
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑ (ธ)

ส่งสอบ ๑๑๔ รูป ขาดสอบ ๒๔ รูป คงสอบ ๙๐ รูป สอบได้ ๗๘ รูป สอบตก ๑๒ รูป (๘๖.๖๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระพงศภรณ์ ขนฺติธมฺโม เชตุราช

๑๔/๑๐/๒๕๓๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

โนนม่วง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระสกล โอวาทโก กล้ารอด

๒๕/๐๓/๒๔๙๓ ๒๕/๑๑/๒๕๔๕

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระปรีชา านุตฺตโม ระวิพันธ์

๒๕/๐๑/๒๕๒๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระคมกริช ครุโก สมหวัง

๐๗/๐๘/๒๕๐๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระอุทัย อภิวโร หมันบุญ

่

๑๔/๐๘/๒๕๐๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระไชโย ชวโน ศรีนพวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๑๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระชัชชัย ชยากโร ภูจันทึก

๒๗/๐๗/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระไพบูลย์ พุทฺธิสาโร ศิริปะกะ

๐๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระณัฐพงษ์ นิติโก วิไลเขา

๐๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรจักรวาล  เครือเครา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 ปาบ้านพลัง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระทรงศักดิ

์

จตฺตมโล ภูมิภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๑๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

วีรวงศาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระกงพันธ์ าณธโร อ้วนดวงดี

๑๖/๐๑/๒๕๐๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

วีรวงศาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระกิตติศักดิ

์

สุริคุตฺโต ผันโพธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

วีรวงศาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระธนพัฒน์ คุณวโร ฉัตรธรรมนิตย์

๐๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วีรวงศาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระฉัตรชัย ปภาโส บำรุงชัย

๒๕/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วีรวงศาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระพัชรพล ปยสีโล ใจปติ

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปารัตนบุญญาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระสันติ ชุติปฺโ ชะนะมา

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปารัตนบุญญาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระวารินทร์ ปยธมฺโม หาหอม

๐๒/๐๑/๒๕๑๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๓

ปาสุขสง่า  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระศิวศักดิ

์

สิริปฺโ กลินไธสงค์

่

๒๙/๐๘/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาตาเงาะ  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระอนุพนธ์ อคฺคปฺโ แผลติตะ

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาตาเงาะ  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระธัช ปุาคโม วู้ชัยภูมิ

๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาตาเงาะ  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระประสิทธิ

์

ฉนฺทธมฺโม ฉายศรี

๒๒/๐๗/๒๕๑๒ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

บ้านเซียม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระสุรเดช สุรเตโช งอนชัยภูมิ

๒๘/๐๘/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีพัฒนา  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรเกรียงไกร  อาจหาญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

 ปาสันติสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระศิริศักดิ

์

วิสุทฺธสีโล ภักดีราช

๐๑/๑๒/๒๕๒๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

ศรีแก้งคร้อ  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระสุนตัน โชติธมฺโม ยุคะลัง

๒๘/๑๑/๒๕๑๕ ๒๗/๑๐/๒๕๕๘

ศรีแก้งคร้อ  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระนิพนธ์ พุทฺธสโร ลิโป

๒๒/๐๒/๒๕๓๓ ๓๑/๐๑/๒๕๕๓

ปาซับทอง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระธนภัทร าณธโร ถูวะศรี

๒๑/๑๐/๒๕๒๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๔

ปาซับทอง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระอาคม คุณากโร ไชยสะอาด

๑๑/๐๖/๒๕๐๕ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

ปาซับทอง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระอภิชาติ ถิรปฺโ งามจำรัส

๑๓/๑๑/๒๕๑๔ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ปาซับทอง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระสุริยะ สุธีโร ต๋าจาน

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาซับทอง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระณัฐดนัย โชติาโณ กันยาทอง

๒๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาซับทอง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระอภิ อภินนฺโท นิธิวาณิชย์

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ลำชี  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระเดชณรงค์ สํวโร กลีบกลาง

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ลำชี  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระเอนก อนาวิโล ชัยฉลอง

๒๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ลำชี  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระวีระพล วิจาโร ดานะ

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ปานายายชี  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระภานุวัฒน์ ปฺาโภ สุริโย

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปานายายชี  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระวินัย โชติวโร ทองเอม

๑๕/๐๒/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยชมภู  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระสมบุญ จตฺตมโล ชำนาญ

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยชมภู  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระทนงศักดิ

์

เตชธมฺโม ชำนาญ

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยชมภู  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระปรีชา ิตเมโธ หมืนแร่

่

๒๔/๑๐/๒๕๒๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ชัยชุมพล  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระใบชา สุชาโต สระจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชัยชุมพล  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระจักรกฤษณ์ ิตเมโธ คำมา

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยสว่าง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระอำนวย รติโก จันดาเขียว

๒๕/๐๒/๒๕๒๐ ๑๒/๐๔/๒๕๔๒

ปามุจลินทร์  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระจอมรชฎ กตตสฺส เดชบุญมี

๑๙/๑๑/๒๕๑๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

ปาจิตติธรรมวนาราม
 

ชย ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระลือชัย โชติวโร เทพบาท

๒๑/๐๒/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาจิตติธรรมวนาราม
 

ชย ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระวิทยา อธิจิตฺโต ราชบรรเทา

๐๗/๐๗/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาจิตติธรรมวนาราม
 

ชย ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระศุภกร มหิสฺสโร พลธรรม

๒๒/๐๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาจิตติธรรมวนาราม
 

ชย ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระสมัย โชติวโร ธรรมวิจิต

๐๙/๐๔/๒๕๒๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองไรไก่  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระธวัชชัย ธีรงฺกุโร แก้วบุญมา

๐๑/๐๖/๒๕๑๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองไรไก่  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระสุธาตุ ขนฺติพโล สิงห์ลา

๐๑/๐๙/๒๔๙๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๑

ปาแจ้ง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระปรีชา ิตสาโร วิบรรณ์

๑๐/๐๖/๒๕๒๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๔

ปาแจ้ง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระนิธิวัฒน์ อุตฺตโม เปลืองกลาง

้

๒๓/๐๔/๒๕๒๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๔

ปาแจ้ง  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระจักรพัชร์ อายุวฑฺฒโก ฮอดกระโทก

๑๗/๐๖/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

ปาฉัพพรรณรังสี  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระนิธิรุจน์ สุจิตฺโต สิทธิชัยเจริญ

์

๒๑/๐๑/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาฉัพพรรณรังสี  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระสุรศักดิ

์

ถิราโณ วีระยุทธศิลป

๓๑/๑๐/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาฉัพพรรณรังสี  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระสุนทร อินฺทวีโร จำนงค์ภักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๔๙๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาพังเหย  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระนรินทร์ านิสฺสโร พิทักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาพังเหย  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระสุ่น กนฺตสีโล จันทร์เขียว

๐๑/๐๙/๒๔๘๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑

สันติประชาธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒ / ๓

้
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ชย ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระสุรัตน์ รตนโชโต แซ่ล้อ

๑๙/๐๘/๒๕๑๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สันติประชาธรรม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระรัตนพล าณาโภ มโนชัย

๐๓/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สันติประชาธรรม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระอำนาจ คุณวีโร จันทะดวง

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สันติประชาธรรม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรจิรภัทร  จุลวัน

๑๕/๐๙/๒๕๓๙

 สันติประชาธรรม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระสมชายใหญ่ สุมโน ช้อนใจ

๐๒/๑๒/๒๕๒๖ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

ปาสามัคคีมณีธรรม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระสุริยา นิพฺภโย ระวังการ

๒๓/๐๗/๒๕๑๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ปาสำราญจิต  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระธีรวัฒน์ รกฺขิตสีโล โคตรวงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ปาสำราญจิต  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระชัยชาญ ชยวุฑฺโฒ

รัตนธรรมาภิบาล

๑๑/๐๑/๒๕๒๐ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

ปาสำราญจิต  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระกัณฑ์อเนก อาสโภ เบ็ญพาด

๑๘/๐๓/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาสำราญจิต  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรวรากร  พิทักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

 ปาสำราญจิต  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรสิทธิโชค  วงศ์ชมภู

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 ปาสำราญจิต  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระพิศิษฐ์ ิตาโส นาคนิล

๐๙/๑๒/๒๕๐๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๖

เพชรวิศยาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระทามอุทร านุตฺตโม พฤศรัย

๒๖/๐๘/๒๕๒๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

เพชรวิศยาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระบุญมี โรจนาโณ สุขสบาย

๓๑/๐๘/๒๕๒๐ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

เพชรวิศยาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระธวัช วายาโม กึงกังวาลย์

่

๑๘/๐๔/๒๕๒๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

เพชรวิศยาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระธัชชัย ชยวุฑฺโฒ เหงขุนทด

๐๖/๐๑/๒๕๑๓

๐/๔/๒๕๕๙
เพชรวิศยาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระอุดร ตปสีโล คำภูเวียง

๐๖/๐๙/๒๕๒๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

เพชรวิศยาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระฐาปกรณ์ จตฺตมโย นำใจ

๒๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เพชรวิศยาราม  

ชย ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระอมรเทพ อมรทตฺโต แถวจัตุรัส

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เพชรวิศยาราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมวิสุทธาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ(ธ)  ๓ / ๓

้
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