
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๙๐ รูป ขาดสอบ ๖๒ รูป คงสอบ ๑๒๘ รูป สอบได้ ๑๐๔ รูป สอบตก ๒๔ รูป (๘๑.๒๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระนิพล ธุวธมฺโม พูลงาม

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

๙/๐๓/๒๕๖๐

เชตวนาราม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระพรมมินทร์ สนฺตจิตฺโต กุณาพัฒน์

๑๕/๐๓/๒๕๓๘

๔/๐๕/๒๕๖๐

เชตวนาราม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระบุญตาม สิริปฺโ ภูสมจิตร

๑๔/๐๒/๒๕๑๖

๗/๐๒/๒๕๖๐

ถำกลองเพล  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระฤทธิรงค์ สุเมโธ หาญรินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๐๕ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ถำกลองเพล  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระทรงเดช ิตธมฺโม มหิปโภชน์

๒๒/๐๓/๒๔๙๔

๗/๐๘/๒๕๖๐

ถำกลองเพล  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระธนากร ธมฺมกาโม ภูตาพัส

๓/๐๕/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งโปร่งวนาราม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรธีระวัฒน์  ไพรนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 ทุ่งโปร่งวนาราม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระวิชัย ิตาโณ นารินทร์

๓/๑๒/๒๕๒๓ ๓๐/๐๘/๒๕๕๓

ธรรมาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระสมภาร กนฺตธมฺโม เกตุคำใสย

๑๘/๐๙/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระพลธวัช ธนปฺโ พรมทา

๑๔/๐๙/๒๕๑๓

๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากุดฉิม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระวิทูรย์ ขนฺติพโล คำใบ

๑๓/๑๒/๒๕๑๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากุดฉิม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระพรชัย อุปสนฺโต บัวระพา

๑๖/๐๕/๒๕๓๖

๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากุดฉิม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระอภิสิทธิ

์

อติภทฺโท พรมทองดี

๑๐/๐๗/๒๕๓๗
๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากุดฉิม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรอภินันท์  ภูมี

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

 ปากุดฉิม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรอนิวัตต์  ยียวน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 ปาศรีวิชัย  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระสุจิต วิสุทโธ ประกอบดี

๑๐/๐๔/๒๕๑๑
๗/๐๗/๒๕๕๗

ปาศิลาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระเฉลิมชนม์ กนฺตปฺโ ขันโท

๕/๑๒/๒๕๒๒
๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาศิลาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรวิทยา  ประกอบดี

๔/๐๒/๒๕๔๔

 ปาศิลาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระโกศล ปสนฺโน ส่งสุข

๕/๐๔/๒๕๑๐ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรธีระวัฒน์  ทิพเนตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรอดิศร  สุขกะจะ

๘/๐๓/๒๕๔๕

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรนำทางดี  รัตนธานี

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรวุฒินันท์  พิมพ์โพธิ

์

๖/๐๗/๒๕๔๖

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรคำนวณ  คุณชัย

๘/๐๑/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๔

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรลาภวัต  เทพสุทะ

๓/๐๒/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรณภัทร  เทพนรินทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรสหรัฐ  โสรส

๗/๐๓/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สุโทวา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรศิริภพ  เทียงตรง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรประดิพัทธ์  ลาภาชาติ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรจิรวัฒน์  ลานขามปอม

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรตะวัน  ภูยอดสูง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรเอกรัฐ  ขันนอก

๖/๐๖/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรอภิชาต  สุชัยราช

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรปณณวัฒน์  ภูบุดตะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรปรียวิศร์  พิลาคุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรปฎิวัติ  ปาณะพรม

๗/๐๑/๒๕๔๘

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรศักดา  เข็มทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

 พิศาลรัญญาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระสากล ปฺามงฺคโล พลนุรักษ์

๗/๐๙/๒๕๑๐ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

มหาชัย  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระพงษ์เทพ จิตตทนฺโต ขอนากลาง

๑๙/๐๑/๒๕๒๖ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

มหาชัย  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระธนากร กตปุโ บูระนะเวช

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๐๔/๒๕๖๐

มหาชัย  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระทอง วรปฺโ บ่สุข

๒๐/๐๒/๒๕๐๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสุมังคล์  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระพิษณุ มหาวีโร แก้ววิชัย

๗/๑๐/๒๕๒๕ ๗/๐๒/๒๕๖๐

สิริสาลวัน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระวิเชียร อภิาโณ พรขำ

๒๗/๐๖/๒๕๓๖

๗/๐๒/๒๕๖๐

สิริสาลวัน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระนพรัตน์ ปสฺสวโร ลอยพิลา

๒๑/๐๓/๒๕๓๙

๗/๐๒/๒๕๖๐

สิริสาลวัน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระวรายุทธ กตปุโ นามมุลลา

๓๐/๐๙/๒๕๐๘ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

สิริสาลวัน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระอภิสิทธิ

์

ปภากโร โค้งนอก

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

สิริสาลวัน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระสราวุธ โชติธมฺโม คำแสน

๒๓/๑๐/๒๕๒๒ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สิริสาลวัน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระสมาน อจลธมฺโม มณีวงศ์

๒๙/๓/๒๕๑๕

๖/๓/๒๕๖๐
เลิศเสนีย์  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระไพโรจน์ อภิปุโ เทียงดำ

๒๓/๐๙/๒๕๒๘
๒๕/๕/๒๕๔๙

หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระวันชนะ ติกฺขาโณ มหาพรม

๒๐/๕/๒๕๒๖ ๑๐/๗/๒๕๕๔

หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระอภิรมย์ สุจิตฺโต ดวงโนแสน

๓/๙/๒๕๓๑ ๙/๔/๒๕๕๕
หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระธนพล จิณฺณกาโร ภูชัย

๕/๔/๒๕๑๔ ๑๐/๒/๒๕๕๖

หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระศุภสิทธิ

์

อภิวโร ศักดิสุพรรณ

์

๖/๐๒/๒๕๑๔ ๑๒/๑/๒๕๕๙

หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระกิตติพงษ์ กิตวงฺโส ศรีพล

๑๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๔/๕/๒๕๕๙

หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระปรีชา พลวโร ลาภมู

๒๐/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระวีระ สุมโน ไชยเกริน

๑๒/๑๑/๒๕๓๒

๒๐/๗/๒๕๕๙

หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระจำเริญ เจตนาสุโภ เหล่าสีชัย

๒๗/๘/๒๕๒๓ ๑๗/๔/๒๕๖๐

หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระวิระ โกวิโล กองอาสา

๑๕/๐๕/๒๕๐๘ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัวคำแสน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระนิยม หิตจิตฺโต พูลสุทธ์

๒๒/๐๔/๒๕๒๒

๒๐/๖/๒๕๖๐

หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระศักดิชัย

์

านธมฺโม คำสะอาด

๙/๑๘/๒๕๒๔

๙/๗/๒๕๖๐
หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรรังสิมันต์  พุทธชัยภูมิ

๘/๔/๒๕๔๓
 หนองบัวคำแสน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระภูมินทร์ สฺตาคโต พิมทอง

๑๙/๗/๒๕๑๖
๓/๔/๒๕๕๙

ถำเอราวัณ  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระเทพพิทักษ์ จารุวณฺโณ วัดพิมาย

๒๙/๔/๒๕๓๗ ๒๕/๗/๒๕๕๙

ถำเอราวัณ  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระเสาร์ ธีรปฺโ บัวศรีสุข

๑๖/๙/๒๕๑๕ ๑๔/๗/๒๕๔๕

ปาภูเจริญ  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระศุภกร ปฺาธโร อุรพนม

๒๐/๖/๒๕๑๖ ๒๓/๒/๒๕๕๕

ปาภูเจริญ  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระวัฒนะ ขนฺติวโร ใหญ่สะอาด

๒๙/๙/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๗

ปาภูเจริญ  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระวีระพล ปภาโส สมบูรณ์

๒๔/๒/๒๕๓๗

๖/๓/๒๕๖๐
กุดดู่  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระภูมิศักดิ

์

สุชีโว นามมณีชม
๕/๑/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ชบาวัน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระธนิต เขมธมฺโม สาครขันธ์

๓/๒/๒๕๓๕ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ตาดคีรีวัน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๗๑
พระกิตติ เมตฺตจิตโต เกณฑ์คง

๑/๘/๒๕๐๐ ๙/๗/๒๕๕๔
ปาพรหมวิหาร  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๗๒
พระอนุชา โชติโก หนองขุ่นสาร

๒๑/๓/๒๕๓๘

๕/๖/๒๕๖๐
ปาสามัคคีธรรม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๗๓
พระธีรัตน์ โกวิโท ทองมณี

๒๐/๑๒/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
ปาสามัคคีธรรม  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรเชาวกรณ์  หลักด่าน

๒๑/๘/๒๕๔๓

 ศรีโนนสัง  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระอำนาจ ิตลาโภ ตาสุวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

๒๒/๔/๒๕๖๐

โสภณาวัน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๗๖
พระสมพร นิสโภ นามีผล

๑๒/๘/๒๕๑๕

๕/๗/๒๕๖๐
โสภณาวัน  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๗๗
พระจีระวัฒน์ ธมฺมวโร ศรีจันทร์

๑๖/๗/๒๕๒๗ ๒๑/๖/๒๕๖๐

หนองสวรรค์  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๗๘
พระยุทธิไกร ชนาสโภ สุวรรณเกษี

๒๓/๔/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
หนองสวรรค์  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระพิกุล อาภากโร สามหาดไทย

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๑๔/๐๕/๒๕๑๙

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๘๐
พระสุรินทร์ ภูริาโณ นามตะ

๑๖/๐๔/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๘๑
พระพระสมจิต ตุฎฺจิตฺโต ไพรแสน

๐๑/๐๒/๒๕๒๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระดี านทตฺโต พลสัสดี

๑๗/๐๘/๒๕๒๖
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระกฤษฎา ปยจาโร ประทุมชัย

๐๘/๐๓/๒๕๓๓ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระอนันต์ เตชธมฺโม กว้างขวาง

๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระอดุลย์ านรโต เหลือล้น

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระสุทธิพงษ์ ปยวณฺโณ พันธไชย

๑๖/๐๒/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระมงคล าณวโร พิมนตรี

๐๒/๐๑/๒๕๑๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๘๘
พระทองคำ ปโยโค ดีสี

๑๐/๐๑/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระลำไพ นิพฺภโย พิมล

๒๕/๐๖/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรณัฐพล  จันทะอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 จันทรประสิทธิ

์

 

นภ ๖๑๖๐/๐๐๙๑
พระวีระชัย ธมฺมวโร อุดมผล

๑๓/๐๙/๒๕๒๓ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖

ปากลันทกาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๙๒
พระรุ่งเรือง ขนฺติวโร มีโคตร

๐๑/๐๗/๒๕๐๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

ปากลันทกาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๙๓
พระสุทัศน์ ถิรมโน บัวพา

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ปากลันทกาวาส  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๙๔
พระนวพล นนฺทโย วิริยะ

๒๕/๔/๒๕๑๗ ๑๑/๔/๒๕๓๘

ปาภูน้อย  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๖๑๖๐/๐๐๙๕
พระบุญทัน กสลจิตฺโต ทายัง

๑๐/๗/๒๕๑๗
๕/๕/๒๕๔๒

ปาภูน้อย  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๙๖
พระสน อาภาธโร ช่วยแสง

๑๒/๗/๒๕๐๔ ๒๕/๗/๒๕๔๖

ปาภูน้อย  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๙๗
พระจำเริญ อติชาโต แสงดี

๑๐/๖/๒๕๐๖
๘/๗/๒๕๔๙

ปาภูน้อย  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๙๘
พระถวิล อภินฺาโณ เกษรหอม

๒๖/๘/๒๕๑๙ ๒/๑๒/๒๕๔๙

ปาภูน้อย  

นภ ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระมุก ปริมุตฺโต พันธ์สุวอ

๑๕/๙/๒๕๑๕ ๕/๑๑/๒๕๕๕

ปาภูน้อย  

นภ ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระคำหุ่ง นาควโร แก้วบุญเรือง

๒๕/๕/๒๕๑๔ ๑๐/๔/๒๕๕๘

ปาภูน้อย  

นภ ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระเอกชัย จิรปฺุโ แดงนา

๕/๙/๒๕๓๖ ๑๒/๗/๒๕๕๘

ปาภูน้อย  

นภ ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระสุรินทร์ คุตฺตโต สุวรรณตรี

๓/๑๒/๒๕๐๒
๓๐/๑/๒๕๖๐

ปาภูน้อย  

นภ ๖๑๖๐/๐๑๐๓
พระสูน ติสฺสโร วงษ์ท้าว

๑๒/๓/๒๕๑๔
๑๐/๕/๒๕๖๐

ปาภูน้อย  

นภ ๖๑๖๐/๐๑๐๔
พระบุรินทร์ สิริธมฺโม มัวันคำ

๑๒/๙/๒๕๒๙ ๒๓/๗/๒๕๖๐

ปาภูน้อย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ)  ๔ / ๔

้

http://www.tcpdf.org

