
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๖๙ รูป ขาดสอบ ๓๒ รูป คงสอบ ๑๓๗ รูป สอบได้ ๖๘ รูป สอบตก ๖๙ รูป (๔๙.๖๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระณชพงษ์ กิตฺติโสภโณ วุฒิวงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรมนัส  เครือบ้านนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรศรัญพงค์  พะสุนิ

๐๕/๐๙/๒๕๓๙

 จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรภิชเดช  ศรีวรรณภูมิ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

 จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรสามารถ  โคตโสภา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

 จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรอรรถพล  สิมนอก

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 ทุ่งสว่าง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระปริญญา ปภากโร พระราช

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ปาอินทชัย  

นค ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระอุดมพงษ์ พนฺธมุตฺโต วรวิจักษณ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาอินทชัย  

นค ๖๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรนิธิศ  สำราญดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรสถาพร  เข็มพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรนิธิพล  ขันทมูล

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรบุญชู  โถชาลี

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรพิชิตชัย  อินทะประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรนทพร  วรรณภูมิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรลิขิต  ยศภูมี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระไพทูรย์ อนุตฺตโร ชมภูนาวัตร์

๒๑/๐๘/๒๕๒๙ ๐๔/๐๒/๒๕๕๔

อรุณรังษี  

นค ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระแสงสูรย์ ปริปุณโณ อุ่นบุญเรือง

๑๖/๐๑/๒๕๒๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

อรุณรังษี  

นค ๖๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรตะวัน  ฤทธิศร

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 นาโพธิ

์

 

นค ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรวัชรพงษ์  ธาตุมี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

 นาโพธิ

์

 

นค ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระวัฒนา ภูริวฑฺฒโก บุญกัณฑ์

๒๕/๐๙/๒๕๒๓ ๒๙/๐๙/๒๕๕๙

ธร  

นค ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระนิยม สุภกิจฺโจ เหล่ากุล

๐/๐/๒๕๐๒ ๐/๐/๒๕๕๙ หินหมากเปง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระทศพงษ์ ฌานรโต วุฒิสาร

๐/๐/๒๕๑๐ ๐/๐/๒๕๕๙ หินหมากเปง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระชนนาถ ติสฺสวโร หมืนสา

่

๐/๐/๒๕๒๔ ๐/๐/๒๕๕๙ หินหมากเปง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระวงศกร ิตกุสโล บัวหลวง

๐/๐/๒๕๓๑ ๐/๐/๒๕๕๙ หินหมากเปง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระเศรษฐชัย รณฺชโย เภาพาน

๐/๐/๒๕๓๓ ๐/๐/๒๕๕๙ หินหมากเปง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระศาถนนทน์ สุภาจาโร เกิดศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๑๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญบรรพต  

นค ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระอิสรา ปฺาวโร สังกะสินสู่

๓๐/๑๐/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญบรรพต  

นค ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระธีรพงษ์ โฆสธมฺโม ประทุมวี

๑๙/๙/๒๕๓๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

เทพธารทอง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระดนุพล ขนฺติมโน ทุมทอง

๘/๕/๒๕๓๒ ๘/๑/๒๕๕๙
เทพธารทอง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระจิรโชติ จิรสุโภ จันปญญา

๒๔/๗/๒๕๑๖ ๒๑/๓/๒๕๕๘

ปานาขาม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระสมศักดิ

์

รกฺขิตธมฺโม สุวรรณปกษ

๑๓/๒/๒๕๑๗ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ปานาขาม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระสุกล ปฺาธโร เจียมใจ

๑๒/๐๔/๒๕๑๓ ๐๙/๐๗/๒๕๔๕

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระถาวร มหาวีโร แดนวงษ์ล้อม

๒๐/๐๓/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระกองหนุน เกสโร ร้อยเสาร์

๐๔/๐๗/๒๔๙๓ ๑๑/๐๑/๒๕๕๔

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระชาญณรงค์ านุตฺตโร ศรีแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๑๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระอานนท์ อภินฺนโท ไชยสร

๒๖/๐๒/๒๕๓๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๕

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระพระศักดิสิทธิ

์ ์

สิริธมฺโม ยันตะพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๐๑ ๓๑/๐๘/๒๕๕๖

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระพงษ์ชัย ตนฺติปาโล ยาวิเศษ

๒๖/๐๘/๒๕๓๑ ๒๘/๑๒/๒๕๕๖

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระบัวเรียน อาทโร สีหะวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๑๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระพรหมพิมาล อาภานนฺโท หอมขจร

๒๙/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระสัญชัย นิปุโน บำรุงเอือ

้

๐๙/๐๘/๒๕๒๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระละมุด จิตฺตทนฺโต ขวาของ

๐๗/๐๕/๒๕๐๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระสกายแล็บ ปโมทิโต พรมดอนกลอย

๑๒/๐๗/๒๕๒๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระสมคิด ธมฺมสสโร สมดี

๑๘/๐๗/๒๕๒๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระบุญดี กตทีโป แดนแสนดี

๑๒/๑๒/๒๔๙๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระอนุชา โชติปฺโ โสรธร

๐๗/๐๘/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระวัชระพงษ์ านธมฺโม บุปผาชืน

๑๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระยงค์ มหาวีโร พันโนฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๔๘๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรสมาน  การบรรจง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

 ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระพัฒนา สุทนฺโต พันธ์ขาม

๒๐/๐๘/๒๕๒๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดปาใหม่วังไฮ  

นค ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระอนุศร นนฺทกาโม แดนประมูล

๒๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาใหม่วังไฮ  

นค ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระบุญมี ปุณฺณกโร นาคอก

๑๐/๐๕/๒๕๒๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาใหม่วังไฮ  

นค ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระชาตรี กิตฺติปาโล นาคอก

๐๘/๐๘/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาใหม่วังไฮ  

นค ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระอดิศักดิ

์

อนีโฆ ผางเวช

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาใหม่วังไฮ  

นค ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระบุญส่ง โชติปฺุโ คำมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๒๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๔

ปาเทพวังทอง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระพรมมา จารุวํโส ภูชำนิ

๐๙/๐๕/๒๕๑๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๕

ปาเทพวังทอง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระอดุลย์ กตตาโร แดนวงล้อม

๒๑/๐๙/๒๕๑๙ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

ปาเทพวังทอง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระสงคราม มหาปฺุโ งอยจันทร์ศรี

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

ปาเทพวังทอง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระปรีชา จินฺตามโย ดรปญญา

๐๘/๐๒/๒๕๒๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ปาเทพวังทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระชาญณรงค์ ชุติปฺโ บุญเลิศ

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาเทพวังทอง  

นค ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระไพรี โชติโก โสมศรี

๒๕/๐๓/๒๕๒๙ ๑๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดปานาเพียงใหม่  

นค ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระยุทธนา ถิรปฺโ ไชยวงค์

๐๙/๑๑/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

วัดปานาเพียงใหม่  

นค ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระบุญชิต ชยปฺุโ ภูห้วง

๒๗/๐๒/๒๕๑๖ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดปานาเพียงใหม่  

นค ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระดอน จิตฺตมโย กินรีโดน

๓๐/๐๘/๒๕๒๖ ๒๖/๐๑/๒๕๕๘

วัดปานาเพียงใหม่  

นค ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระนพพร กิตฺตธโร แดนนาวาส

๐๙/๐๗/๒๕๒๒ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดปานาเพียงใหม่  

นค ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระปญฺญา สุทฺธิจิตฺโต บรรดาศักดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๓๔ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดปานาเพียงใหม่  

นค ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระเสนอ จนฺทุปฺุโ บุตรวัง

๒๑/๐๕/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดปาแสงธรรมมงคล
 

นค ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระไพศาล โชติโก มาตนอก

๐๓/๐๕/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาห้วยคู่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย(ธ)  ๓ / ๓

้
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