือนชิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรชโยดม  คำไวโย

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

 วัดบ่อชะเนง  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๕๘ สามเณรธีระพล  เหรียญสยาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบ่อชะเนง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๓๕๙/๐๐๕๙ พระปรีชา โชติโก สุวรรณ์ ๔/๘/๒๕๒๔ ๒๑/๑/๒๕๕๖ วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรสุริยัน  โสนาพูน ๒๑/๗/๒๕๔๔  วัดบ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๖๑ พระอุชุกร ธมฺมทินฺโน สายสุด
๑๘/๑๐/๒๕๑๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดศรีทอง  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๖๒ สามเณรวุฒิพงษ์  พงษ์สนิท
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

 วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๖๓ สามเณรไกรคุปต์  แก้วกัณหา
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสิทธิยาราม  

อจ ๔๓๕๙/๐๐๖๔ พระณัทวุธ านยุตฺโต จันลาภา
๐๙/๐๙/๒๕๒๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๒

วัดหัวดง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓ / ๓

้
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