
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๑๓๘ รูป ขาดสอบ ๕๗ รูป คงสอบ ๘๑ รูป สอบได้ ๗๔ รูป สอบตก ๗ รูป (๙๑.๓๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระวิศณุ อาวโร ยุตวัณ

๑๗/๐๘/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาเวชกูลนุสรณ์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระชญานิน อินฺทปฺโ เมืองจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๐๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

สารภาณนิมิต  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระกฤช ขนฺติโก ธีรเวช

๒๖/๑๑/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สารภาณนิมิต  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระพัฒน์พงศ์ สุชาโต ไชยสินธ์

๐๒/๑๐/๒๕๐๒ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

อรัญญิกาวาส  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรศรเพรชร  ออทอลาน

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

 อรัญญิกาวาส  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรกล้าณรงค์  ออทอลาน

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

 อรัญญิกาวาส  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระชาติชาย อคฺคธมฺโม ดวงพลา

๐๒/๐๑/๒๕๒๐ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

ปาดอนธาตุ  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระเสริม กตปฺุโ วงศ์โพนทอง

๒๙/๐๘/๒๕๒๐ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ปาดอนธาตุ  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระเสกสิทธิ

์

กนฺตธมฺโม บุญเรือง

๒๓/๐๗/๒๕๓๓ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ปาดอนธาตุ  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระทนงศักดิ

์

จิรวฑฺฌโน ศรีวรสาร

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาเทพสิทธาจารย์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระชาตรี ขนฺติโก ไชยสุระ

๑๕/๐๔/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาอุดมสันติธรรม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรธนบูรณ์  ยะไข่

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 ปาอุดมสันติธรรม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระสุรศักดิ

์

เตชปฺุโ ระตานนท์

๒๐/๑๐/๒๕๑๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

หัวเวียงรังษี  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระวิจิตร วิสุทฺธิจิตฺโต อักสาสร

๑๔/๐๘/๒๕๐๖
๑/๐๓/๒๕๕๔

ท่าสีลารมณ์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระสุทธิพงษ์ ขนฺติธโร พรมเมือง

๑๐/๑๑/๒๕๑๒ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

ศรัทธารวม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระประสงค์ ิตปฺุโ บุญไชย

๑๐/๐๗/๒๕๑๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ศรัทธารวม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระมีชัย ปฺาวโร เชือตาหมืน

้ ่

๑๐/๐๗/๒๕๐๖

๔/๔/๒๕๕๙
ศรัทธารวม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระปรีชา อตฺตทีโป ชุบศรี

๑๕/๐๖/๒๕๒๙ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

ปากินรี  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระณรงค์ คุณวีโร ลุนลีลา

๓๑/๐๗/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปากินรี  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระสำราญ สุขิโต ประการแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปากินรี  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระศุภกรณ์ มหาลาโภ สุทธลักษณ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปากินรี  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระธนพล โชติวโร บุญสาร

๑๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปากินรี  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระจักรพงษ์ อคฺคปฺโ ทองนนท์

๑๗/๑๑/๒๕๑๗
๒๒/กค/๒๕๕๖

วัดตาลใหญ่  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรเอกลักษณ์  ชนพจน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 วัดปาทรายทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรเกียรติพิทักษ์  วงษาเนาว์

๒/๐๓/๒๕๔๑

 วัดปาทรายทอง  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรพฤพล  รักษาแคน

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดปาทรายทอง  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระภานุพงศ์ านวฑฺโฒ เคนไชยวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๓๓ ๑๗/กค/๒๕๕๙

วัดปาธรรมานุสรณ์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระขวัญชัย กนฺตปฺโ สิทธิ

๑/๑๑/๒๕๑๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดอูนนา  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระสมบัตร จิตฺตสํวโร แขวงเชียงขวาง

๑๒/๐๓/๒๕๐๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ชัยมงคล  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระสมบูรณ์ สุขุมาโล ประจิมนอก

๒๙/๐๘/๒๕๑๘ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

ชัยมงคล  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระกอบเกียรติ ยติโก ภูตระกูล

๑๔/๐๔/๒๕๑๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระณรงค์ สุภโร สุริยา

๐๓/๐๑/๒๕๐๖ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระทศพร ถาวโร เชียงขวาง

๑๒/๐๑/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระโชคชัย วิชฺชากโร อภัยโส

๒๕/๐๑/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระนัฐพงษ์ ปมุตฺโต จิตมาตย์

๓๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรแสนสุข  บุญมาผึง

้

๓๐/๐๗/๒๕๓๕

 ชัยมงคล  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรอนุวัตร  กุพันลำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

 ชัยมงคล  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระบุญทิวา ครุคราโว ทะวงษา

๑๕/๐๒/๒๕๑๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ดอนสะฝาง  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระธวัชชัย กตธมฺโม ลาคำ

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสะฝาง  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระภูตะวัน ปยธมฺโม กิงเมือง

่ ่

๐๘/๑๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ธำรงธรรม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระเกรียงไกร ขนฺติวโร แสนพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๒๙ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระดำรงค์ ปยธมฺโม แสนเมือง

๑๕/๐๖/๒๕๒๑ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระอิสระ ณฏิโก แกหริง

๒๙/๑๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรจิรวัฒน์  หลักไชย

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

 ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรอนุวัฒน์  อภัยโส

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

 ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระมาคูณ ปฺาปโชโต ใหญ่สาร

๕/๑๑/๒๕๑๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

ปาศรีธนธรรมาราม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระกิตติพันธ์ ิตจิตฺโต แสนลัง

๒/๐๗/๒๕๓๓ ๘/๑๐/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระอนิวัฒน์ อติธมฺโม โกพลรัตน์

๔/๑๐/๒๕๓๕ ๔/๐๔/๒๕๕๙

ปาศิวิลัย  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรทักษิณ  สีงาม

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

 ปาศิวิลัย  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรนวพล  พันชะตะ

๓/๐๒/๒๕๓๙

 ปาศิวิลัย  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระชัยยศ พลวโร ทับทอง

๒๙/๑๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

ปาสุคนธรักษ์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระคำไพร อาภากโร สิทธิจันทร์

๕/๐๘/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุคนธรักษ์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระนัฐพล ธนวฑฺโฒ วรติยะ

๑๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุคนธรักษ์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระธวัชชัย ธมฺมคุตฺโต คำหาญ

๒๐/๐๔/๒๕๓๔
๘/๐๘/๒๕๕๙

ปาสุคนธรักษ์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรเทพศิรินทร์  สีดาแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 ปาสุคนธรักษ์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรจักรกฤษณ์  วรรณวาส

๒๐/๙/๒๕๔๖

 ปาสุคนธรักษ์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระอุดมศักดิ

์

อินฺทปฺโ เสนาหาญ

๙/๑๐/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

กิตติพรพุทธาราม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระประเสริฐพงษ์ านุตฺตโร ประทุมโสม

๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาสุวรรณาราม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระวัณณุวรรธน์ จารุวณฺโณ คะลีล้วน

๒๙/๐๑/๒๕๒๐

๖/๖/๒๕๕๙
ทุ่งศรีสองเมือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระสุรชัย นิสโภ เชือจารย์ชิน

้

๑๕/๐๑/๒๕๒๐ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่งศรีสองเมือง  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระแอม อารยธมฺโม เตชะ

๙/๐๙/๒๕๒๒ ๑๒/๖/๒๕๔๘

ปาคำสะอาด  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระธวัชชัย ถาวรสทฺโท ขันทะชา

๒๔/๐๗/๒๕๓๖

๖/๖/๒๕๕๙
ปาสีลาราม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระชุมพล สุชาโต นะคะจัด

๒๔/๐๒/๒๕๑๐

๑/๘/๒๕๕๘
ศรีวิชัย  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระสุรสิทธิ

์

อิสฺสโร นะคะจัด

๑๔/๐๕/๒๕๒๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวิชัย  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรสันติ  นนทะลุน

๒๒/๐๓/๒๕๔๐

 ศรีวิชัย  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระวันชัย ิตวิริโย ผงจำปา

๒๒/๐๖/๒๕๑๐
๔/๑๒/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระประยูรณ์ สิรินฺธโร ชืนตา

่

๒๐/๐๖/๒๔๙๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

สุภราราม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระณรงค์ อภินนฺโท เสนเพ็ง

๒๙/๐๘/๒๕๓๑
๑๘/๗/๒๕๕๙

สุภราราม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระศรัทธา ฉนฺทกาโม คำมีอ่อน

๒๘/๐๒/๒๕๓๒
๑๘/๗/๒๕๕๙

สุภราราม  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระอนุชา อภิชฺชโว นวลสิงห์

๘/๐๔/๒๕๓๓
๖/๖/๒๕๕๙

อรัญญวิเวก  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระณัฐพงษ์ สพฺพโส คะปญญา

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

๖/๖/๒๕๕๙
อรัญญวิเวก  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระชลธิศ ิตเวโท ศรีมนตรี

๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๕๙

อรัญญวิเวก  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระกฤษณะ สุภกิจฺโจ แก้วชาลุน

๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๕๙

อรัญญวิเวก  

นพ ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระวีระพงษ์ ธีรวํโส พัสนวงค์

๖/๐๙/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

อรัญญวิเวก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม(ธ)  ๓ / ๓

้
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