
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๓๓๘ รูป ขาดสอบ ๑๗๙ รูป คงสอบ ๑๕๙ รูป สอบได้ ๗๖ รูป สอบตก ๘๓ รูป (๔๗.๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระวินัย านวโร ขอราศรี

๒๖/๑๐/๒๕๒๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๖

โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรปริเยศ  ระมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

 โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรศิริชัย  ชัยพาณิชย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

 โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรเกียรติพัฒน์  ชาวตระการ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

 โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรอธินันท์  เข็มทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระธนัทชาติ อาสโภ เชสูงเนิน

๒๕/๐๑/๒๕๓๓ ๒๗/๐๕/๒๕๕๔

ปาโพธิธรรม  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระไพฑูรย์ อธิปฺโ ทานะขันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๒๘
๓๐/๐๓/๒๕๕๔

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรจรัญ  เห็มจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

 โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรประทีป  วงค์แก่น

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

 โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรกิจติศักดิ

์

 หอมห่วง

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

 สระเกษ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรเจนณรงค์  ศรีเรือนลุน

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

 สระเกษ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรวิทยา  ประภาวะโก

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 สระเกษ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรธรรมรัตน์  ดีดวงพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 สระเกษ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรทักษิณ  มูลประเสริฐ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

 สระเกษ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรเกียรติชัย  เข็มทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 สระเกษ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรศุภวัฒน์  สีทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 สระเกษ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรวงจร  ไชยคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

 สระเกษ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๑๘
พระธีระเชษฐ์ ธีรปฺโ ลาภาอุตม์

๐๘/๑๒/๒๕๐๗ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองนาเทิง  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๑๙
พระบำรุง กนฺตสีโล ปุนปอง

๒๐/๐๖/๒๔๙๒ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

ไชยาติการาม  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๒๐
พระปรีชา สุชาโต บาลุน

๒๕/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

ดอนขวัญ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรไชยา  ยืนยัง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

 ดอนขวัญ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรวิชญา  วันคาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

 ดอนขวัญ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรวีรวัฒน์  ขุนแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

 ตรีอรุณรัตน์  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรนิพลธ์  โรยะรา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 ตรีอรุณรัตน์  
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อจ ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรวัชรพงษ์  ทองวิเศษ

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

 บูรพา  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรวิภพ  ลัทธิวรรณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 บูรพา  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรณัฐกมล  ทองเพ็ญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

 บูรพา  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรกฤษฎา  บุตรชัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรสราวุฒิ  ด้วงแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรเสถียร  แสนสำฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรภัทรพล  พระวงศ์

๒/๓/๒๕๔๑
 

พนารักษ์ประชาราม
 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรนันทวัฒน์  นุตะไว

๓๐/๔/๒๕๔๒

 
พนารักษ์ประชาราม

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรอธิพงษ์  พิราญรัมย์

๓/๔/๒๕๔๒
 

พนารักษ์ประชาราม
 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรอรรถพล  จันทะหงษ์

๕/๑๑/๒๕๔๔

 โพธาราม  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระธวัชชัย ปภสฺสโร โกมลศรี

๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระผดุงศักดิ

์

ิตธมฺโม บุญธรรม

๒๐/๐๓/๒๕๑๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระวีระพล มหาวีโร แก่นบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๑๙
๒๓/๓/๒๕๕๕

มิคคาราม  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระวรสิทธิ

์

ธมฺมิโก พรหมกสิกร

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

ศรีอุดม  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอานนท์  พันธุ์เพียร

๗/๑๐/๒๕๔๒

 สว่างโสภิตาราม  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระกิตติชัย านุตฺตโร ผิวบาง

๒๑/๐๙/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองยาง  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระเอกพร จิตฺตทนฺโต สาระพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๗

เหล่าฝาย  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๔๒
พระดนัย านกโร คลังทอง

๐๔/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

เหล่าฝาย  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรณัฐฐินันท์  สุดตา

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

 เหล่าฝาย  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอานุภาพ  พุทธรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 อำนาจ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรธีรพงษ์  ทานะขันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

 อำนาจ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระพงษ์ศักดิ

์

กตสาโร แก่นสิงห์

๐๒/๐๑/๒๕๐๙ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

นาอุดม  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระสมจิตร านวีโร กงทอง

๐๓/๐๓/๒๕๑๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

นาอุดม  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร เกตุกุล

๑๖/๑๒/๒๕๒๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๖

โนนสูง  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระรังศรี ปสนฺโน มุ่งหมาย

๒๐/๑๒/๒๕๑๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

ไร่สีสุก  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรพันกร  แก่นสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรนาครินทร์  รุ่งโรจน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรจิรายุทธ  หาเพชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรอภิวัฒน์  ดีเรือก

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรทูน  สานะวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรพงษ์พินิช  อินสอน

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรสราวุฒิ  ตุดถีนนท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรอมตะ  ผิวเหลือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรณัฐวุฒิ  มณีโรจน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรพศวัต  นาใต้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีใคร  
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อจ ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรณัฐวีร์  สระบัวคำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระสราวุธ มหาคุโณ บุตรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๒๒ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

หนองไฮ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรวรพล  ปากหวาน

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรจักรี  เกษงาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรธนรัฐ  แก้วเนตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรนันทวัฒน์  มลสิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๖๖
พระจรูญ ิตธมฺโม สุนทราวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๓๐
๑๒/๗/๒๕๕๑

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระอุทัย สมาจาโร นามแสน

๕/๑๐/๒๕๒๒
๑/๔/๒๕๕๖

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระดำรัส สุวาโจ อุตอามาตย์

๙/๑๐/๒๕๒๙ ๔/๑๒/๒๕๕๗

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระนิรันดร์ มหาวิริโย พรมวัน

๑/๑/๒๕๒๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรมงคล  สีปญญา

๑๐/๕/๒๕๔๕

 บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระบพิตร ปวโร สุพล

๒๔/๐๗/๒๔๙๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

บ้านคำพระ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระอนุชาติ านวโร สุตะภักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๒๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

พระศรีเจริญ  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรยศสินธร  เอกสิริ

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

 โพธิศรี

์

 

อจ ๔๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรมนธิชัย  นวลศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 หัวดง  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรสุรเชนทร์  สมฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 หัวดง  

อจ ๔๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรปยะวัฒน์  ชมจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 หัวดง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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