
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๑๗๑ รูป ขาดสอบ ๗๓ รูป คงสอบ ๙๘ รูป สอบได้ ๘๖ รูป สอบตก ๑๒ รูป (๘๗.๗๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระไสว ธมฺมจิตฺโต ช่วยทำ

๑๐/๐๒/๒๔๘๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๔

บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระเด่นพงศ์ ิตเมโธ ไชยคุณ

๒๐/๐๙/๒๕๑๕ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระสุขสันต์ ิตคุโณ ถินทัพไทย

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธนพล  สำราญใจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรพีระพัฒน์  สุทธิประภา

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรจักรี  โกดหอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรศุภโชค  ฮับหลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรณัฐพล  สำราญใจ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรศิวกร  แก้วสีไว

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรธนกร  คงตน

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรเพชรกล้า  แก้วนาค

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรเอกรินทร์  หารโคตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรภูวเดช  แสงขนิษฐ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรนันทวา  เพชรไพฑูรย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรอดุลกิตติ

์

 ไชยเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรกฤษดากรณ์  สดสร้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรณัฐพล  โบราณมูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรชญานนท์  สัตตะบุตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรนนทวัฒน์  สิงห์สาหัส

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรณัฐพล  สิงโตทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐภูมิ  ช่อสูงเนิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรพงษ์ฤทธิ

์

 ตะวิง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรอุปคุปต์  เองวานิช

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรเอกรัตน์  เกิดสันเทียะ

๊

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 บึงพระลานชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๓

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรนนทวัฒน์  เผ่าภูธร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรสุทธี  แสนโบราณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระปยศักดิ

์

ปยธมฺโม นาคดี

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระณัฐพล ิตปฺโ สายชนะพันธุ์

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระวิจิตร วรปฺโ ฉายดิลก

๐๑/๐๖/๒๕๑๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระถนัดจิต กิตฺติสาโร จรูญเพ็ญ

๑๓/๐๘/๒๕๒๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระศรัณย์ าณธโร จันทร์ส่องแสง

๑๒/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ปาหนองหญ้าม้า  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระสมาตย์ สุพโล ชินบุตร

๑๖/๐๓/๒๔๙๙ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

วิมลนิวาส  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระธรรมรัฐ โชติธมฺโม รักษา

๐๕/๑๑/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วิมลนิวาส  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรวายุ  ภูจงกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

 วิมลนิวาส  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรวรรณชัย  รินไธสงค์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 วิมลนิวาส  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระกวีรัช ปยธมฺโม เซียสกุล

๒๘/๐๖/๒๕๐๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

เหนือ  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระผดุงเกียรติ ปฺาวชิโร มาละ

๑๔/๐๑/๒๕๓๖ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

เหนือ  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระสมใจ ธมฺมสาโร กลางโนนงิว

้

๓๐/๑๒/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

เหนือ  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระธนรัตน์ ชาติวุฑฺโฒ วิเชียรศรี

๒๔/๑๐/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เหนือ  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระอภิรักษ์ ขิติธมฺโม อังคะนิจ

๒๗/๐๙/๒๕๓๐ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

เหนือ  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระชัยวัฒน์ ทนฺตจิตฺโต อังคะนิจ

๐๖/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

เหนือ  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระภานุรุจ ปฺาธโร ฝงกุฎ

๐๗/๐๑/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองแซง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระสมศักดิ

์

อริโย คนึงกล้า

๒๙/๑๐/๒๕๑๑ ๐๘/๐๖/๒๕๕๖

ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระปานทอง พุทฺธรกฺขิโต ภูภินทุ่ง

๑๔/๑๐/๒๕๑๕ ๒๒/๑๐/๒๕๕๗

ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระเกษฎา กิตฺติปฺุโ ไชยรังศรี

๒๘/๐๘/๒๕๑๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระนโรดม ปฺาวโร นาสมตรอง

๒๖/๐๘/๒๕๒๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระชลกร กนฺตวณฺโณ สามารถ

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระประญวณ านุตฺตโร สีสองเมือง

๒๗/๐๒/๒๔๙๕ ๐๙/๐๑/๒๕๕๔

ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระอรุณ อาจารสุโภ ระดาฤทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๒๔ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖

ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระศิลป สมจิตฺโต ประทุมชาติ

๐๑/๑๑/๒๕๐๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระศุภชัย สนฺตจิตฺโต ผกาผล

๐๖/๐๗/๒๕๑๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรยศพล  ทับบุญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระทวีศักดิ

์

ถาวโร สร้อยปาริกา

๒๑/๑๒/๒๕๑๕
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

ปาศรีสองห้อง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระนวมินทร์ โชติธมฺโม นินชัย

๒๓/๑๒/๒๕๒๙
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

ปาศรีเมยวดี  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระพระวิรัช ธมฺมวโร นาเมืองรักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๒๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๔

ปาสามัคคีธรรม  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระชล คุตฺตสีโล เวชศาสตร์

๐๙/๐๘/๒๔๙๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระพงษ์รวี รวิวณฺโณ หิรัญ

๐๔/๑๑/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระธนญเพชญ์ อิทฺธิเตโช คำอุ่น

๒๘/๐๗/๒๕๑๗ ๐๔/๐๗/๒๕๔๙

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระชัยวิชิต สิริปฺโ ทองสุข

๒๓/๑๒/๒๕๓๑ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

มิงเมือง

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระกิตติคุณ สิริจนฺโท วงษ์ดีไทย

๓๑/๐๕/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระวิรัตน์ อคฺคธมฺโม ประภาสัย

๐๕/๑๐/๒๕๒๙ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระปรีชา ภูตสีโล รักษาวาส

๒๐/๑๑/๒๕๑๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระศิริศักดิ

์

สุทฺธิจิตฺโต พูลสระคู

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระพนมกร ขนฺติโก พรรณวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระทนงศักดิ

์

สุธีโร สามารถ

๐๖/๐๗/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระวัชรพงษ์ ธมฺมภิโร สีลาโส

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระสว่าง ปภสฺสโร มณีปกรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๒๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรธีรศักดิ

์

 เหลือมศรีจันทร์

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรจักรกฤษณ์  จันทะม่วง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรอธิชล  อยู่สบาย

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรอดิศร  บุตรพรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรอัมรินทร์  บุญวิรัตน์กุล

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรภาคภูมิ  มนัสอำไพวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรไวยรัตน์  เล็กเมือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรภราดร  ฤทธิขันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรอายุวัฒน์  สุ่มมาตย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระหิรัณสโรช ปภากโร สิงห์สู่ถำ

๒๐/๑๐/๒๕๒๖ ๒๑/๑๑/๒๕๕๗

สุปญญาราม  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระจันทา ิตธมฺโม โยชนา

๐๒/๐๗/๒๔๙๖ ๐๗/๑๑/๒๕๔๔

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระแหลมทอง สุทฺธิาโณ พลศรีเมือง

๐๔/๐๖/๒๔๘๗ ๑๑/๐๗/๒๕๔๗

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๘๐
พระมานพ ถิรธมฺโม บุญชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๐๘ ๒๔/๐๖/๒๕๔๙

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระชูชาติ จนฺทสาโร รักษา

๒๒/๑๐/๒๕๑๑ ๒๙/๐๑/๒๕๕๔

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระสรยุทธ สิริคุตฺโต เรืองยศ

๐๙/๐๒/๒๕๑๕ ๒๗/๐๔/๒๕๕๔

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระเหรียญชัย สทสฺสนปนฺโน แข้งฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระพรชัย ชินปุตฺโต ศรีเนตร

๑๐/๐๔/๒๕๑๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรพงษ์เทพ  มรีจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 ปาหนองแข้ดง  

รอ ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระวันเพ็ญ จิตฺตสํวโร วงศ์สุวรรณ์

๒๙/๐๘/๒๕๑๖ ๓๑/๐๓/๒๕๓๖

ปาหนองเม็ก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมดิลก)

เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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