
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘

ส่งสอบ ๓๖๙ รูป ขาดสอบ ๑๖๕ รูป คงสอบ ๒๐๔ รูป สอบได้ ๑๕๑ รูป สอบตก ๕๓ รูป (๗๔.๐๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรบรรลือสาส์น  แสงหล้า

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

 ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรเทพนคร  ใจตระหนัก

๓/๗/๒๕๔๔
 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรโยธิน  ชัยศรี

๔/๗/๒๕๔๔
 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรจักรพรรดิ

์

 ฤทธพรม

๒๘/๘/๒๕๔๔

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรอันดา  แก้วภู

๒๒/๙/๒๕๔๔

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรนิวัฒน์  บุสดี

๑๓/๑/๒๕๔๕

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรธงชัย  เพชรแก้ว

๘/๒/๒๕๔๕
 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรพัชรพล  พรมลา

๒๔/๓/๒๕๔๖

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระกฤษณะ จนฺทปฺโ หอมนาน

๑๙/๒/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระทนิตพงษ์ อคคฺธมฺโม ทองมัน

่

๖/๕/๒๕๒๙ ๔/๔/๒๕๕๔
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระมงคล มหามงฺคโล ช่วงทิพย์

๘/๓/๒๕๒๔ ๕/๕/๒๕๕๙
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระอนุชา อจิฺจโณ โสบุญ

๒๐/๔/๒๕๒๙
๕/๕/๒๕๕๙

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสุรศักดิ

์

 ผาสุกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรสุทธ์พงษ์  พงษ์พัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรบุญฤทธ์  พรมลา

๖/๕/๒๕๔๔
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรเศกสรรค์  หล้าภูเขียว

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรปองพล  สายทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรณัฐพันธ์  จันทะแสง

๒/๓/๒๕๔๕
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรรุ่งราชัน  ชัยสง

๒๒/๗/๒๕๔๕

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรนราธิป  วิวิชชัย

๑/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรจักราณุมาศ  พรมวัน

๑๔/๔/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๒๒
พระสำอาง อาสโภ จิตเจริญ

๙/๐๙/๒๔๙๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๓

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๒๓
พระหาญ ขนฺติโก กัลยาพรม

๒/๐๔/๒๕๒๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระจีระวัฒน์ จนฺทโสภโณ พาภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

ศิลาวุฒาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๕

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระสุริยา สิริปฺโ ศรีแสนยงค์

๒๘/๐๖/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระลำภู สุนฺทราจาโร มาศงามเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๑๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

สายทอง  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรธนวุฒิ  วงจันทร์

๒/๐๕/๒๕๔๓

 สายทอง  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรธีรวัฒน์  วงจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

 สายทอง  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรนันทวุฒิ  บุตรเทพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

 สายทอง  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรนพเดช  โพนสุวรรณ

๑/๐๙/๒๕๔๕

 สายทอง  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระเทียง

่

ยโสธโร ศิริพิมพลอย

๕/๑๒/๒๔๘๒ ๑/๐๑/๒๕๕๕

ห้วยไร่  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระสมร สุมโน กาดกอง

๐/๕/๒๔๙๔
๓๑/๐๓/๒๕๕๒

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระประยูร ขนฺติวโร กอหาญ

๐๒/๐๑/๒๕๒๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรภานุวัฒน์  ธรรมรักษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรปรีชา  ทาดี

๑/๖/๒๕๔๔
 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรสหรัฐ  อังคำ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรวชิรวิทญ์  อ่อนสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรเชาว์เลิศ  พุทธบุรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรธนธรณ์  ร่วมสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรธีรภัทร  บุญพระจัด

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรอนุสรณ์  ประทุมทอด

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรเกริกศักดิ

์

 บู่สุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรภีรภัทธ์  คำใข

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระชัยยงค์ มหาปฺโ สีผาท่อ

๒๗/๐๙/๒๕๐๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โพธิพงษ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระประภาส ปภสฺสรจิตฺโต แก้ววายคำ

๐๕/๐๒/๒๕๐๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๖

โพธิพงษ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระนพพล ธมฺมปาโล พุกหน้า

๐๑/๐๘/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โพธิพงษ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรสุภกิจ  บุญยาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

 โพธิพงษ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระคำพอง รตนโชโต คงประสิทธิ

์

๒๓/๙/๒๕๐๒
๘/๔/๒๕๕๑ ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระบุญศรี วํสธมฺโม คุณนาม

๓/๔/๒๔๘๙ ๒๖/๓/๒๕๕๔
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระอภิรักษ์ อภิชโน กลันเขียว

่

๒๔/๓/๒๕๒๘ ๓๑/๑๐/๒๕๕๖

ศรีบุญเรืองบุตราราม
 

นภ ๔๒๕๙/๐๐๕๑
พระทองจันทร์ จนฺทสาโร สาผุยธรรม

๑๙/๑๐/๒๔๘๔ ๒๕/๐๑/๒๕๕๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระเสมอ ปสนฺโน ศรียอด

๑๙/๑๒/๒๕๑๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

ศรีประทุม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระอาธร ธีรธมฺโม ดาน้อย

๐๗/๐๑/๒๕๒๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๗

ศรีประทุม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระสมบูรณ์ สุรธมฺโม ลุนสะแกวงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๓๐ ๓๑/๑๑/๒๕๕๗

ศรีประทุม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระกิตติพล กิตฺติธมฺโม ศรีภาชัย

๐๙/๑๑/๒๕๓๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

ศรีประทุม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระวิชิต ขนฺติธมฺโม ช่วยศรี

๑๗/๐๘/๒๕๑๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

จอมทองสุทธาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรธนารักษ์  อินทรเพชร

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรพุฒิชัย  ทองคำภา

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธีรวัฒน์  กิงเพชร

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 โนนรัง ก.  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรเกียรติพงษ์  ชนะชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระอภิชิต ภูริปฺโ เทวะรุด

๑๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนรัง ข.  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๖๒
พระคมกฤษดิ

์

ชิตงฺกโร ลีเลิศ

๑๗/๐๔/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บูรณะสีมาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระศราวุธ ปภากโร ธิราช

๒๑/๐๒/๒๕๒๓ ๑๔/๐๓/๒๕๕๒

ปาบุญญาภิสมภรณ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระสมหมาย โฆสธมฺโม เมืองสนธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

ราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรสุริยา  สอนสุภาพ

๕/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีวิไล  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๖๖
พระสุพรรณ สุภกิจฺโจ บุตรวงษ

๐๙/๑๑/๒๕๑๕ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

ศรีสะอาด  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระสำเร็จ กนฺตวีโร บุญประคม

๑๘/๐๓/๒๔๙๑ ๑๖/๐๔/๒๕๕๓

ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระกัณหา สุจิณโณ เนียงอาชา

๒๐/๐๓/๒๔๙๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๓

ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระสมบัติ คเวสโก ทองเกิด

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระเสาร์ สุขกาโม ทวีจิตร

๒๑/๐๕/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระธนากร ปฺุาคโม วอศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๑๒ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรพิชญ์  มิตรสันเทียะ

๐๑/๑๗/๒๕๔๒

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ปานาไทย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระคมกริช อภินนฺโท ภูอาจสูง

๒๖/๑๑/๒๕๓๒ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระบุญชู ปริาโณ ทองเฟยง

๐๘/๐๑/๒๕๑๖ ๐๑/๐๗/๒๕๔๒

สว่างชัยศรี  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระกฤษดา กิจฺจสาโร หนามฮง

๒๕/๐๗/๒๕๐๒ ๑๕/๐๔/๒๕๔๗

สว่างชัยศรี  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระวีระ ธนวงฺโส เทียงกินรี

่

๐๖/๐๔/๒๔๙๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๓

สว่างชัยศรี  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรเทพประสิทธิ

์

 จงนอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรทวีวัฒน์  ศิริวรรณา

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรเจริญศักดิ

์

 ทับแสง

๑/๐๗/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรภีรศักดิ

์

 แสนวงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรฉัตรชัย  พรมน้อย

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรภูชิชย์  หนูนิล

๒/๐๕/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสหภพ  อุ่นคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระบุญโฮม ปฺุมโน ศรีชมภู

๑๐/๑/๒๕๒๙ ๑๑/๑/๒๕๕๖

เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระหาญ สิริปฺโ ศิริบุตร

๒๓/๘/๒๕๑๐ ๑๔/๓/๒๕๕๖

เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระประครอง ธีรวโร ศรีพรมมา

๑๘/๑๒/๒๔๙๗
๑๙/๗/๒๕๕๖

เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระสงกรานต์ สีลสํวโร ศิริลากลาง

๑๕/๓/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๗

เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระสุพัฒน์ สุภทฺโท สีสันต์

๑/๑๑/๒๕๐๗ ๒๔/๘/๒๕๕๗

เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระสังเวียน สุทฺธิโก สุทตะพรม

๓๐/๑๐/๒๕๑๘ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗

เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระพินัส พุทฺธาโณ เสมอใจ

๑๗/๓/๒๕๒๑ ๒๒/๓/๒๕๔๖

ธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๙๒
พระสุรชัย สุริโย ศรีสุธรรม

๑/๒/๒๕๓๒ ๑๒/๔/๒๕๕๘

ธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน พันธ์เลิศ

๒๑/๙/๒๕๒๕ ๒๗/๖/๒๕๕๘

โนนสวรรค์  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระบุญเคน ธมฺมธโร ดวงจำปา

๙/๕/๒๕๐๗
๑๘/๔/๒๕๒๘

บูรพาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระกันต์นภัทร ธีรปฺโ บุราคร

๗/๖/๒๕๓๓ ๔/๑๒/๒๕๕๗

บูรพาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระไพศาล คุตฺตจิตฺโต ครองสีธรรม

๑๓/๕/๒๕๒๖ ๑๖/๕/๒๕๕๘

บูรพาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระพระต๋อง ตปสีโล บุตรวงษ์

๑๔/๑/๒๕๒๐ ๒๕/๗/๒๕๕๘

บูรพาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรภราดร  มณีพราว

๖/๘/๒๕๔๔
 บูรพาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรภควัฒน์  วรรณเทพ

๒๘/๘/๒๕๔๕

 บูรพาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระบุญพัง

้

กิจฺจสาโร แซประเสริฐ
๕/๑/๒๕๐๒

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระดำ กิตฺติปฺโ ขุนอุดม

๒๐/๙/๒๕๐๐ ๒๓/๒/๒๕๔๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระคำพันธ์ อคฺคปุตฺโต อัครบุตร

๒๑/๔/๒๔๙๒
๒๐/๖/๒๕๕๐

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระอุดมทรัพย์ กิตฺติสาโร เทพปชฌาย์

๑๓/๒/๒๕๑๐ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรกฤษณะ  พรมกรณ์

๙/๒/๒๕๔๕
 ประสานศรัทธา  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรอัษฎาวุฒิ  สายแก้ว

๑๑/๙/๒๕๔๕

 ประสานศรัทธา  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระดาวเรือง ตปสีโล ศรีบุญมา

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

๔/๗/๒๕๕๗
ปากกค้อ  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระศักดา สนฺตจิตฺโต มานะลี

๑๗/๑๒/๒๕๑๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๒

มัชฌิมบุรี  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระสมศักดิ

์

สุมโณ แน่นอุดร
๖/๕/๒๕๑๒ ๑๗/๕/๒๕๕๔

ราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระสมทรง ภูริาโณ สระแก้ว

๒๓/๑/๒๕๑๑ ๑๔/๑/๒๕๕๗

ราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระรุ่งเพรช ิตธมฺโม พร้ามหอม

๒๗/๑๑/๒๕๑๒ ๒๒/๑๐/๒๕๕๗

ราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๑๑

พระนิคม นาควโร สุพระเมืองแสน

๒๖/๕/๒๕๓๗
๑/๕/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๑๒

พระคำตัน ภิรปฺโ สาภูเวิง

๒๖/๖/๒๔๙๖
๑/๖/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๑๓

พระณัฐพงษ์ นาถกโร พิศพรม
๒/๖/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๗

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๑๔

พระฮัง สุวโจ ยาระงับ

๑๒/๔/๒๕๒๐ ๒๓/๗/๒๕๕๗

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๑๕

พระวัฒนศักดิ

์

วฑฺฒโน เพชรอยู่

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

๓/๖/๒๕๕๘
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๑๖

สามเณรวัชรชัย  อาจยางคำ
๖/๙/๒๕๔๔

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๑๗

สามเณรดนุสรณ์  ศรีชัยวาน

๑๘/๙/๒๕๔๕

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๑๘

พระวิชัย วิชโย สายจันทคาม
๑/๑/๒๕๑๑ ๒๘/๗/๒๕๕๕

ศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๑๙

พระแสง สุจิตฺโต สุขใจ

๔/๑๑/๒๕๑๗
๔/๔/๒๕๕๘

ศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๒๐
พระสุวรรณ มหาปฺโ แน่นอุดร

๐๔/๑๑/๒๔๘๗ ๑๗/๐๓/๒๕๔๘

เทพนิมิตร  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๒๑

พระเลอศักดิ

์

กตธมฺโม โพธิสาร

๒๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เทพนิมิตร  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๒๒

พระวิโรจน์ สุปฺโ สุยะราช

๒๔/๑๑/๒๕๒๑

๔/๗/๒๕๕๓ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๒๕๙/๐๑๒๓

พระเกียรติศักดิ

์

ปภากโร พานา

๐๒/๑๑/๒๕๓๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๒๕๙/๐๑๒๔

พระโชคมี โชติาโณ ธรรมวงษ์
๗/๗/๒๕๐๗ ๕/๓/๒๕๕๗ ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๒๕๙/๐๑๒๕

พระวุฒิชัย าณสาโร ศิริวงค์

๒๒/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๘ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๒๕๙/๐๑๒๖

พระสมไชย อาภทฺธโร เหล่าม่วง

๑๑/๘/๒๕๑๔ ๙/๑๒/๒๕๕๗

กุศลนารี  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๒๗

พระสุทธิบัตร ธีรปฺโ หอมพรมมา

๑๐/๑๐/๒๕๑๔

๘/๘/๒๕๕๘
ถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๒๘

พระบุญเทียง

่

ฉนฺทสีโล เพียแก้ว
๕/๓/๒๕๐๔ ๒/๒/๒๕๕๖

ปาโนนทอง  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๒๙

พระอุทัย อุทโย แปลงศรี

๓/๑๐/๒๕๒๕
๒/๒/๒๕๕๖

ปาโนนทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๒๕๙/๐๑๓๐
สามเณรปริญญา  หอมพรมมา

๙/๕/๒๕๔๓
 ปาโนนทอง  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๓๑

พระสง่า สุจิตฺโต จวงโส
๑๐/๖/๒๕๐๐ ๒๘/๑/๒๕๕๓

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๒๕๙/๐๑๓๒

พระวาสนา ขนฺติโก ขุนบรรเทา

๕/๐๙/๒๕๑๑ ๑๙/๐๔/๒๕๕๕

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๒๕๙/๐๑๓๓

พระอรรถพล ิตสุโข แก้วศิลา

๑๐/๓/๒๕๓๖ ๒๔/๘/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๒๕๙/๐๑๓๔

พระกอบกิจ กตสาโร เกตุกอง
๖/๗/๒๕๑๖ ๑๔/๗/๒๕๕๘

ศรีสว่าง  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๓๕

พระณัฐดนัย ขตฺตปฺโ มอญขาย

๑๒/๙/๒๕๑๑ ๒๙/๑/๒๕๕๘

สระปทุมทอง  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๓๖

พระสุทธิชัย สุภทฺโท ชุมแวงวาป
๔/๙/๒๕๑๗ ๓/๓/๒๕๕๖

สังคมสามัคคี  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๓๗

พระหลวง ฉนฺทกาโม ทรัพย์สมบัติ
๔/๖/๒๔๙๐ ๙/๗/๒๕๕๓

สุคนธ์เทพนิมิต  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๓๘

พระเล็ก อาทาโร สีอ่อน

๑๑/๑/๒๕๐๒
๓/๖/๒๕๔๓

สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๓๙

พระประจวบ กตปฺุโ คำลอย

๓๐/๗/๒๕๒๗ ๒๔/๔/๒๕๕๒

สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระภูวรินทร์ ภูริวฑฺฒโก ฟาฝน

๑๔/๔/๒๕๒๖ ๒๙/๘/๒๕๕๕

สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๔๑

สามเณรจิตรภณ  มูลเพชร

๒๓/๐๒/๒๕๔๑

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๔๒

สามเณรบูรพล  มณีแสน

๘/๐๔/๒๕๔๑

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๔๓

สามเณรสุธินันท์  ดวงบุบผา

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๔๔

สามเณรชัยวัฒน์  เจริญชัย

๖/๐๙/๒๕๔๔

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๔๕

สามเณรธนดล  โพธิศรีรัตน์

์

๑/๐๗/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๔๖

สามเณรอภินันท์  เรืองจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๔๗

สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 ศรีสะอาด

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๔๘

สามเณรอดิศร  แสนกล้า

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๔๙

สามเณรเสรี  สนสุรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรสรธยา  ทองมา

๕/๑๐/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๕๙/๐๑๕๑

สามเณรประสิทธิพงษ์  เมืองศรีมาตร

๑/๑๑/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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