
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๑๖๐ รูป ขาดสอบ ๖๑ รูป คงสอบ ๙๙ รูป สอบได้ ๖๖ รูป สอบตก ๓๓ รูป (๖๖.๖๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระสุภีร์ ิตมโน คุขามลา

๒๐/๐๔/๒๕๒๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ไตรรัตน์วนาราม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระอนิรุทธิ

์

อคฺควณฺโณ วิริยเสนา

๐๙/๐๘/๒๕๑๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

ปานันทวัน  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระศักดิสุริยา

์

ขนฺติธมฺโม เชียงม้าว

๒๖/๐๔/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระสถาพร ปยวณฺโณ คะสุดใจ

๑๗/๐๖/๒๕๓๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙
ศรีเทพประดิษฐาราม

 

นพ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระรุ่งอรุณ ิตวํโส สอบเสียง

๑๓/๐๔/๒๕๓๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ศรีเทพประดิษฐาราม
 

นพ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรกฏษวุธ  หาดทะเล

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 
ศรีเทพประดิษฐาราม

 

นพ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรสริญา  แสงไสยแล้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 
ศรีเทพประดิษฐาราม

 

นพ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรสุธิราช  บุตละคร

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

 
ศรีเทพประดิษฐาราม

 

นพ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรสงกรานต์  สุรินทร์ชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

 
ศรีเทพประดิษฐาราม

 

นพ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรสมหวัง  บัวดก

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 
ศรีเทพประดิษฐาราม

 

นพ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรนภดล  สินสมุทร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

 
ศรีเทพประดิษฐาราม

 

นพ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรสรนันท์  ชุมชัยภูมิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

 
ศรีเทพประดิษฐาราม

 

นพ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระชาญชัย ติกฺขปฺโ คนองแค

๒๘/๑๒/๒๕๑๑ ๒๙/๐๘/๒๕๕๗

อรัญญิกาวาส  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรภาณุเดช  แสงโสด

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 อรัญญิกาวาส  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระพรรณรัตน์ ตุฏจิตฺโต คุ้มนาเลียง

๒๐/๐๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

ปาเทพสิทธาจารย์  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระรัศมี สุภาจาโร แก้วกัลยา

๒๔/๐๖/๒๕๑๑ ๒๑/๑๑/๒๕๖๐

ปาศิริมงคล  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระวิทยากร ชยานนฺโท ผาลาด

๒๑/๑๒/๒๕๒๕
๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ปาอุดมสันติธรรม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระสมคิด ปคุโณ ไชยสุระ

๒๒/๒๑/๒๕๒๑
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาอุดมสันติธรรม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระถาวร ิตปฺุโ พลหาญ

๑๑/๐๙/๒๕๓๔
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

เกาะแก้วอัมพวัน  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระวรพงศ์ วรวํโส ไชยวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

สุภารมณ์  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระสิทธิศักดิ

์

สิริธมฺโม แก้วคงคา

๑๔/๐๕/๒๕๒๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สุภารมณ์  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระณัฐวุฒิ สิรินฺธโร จันทร์กลำ

๒๓/๐๓/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุภารมณ์  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระทรงยศ สุเมโธ โพธิสุวรรณ

์

๑๒/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุภารมณ์  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระจิตรธรรม จิตฺตกาโร สกุลวัลลภ

๓๐/๐๖/๒๕๒๐ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘

ปากินรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระชรินทร์ นาถปฺโ พาชินชา

๑๗/๑๑/๒๕๓๓
๒๔/๐๒/๒๕๖๐

ปากินรี  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระพงษ์ศักดิ

์

สิริวณฺโณ มาตชัยเคน

๑๔/๑๒/๒๕๒๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ปาธรรมานุสรณ์  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระแสงเพชร พุทธฺาโณ ลิภา

๐๓/๐๒/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๓

อูนนา  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระพิทักษ์ ชยาภิรโต วะชุม

๑๐/๐๗/๒๕๑๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

อูนนา  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระนพดล กุสลจิตฺโต วงษสวัสดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๓๖
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระพระคมสัน วิชากโร วรปญฺโญ

๐๖/๐๑/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระสิทธิศักดิ

์

ธมฺมสาโร ภาโสม

๑๕/๐๒/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระสุ ขนฺติโก นุศาสน์

๑๒/๐๕/๒๔๙๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ธำรงธรรม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระชาญ อาภายุตฺโต ทาปลัด

๒๐/๑๑/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระภูชิต ชินวโร คำปญญา

๓๑/๑๒/๒๕๒๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๘

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระสมควร ปยสีโล พรหมจอม

๐๖/๐๑/๒๕๑๒ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระสัมพันธ์ สุจิตฺโต มาลาพันธ์

๑๘/๐๖/๒๔๙๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระสุธี กนฺตวณฺโณ สระทองหยอย

๓๐/๐๘/๒๕๒๘ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระรักเร่ านสมฺปนฺโน บุญมาพึง

่

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระธนชัย คุณวีโร อ้วนแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๑๖
๐๙/๐๑/๒๕๖๐

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระถวิล วิชิโต สุขรี

๐๓/๐๘/๒๕๐๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระรัฐศาสตร์ ติกฺขาโณ ปูลา

๑๓/๐๒/๒๕๑๘
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระวิชัย ถิรปฺุโ แขมคำภา

๐๒/๐๑/๒๕๒๕ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระณรงค์ รกฺขิตธมฺโม อุดมมา

๐๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระอิศรา รกฺขิตฺโต บุพศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระสุรพงษ์ วรปฺโ อินทร์แพง

๐๓/๐๓/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระจิระศักดิ

์

จนฺทวํโส ปญญาสาร

๑๒/๐๑/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระณรงค์ สนฺตจิตฺโต ภาโสม

๒๒/๑๒/๒๕๐๕ ๑๓/๑๑/๒๕๖๐

ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรนพรัตน์  ขอบไชยแสง

๑๓/๐๘/๒๕๔๐

 ปาโนนแพง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระไชยยา โสภโณ บุตทศ

๒๑/๐๖/๒๕๑๗ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ภูลังกาใต้  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระถาวร จตฺตภโย อินทะจะกะ

๒๔/๐๗/๒๕๒๗ ๑๙/๑๑/๒๕๕๗

ปานาดอกไม้  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระคำแก้ว จตฺตสลฺโล ชาริบุญ

๑๖/๐๕/๒๕๑๗ ๑๑/๐๕/๒๕๔๘

ปานายอน้อย  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระอัครเดช อภิวโร ทองกำ

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาบุญญาราม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระปรัชญา สุภทฺโท ศุภวุฒิ

๒๒/๐๔/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาศรัทธาธรรมนิมิต
 

นพ ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระทวีคูณ ปฺุพโล โสมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๓๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ปาศิวิลัย  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรวิษณุ  โคตรคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

 ปาศิวิลัย  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระใหม่ อาสโภ สิงห์เงา

๒๗/๐๔/๒๕๒๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ปาสุคนธรักษ์  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระมณเทียร โกสโล อินนิล

๒๐/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ทุ่งศรีสองเมือง  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระอภิชาต กุสลจิตฺโต โควบุตร

๒๘/๐๕/๒๕๒๒ ๒๘/๐๔/๒๕๕๗

บุปผาราม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระสงบ นริสฺสโร ขาวอิม

่

๒๗/๐๒/๒๕๑๖ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

บุปผาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระกฤษณ์ชัย กตธุโร วงศ์ภักดี

๐๖/๐๘/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาสีลาราม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระทรงพล พลวฑฺฒโน ขันทะชา

๑๓/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาสีลาราม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระสิทธิศักดิ

์

วิสุทฺธิปฺโ เหมือนงูเหลือม

้

๐๖/๐๑/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวิชัย  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระนนทนันต์ นนฺโท ประสงค์ดี

๑๐/๑๑/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวิชัย  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระคำผล ปคุโณ แพงเนตร

๐๘/๐๓/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

อุดมธรรมาราม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระนืรันดร์ สีลสาโล สว่างวงค์

๐๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อุดมธรรมาราม  

นพ ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระจักรพันธุ์ โฆสคุโณ โพธิสุ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อุดมธรรมาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม(ธ)  ๓ / ๓

้
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