
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๙๐ รูป ขาดสอบ ๘๐ รูป คงสอบ ๑๑๐ รูป สอบได้ ๖๘ รูป สอบตก ๔๒ รูป (๖๑.๘๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๒๕๙/๐๐๐๑
พระพิภพ าณภิฺโ โยวบุตร

๑๙/๐๔/๒๕๓๑ ๐๓/๐๖/๒๕๕๕

ปานำภู  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรอรรถพล  โพธิเหรียง

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๐

 ปาภูเหล็กวนาราม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๐๓
พระเอกสิทธิ

์

กิตฺติคุตฺโต อาจแก้ว

๖/๑๐/๒๕๒๓ ๑๗/๐๑/๒๕๕๔

ศรีภูมิ  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๐๔
พระอานุภาพ จารุธมฺโม ชัยสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๑๗
๒๗/๓/๒๕๕๗

ศรีภูมิ  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๐๕
พระธงชัย รกฺขิตสีโล มูลทา

๐๔/๐๓/๒๕๓๐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ศรีภูมิ  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๐๖
พระชินกร อนุตฺตโร สมแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๑๙ ๐๑/๐๕/๒๕๔๔

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๐๗
พระนิคม จิตฺสุโข ทองคำ

๒๘/๑๐/๒๕๒๕ ๐๘/๐๖/๒๕๕๕

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๐๘
พระสุรเชษฐ์ สมจิตฺโต วัฒนพันธุ์สอน

๑๕/๐๒/๒๕๑๗ ๐๗/๐๓/๒๕๕๖

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๐๙
พระวุฒิพงษ์ อคฺควฑฺโฒ แก้วแกมดา

๑๒/๐๕/๒๕๒๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๗

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๑๐
พระสมภพ นาทธมฺโม อาจสมบาล

๑๖/๐๕/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๑๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

มหิทฺธิโก กุชัว

๐๒/๐๘/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๑๒
พระทวีศักดิ

์

ปภสฺสโร แสงไชยวรรณ
๔/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๘

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรนพรัตน์  นาหอคำ

๒๖/๐๔/๒๕๓๘

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรทนาวิน  เหล่าพงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๐

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรภาณุวัฒน์  ถุนนอก

๑๘/๐๗/๒๕๔๐

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรมานพ  นนทะการ

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรอิทธิพงษ์  ขวัญพัก

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรพันธกานต์  พิมพ์เสนา

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรณัฐดนัย  ดอกไม้

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๒๐
พระอำนาจ สิริจนฺโท ประอินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรนันธวุฒิ  โคตะบิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรพิทักษ์พงษ์  ธะราวุฒิ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

 ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๒๓
พระบุญฟุง สิทฺธิปฺุโ เคนสงคราม

๐๗/๐๖/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

สุธัมมิการาม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๒๔
พระชีระ อตฺตสิโน อินทะศรี

๒๕/๐๑/๒๕๐๒ ๒๐/๐๗/๒๕๔๘

พุทธบาทภูควายเงิน
 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๒๕๙/๐๐๒๕
พระสุพรรณ ธมฺมรโต จันพรประทักษ์

๒๑/๒/๒๕๓๐ ๒๗/๑๒/๒๕๕๗

ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรอนุสิทธิ

์

 สุริยะ

๓๑/๓/๒๕๔๔

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรวรวิช  ราภิยะ

๐๙/๖/๒๕๔๔

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรวรเมธ  ราภิยะ

๐๙/๖/๒๕๔๔

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรสุริยะ  สมราชา

๑๑/๘/๒๕๔๔

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรบุญญาฤทธิ

์

 กองแก้ว

๒๙/๘/๒๕๔๔

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรฤทธิชัย  กรมบัวภา

๑๓/๙/๒๕๔๔

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรยุทธศักดิ

์

 บุญจวง

๑๔/๓/๒๕๔๕

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรภัคพล  วิไลหอม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรศศิศ  พรมปลูก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรอิทธิพล  นิลบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรภานุวัฒน์  ธรรมสมบัติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรธีรเดช  วันชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรพีระพัฒน์  บุญญาธีรพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๓๙
พระไชยสิทธิ

์

อภิปฺุโ กันยารัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๐๗
๒๙/๒/๒๕๓๙

ถำผาขาม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๔๐
พระบันดร กิตฺติปาโล ศรีบุรินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๑๑ ๑๒/๐๗/๒๕๔๖

ห้วยปลาดุก  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๔๑
พระอรรถสิทธิ

์

อคฺคสิทฺโธ เยียมไธสงค์

่

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๕

ห้วยปลาดุก  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๔๒
พระยุทธนา านุตฺตโร มโนรมย์

๕/๕/๒๕๐๘
๒๗/๖/๒๕๕๙

ถินฐานรังสิต

่

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรนุชา  สาโม้

๒๗/๕/๒๕๔๑

 ถินฐานรังสิต

่

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรปยะพงษ์  นามวิจิตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

 ถินฐานรังสิต

่

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรพงศกร  พลชำนาญ

๒๓/๘/๒๕๔๔

 ถินฐานรังสิต

่

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรสายชล  จีนชัยภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 ถินฐานรังสิต

่

 

ลย ๖๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรฐิติพงษ์  จรครบุรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

 จันทรังษี  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรกิติพงษ์  สารวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 จันทรังษี  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรณัฐวุฒิ  สารวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 จันทรังษี  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรสามารถ  คำผิว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 โนนสว่าง  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรพิพรรธ  สุขสมบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 ประชาสรรค์  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรเกริกเกียรติ

์

 บุญปอง
๗/๑/๒๕๔๔

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๕๓
พระฉัตรชัย อภิวิชฺโช เวชศาสตร์

๒/๓/๒๕๐๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ภูตูมวนาราม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๕๔
พระชัน

้

กนฺตปฺโ สารวงษ์

๐๓/๐๔/๒๔๙๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๕๕
พระธวัชชัย ขนฺติพโล อินทิม

๑๖/๑๑/๒๕๓๕
๐๑/๐๖/๒๕๕๗

ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๕๖
พระบุญเย็น ปฺาโส พิมคีรี

๓๐/๑๒/๒๕๐๒

๓/๓/๒๕๕๑
ศรีสุวรรณวนาราม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๕๗
พระนิกร านรโต เสริฐศรี

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๒๐/๐๓/๒๕๕๗

ศรีสุวรรณวนาราม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรณัฐพล  บัวบาลบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีสุวรรณวนาราม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๕๙
พระชัยยันต์ อนุตฺตโร แสวงสาย

๑๐/๕/๒๕๑๓ ๒๐/๖/๒๕๕๕

ขามชุม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๒๕๙/๐๐๖๐
พระเสกสรร วชิราโณ ฉุยมานะ

๔/๑๒/๒๕๒๙ ๑๘/๗/๒๕๕๘

ขามชุม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรวัชรินทร์  งอกงาม

๒๘/๗/๒๕๔๑

 ขามชุม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรวชิราวุธ  งอกงาม

๒๘/๗/๒๕๔๑

 ขามชุม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรพีรพล  แสงพรหม

๒๘/๖/๒๕๔๔

 ขามชุม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรสิทธิโชค  อินทร์เพชร

๖/๕/๒๕๔๕
 ขามชุม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรอมรเทพ  พวงเกตุ

๒๓/๘/๒๕๔๕

 ขามชุม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรพงศ์พิชิต  วิชัยวงค์

๑/๙/๒๕๔๕
 ขามชุม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรภราดร  อินทนนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 ขามชุม  

ลย ๖๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรนิติศาสตร์  ประสานำ

๒๐/๓/๒๕๔๖

 ขามชุม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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