
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๓๒ รูป ขาดสอบ ๖๗ รูป คงสอบ ๖๕ รูป สอบได้ ๕๘ รูป สอบตก ๗ รูป (๘๙.๒๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระวัชรพล อาภากโร อินทิจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๐๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๖

ชัยมงคล  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระสมประสงค์ สนฺตจิตโต แต้มวงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๒๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระสุรชัย สิริธมฺโม สมณคีรี

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระนิรุต สิริธโร อ่อนโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๔๒

ปากุดฉิม  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระพงศกร จนฺทสาโร ปนมี

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปากุดฉิม  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระมานพ ปสนฺนจิตโต สาราษฎร์

๐๘/๐๓/๒๕๒๒ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

ปาภูกระแต  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระไสว กิตติสาโร นาลัดลาด

๒๙/๐๘/๒๕๐๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ปาภูกระแต  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระอนวัช าณุตฺตโม ศรีบุญเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูกระแต  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระสุรชัย ชุตินฺธโร ทันโหศักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีวิชัย  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระดวงพร านวโร ราธแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๒๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ปาศิลาวาส  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระวรวุฒิ กตปฺุโ เชิงสะอาด

๑๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ปาศิลาวาส  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระปรริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน มารมย์

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ปาศิลาวาส  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระสัญญา ถาวโร กล่อมวงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาวาส  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระสิทธิโชค ติสฺสโร ยงสุข

๐๓/๐๘/๒๔๙๓ ๑๗/๐๕/๒๕๕๔

พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เปลนากลาง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรกิตติพงษ์  นิมพิศาล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรสุรจิตต์  ปาณะพรม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรธนพล  ขอนจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรเสกสรร  อ่อนเครือ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระหนูจันทร์ กิตฺติโก จงสวัสตี

๐๑/๐๘/๒๔๙๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๖

มหาชัย  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระเจด็จ พุทฺธสโร สมบุตดี

๒๑/๐๘/๒๕๑๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

มหาชัย  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระภุชงค์ ปฺุผโล สุภาทรัพย์

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

มหาชัย  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระชาตรี อภิชาโต โตนชัยภูมิ

๐๖/๐๕/๒๕๑๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

มหาชัย  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระสมศักดิ

์

สนฺตมโน สุวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๔๒

สามัคคีสิริมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระวรจักร์ อาสโภ บุตรชัย

๐๘/๐๓/๒๕๒๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

สามัคคีสิริมงคล  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระพิทักษ์ โอภาโส รณเรืองฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๒๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีสิริมงคล  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระต่อศักดิ

์

อตฺตสนฺโต ภูติรักษ์

๐๙/๑๒/๒๔๙๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

สิริสาลวัน  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระพิชัย โฆสิโต เพ็ญสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กุดดู่  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระรังสิทธิ ิตวิริโย พิมเสน

๑๕/๐๑/๒๕๒๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๒

ชบาวัน  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระเมธี านวีโร ชัยประสบ

๐๑/๐๙/๒๕๑๓ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

ชบาวัน  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระอภิวัฒน์ ปฺาวโร ศรีเชียงพิมพ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ชบาวัน  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระพิทักษ์ วิสุทฺโธ ทองผา

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชบาวัน  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระณรงค์ กิจฺจสาโร ฤทธิชัย

๐๖/๐๖/๒๕๐๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระธนาพงษ์ สุภทฺโท สุวรรณละ

๐๓/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระธวัชชัย ธนวํโส ดอนซุยแป

๑๖/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระพงษ์ศักดิ

์

อาสโภ มาน้อย

๒๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระสถาพร โกสโส ชมพุฒ

๑๒/๐๒/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เทพมณีวัน  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระตฤณภพ าณาโภ แสนเหวิญ

๐๒/๐๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เทพมณีวัน  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระทัศน์ มงฺคโล คำโนนเขียว

๑๖/๐๓/๒๕๓๒ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

ปาสำโรง  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระดำรง ปภากโร พลบูรณ์

๐๓/๐๘/๒๔๙๓ ๑๗/๐๕/๒๕๕๔

ศรีโนนสัง  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระสมมาตย์ มหาสกฺโก ศรีมาตย์

๒๔/๑๒/๒๕๓๕
๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ศรีโนนสัง  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระณัฐวุฒิ กิตฺติภทฺโท พวงดี

๑๒/๐๕/๒๕๑๘ ๐๗/๑๒/๒๕๕๔

โสภณาวัน  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระศิรชัย สุทฺธสีโล สายยางหล่อ

๒๔/๐๙/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระจรูญ ิตสาโร โนนทิง

๑๐/๐๓/๒๕๐๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระประเวธ กิตฺติสมฺปนฺโน จันทรเสนา

๑๘/๐๙/๒๕๒๑ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระสาคร รตินฺธโร จินดาธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระอเนชา อริโย โพธิเนียม

์

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระปยทัศน์ ิตมานโส ยางยุทธ

๑๙/๑๐/๒๕๓๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระสุกาญจน์ สุกฺจโณ อนุรักษ์ชนะพล

๑๓/๐๗/๒๕๑๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระสาธิต อธิปฺโ คลังภูเขียว

๑๑/๐๖/๒๕๓๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

ถำเทพานิมิต  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระเชียง าณสุโภ มณีสีลา

๐๕/๑๐/๒๕๑๙ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ปาจุลบัณฑิตาราม  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระประยุทธ ิตสีโล คำมูล

๑๓/๐๔/๒๕๐๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาจุลบัณฑิตาราม  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระเชาวลิต กลฺลยาณธมฺโม ไชยแสนท้าว

๒๘/๑๒/๒๕๓๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

หนองแก  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระคิดได้ สุทฺธจิตฺโต นาลี

๙/๐๒/๒๕๑๖ ๕/๐๔/๒๕๕๕

วัดปาภูน้อย  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระถิรวัฒน์ ปริปุณโณ คำมุง

๒๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาภูน้อย  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระถาวร จกฺกธมฺโม บาลอ่อน

๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดปาภูน้อย  

นภ ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระวุฒิชัย ขนฺติโก แสนใจ

๑๕/๐๕/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาภูน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระจตุรงค์ กนฺตธมฺโม คำจำปา

๙/๐๖/๒๕๓๐ ๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาภูน้อย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ)  ๓ / ๓

้
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