
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๔๙๖ รูป ขาดสอบ ๑๙๑ รูป คงสอบ ๓๐๕ รูป สอบได้ ๒๑๗ รูป สอบตก ๘๘ รูป (๗๑.๑๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรศรพิชัย  แซ่เฮอ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดชลธาราราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรทักษิน  ชอนแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 วัดชลธาราราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรสุทธิพงษ์  ทิถารโก

๑๖/๗/๒๕๔๕

 วัดปาเลไลยก์  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรบุรากร  บัวใหญ่รักษา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรพีรพล  อินทัง

๒๓/๖/๒๕๔๖

 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรยุทธพงษ์  สท้าน

๗/๘/๒๕๔๖
 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรธนาวรรณ  พงษ์ปลัด

๙/๘/๒๕๔๖
 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรอภิชัย  โยธา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรกิตวัฒนา  อดทน

๑๕/๑/๒๕๔๗

 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรทัสกร  ศรีบุรินทร์

๗/๗/๒๕๔๖
 วัดโพนงาม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรเดชณรงค์  ศรีบุรินทร์

๑/๑๐/๒๕๔๖

 วัดโพนงาม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระศรายุทธ ปฺาวุโธ กองแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๐๒
๒๘/๔/๒๕๕๕

วัดโพนทัน  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระจเร ถาวโร บุญแสง

๑๖/๙/๒๕๑๕ ๒๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดโพนทัน  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระคำบ่อ ปุรณธมฺโม สดใส

๒๖/๐๘/๒๔๘๗
๑๖/๗/๒๕๔๘

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระจอม จกฺกวโร บุษพันธ์

๐๕/๑๒/๒๔๙๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๒

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระปญญา ปสฺสโร เทียนมูลละ

๒๕/๒/๒๕๓๖ ๑๙/๔/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๑๗
พระอิทธิพล อิทธิโชโต พรหมศิริ

๐๗/๐๖/๒๕๒๖
๑๕/๑/๒๕๕๙

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระอนุชา อนุตฺตโร แก้วแสนทิพย์

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

๕/๘/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรพีรพล  น้อยคำตุ้ม

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระถนอมพล อธิปฺโ ศิลาไสย

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรกฤษฎา  ศรีพรม

๑๓/๕/๒๕๔๖

 วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๒๒
พระอุทิศ นนฺทธมฺโม จันทวัน

๒๙/๒/๒๕๑๑ ๒๕/๓/๒๕๕๖

วัดสันตยาวาส  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรศรันย์  โม้ดา

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรไตรภพ  เคระคุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 ศรีวิชัยวนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรสหภาพ  หล้าศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรสิทธิชัย  สงสอน

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรกัมปนาท  หอมพรมมา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรจีรศักดิ

์

 จันทวงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรธนพล  สุพรมอินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรณัฐวุฒิ  แสนหล้ากล

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรนิติกร  ผาละขันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรเด่นพงษ์  บัวภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรธีระพัฒน์  กำนา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรพงษ์พิทักษ์  นามตะไก้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธรัตชนก  ครุฑสร้อย

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 หัสรินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรณัฐพงษ์  ทรงเหล็กสิงห์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระพงษ์เทพ สิริวณฺโณ โนนทิง

๘/๐๘/๒๕๑๒ ๑๑/๑๑/๒๕๕๗

จอมศรี  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธนกฤต  เดชไธสงค์

๘/๐๘/๒๕๔๓

 จอมศรี  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรรวิทย์  พลเชียงขวาง

๔/๐๔/๒๕๔๔

 จอมศรี  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรสารภาพ  พรมทำ

๓/๐๓/๒๕๔๕

 จอมศรี  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระประยงค์ อุปสนฺโต เฟองบุญ

๘/๘/๒๕๐๘ ๒๕/๗/๒๕๕๐

ปาใต้  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระคงศักดิ

์

ผาสุโก โพผาวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๑๓
๑๘/๘/๒๕๕๓

ปาใต้  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๔๔
พระพิทักษ์ ยติโก นามวงษ์

๕/๔/๒๕๐๔ ๑๐/๘/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๔๕
พระสมชาย ชุตินฺธโร พิลาหอม

๒๘/๘/๒๕๒๕ ๑๐/๘/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๔๖
พระเอก สุนฺทโร ใยอำ

๒๐/๑/๒๕๒๗ ๑๐/๘/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรปยะราช  พุทธกันยา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิศรีหายโศก

์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระวิเชียร ถีรจิตฺโต แสนท้าว

๘/๐๘/๒๕๒๖
๐/๔/๒๕๕๓

โพนงาม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระจักรกฤษย์ จฺนทวิโส พาดี

๘/๘/๒๕๓๗ ๘/๐๘/๒๕๕๘

ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระนพคุณ จตฺตมโล คำมุงคุณ

๑๐/๑๐/๒๕๒๕
๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรวีระชัย  ศรีประเสริฐ

๓/๓/๒๕๔๕
 ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรอัครชัย  กรองแก้ว

๙/๙/๒๕๔๖
 ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระประสิทธิ

์

ธรรมโชโธ สืบสาย

๒๐/๒/๒๕๑๖ ๑๙/๕/๒๕๕๘

สันติวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรฐาปกรณ์  หนองใหญ่

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

 สันติวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรณัฐวุฒิ  โพธิสาร

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

 สันติวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรธนากร  โคตร์พันธ์

๐๘/๔/๒๕๔๕

 สันติวนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรสุริโย  สมยิง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 นำสวยภักดี  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระนิกร ขนฺติเทโว ทองลิม

้

๑๔/๖/๒๔๘๖

๓/๕/๒๕๕๐
วิเวกทีปาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระจตุพล อภินนฺโท สมหวังชัย

๒๕/๑/๒๔๙๙ ๑๘/๔/๒๕๕๔

วิเวกทีปาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระสุพล ิตสํวโร แม้นศิริ

๑/๔/๒๔๙๖ ๒๐/๗/๒๕๕๖

ศรีประทุมทอง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระสมควร ชาครธมฺโม ขัตติวงศ์

๒๖/๙/๒๕๑๐
๔/๔/๒๕๕๒

จอมมณี  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระสนธิ ธมฺมทีโป เหมือนมาตร

๓/๑๐/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๕๒

จอมมณี  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระสมพงษ์ อชิโต เย็นจัสตุรัส

๒๒/๙/๒๕๓๔
๒/๑/๒๕๕๘ ศิริธัมมารัตนานุสรณ์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระทักสิน ทีปโก เจียมคำ

๑๙/๑๒/๒๕๑๓
๑๒/๗/๒๕๕๔

สมศักดิพัฒนาราม

์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระศิลานุสร สิริปุณโณ ประสาร

๒๖/๔/๒๕๒๗ ๑๑/๑/๒๕๕๙

สมศักดิพัฒนาราม

์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระธานี ปภงฺกโร โลบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๓๐
๒๒/๔/๒๕๕๓

สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระณัฐพงค์ านิโย เสนานาม

๒๓/๒/๒๕๓๗ ๑๕/๑๐/๒๕๕๗

ปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระฐิฏตะกรณ์ านสมฺปนฺโน ปานเหลือง

๙/๔/๒๕๑๐ ๒/๗/๒๕๕๙
ปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระสีแดง จนฺทโชโต นามนะตะ

๕/๓/๒๕๐๕ ๘/๖/๒๕๕๗
ศรีกัมพล  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระสายันต์ อานนฺโท วังคีรี

๑/๑/๒๕๑๗ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ศรีทัศน์  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรวีรเดช  รู้ปญญา

๑๕/๔/๒๕๔๕

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรธีรพงษ์  สุวรรณโน

๑๑/๓/๒๕๔๖

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรอนุรักษ์  สุริวงษ์

๑๒/๔/๒๕๔๖

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรณัฏฐ์  มงคลช่วง

๒๒/๔/๒๕๔๗

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรธีรเดช  วิทยเวทย์

๑๗/๒/๒๕๔๔

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรยงยุทธ  ดำรงเชิดชู

๔/๖/๒๕๔๖
 

ศรีภูกระดึงพัฒนาราม
 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรพุฒิพงศ์  คุณพรรษา

๑๖/๗/๒๕๔๖

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระวิชิระ ปฺาสาโร ศิริลักษณ์

๕/๕/๒๕๒๕ ๒๑/๖/๒๕๕๔

ศรีสะอาด  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระสุดใจ ปริปุณฺโณ เพิมคำ

่

๑๒/๕/๒๕๐๔ ๑๘/๕/๒๕๔๗

ห้วยหมาก  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระสมควร ขนฺติโสภโณ พิมจันทร์

๒/๒/๒๕๐๒ ๘/๒/๒๕๕๙
ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระยอด ยติโก ชัยเชิด

๘/๕/๒๕๑๘ ๑๑/๕/๒๕๕๔

ดอยสวรรค์  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระพิทักษ์พงษ์ ภทฺทโก ดงสงคราม

๑๕/๙/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๘

โนนสว่าง  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระปยะ กตปฺุโ บุญเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๓๒ ๒๔/๐๑/๒๕๕๖

ปานาฝาย  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระครุฑราช ปภสฺสโร สุนทราวิรัตน์

๑๙/๒/๒๕๓๐
๕/๖/๒๕๕๙

ปานาฝาย  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระชาย สิริมงฺคโล พนารักษ์

๑๑/๑๒/๒๔๙๗
๒๘/๕/๒๕๕๑

ศรีจำปา  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระโกวิท สุโกวิโท เนรมิต

๐๗/๐๓/๒๕๐๑ ๑๓/๑๑/๒๕๔๔

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระครรชิต ธมฺมสาโร ชมรัตนสุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๑๔ ๓๑/๐๕/๒๕๔๗

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระธีระยุทธ ธีรธมฺโม อำแย้ม

๒๘/๑/๒๕๑๓ ๒๓/๖/๒๕๕๐

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระสมพงษ์ สิริจนฺโท ทินจันทร์

๑/๑๐/๒๕๓๕
๖/๕/๒๕๕๗

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระรัชภูมิ รกฺขิตธมฺโม คำอ้อ

๒๓/๙/๒๕๑๙ ๒๒/๖/๒๕๕๗

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระสิทธิชาติ นรินฺโท มูลดี

๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๗

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๙๒
พระภานุพงษ์ จารุเตโช ทินน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๗

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๙๓
พระสีหราช พนฺธมุตฺโต ชัยพันธ์

๑๗/๔/๒๕๒๙ ๑๗/๕/๒๕๕๙

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรชาญชัย  บรรณบดี

๒๕/๔/๒๕๔๓

 ใหม่ศรีชมภู  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๓ / ๗
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ลย ๔๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรตะวัน  มากมี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรวีระพงษ์  ธนะบุตร

๒๕/๓/๒๕๔๔

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรสุรพษ  กาพย์กร

๑๙/๖/๒๕๔๖

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรจิระศักดิ

์

 เกษทองมา
๙/๓/๒๕๔๗

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระทองจันทร์ อภิวณฺโณ โชติทอง

๒๐/๖/๒๕๐๑
๕/๖/๒๕๕๔

กู่คำ  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรพิสิทธิ

์

 คำมา
๘/๑/๒๕๔๓

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรชลนธี  กอพล

๓/๓/๒๕๔๓
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรกิรกิติ  แก้วกุดฉิม

๑/๑/๒๕๔๔
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรธนันชัย  คล้ายมี

๑๗/๗/๒๕๔๕

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรจรัญ  มันกุล

่

๒๙/๙/๒๕๔๕

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรสมชาย  บรรณารักษ์

๒๗/๑/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรสมศักดิ

์

 แก้วดอนไพร
๗/๓/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรขจรเกียรติ  ขันแก้ว

๓๑/๓/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรขจรศักดิ

์

 ขันแก้ว

๓๑/๓/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรสุรศักดิ

์

 เนืองศรี

่

๑/๔/๒๕๔๖
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรนิรุต  อย่ามีภัย

๖/๖/๒๕๔๖
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรชนกันต์  เพียรไทยสงค์

๑๑/๖/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรธนธรณ์  มาสุ่ม

๒๘/๙/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรเจิมศักดิ

์

 จันทร์เขียว

๒๙/๙/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรธวัทชัย  เจ็กจันทึก

๑๕/๑/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรณัฐพล  แก้วทูล

๒๑/๒/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรธนวุฒิ  คำเกษ

๑๐/๓/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระชนะ สุวณฺโณ มลีรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๑๒ ๒๙/๐๗/๒๕๔๗

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระศักดินาม

์

จารุวณฺโณ โพธิวันนา

์

๑๔/๐๕/๒๕๑๗ ๐๖/๐๗/๒๕๔๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระณรงค์ ถาวรธมฺโม จงสถาวร

๒๓/๐๑/๒๔๙๗ ๑๙/๑๐/๒๕๔๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระไพบูลย์ ธมฺมวโร ลาดี

๐๕/๐๓/๒๕๐๒ ๑๔/๐๒/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระสามารถ ธมฺมธีโร คามะดา

๑๑/๐๔/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระจีรศักดิ

์

จิรวฑฺฒโน ภูศรีฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระคำพอง ทินฺนวโร วงศ์คำจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๑๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๒๔
สามเณรปาริวัฒน์  จุลละนันท์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรเจษฎา  นิพวงลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรณัฐนนท์  จำปาสิม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรสุทธิพงศ์  สุนประทุม

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรอนันต์เทพ  ติสระ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรยงยศ  วรรณไชย

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๔ / ๗
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ลย ๔๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรอนันตสิน  โตเปยม

๑๔/๘/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรไพรัช  พึงมีสุข

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรศุภกร  สีดามุย

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรธนดล  มุกอาษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรนนทกิจ  คำมี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรภูสิทธิ  เพชรราช

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรยุทธจักร  ทองจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๓๗
สามเณรทักษ์ดนัย  พิมพ์เกาะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรปติพงษ์  นิพวงลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรวุฒิชัย  มะลิคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระวิวรรธน์ ถิรสทฺโธ ใบยา

๘/๓/๒๕๒๙ ๒๕/๓/๒๕๕๘

ศรีสว่างจอมแจ้ง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระสุทิน จิรวฑฺโฒ จันดีน้อย

๑๓/๕/๒๕๐๑ ๑๙/๗/๒๕๕๘

อัมพวัน  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระปญญา ปภาโส โอคะภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๑๓
๑๐/๐๓/๒๕๕๔

ร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรหิรัญ  วันโย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรสุธี  อุ่นใจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรเดชาวัต  ชินพันธุ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรกฤษฏา  ศิริคุปต์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรชลกร  โคปน

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระเสก อมโร ศรีบุญมี

๑๕/๐๒/๒๕๒๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรทัชภูมิ  ศรีภูมิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรธีรนาฎ  จันทัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรธวัชชัย  อุทธบูรณ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรพงศกร  ช่างคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระอรุณ อรุโณ ศรีหา

๑๓/๐๔/๒๕๑๔ ๐๓/๐๖/๒๕๓๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระเรียง ปภากโร นอกคอก

๐๙/๑๒/๒๔๙๕ ๑๐/๐๒/๒๕๕๕

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระมงคล วุฒิสาโร หลวงแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๐๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระทรงเดช คุณธมฺโม แก้วบุญศรี

๓๐/๐๙/๒๕๑๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๕๗
พระพิพัฒน์ ปภสฺสโร ลาหัวคน

๒๙/๐๗/๒๕๒๕ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๕๘
พระศรชัย อิทฺธิธโร คงมังคะละ

๑๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรพุฒิพงษ์  แซ่จัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๖๐
สามเณรทินกร  อายุอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระอำคา ิตธมฺโม โสประดิษฐ์

๐/๑๐/๒๕๒๖ ๒๕/๔/๒๕๕๖

โคกงาม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระทองเลือน

่

อนาลโย สารกุมาร -/-/๒๕๐๑

๒๕/๖/๒๕๕๘

โคกงาม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระประกาศิต วชิโร สุธงสา

๓๐/๙/๒๕๒๐ ๑๒/๗/๒๕๕๘

โคกงาม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระเดช สุธีโต การะเกตุ

๒๖/๑๑/๒๕๑๙
๑๒/๕/๒๕๔๗

จอมแจ้ง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๕ / ๗
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ลย ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระพันฤทธิ

์

ปฺาวโร แก้วเกษศรี
๐/๗/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๘

จอมศรี  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระอนุพงษ์ จตฺตวโร สุคงเจริญ

๐/๔/๒๕๒๕ ๔/๔/๒๕๕๙
จอมศรี  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระสวาท ปยสีโล เนธิบุตร -/-/๒๔๙๖

๑๐/๑๒/๒๕๕๗

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระวิเศษศิลป ตปสีโล อิมรัมย์

่

๒๒/๕/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๖๙
พระนิคม เขมิโก ธรรมครบุรี

๐/๙/๒๕๑๒
๑๒/๗/๒๕๕๖

โนนสว่าง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๗๐
สามเณรธิวา  ศรีเจริญ

๐/๑๒/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรชินกร  ศรีเจริญ

๐/๔/๒๕๔๔
 โพนชัย  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๗๒
สามเณรเปรมศักดิ

์

 อ้ายแก้ว
๙/๓/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรวีนภาพ  จันทะพินิจ

๐/๑๒/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรณัฐพงษ์  เนตรแสงศรี

๐/๑๑/๒๕๔๖

 โพนชัย  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรจักรพงษ์  ภักดีสอน

๖/๔/๒๕๔๖
 โพนชัย  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรกานต์ชนก  จันทร์วิโรจน์

๒๗/๒/๒๕๔๗

 โพนชัย  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรนันทวุฒิ  บุญสายยัง

๐/๑๐/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๗๘
สามเณรธนาดร  พันธ์สาย

๐/๑/๒๕๔๔
 โพนชัย  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระพีระพล อคฺคาโณ กันหาธรรม

๒๙/๑๐/๒๕๑๙
๒๘/๖/๒๕๕๗

มัชฌิมาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระสุธรรม จตฺตมโล สิงห์สถิตย์

๓๐/๕/๒๕๐๓
๓/๑/๒๕๕๘

มัชฌิมาราม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๘๑
พระสนัน

่

เตชปฺโ เสนานุช
๐/๖/๒๔๙๒

๑๐/๑๐/๒๕๕๐

ศรีมงคล  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๘๒
พระพะยอม จนฺทปฺโ ลิมประเสริฐ

้

๒๕/๔/๒๔๘๗

๗/๗/๒๕๕๐
ศรีสว่าง  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๘๓
พระสำเนียง สิริภทฺโท อุ่นแก้ว

๒๖/๑๐/๒๔๙๙ ๑๗/๑๐/๒๕๕๑

ศรีสะอาด  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๘๔
พระเสริญ วชิราโณ สุขศรี

๐/๓/๒๔๙๘ ๒๐/๑/๒๕๔๓
สว่างอารมณ์วัฒนา  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๘๕
พระบุญยรัตน์ ถาวโร สุวรรณชาติ

๘/๓/๒๕๑๘
๒๒/๑๑/๒๕๕๖

สว่างอารมณ์วัฒนา  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๘๖
พระบุญคิน จิตธมฺโม วังคีรี

๐/๑/๒๕๑๘ ๑๐/๑/๒๕๕๘
สว่างอารมณ์วัฒนา  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๘๗
พระบุญมี ปริปุณฺโณ ศรีเจริญ

๐๑/๐๒/๒๔๙๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

ดอนชัย  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๘๘
พระศุภศิลป สิริจนฺโท แก้วยาศรี

๑๑/๑๐/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๕๘
โพธิศรี

์

 

ลย ๔๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรจักรพงษ์  สุวรรณนัง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 โพนข่า  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรวสุอนันต์  อุ่นใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 โพนข่า  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรไมค์  เรืองชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 โพนข่า  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๙๒
สามเณรวรพล  ชาวนำปาด

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรสุระชัย  ตอสันเทียะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรนันทกร  สุดน้อย

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๙๕
สามเณรทรงเกียรติ  ดวงแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๙๖
สามเณรพุฒินันท์  ปานชารี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๙๗
สามเณรธนวุฒิ  นาสังข์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๙๘
สามเณรรวิโรจน์  พันจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๒๖๐/๐๑๙๙
สามเณรชัชวาล  แสนคำเฮือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 ลาดปูทรงธรรม  
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ลย ๔๒๖๐/๐๒๐๐
พระคงศักดิ

์

อภินนฺโท พาณิชย์
๙/๓/๒๕๒๘ ๒๔/๑/๒๕๕๔

ศิริมงคล  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๐๑
พระกิติพงษ์ ปฺาวโร วันทองสุข

๑๗/๕/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๐๒
พระสวัสดิ

์

สุภภโค ผุดผ่อง

๒๕/๑๑/๒๕๒๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

โพนทอง  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๐๓
พระพิชิตศักดิ

์

ิตคุโณ วงค์ชัย

๒๙/๐๓/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

โพนทอง  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๐๔
พระบรรจบ ปภสฺสโร ทวีชีพ

๕/๐๘/๒๕๒๑ ๙/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๐๕
สามเณรธีระพงษ์  วรวิเศษ

๘/๑๒/๒๕๔๑

 โพนทอง  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๐๖
สามเณรอนุรักษ์  สาระฤทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 โพนทอง  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๐๗
สามเณรนราศักดิ

์

 เสียงใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 โพนทอง  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๐๘
สามเณรพลวัฒน์  จันไข

๔/๐๓/๒๕๔๗

 โพนทอง  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๐๙
พระศุภเกียรติ โสภโณ ศรีบุรินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วารีสาร  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๑๐
สามเณรณัฐวุฒิ  รอดทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 วารีสาร  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๑๑
สามเณรภูนิพนธ์  ไชยคีนี

๕/๑๒/๒๕๔๖

 วารีสาร  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๑๒
สามเณรเกริกเกียติ  นามณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 วารีสาร  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๑๓
พระวรพล อคฺคพโล แซ่เบ๊

๒๓/๐๑/๒๕๐๙ ๑๔/๐๑/๒๕๕๕

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๑๔
สามเณรศราวุธ  วังคีรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๑๕
สามเณรณัฐพงษ์  สุขศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๑๖
สามเณรสัตตยา  บูรณวิชิต

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๒๖๐/๐๒๑๗
สามเณรเอกลักษณ์  นิเวชกุล

๖/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีภูเรือ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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