
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๓๒๒ รูป ขาดสอบ ๑๑๔ รูป คงสอบ ๒๐๘ รูป สอบได้ ๑๖๘ รูป สอบตก ๔๐ รูป (๘๐.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระอุกฤษฏ์ อุคฺคจิตฺโต ภูมิศรี

๒๙/๙/๒๕๑๗

๑/๗/๒๕๖๐
ปานำภู  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระกิตติศักดิ

์

สิทฺธิสกฺโก โคตรวงษา

๒๗/๕/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
ปานำภู  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระพงษ์สุวรรณ ปฺาวโร สิทธิเสนา

๒/๖/๒๕๒๖
๗/๗/๒๕๖๐

ปานำภู  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรวิษณุ  ธรรมมีชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ปาภูเหล็กวนาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรอดิศักดิ

์

 แก้วนารี

๒๐/๙/๒๕๔๐

 ปาภูเหล็กวนาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระอรรถพล ถาวรคุโณ พลโยธา

๑๘/๙/๒๕๓๔ ๑๓/๑/๒๕๕๙

ศรีภูมิ  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระอริย อริโย วชิรวาฑิต

๑๙/๙/๒๕๑๔ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

ศรีภูมิ  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรโชคทวี  ขอเห็นกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีภูมิ  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรศักดิดา

์

 ดอนพลทัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีภูมิ  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 พิมคีรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีภูมิ  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระจำเริญ คุณวโร เชียงอินทร์

๑๐/๗/๒๕๑๐
๓/๔/๒๕๓๕

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระพยุง อธิจิตฺโต พรมบุตร

๑๐/๖/๒๕๒๒ ๒๕/๖/๒๕๔๔

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระประสิทธิศักดิ

์

ถาวรธมฺโม ดีสุทธิ

๑๙/๕/๒๔๙๔ ๑๙/๕/๒๕๕๐

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระมนตรี สนฺตมโน อ่อนศิริ

๓๐/๐๑/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๐

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระณภัทร เขมจิตฺโต ตังตรงจิตต์

้

๑๔/๘/๒๕๑๐ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระจักพงษ์ กิตฺติวํโส พุ่มห้อย

๑๖/๔/๒๕๒๒ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระอภิสิทธิ

์

กนฺตสิทฺโธ สมิตชาติ

๑๗/๔/๒๕๒๒

๑/๗/๒๕๖๐
ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระกรนันท์ กิตฺตินนฺโท นวลเพ็ญ

๒๓/๗/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระธนกร กิตฺติธโน ศิริหล้า

๑๗/๔/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระเกรียงไกร กนฺตวีโร พิลาชัย

๑๐/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๗/๒๕๖๐

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรพงศธร  พรหมหาลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรสันติภาพ  บูรพารัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรธีรภัทร  พุทธเสน

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรธีระภัทร  สืบจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรวชิรวิทย์  หาญเดช

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรพลเดช  แดงกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรวุฒิชัย  ศรีบุรินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรประสิทธิ

์

 สาลีแสง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรธนโชติ  ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรสรยุทธ  ชาวเกษตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรธวัชชัย  ช่วยศิริ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรธีรเมธ  คำนอก

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรวิทวัส  ธรรมสุนา

๒๘/๗/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรธีระพงษ์  เสนานุช

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธรณินทร์  สาแสน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรวีรภัทร  ศรีบัวรินทร์

๑๘/๙/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรธนพล  เย็นกระแส

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรโรจน์ศักดิ

์

 บัวระพา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรอนันต์สิทธิ

์

 จอนพรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรพุฒินันท์  พันธ์โพธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรวรกานต์  นามอาษา

๑๙/๗/๒๕๔๑

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระอนุวัฒน์ ปฺาวฑฺฒโน แซ่ตัน

่

๙/๔/๒๕๑๓ ๒๓/๒/๒๕๔๖

ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระสว่าง ขนฺติธโร ศรีนาง

๒๓/๑๑/๒๕๓๐
๑๙/๗/๒๕๕๓

ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระนวพัสตร์ ยโสธโร พรหมราช

๒/๑๐/๒๕๒๘
๙/๗/๒๕๕๗

ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระเกรียงไกร ถิรจิตฺโต แก้ววงษา

๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระวิชญ์พล ปยพโล บุญโส

๓/๔/๒๕๒๓
๑๒/๑๑/๒๕๕๙

ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรพีรพัฒน์  คลองยุทธ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรอนุภัทร  สุ่ยหนู

๑/๘/๒๕๔๗
 ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรรพีภัทร  สุพรหมอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระสุทินัน อตฺตคุตฺโต ตาควัน

๒/๒/๒๕๐๗
๑๓/๗/๒๕๕๔

ศรีพนมมาศ  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระวิภาส สุจิตฺโต สุขะ

๑๓/๖/๒๕๑๗ ๗/๑๒/๒๕๕๗

ศรีพนมมาศ  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระทวี จิรธมฺโม ดำริห์

๑๖/๑๐/๒๕๑๖
๒๙/๗/๒๕๕๘

ศรีพนมมาศ  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระบุญส่ง อมโร สอนพรม

๑๐/๒/๒๕๑๔
๒/๗/๒๕๖๐

ศรีพนมมาศ  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระอนุชิต จารุวณฺโณ ใจเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๓๕ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระสำราญ สิริวณฺโณ แก่งจำปา

๒๔/๕/๒๕๑๗ ๑๙/๒/๒๕๖๐

ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระธนาวุฒิ ธมฺมโชโต มณีรัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๐ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรอำพล  ภูจอมจิตร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรศุภณัฐ  วรรณทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรพรเทพ  จันทวรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๖

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรจิตพล  แซ่โซ้ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรธัญนพ  พิมสอน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรศิริโรจน์  บุญจริง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรกิตติพัฒน์  สากล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรอริย์ธัช  วังคีรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรผดุงเดช  งิวเหลียม

้ ่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรธนพงษ์  พรหมดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรรวิช  โยอาสี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรภูวไนย  แซ่ท้าว

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรวิศวะ  วงค์ศรีวอ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรศุประชา  ชัยรักษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรชัชวาลย์  จอมมาลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรธนากร  เทพณรงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรชัยณรงค์กร  แก้วดวงดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรวรากร  คำอยู่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรกฤษดา  วันทองหลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรศักดิบดินทร์

์

 สิงห์อุดร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรธนธรณ์  พิลาฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรเมวรรณ  ไชยแสง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรนนทกร  วีระกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรติง

่

 สุดวิไล

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรภคพล  ชินโสภา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรชินบัญชร  เอือไธสง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระประทวน วรคุโณ จันทะคุณ

๓๐/๑๒/๒๕๑๓
๒๓/๕/๒๕๕๖

ปาผาซำแคน  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระเพลิน พลวุฑฺโฒ แสงราช

๑๘/๙/๒๔๙๗ ๑๐/๑๒/๒๕๕๗

ปาผาซำแคน  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระสมร โกสโล นาคเสน

๒๒/๑๐/๒๕๒๒
๒๙/๗/๒๕๕๘

ถำผาขาม  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิธมฺโม มะลีแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๓๖
๑๑/๓/๒๕๖๐

ถำผาขาม  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระสุรชัย สุเมโธ สร้อยจันดา

๑๙/๓/๒๕๓๖ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ถำผาขาม  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรเดชนิน  สมพร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 ท่าสะอาด  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระณัฐวัตร อภิปฺุโ เกษศรี

๑๓/๖/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ปาเทพมงคล  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๙๐
พระกิตติศักดิ

์

สิริธมฺโม ศรีบุรินทร์
๙/๒/๒๕๓๙ ๘/๖/๒๕๖๐

ปาเทพมงคล  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๙๑
พระสุชาติ มหพฺพโล ศรีบุรินทร์

๙/๓/๒๕๓๘
๒๐/๑๐/๒๕๕๘

ปาเทพรังสี  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๙๒
พระภิธิศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม กองศรี

๓๐/๑๐/๒๕๒๖
๒๘/๑/๒๕๕๓

ห้วยปลาดุก  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๙๓
พระสุกี สุขกาโม เนาว์สน

๕/๔/๒๕๑๗ ๒๘/๒/๒๕๕๕

ห้วยปลาดุก  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๙๔
พระณัฐวุฒิ ธนปาโล คำภูชา

๑๑/๑/๒๕๓๕

๕/๖/๒๕๖๐
ห้วยปลาดุก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๑๖๐/๐๐๙๕
พระประชากร ปฺาวุฑโฒ จันดาเวียง

๒๗/๓/๒๕๑๘ ๒๒/๕/๒๕๕๕

สว่างอารมณ์  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๙๖
พระสุรชัย สุธีโร ศรีเสริม

๒๔/๒/๒๕๒๘ ๑๓/๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ลย ๖๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรพรพิลุน  พรมอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ถินฐานรังสิต

่

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรอนันต์  เบญขุนทด

๓๐/๕/๒๕๔๖

 ถินฐานรังสิต

่

 

ลย ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระสุวรรณ สีลธโร ภูวิชัย

๑๑/๗/๒๕๒๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ปวิเวการาม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระคำสี สนฺติโก ภูมิลึก

๑๔/๓/๒๕๑๘

๕/๓/๒๕๖๐
ปวิเวการาม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระเคดาร มหาปฺา กาเนเคอร

๒๗/๒/๒๕๑๘ ๒๗/๔/๒๕๕๖

สมเด็จภูเรือ  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระโจนาทาน ธมฺมปโร โจลิน

๒๑/๑๑/๒๕๓๐
๑๑/๑/๒๕๕๘

สมเด็จภูเรือ  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๐๓
พระกาเบรียล ปูริธมฺโม พาแรน คีคารี

๖/๔/๒๕๓๒ ๑๑/๑/๒๕๕๘

สมเด็จภูเรือ  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๐๔
พระรบิ ปยุตฺโต ปุน

๙/๑๐/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สมเด็จภูเรือ  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๐๕
พระปุนีท อรุโณ สิงขัล

๑/๗/๒๕๒๒ ๔/๑๒/๒๕๕๙

สมเด็จภูเรือ  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๐๖
พระเอกจิต อภิชาโต ร่มพฤกษ์

๒๐/๒/๒๕๒๖ ๔/๑๒/๒๕๕๙

สมเด็จภูเรือ  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๐๗
พระคอร์มัค สุทฺธาสทฺโธ บเราน

๘/๘/๒๕๒๙ ๓๐/๑/๒๕๖๐

สมเด็จภูเรือ  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๐๘
พระสีหนาท ธีรวโร สาบุดดา

๒๑/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
สมเด็จภูเรือ  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๐๙
พระยศภัทร์ ทีปงฺกโร อาษารัฐ

๒๗/๖/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
สมเด็จภูเรือ  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๑๐
พระแอ๊ด ปาวุฒฺโธ สายคำแต่ง

๓/๑๑/๒๕๑๗
๕/๗/๒๕๕๔

วังเดือนห้า  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๑๑
พระชาญชัย ปฺาวโร อุปรีที

๑๘/๙/๒๕๒๓ ๒๙/๑/๒๕๖๐

วังเดือนห้า  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรสุริยา  โคตรมหา

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

 จันทรังษี  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ศรีหาคลัง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

 จันทรังษี  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรสิทธิพล  สารวงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

 จันทรังษี  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๑๕
พระภูศิษฐ์ โชติมนฺโต ทวีพัฒนะพงษ์

๒๘/๔/๒๕๒๔ ๒๗/๖/๒๕๖๐

นาอีเลิศ  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรบุรีรินทร์  บุญมี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 โนนสว่าง  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๑๗
พระอดิศักดิ

์

อติวีโร ผงบุญตา
๑/๗/๒๕๓๓ ๑๕/๒/๒๕๕๘

ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๑๘
พระธนพล กลฺาโณ หาญรุ่งโรจน์

๑/๕/๒๕๑๕ ๑/๗/๒๕๖๐
ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรดำริ  กฤตยพาณิชย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรฐปนา  แสนสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรชาติชาย  คุณก้องไพร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรชัยวัฒน์  คุณก้องไพร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 บุญเกษ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรสุชาติ  โกศลการกิจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรยุทธนา  กฤตยพาณิชย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๒๖
พระสี เมตฺติโก กำจัด

๑๐/๓/๒๕๐๘ ๒๒/๖/๒๕๒๙

ปาหนองสิม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๒๗
พระทิน จนฺทโชโต บุญรอด

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๗/๑๐/๒๕๕๗

พัทธสีมาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรภูวดล  สุวรรณโรจน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 พัทธสีมาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๒๙
พระสุขสันต์ สนฺติธมฺโม ทิวาพัฒน์

๓๑/๑๐/๒๕๒๓
๒๒/๖/๒๕๕๙

ภูตูมวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔ / ๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๑๖๐/๐๑๓๐
พระยิงยวด

่

สิริชโย ชาภักดี
๔/๖/๒๕๒๖

๕/๒/๒๕๖๐
ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๓๑
พระบุญรอด เขมปฺุโ ประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

๑๗/๓/๒๕๖๐

ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๓๒
พระอนุรักษ์ อนุชาโน สิงห์สุวรรณ

๑๔/๗/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๓๓
พระพิมพ์ วิสุทฺธิโก กองสิงห์

๗/๖/๒๕๑๒ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๓๔
พระอนุชา ธมฺมชาโน สอยไสย

๓๑/๘/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๓๕
พระวัชรชัย อคฺคจิตฺโต สิงห์ทองทราย

๐๒/๐๙/๒๕๑๖ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณวนาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๓๖
พระณัฐพล ขนฺติสาโร คำสิงห์

๓๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสุวรรณวนาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๓๗
พระอภิชาต สุขิโต ลุนทะโสด

๘/๐๘/๒๕๔๐ ๒๐/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุวรรณวนาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๓๘
พระอภิวัฒน์ สุจิตฺโต ลุนทะโสด

๘/๐๘/๒๕๔๐ ๒๐/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุวรรณวนาราม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๓๙
พระเรืองสันต์ วิโรจโน พันธะเสริม

๒๕/๖/๒๕๒๐ ๒๐/๗/๒๕๔๘

ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๔๐
พระอภิสิทธิ

์

อภิชาโณ แสนวัง
๗/๕/๒๕๓๒ ๑๕/๕/๒๕๖๐

ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๔๑
พระธรรมคุปต์ ทีปธมฺโม ชาวโพธิ

์

๘/๑๒/๒๕๐๘ ๒๓/๖/๒๕๖๐

ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๔๒
พระปรัชญา ธมฺมิโก ผาสุก

๑๐/๔/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรวัชระ  พรมดี

๑๔/๒/๒๕๔๑

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรศราวุฒิ  น้อยสิมมะ

๒๘/๒/๒๕๔๒

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรณัฐวุฒิ  สุขบัว

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรปรัชญาทวี  ธรรมรัง

๒/๒/๒๕๔๔
 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรนรากร  หอมสนิท

๒๘/๓/๒๕๔๔

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรนิติวัฒน์  บงไพบูลย์

๑๐/๗/๒๕๔๔

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรเบญจศิล  คำมุงคุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรชาตรี  วนาพรสวัสดิ

์

๒/๔/๒๕๔๕
 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรกุลเดช  ศรีวิชา

๘/๔/๒๕๔๕
 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรนรากร  เรียงหา

๑๗/๙/๒๕๔๕

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรกนก  สดส่าน

๑๓/๑/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรพัชรพล  แก้วทอง

๑๘/๑/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรสุเมธ  วิวาสุข

๑๑/๔/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรธีรโชติ  จันทร์สว่าง

๒๙/๗/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรสุเทพ  โสดามา

๔/๑๑/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรธนายุทธ  ชัยแสง

๑๐/๑/๒๕๔๗

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรเจษฏาภรณ์  เถาพุทธา

๑๗/๓/๒๕๔๗

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรขวัญดี  พรมลา

๒๒/๔/๒๕๔๗

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรสหภพ  แก้ววาฤทธ์

๒๔/๗/๒๕๔๗

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรยรรยง  คนทาทอง

๓๐/๘/๒๕๔๗

 ขามชุม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรเจษฏา  อาจวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 ขามชุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๑๖๐/๐๑๖๔ พระกรวิทย์ ปฺุกโม นามวงศ์
๒๓/๘/๒๕๓๓ ๑๕/๑/๒๕๖๐ ปาสันติธรรม  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๖๕ พระไกรศักดิ

์

านิสฺสโร นามวงษ์
๒๓/๕/๒๕๑๐

๑/๘/๒๕๕๕ ภูคำเป  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๖๖ พระปรีดา ชาตวีโร ทาสีทอง ๒/๗/๒๕๑๑
๒๗/๑๑/๒๕๕๘

ภูคำเป  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๖๗ พระดนัย ภีราโณ ชินเชษฐ์
๓๑/๓/๒๕๓๓

๓๐/๓/๒๕๖๐ ภูคำเป  

ลย ๖๑๖๐/๐๑๖๘ พระประกาศิต กิตฺติสทฺโธ สมจิต ๒/๙/๒๕๓๔ ๑/๙/๒๕๖๐ ภูคำเป  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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