
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๒๙๑ รูป ขาดสอบ ๖๗ รูป คงสอบ ๒๒๔ รูป สอบได้ ๑๓๗ รูป สอบตก ๘๗ รูป (๖๑.๑๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรสุบรรณ  เทียบจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรภูวดล  คำมุงคณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดกุกุรัตนาราม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระพนม ปฺาวโร สุริยมาตย์

๐๓/๐๒/๒๕๒๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๔

วัดกุศลนารี  

นค ๔๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรขัวญแก้ว  ชัยภูมิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

 วัดกุศลนารี  

นค ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระอัคราช ติสฺสโร ตาพาว
๑๔/๖/๒๕๑๑

๙/๔/๒๕๕๗ วัดเขตอุดม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระสุทัศน์ จนฺทสนฺทโร สิงห์ไกร
๑๒/๒/๒๕๑๗ ๑๗/๓/๒๕๕๘

วัดเขตอุดม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๐๗ พระระวี ิตธมฺโม พรมโคตร

๓๐/๑๒/๒๕๑๓
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดเขตอุดม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๐๘ พระจรัญ จรณธมฺโม ทุมตาลเดียว

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดจอมมณี  

นค ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรจีระพันธ์  ภูผาหลวง
๑๖/๒/๒๕๔๐

 วัดจอมมณี  

นค ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรพรเทพ  เข็มเครือ
๑๘/๓/๒๕๔๑

 วัดจอมมณี  

นค ๔๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรสนธยา  ศรีปา
๑๗/๘/๒๕๔๔

 วัดจอมมณี  

นค ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระนัฐชา ถาวรธมฺโม เกตุลา
๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดชัยพร  

นค ๔๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรวรพันธ์  เคียงประพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดชัยพร  

นค ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระสมหมาย สมจิตฺโต พรหมพิภักดร์

๐๕/๐๑/๒๕๒๐ ๑๓/๐๒/๒๕๕๔

วัดชุมแพ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรทยากร  จุ้ยอ่วม

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 วัดชุมแพ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรวัชรกร  ประหา

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

 วัดชุมแพ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๑๗
พระสงกรานต์ วิสุทฺโธ หาญแก้วงาม

๓/๖/๒๔๙๔ ๑/๔/๒๕๕๓ วัดดงพระโพนทอง  

นค ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระวรวิทย์ สารทโร ขุนลึก

๑๑/๑๑/๒๕๐๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘
วัดเนินพระเนาวนาราม

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรอานนท์  อินทะเอียด
๘/๖/๒๕๔๕

 วัดบ้านบอน  

นค ๔๓๖๐/๐๐๒๐ พระอรุณ อรุโณ เคณาภูมิ
๑๖/๕/๒๕๒๒

๑/๘/๒๕๕๕ วัดบำเพ็ญวิหารธรรม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระมีชัย ชาติวโร จันดา
๗/๓/๒๕๒๓

๐๕/๐๔/๒๕๕๖

วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๒๒
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ิตาโณ ภูพิลา

๑๒/๑๒/๒๕๒๒

๙/๔/๒๕๕๗ วัดปาโพธิปญญาราม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรธวัชชัย  สินทิพย์ลา
๑๐/๙/๒๕๔๒

 
วัดพระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรฉินนรณ  จอกนาค
๒๑/๔/๒๕๔๕

 
วัดพระไชยเชษฐาธิราช

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรณภัทร  สีทาทุม
๙/๑๒/๒๕๔๕

 
วัดพระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรอนุชิต  สิงห์ราชา
๒๖/๔/๒๕๔๖

 
วัดพระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระเกรียงไกร เนปกฺโก อุทรัง

๑๓/๒/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๕๖ วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
 

นค ๔๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรเสกสรร  กาพย์บุตรศรี
๒๙/๓/๒๕๔๓

 
วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๒๙
สามเณรจักรพงศ์  ปญสวัสดิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๓

 
วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรสาธิต  ทัศนิยม
๑๓/๖/๒๕๔๕

 
วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรณรงค์  บุญพามา
๒๒/๔/๒๕๔๑

 วัดเพียลือ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรคมกริช  บุษดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรวิจารณ์  พลวิเศษ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรอดิสร  บุญคาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรธรรมรัตน์  อุตเสนา

๐๔/๐๙/๒๕๕๔

 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๓๗
พระจำลอง จารุวณฺโณ ยาตาล

๒๘/๐๒/๒๕๓๒ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดโพธิสมภาร  

นค ๔๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรฤทธิชัย  บำรุงเอือ

้

๑๔/๒/๒๕๔๕

 วัดโพนงาม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๓๙ สามเณรสยาม  จำปาอ่อน
๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดมงคลศิลาคุณ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระพิศาล ิตสาโร เหล็กโป
๖/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๔๗

วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๖๐/๐๐๔๑ พระอนุสรณ์ ปณฺณาโน ข้าวกำ
๙/๐๘/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๓

วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๖๐/๐๐๔๒ พระอัครเดช อาภาธโร มงคลสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๑ ๒๕/๑๑/๒๕๕๕

วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรธวัชชัย  หาญพรม
๒๐/๒/๒๕๔๒

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๖๐/๐๐๔๔ สามเณรธีรพงษ์  ชินรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๖๐/๐๐๔๕ สามเณรสิทธิกร  การะภักดี
๓๑/๑/๒๕๔๔

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรกฤษฎา  สดชืน

่

๑/๓/๒๕๔๔  วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๖๐/๐๐๔๗
สามเณรนัฐกรณ์  เห็มสีมา

๒๘/๒/๒๕๔๔

 วัดมีชัยทุ่ง  

นค ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระเฉลิมพงษ์ สุเมโธ นันทะเพชร

๒๗/๐๔/๒๔๙๖
๑๘/๐๖/๒๕๕๓

วัดยอดแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๐๔๙
พระอุดม อภิชาโน รัตนะ

๐๑/๐๔/๒๕๐๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๔

วัดยอดแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระทาง สุตธมฺโม วงศ์คำหาร

๑๐/๐๑/๒๕๐๑ ๑๓/๐๕/๒๕๕๕

วัดยอดแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระสนัน

่

ิตวโล สีสด

๐๘/๐๓/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดยอดแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรเสกสิทธิ

์

 วิตะบุตร
๑๖/๓/๒๕๔๖

 วัดรุ่งอรุณวนาราม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรกฤษณะพงษ์  คำแพงศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 วัดวาปประดิษฐ์  

นค ๔๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรณัฐกร  รวมภักดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

 วัดศรีชมชืน

่

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระฉลอง โชติโก สีหาจร
๖/๑๑/๒๕๑๕ ๓๐/๖/๒๕๕๖

วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระประเสริฐ ปภากโร ตันนารัตน์
๑/๓/๒๔๘๙

๒๔/๑๑/๒๕๕๗

วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๓๖๐/๐๐๕๗
พระสิทธิศักดิ

์

ปฺาทีโป สุพรัตน์
๙/๕/๒๕๒๙ ๙/๕/๒๕๕๙ วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๓๖๐/๐๐๕๘ สามเณรอัศราวุธ  ประจนท์
๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดศรีษะเกษ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรอุดมศักดิ

์

 นาคสิงห์ทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 วัดศรีอุบลเขต  

นค ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระไพศาล านิโย วรเสนีย์

๒๙/๐๓/๒๕๐๔ ๒๕/๐๓/๒๕๕๒

วัดศิลาธิคุณ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระเหมชัย สุทฺธิาโณ ศิริเชษฐ์

๑๓/๐๔/๒๕๒๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรธนดล  สนทนาวงศ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสระแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรพีรณัฐ  อิรทะชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดสระแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๐๖๔ พระโพธิ

์

สุภทฺโท กิจเกวียน
๑๐/๘/๒๔๘๓

๕/๕/๒๕๕๕ วัดสหธรรมิกาวาส  

นค ๔๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรวรภพ  สิทธิ
๑๕/๕/๒๕๔๓

 วัดสายทอง  

นค ๔๓๖๐/๐๐๖๖ พระปฏิวัติ สุจิตฺโต จินดาวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดสิริมหากัจจายน์  

นค ๔๓๖๐/๐๐๖๗
สามเณรศักดินนท์  ชนูนันท์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

 วัดสุธรรมนิมิต  

นค ๔๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรพีระภัทร์  แสนสอาด

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสุภกิจเจริญ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระชยพล ชุตินฺธโร ศรีกุล
๑๑/๑/๒๕๒๒ ๑๔/๑/๒๕๕๗

วัดสุริยวงศาวาส  

นค ๔๓๖๐/๐๐๗๐ สามเณรณัฐพล  พวงศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 
วัดหนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๗๑ สามเณรณัฐพล  พูลสวัสดิ

์

๒๗/๖/๒๕๔๕

 
วัดหนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๗๒
สามเณรธรรณ์ธร  ท่ากุดเรือ

๒๓/๗/๒๕๔๕

 
วัดหนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๗๓
พระสุรชัย ปฺุภาโค บุราณสาร

๙/๗/๒๕๓๐ ๕/๑๒/๒๕๕๗
วัดหนองเคร่า  

นค ๔๓๖๐/๐๐๗๔
สามเณรอนุชิต  คุตฝอย

๒๘/๖/๒๕๔๕

 วัดหนองเคร่า  

นค ๔๓๖๐/๐๐๗๕
สามเณรสิทธิโชค  รัชดานนท์

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

 วัดอุดมมหาวัน  

นค ๔๓๖๐/๐๐๗๖
พระวีรยุทธ วิสุทฺโธ สมาพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๑๔
๒๘/๒/๒๕๕๘

วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระประภา ปภาโส เหมือนสิงห์

๐๔/๐๒/๒๕๒๑
๑๗/๒/๒๕๕๘

วัดนาคประดิษฐ์มีชัย  

นค ๔๓๖๐/๐๐๗๘
พระแสวง สาทโร เพ็งกระโทก

๐๙/๐๘/๒๔๙๗ ๒๕/๐๔/๒๕๔๘

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๓๖๐/๐๐๗๙
พระกฤษณะ จนฺทวํโส สุทธิวงศ์

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดจอมทอง  

นค ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระชวลิต ชาตวิริโย กัตติยบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดจอมนาง  

นค ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระวริทธิธร

์

ถาวโร กอเจริญพัฒนาชัย ๑/๙/๒๕๒๒ ๒๓/๔/๒๕๕๘
วัดจอมนาง  

นค ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระคำพันธ์ ธีรปฺโ เวียนวัน

๑๕/๐๔/๒๔๗๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๐

วัดนำโล้โพธิทอง

์

 

นค ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระคำดี จนฺทธมฺโม จำปาวงค์

๒๑/๐๑/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดปาอริยมรรค  

นค ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระอธิการ นรินทร์ านุตฺตโร วาสชัยกุล

๑๑/๐๕/๒๕๒๐ ๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วัดโพธิการาม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระเคนเสาร์ คมฺภีโร สุวรรณา

๐๙/๐๗/๒๕๐๑ ๐๙/๐๗/๒๕๔๐

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรสิทธิศักดิ

์

 ไกยะวงค์
๑๑/๖/๒๕๔๔

 วัดภิรมยาราม  

นค ๔๓๖๐/๐๐๘๗
พระวิจิตร สาทโร โต๊ะขุขันธ์

๒๑/๗/๒๕๐๑ ๑๒/๑/๒๕๕๔
วัดวุฒิกาวาส  

นค ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระสิขเรศ ปภสฺสโร โภคสมบูรณ์
๑๖/๖/๒๕๒๐ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดวุฒิกาวาส  

นค ๔๓๖๐/๐๐๘๙ สามเณรวิโรจน์  บุตรกันยา ๑/๘/๒๕๔๑  วัดวุฒิกาวาส  

นค ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระเฉลียว ธีรปฺโ มีเลข

๐๓/๑๑/๒๔๙๐ ๐๓/๐๘/๒๕๕๗

วัดสมุหนาค  

นค ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระวินัย อิทฺธิเตโช อาษานอก ๖/๑/๒๕๒๓ ๗/๕/๒๕๕๔ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๙๒
พระสำราญ สุเมโธ นพรัตน์

๒๔/๓/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๙๓
พระพลศักดิ

์

สุมงฺคโล พระชัย
๘/๕/๒๕๓๕ ๑๙/๓/๒๕๕๗

วัดวารีพิมุข  

นค ๔๓๖๐/๐๐๙๔ พระนิรันดร์ จิตฺตทนฺโต เหมวงษ์
๒๑/๘/๒๕๑๖ ๒๕/๖/๒๕๕๗

วัดศรีสุพลโนนสว่าง  

นค ๔๓๖๐/๐๐๙๕ พระไกรสร ทีปวํโส พิษนาค

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

๑/๑/๒๕๕๖ วัดหนองคอน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๖๐/๐๐๙๖ พระวังวล สิริมงฺคโล ลือนาม
๒๐/๗/๒๕๒๒

๔/๑/๒๕๕๘ วัดหนองคอน  

นค ๔๓๖๐/๐๐๙๗
พระวิเศษ สุขกาโม สาสีรัตน์

๐๕/๐๘/๒๔๙๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๓๖๐/๐๐๙๘ สามเณรศิริศักดิ

์

 ศรีพลน้อย

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

 วัดไชยาประดิษฐ  

นค ๔๓๖๐/๐๐๙๙
สามเณรอาทิตย์  แพงโคตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดไชยาประดิษฐ  

นค ๔๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรสราวุฒิ  พันลำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดไชยาประดิษฐ  

นค ๔๓๖๐/๐๑๐๑ พระนิตินัย นิตินโย ชาวสระใคร

๑๑/๑๒/๒๕๒๓ ๐๓/๐๑/๒๕๕๐

วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๓๖๐/๐๑๐๒ พระบุญลอด ชุตินฺธโร ขอใหญ่กลาง

๐๖/๐๖/๒๕๒๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระอาคม านทินฺโน พรมหลวง

๐๘/๐๕/๒๕๐๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระทองอ่อน อนุตฺตโร ตะครามจันทร์

๐๕/๐๑/๒๔๙๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๓๖๐/๐๑๐๕ พระจันที ธมฺมวิริโย สีลาใหล

๒๕/๐๗/๒๕๒๓ ๒๕/๐๗/๒๕๔๗

วัดมฤคทายวัน  

นค ๔๓๖๐/๐๑๐๖ พระสมควร กตตฺโ แหน่งแหยม

๑๔/๐๖/๒๔๙๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๓๖๐/๐๑๐๗
พระสมบัติ สนฺตมโน โคตรชมภู

๖/๐๕/๒๕๒๐ ๑/๐๒/๒๕๔๙
วัดกัสสปมธุโลม  

นค ๔๓๖๐/๐๑๐๘ พระสุรศักดิ

์

สิริคุตฺโต คำเอ่น

๒๐/๑๐/๒๕๓๑ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๓๖๐/๐๑๐๙ สามเณรพรชัย  ศรีมุกดา
๕/๑๐/๒๕๔๕

 
วัดเกาะแก้วขวัญเมือง

 

นค ๔๓๖๐/๐๑๑๐ พระวิวัฒน์ชัย กตปฺโ คำสุข

๐๑/๐๔/๒๔๘๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดแก้วบัวบาน  

นค ๔๓๖๐/๐๑๑๑ พระทวี ธนปาโล ตุนก่อ

๒๘/๑๒/๒๕๒๒
๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดดอนหมี  

นค ๔๓๖๐/๐๑๑๒ สามเณรเดช  คุณความสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

 วัดธรรมคุณ  

นค ๔๓๖๐/๐๑๑๓ พระนิรุต ธมฺมกาโม บุญเรือง

๒๒/๐๒/๒๕๒๒
๐๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดนาข่า  

นค ๔๓๖๐/๐๑๑๔ พระสมคิด ภาสจิตฺโต แสงสว่าง
๘/๐๔/๒๕๑๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๑๑๕ พระวิทยา มหาปุโ นวลจันทร์
๑๐/๒/๒๕๑๙

๖/๙/๒๕๕๕ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๑๑๖ พระไพรัต วราโภ พลศรี

๒๕/๐๒/๒๕๐๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๑๑๗
พระตัณฑ์ฐวัฒน์

๋

ธมฺมธีโร ถำวาป

๒๒/๐๓/๒๕๐๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๑๑๘ สามเณรปภังกร  อนุมาส

๐๓/๐๖/๒๕๓๙

 วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๓๖๐/๐๑๑๙ พระจันทร์เพ็ญ เขมจาโร จันทร์ศรี

๐๑/๐๕/๒๔๘๒
๒๐/๕/๒๕๕๒

วัดเวฬุวัน  

นค ๔๓๖๐/๐๑๒๐ สามเณรอนันตชัย  เครือแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๓๖๐/๐๑๒๑ สามเณรโกศล  ปานแดง

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๓๖๐/๐๑๒๒
สามเณรมนธัช  สารีรูป

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๓๖๐/๐๑๒๓
สามเณรเดเมียน

้

 บาวน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๓๖๐/๐๑๒๔
สามเณรกฤษณพล  โชติทุม

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๓๖๐/๐๑๒๕ พระวิชา วิชโย ปรีบุญครอง

๒๕/๑๑/๒๕๐๗

๑/๖/๒๕๕๙
วัดศรีเทพเลิงสดวนาราม

 

นค ๔๓๖๐/๐๑๒๖ พระสันติสุข สุเมโธ โกมลมาลย์

๑๗/๐๙/๒๕๐๘ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

วัดศรีบุญเรือง  

นค ๔๓๖๐/๐๑๒๗
พระประเสริฐ สุเมโธ อ่อนบุญ

๑๒/๐๓/๒๔๙๒ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๓๖๐/๐๑๒๘
พระวันชัย สุวณฺโณ เบ้าแดง

๒๕/๙/๒๕๑๑
๔/๗/๒๕๕๒ วัดสระสุวรรณ  

นค ๔๓๖๐/๐๑๒๙
พระสมนึก โชติวโร ทองสิทธิ

์

๒๐/๕/๒๕๑๒
๕/๗/๒๕๕๑ วัดสว่างอุทัย  

นค ๔๓๖๐/๐๑๓๐ พระสุรศักดิ

์

อรุโณ พรมสมบัติ
๒๓/๕/๒๕๑๕

๑/๗/๒๕๕๖ วัดอรัญญาสุนทราลัย  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๖๐/๐๑๓๑ พระบุญมี อุตฺตโม ไชยมี

๐๑/๐๗/๒๕๒๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๕

วัดกัจจายนาราม  

นค ๔๓๖๐/๐๑๓๒
สามเณรเข็มเพชร  คุ้มแพง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดช้างเผือก  

นค ๔๓๖๐/๐๑๓๓ สามเณรกฤษฎาพงษ์  มะณีศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 วัดช้างเผือก  

นค ๔๓๖๐/๐๑๓๔ พระวิเชียร วิโรจโน น้อยปากดี

๒๙/๐๕/๒๕๑๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖

วัดท่าหางดอน  

นค ๔๓๖๐/๐๑๓๕ พระพรชัย พุทฺธสโร สัตตาโส

๒๓/๐๑/๒๕๒๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดธาตุดำ  

นค ๔๓๖๐/๐๑๓๖ สามเณรอริญชัย  มีลา
๒๘/๙/๒๕๔๒

 วัดสระปทุม  

นค ๔๓๖๐/๐๑๓๗
พระพิทักษ์ชัย จารุธมฺโม สวรรค์น้อย

๔/๑๒/๒๔๙๙ ๑๐/๗/๒๕๕๕
วัดหายโศก  

นค ๔๓๖๐/๐๑๓๘ พระทวีชัย โสภโณ สำเภาเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๒๖ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดอูบมุง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕ / ๕

้

http://www.tcpdf.org

