
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๓๑๖ รูป ขาดสอบ ๑๓๗ รูป คงสอบ ๑๗๙ รูป สอบได้ ๑๑๒ รูป สอบตก ๖๗ รูป (๖๒.๕๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระสุบิน สุภทฺโธ สีฟา

๒๘/๐๓/๒๕๑๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

แก้งกฐิน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระสง่า อจิฺจโน อุ่นทอง

๑๘/๑๒/๒๔๘๘
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โคกสำราญ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระพะยอม สมิปฺโน กันยะมาสา

๑๔/๑๒/๒๕๑๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๓

ดอนแดง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๐๔
พระไพฑูรย์ ภูริปฺโ โสภาลุน

๑๐/๐๕/๒๕๒๒ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ดอนแดง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระสุทัศน์ อภิวโร วิเชียรชัย

๑๘/๑๒/๒๕๓๔ ๒๑/๐๑/๒๕๕๘

ดอนหวาย  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระบุญเลิศ ปุณฺณาโณ รุ่งเรือง

๒๓/๐๑/๒๕๒๓ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

ดอนหวาย  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระชัยวัฒน์ อภิาโณ พูลชาติ

๑๘/๑๐/๒๕๓๒ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ดอนหวาย  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรเจษฎาภรณ์  คมกล้า

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

 ดอนหวาย  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระร่วม านวิโร พันธุ

๒๒/๐๗/๒๕๑๒ ๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โนนดู่  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระนที อิทฺาโณ ทองเสริฐ

๑๓/๐๙/๒๕๓๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๔

โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระประพัส ิตฺมโน ปธานราษฏร์

๒๑/๐๔/๒๔๙๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรสราวุฒิ  พรมเหลา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระเชย สุเมโธ ไชยแสง

๑๔/๐๙/๒๔๙๑ ๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระเสกสันต์ คุณยุตฺโต เสียงสนาม

๓๐/๐๗/๒๕๒๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระชาญวิทย์ อภินนฺโท เหลืองนพคุณ

๒๐/๐๘/๒๕๒๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระปวีกร วริวรฺโณ บุ้งทอง

๑๘/๑๒/๒๕๒๓ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๑๗
พระพันสี สิริภทฺโท เอกผล

๐๙/๑๑/๒๕๐๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระไชยันต์ เตชวโร มีแสง

๒๓/๐๔/๒๕๑๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรพงษ์ศิริ  ละติเดช

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

 โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระอธิการอายุเวช ธีรปฺโ เกตุไทยสง

๐๕/๑๒/๒๔๙๙ ๒๓/๑๑/๒๕๔๙

สระเกษ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรสุทธิพงษ์  ภูษา

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

 สระเกษ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรพีระพล  ไชยพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

 สระเกษ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรธนัท  ส่องแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

 สระเกษ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรสุนทร  หาวัน

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

 สระเกษ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑ / ๔

้
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อจ ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรทินกร  เมืองแพน

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

 สระเกษ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรวิรชัย  มิงขวัญ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

 สระเกษ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรเสกสิทธิศักดิ

์

 พิลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 สระเกษ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรดิษฐพงศ์  เมืองแพน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 สระเกษ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรชัยณรงค์  สีหาฤทธิ

์

๒๔/๗/๒๕๔๙

 หนองขาม  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรนันทชัย  แถวทัศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

 หนองตาใกล้  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรณัฐพงษ์  วาหะรมย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 หนองตาใกล้  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระสุบรร สุมงฺคโล ศรีมนตรี

๒๕/๐๙/๒๕๒๓ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

หนองนาเทิง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระวิชัย ธมฺมวโร วันโท

๑๒/๐๕/๒๕๐๐ ๒๐/๑๑/๒๕๕๔

หนองแสง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระธงชัย อาภาธโร ธุรกิจ

๑๐/๐๓/๒๕๒๑ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗

หนองแสง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระมนูญ กิตฺติาโณ อ่อนชาติ

๑๕/๐๒/๒๕๒๗ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

เหล่าพรวน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระคำฟอง สุภทฺโท เหลาผา

๒๓/๐๔/๒๕๒๑ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

เหล่าพรวน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระอรรถพล มหาลาโภ จันทร์ไทย

๘/๘/๒๕๓๔ ๒๘/๒/๒๕๕๘

อำนาจเจริญ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระชลวัฒน์ รตนปฺโ ยังสีชาติ

๑๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๕

เมธาสีตาราม  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๓๙
พระสมพล สุจิตฺโต สู่ขวัญ

๒๙/๑๒/๒๕๒๑ ๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โคกศิริ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระเสถียร สุมงฺคโล เพิมกุน

๑/๐๙/๒๕๒๘ ๑/๐๔/๒๕๕๗

โคกศิริ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระไพสิฐ สิริภทฺโท โสภา

๒๘/๐๘/๒๕๐๗
๗/๐๓/๒๕๕๒

โพนสูง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระณรงค์กร สุทธปฺโ พ่อชมภู

๒๖/๑๐/๒๕๓๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ศรีชมภู่  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระสุดสาคร สคาวโร วรรณโสภา

๑๖/๐๖/๒๕๒๗
๒๐/๑/๒๕๕๒

สว่างใต้  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๔๔
พระอินทร์ทิวา อคฺคธมฺโม อ่อนตาม

๐๘/๑๒/๒๕๒๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

เกษร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรเขตแดน  แสนบุญโท

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 เขมาราม  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรสุรชัย  เผ่าผม

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

 ดอนขวัญ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรอาทิตย์  บุญรอด

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 ตรีอรุณรัตน์  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรกิตติพัศ  สวัสศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 ตรีอรุณรัตน์  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระวิเชษฎ์ สุวฑฺฒโน รักสุด

๑๖/๐๓/๒๕๒๖ ๑๗/๑๒/๒๕๕๒

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรพงษ์พัฒน์  สีคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรปรมินทร์  เหลาผา

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรคมสัน  มหานิล

๑/๑๑/๒๕๔๕

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรชยพล  ปาระเคน

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรเสกสันต์  สมมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรโยธิน  ทองตาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรธิติ  ยอดอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรราชา  แผนสมบูรณ์

๓/๐๑/๒๕๔๕

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรชินวัตร  พูลเพิม

่

๒/๐๔/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรธีรวัฒน์  ชัยเสน

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

 โพธาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่
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อจ ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระนครินทร์ เตชธมฺโม มุ่งหมาย

๑๗/๐๘/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระณรงค์ชัย ยสินฺธโร ดาลัย

๐๑/๑๒/๒๕๒๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ม่วงสวาสดิ

์

 

อจ ๔๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรกิตติยนต์  บาลุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรนรวีร์  สมเดช

๗/๗/๒๕๔๔
 สว่างโสภิตาราม  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระอนุชา อนุตฺตโร นาแชง

๒/๑๑/๒๕๑๔
๒/๓/๒๕๕๘

กุงชัย  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระธวัชชัย สุมงฺคโล มลัยกอง

๒๙/๑/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๘

กุงชัย  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระประสานต์ อธิปฺโ ผลาการ

๑๙/๙/๒๕๑๔ ๒๖/๖/๒๕๕๕

นาล้อม  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระมานพ ิติธมฺโม พวงเพชร

๙/๙/๒๕๐๘
๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองนกหอ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรวุฒินันท์  วงค์แก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 อำนาจ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรกำพล  จงช่อกลาง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 อำนาจ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรศิริศักดิ

์

 เกิดสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรพัทธพล  พืนชมภู

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรบุรินทร์  เกตุสิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระภานุพงษ์ มหาปฺุโ ปรากฏ

๔/๑๑/๒๕๒๕
๙/๔/๒๕๕๘

นาสะอาด  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระศตวรรษ อุปสโม พุทธิวงศ์

๑๒/๐๕/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

ปานาสะอาด  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระวิทยา านวโร เกือกูล

้

๑๐/๐๒/๒๕๐๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระกิตติ สทฺโท เอกสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๑๖ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรพีรวัส  เวรวรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรนัฐวัฒน์  ไชยส่ง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรวีรภัทร  ฉัตรสุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรสันติพงษ์  สุรพล

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรถนอมทรัพย์  ยุติรักษ์

๔/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรสุระศิษย์  ท้าวเขตร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรเทียนทอง  ฉัตรสุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรพิชชา  สราญรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรธนโชติ  สุขเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรธีระศักดิ

์

 พูลทวี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีใคร  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระโสภณ าณโสภโณ หล้าคำ

๑๑/๐๘/๒๕๒๔ ๑๔/๐๒/๒๕๕๕

หนองคล้า  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระสุวรรณพงษ์ สุวณฺโณ ยืนยัง

๒๕/๑๑/๒๕๒๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองโน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรภาณุพงษ์  พลเยียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

 หนองโน  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระวัฒนา ปภสฺสโร โสดาวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๒

๕/๗/๒๕๕๘
คำน้อย  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระณัชพล ขนฺติโก สมดี

๒๐/๐๕/๒๕๑๗ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

ชะแงะ  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรนิวัฒน์  เวียงอินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรประมัย  เกษงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรธีรพล  บำเพ็ญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

 บ่อชะเนง  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรธนภูมิ  สังข์ทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรไชยา  ว่องไว

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรคุณากร  อินลี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรทีปกร  ศรแก้ว

๑/๐๙/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรคธาวุธ  แผ่นทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรมงคล  นุชชาติ

๘/๐๕/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรวัฒนชัย  ว่องไว

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรวีรชัย  ดวงมาลา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรพุทธชาติ  เสพสุข

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระสันติชัย ิตสาโร บูชา

๒๐/๘/๒๕๒๙ ๒๒/๗/๒๕๕๐

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระชาตรี ชนาสโภ พิมพ์ไชย

๑๔/๓/๒๕๓๖ ๓๐/๗/๒๕๕๕

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระสมภพ สุภโว เจริญรุ่ง

๒/๒/๒๕๓๑ ๒๔/๗/๒๕๕๗

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระคมสันต์ สีสสํวโร จันทร์พวง

๒๕/๒/๒๕๒๖ ๑๐/๕/๒๕๕๘

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระอุบล อุปโล ดวงแก้ว

๒๑/๕/๒๕๐๓ ๒๘/๒/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระขวัญชัย เขมโก บาระมี

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดหัวดง  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรฤชากร  แก้วสวย

๑/๕/๒๕๔๓
 สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระศิวรักษ์ ธมฺมเตโช วิเศษแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองยอ  

อจ ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระนนธวัช อคฺคธมฺโม ตากรวด

๒๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองยอ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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