
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๒๐๙ รูป ขาดสอบ ๑๒๐ รูป คงสอบ ๘๙ รูป สอบได้ ๘๒ รูป สอบตก ๗ รูป (๙๒.๑๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระน้อย วรจิตฺโต สังฆะมัย

๐๑/๐๕/๒๔๙๖ ๐๗/๑๐/๒๕๕๘
เกษมทรัพย์พัฒนาราม

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระสำเร็จ สจฺจวโร น้อยพึง

่

๑๒/๐๕/๒๕๐๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙
เกษมทรัพย์พัฒนาราม

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระมนตรี าณกโร คำสมจิตต์

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙
เกษมทรัพย์พัฒนาราม

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระฉัตรพงษ์ กลฺยาณธมฺโม เยาวะภา

๑๘/๑๒/๒๕๑๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระบุญศรี ปยธมฺโม สระศรีโพธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๒๑
๐๖/๐๒/๒๕๕๙

บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระสุริยะ จนฺทวํโส พนมใส

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระเจตนิพิฐ โชติปฺโ ไชยศิรินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรวัชระ  สุระชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรฉัตรชัย  อาจหาญยิง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรภูมิกานต์  ตะราษี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรวรวิทย์  สุขโข

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรพริสร  ไชยชมภู

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรโชคชัย  บู่สุวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรนพเก้า  สดใส

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรพิพัฒน์  ราชสำเภา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรบอล  มลามล

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรนิทัศ  คำควร

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรเมธาพร  ศรีใสสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรทรงยศ  ดีจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรประจิตร  โสพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรธวัชชัย  โพธิน้อย

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรธีระศักดิ

์

 อาวะรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรสุรเดช  หาสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรภูวินัย  มุงคุณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๓

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรภัทรธร  บัวพา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรทรงพล  พรมมี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรหัสดิน  ภูมิพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรภากร  คำสีเขียว

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

 บึงพระลานชัย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระขจรศักดิ

์

สิริปฺุโ คัดถาวร

๑๐/๑๐/๒๕๒๓ ๑๘/๐๓/๒๕๕๖

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระไพจิตร ิตสโย ปริวัฒนากุล

๐๒/๐๔/๒๔๙๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระภาสกร ธมฺมสาโร บุญสุข

๒๐/๐๒/๒๕๑๒ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระสนัน

่

กนฺตปฺโ ศรีสนอง

๒๑/๐๔/๒๕๑๘ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระอุดร ิตวิริโย บุญเบ้า

๒๔/๐๒/๒๕๑๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระอรรถสิทธิ

์

ิตาโณ จันทร์ฉาย

๐๘/๐๖/๒๕๒๖ ๒๗/๐๙/๒๕๕๙

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระอนุสรณ์ จิรธมฺโม ทานะเวช

๒๔/๐๑/๒๕๓๒
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระศุภชัย สุปภาโส บัวแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๒๒ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระเฉลิม ปฺุาคโม ศิริหนองหว้า

๑๑/๐๔/๒๕๑๑ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระธนากร ชาคโร สีดามาตย์

๒๓/๐๖/๒๕๓๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระธนวัฒน์ ปภากโร สุนทรรักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐

ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรกฤษณเมธ  กุดรังนอก

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 ปาศรีไพรวัน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระสุวิทย์ ิตธมฺโม อินเขียว

๒๖/๐๖/๒๕๑๗ ๑๒/๑๐/๒๕๕๘

ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระคมวิทย์ ถิรสํวโร ฤทธิสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๒๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระศักดา าณคุตฺโต กุลสุวรรณ

๑๖/๐๒/๒๕๒๕ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระสุวัฒน์ ธมฺมพโล นามราช

๑๐/๐๒/๒๕๒๒ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระฉัตรชัย จนฺทูปโม กัณหารัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๐

๗/๖/๒๕๖๐
ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระประหยัด จารุวณฺโณ ตอเสนา

๑๐/๑๐/๒๕๑๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระราชสีมา ิตจิตฺโต ภูมะลี

๑๓/๐๙/๒๕๑๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาทรงธรรม  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระทรงวุฒิ เตชปฺโ ทุมชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๓๓
๑๒/๐๒/๒๕๖๐

ปาโพธิศรี

์

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระสุชน จนฺทาโภ เยาวะกรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๑๒ ๑๒/๐๔/๒๕๔๕

ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระประดิษฐ์ ปภากโร พันธะไชย

๒๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีโพธิชัย

์

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระสำเนียง นาถธมฺโม มัชฌิมา

๒๙/๐๔/๒๔๙๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๕

ดอนม่วย  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระสมัย กตสาโร สนันเอือ

่ ้

๑๙/๐๖/๒๕๐๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระศุภกิจ ปยธมฺโม พลเยียม

่

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระสดใส สุทฺธปฺโ วิเศษขลา

๐๖/๐๑/๒๕๒๐ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระสุบรรณ อินฺทปฺโ ศักดิศรี

์

๒๗/๐๑/๒๕๐๓ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรทักษิณ  สีเสนา

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

 ปาศรีโพนทอง  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระวีระ อินฺทวีโร ศรีรักษา

๑๘/๐๔/๒๕๑๔ ๐๙/๐๓/๒๕๔๕

มหาวโนทยาน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระวิบูลย์ ปภาโส แวงวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๑๒
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

มหาวโนทยาน  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระวิจิตร ชุตินฺธโร ไกยสิทธิ

๒๒/๑๒/๒๕๐๑ ๑๔/๐๖/๒๕๓๖

สุขสมบูรณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระศรเพชร ธมฺมวโร สีมีบุญ

๒๖/๐๘/๒๕๒๓ ๐๒/๐๘/๒๕๕๓

สุขสมบูรณ์  

รอ ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระประไพ กตปฺุโ นาเมืองรักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๐๗ ๑๔/๐๓/๒๕๔๒

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระปฏิวัติ ตนฺติปาโล โยโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๑๔ ๑๓/๑๐/๒๕๔๙

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระศราวุฒิ ถิรธมฺโม รุ่งเรือง

๑๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๕

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระธวัชชัย ธมฺมชโย สุทธิชืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๑๗ ๐๓/๐๖/๒๕๕๖

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระปราโมทย์ อมโร ศิริสุนทรานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระคำพันธ์ ปริสุทฺโธ พิมหนองหว้า

๒๙/๐๙/๒๕๑๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๘

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระอาทิตย์ อธิจิตฺโต ทองละมูล

๐๘/๐๑/๒๕๒๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๘

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระทศพร กนฺตสีโล ศักดิวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๑๑ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรพิชิตชัย  ทวยหาญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรกวินภพ  พรมทา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 ไค่นุ่นน้อย

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรฉัตรมงคล  ทมานนท์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรพิธิพงษ์  บุญเพชร

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรรัฐภูมิ  ประทุมชาติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรนนทวัฒน์  ทุมชาติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรวิชิต  พันธ์น้อย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรศิรวิทย์  คงแจ้ง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรจิรายุส์  ลุยตัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรชินดนัย  แสงพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรปยะพงษ์  สง่าวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรณัฐวุฒิ  สร้างนอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 มิงเมือง

่

 

รอ ๖๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรรพีภัทร์  ก้อนเงิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

 มิงเมือง

่

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมดิลก)

เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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