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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๘๘ รูป ขาดสอบ ๙๒ รูป คงสอบ ๙๖ รูป สอบได้ ๖๕ รูป สอบตก ๓๑ รูป (๖๗.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๒๖๐/๐๐๐๑
พระศิริชัย อธิปฺโ ดิษาภิรมย์

๑/๑๐/๒๕๒๕ ๙/๑๐/๒๕๕๗

ปาภูเหล็กวนาราม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๐๒
พระนาทนที สุธมฺโม แปลงยศ

๑๑/๓/๒๕๒๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

ศรีภูมิ  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๐๓
พระวายุพักตร ภทฺทาจาโร แก้วเกต

๗/๙/๒๕๓๒ ๑๑/๒/๒๕๕๔

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๐๔
พระพิชิต สุวิทิโต พัฒนสุขสิริ

๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๐๕
พระแส่วคำ รตนโชโต อินทะวิจิด

๑๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๐๖
พระสุรศักดิ

์

กนฺตสีโล ชิณโชติ

๒๐/๔/๒๕๓๐ ๒๙/๔/๒๕๖๐

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๐๗
พระวิทยา ธมฺมธโร ประทุมกุล

๒๔/๑/๒๕๓๐ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรภัทรพล  คำพรมมี

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรธวัชชัย  ปนทอง

๒/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรธาวิต  แซ่ว่าง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรเฉลิมชัย  สันจันดา

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรปติกร  บุญเตือน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรนันทการณ์  นิราช

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรดนัย  ยมดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรกิติพงษ์  ผิวศิริ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรวีระยุทธ  หาแก้ว

๓/๑๑/๒๕๓๙

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรอุดมศักดิ

์

 เฉลิมชัย

๓/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๑๘
พระสมศักดิ

์

อริฺชโย ชัยชนะ

๒๕/๘/๒๕๑๗ ๑๘/๖/๒๕๔๒

ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๑๙
พระคำภา สุกฺคธมฺโม โคตมาค

๖/๖/๒๔๘๙ ๙/๑๐/๒๕๕๔

ห้วยสีเสียด  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรกิติกร  แซ่โซ้ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรญาณพงศ์  ถุนาพรรณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรศุภชัย  จันทร์วงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอวิรุทธ์  พุดบุรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรชยวัฒน์  เคนทวาย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๓

้
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ลย ๖๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรไชยวัฒน์  กองเกิด

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรเฉลิมชนม์  โห้เฉือย

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธนภัทร  ประพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรวุฒิ  เวฬุวนารักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรธีระพงศ์  แซ่โซ้ง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรธนธรณ์  สิงหล้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรพีระพล  บุญญาธีรพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๒๖๐/๐๐๓๒
พระประยูร อจโล ศรีมนตะ

๑๖/๔/๒๕๑๐ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ปาผาซำแคน  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๓๓
พระปรีชา จิรตฺถิโก เสือโคร่ง

๒๕/๑๑/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสะอาด  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๓๔
พระชาญชัย ชยมงฺคโล ผลบุญ

๑๘/๒/๒๕๒๓
๑๐/๕/๒๕๖๐

ปวิเวการาม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๓๕
พระนัฐวัตน์ กิตฺติาโณ พิมสร

๒๑/๑๒/๒๕๒๔

๗/๑/๒๕๔๕
ปาม่วงไข่  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๓๖
พระกุศล ปุณณภาโร ศรีสังข์

๐๕/๑๐/๒๔๙๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๑

เกาะแก้ว  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๓๗
พระเสริฐ กิตติคุโณ เบ็งยา

๑๕/๑๑/๒๕๑๑
๐๑/๐๖/๒๕๓๗

จันทรังษี  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรศรายุทธ  บรรพลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 จันทรังษี  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธนพนธ์  คำจันดี

๘/๙/๒๕๔๔
 จันทรังษี  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๔๐
พระรัตนศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ บทมาตร

๓๐/๓/๒๕๐๗
๙/๗/๒๕๕๙

นาอีเลิศ  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๔๑
พระธรรมนูญ ธมฺมชโย เชือนุ่น

้

๑๐/๑๒/๒๕๓๖
๒๕/๙/๒๕๕๗

โนนกกจาน  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรวรวุฒิ  บุญหลาย

๒๑/๘/๒๕๔๔

 โนนสว่าง  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรทรงเดช  เนืองจำนงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 ประชาสรรค์  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรศรีวิชัย  พนาอุดม

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๔๕
พระณรงค์ศักดิ

์

มุตฺตจิตฺโต แผงเพ็ชร

๑๐/๑๐/๒๕๒๘ ๒๘/๑๒/๒๕๕๕

ปาถาวรธรรมสถิตย์  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๔๖
พระสมอง ิตธมฺโม ศรีหะ

๑๗/๕/๒๕๑๐
๑/๕/๒๕๓๔

ปาสัมมานุสรณ์  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๔๗
พระพร้อมพงศ์ พฺรหฺมโชโต ศรีไส

๑๙/๔/๒๕๒๘ ๐๓/๐๒/๒๕๕๔

ปาสัมมานุสรณ์  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๔๘
พระสมบัติ อธิจิตฺโต แสนอินอำนาจ

๒๘/๑๑/๒๕๑๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

พัทธสีมาราม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๔๙
พระสุวินท์ ถาวรจิตฺโต ก้านพลู

๒๑/๙/๒๕๑๗ ๒๙/๗/๒๕๕๘

ภูตูมวนาราม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๕๐
พระวรวุฒิ ขนฺติคุโณ เกิดสวรรค์

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ภูตูมวนาราม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๕๑
พระเลข สํวโร โยธาภักดี

๑๕/๐๗/๒๔๙๕

๙/๑๐/๒๕๕๐

ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๕๒
พระณรงค์ชัย วีรชโย สารวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

๒๐/๕/๒๕๕๘

ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๕๓
พระศรราม อภิจาโร สิงห์ลี

๒๑/๐๖/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๕๔
พระจิระพงศ์ มหาชยนฺโต สวนกุดเลาะ

๙/๑/๒๕๓๓ ๑๔/๑/๒๕๕๓

ขามชุม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๕๕
พระราชวัฒ โกสโล รัตนชัย

๔/๑๐/๒๕๑๙ ๖/๐๗/๒๕๕๗

ขามชุม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๕๖
พระอภิสิทธิ

์

ชินวํโส เกตุภูงา
๑/๘/๒๕๓๒ ๑๓/๔/๒๕๕๘

ขามชุม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรพรพรหม  พราหมณี

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 ขามชุม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรดนัยศักดิ

์

 แสนสุข

๗/๑๑/๒๕๔๑

 ขามชุม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๒๖๐/๐๐๕๙ สามเณรศักดิดา

์

 แก้วถินดง

่

๑๓/๑/๒๕๔๖
 ขามชุม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๖๐ สามเณรจีระศักดิ

์

 ไสยันต์ ๖/๔/๒๕๔๒  ขามชุม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๖๑ สามเณรวิทวัส  พิมพุฒิ
๑๐/๖/๒๕๔๓

 ขามชุม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๖๒ สามเณรกิตติศักดิ

์

 อุดมศรี ๙/๑/๒๕๔๖  ขามชุม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๖๓ พระพงษ์พสิน สุจิณฺโณ จองธนรัตน์
๑๕/๘/๒๕๒๙

๑/๖/๒๕๕๙ ปาสันติธรรม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๖๔ พระศุภวุฒิ ติสรโณ พุทธศรี
๐๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

ลย ๖๒๖๐/๐๐๖๕ พระอุเทน ปยสีโล กำจร
๑๒/๖/๒๕๑๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ปาท่าสวย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย(ธ)  ๓ / ๓

้

http://www.tcpdf.org

