
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๔๘๗ รูป ขาดสอบ ๑๔๙ รูป คงสอบ ๓๓๘ รูป สอบได้ ๑๔๗ รูป สอบตก ๑๙๑ รูป (๔๓.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรภานุวัฒน์  ปามาทา

๑๖/๓/๒๕๔๒

 กกต้อง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรสรรเพชญ  พันธ์โพธิ

์

๑๒/๘/๒๕๔๒

 กกต้อง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรปรมัตถ์  มังกรทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 กกต้อง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระทองสุข สุธมฺโม อยู่คำ

๑๐/๗/๒๕๐๖ ๒๙/๗/๒๕๕๕

กลาง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระพิมนณ์ จนฺทวณฺโณ วงศ์คำสาย

๒๓/๓/๒๕๑๙ ๑๔/๒/๒๕๕๘

กลาง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระอัคขพงค์ อุปสนฺโต จันหา

๑๖/๘/๒๕๒๒ ๒๘/๕/๒๕๕๒

แก่งเมือง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระจวน วิสุทฺโธ หลวงจันทร์

๑/๑๑/๒๔๙๐
๘/๑/๒๕๕๓

โกศลมัชฌิมาวาส  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระพล มหามงฺโล ภากัน

๔/๒/๒๕๒๕ ๕/๖/๒๕๕๗
จอมศรี  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระสิทธิพงษ์ โชติธมฺโม สาวงค์

๑๙/๗/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๕๗

จอมศรี  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระอภิเดช สิริจนฺโท เพ็งวัน

๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

ชลธารบุญญาวาส  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระนิคม สุขิโต สมรักษ์

๔/๑๐/๒๕๑๕ ๑๖/๔/๒๕๕๓

เทพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระสาน ธมฺมทีโป กองวงค์

๒๗/๖/๒๕๐๔ ๒๘/๓/๒๕๕๒

ไทยสามัคคี  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรเสกสรร  วงษาพัด

๒/๑๑/๒๕๔๕

 น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระสุริยา อาภากโร โสมาพิมพ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๔
๒๖/๗/๒๕๕๘

ปามหาวัน  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระพงษ์เดช วรุตฺตโม วรรณเวก

๘/๕/๒๕๑๑ ๔/๗/๒๕๕๒ พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๑๖
พระปราโมทย์ านุตฺตโร นวลสี

๑๘/๑/๒๕๒๗ ๒๕/๗/๒๕๕๓

พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระกิตติเดช มหาวีโร ชูชัย

๔/๔/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๕๙ พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๑๘
พระเกียรติศักดิ

์

กตปฺุโ ฝนยิง

่

๑/๖/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๘

พระอินทร์แปลง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรชนกันต์  ยีทุ่ม

่

๓๐/๔/๒๕๔๓

 โพธิศรี

์

 

นพ ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรอดิศร  ก้อนรอดคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

 โพนสวรรค์  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรจักรี  สาวงค์

๖/๔/๒๕๔๕
 มหาธาตุ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๒๒
พระกสิณพจน์ สิริวณฺโณ ธณวัฒนโชติไชย

๔/๓/๒๕๓๑ ๔/๘/๒๕๕๖ เวินพระบาทภูกระแต
 

นพ ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรวรุฒม์  สีดาวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระศรสิทธิ

์

วรธมฺโม ศรีสงค์

๑๔/๒/๒๕๓๓
๙/๔/๒๕๕๘

ศรีบัวบาน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๕

้
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่
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นพ ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระสุเทพ กนฺตสีโล เลขพันธ์รัตน์

๓/๖/๒๕๑๑ ๙/๖/๒๕๕๘
ศรีบัวบาน  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระพรชัย อนาลโย ราชชัย

๓/๔/๒๕๑๐
๑๗/๑๑/๒๕๕๖

ศรีสะอาด  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรนัฐพงษ์  วงค์นาอินทร์

๑๖/๖/๒๕๔๕

 ศิริพุทธาราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระอธิการปน กนฺตวีโร แสงวงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๐๐ ๑๕/๐๔/๒๕๔๘

ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระประชานาถ านิสฺสโร พงษ์พัฒน์

๓๑/๐๓/๒๕๑๙ ๐๓/๐๘/๒๕๕๒

ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระชาญ ปภสฺสโร ราศี

๑๐/๐๒/๒๕๑๕ ๐๕/๐๓/๒๕๕๓

ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระสดใส ปฺาวโร จันทร์นันท์

๑๗/๐๖/๒๕๒๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๔

ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระอานันท์ สุเมโธ พรมปด

๒๖/๑๒/๒๔๙๕ ๑๒/๐๘/๒๕๕๕

ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระนิลเวศ ปภงฺกโร แก้วบุดตา

๑๑/๐๑/๒๕๑๐ ๓๑/๐๕/๒๕๕๗

ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระนำโชค อินฺทปฺโ สุภานนท์

๑๓/๐๙/๒๕๓๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระโกวิทย์ มานิโต กำซ้อน

๐๙/๐๘/๒๕๓๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระอัครเดช อรุโณ สีดาน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๑๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระสมพัฒ จิตฺตทนฺโต เหมพลชม

๐๓/๐๔/๒๕๐๓ ๒๖/๐๒/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระสุรนาถ สิริธมฺโม ลาวิลาศ

๑๑/๑๐/๒๕๐๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๓๙
พระซันโย จรณธมฺโม คำหา

๒๕/๑๐/๒๕๒๐
๑๐/๒/๒๕๕๘

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรธนธรรณ์  สายเนตร

๑๐/๔/๒๕๔๓

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระบุญเกิด กุสลจิตฺโต ประกิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๓๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

ปากาญจนาราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๔๒
พระสมชัย จิตฺตทนฺโต นาโควงค์

๑๒/๐๔/๒๕๒๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ปากาญจนาราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระเตียง เขมโก ศรีวิชัย

๐๕/๐๙/๒๕๐๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๐

ศรีชมภู  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระศักดา านิสฺสโร ขันโท

๑๕/๐๘/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

ศรีชมภู  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระสุขี ิตสทฺโธ วงค์โพนทอง

๐๑/๐๙/๒๕๑๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

ศรีชมภู  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรราชันต์  อนุญาหงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรอนิรุติ  บุญหลาย

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรภานุเดช  สวัสดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระณัฐกริน ณฎฺิโก ดีแสง

๒๘/๑๑/๒๕๑๖
๐๕/๐๓/๒๕๕๗

ศรีหนาถ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรนพณัฐ  วรรณสา

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรณัฐพงษ์  ศรีราภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรพงศกร  แก้วมุกดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรสุริศักดิ

์

 ไชยเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรพรชัย  โซ่เมืองแซะ

๘/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระไสว สุวโจ ถาน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๑๙
๑๐/๒/๒๕๕๕

สว่างแก้วนภาราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระสังวร าณทีโป กิติผง

๒๓/๐๘/๒๕๐๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๕

ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระเฉลียว สุจิตฺโต พันจี

๑๗/๐๘/๒๔๙๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระกิตติชัย ธนปฺโ โยลัย

๒๖/๐๓/๒๕๒๘ ๒๒/๐๑/๒๕๕๖

ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรดนุสรณ์  บุญมาวงษา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีสว่าง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๕

้
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่
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นพ ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรณัฐพล  วิชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรสุทธิรักษ์  อุ่นอินอำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรธีระเดช  โพติยะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรสุภเดช  ชลเทพ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรกฤษดา  บุญมาวงษา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรธเนศพล  แพงสีทา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรกิตติทัต  คำสุจริต

๒๗/๒/๒๕๔๑

 ดาราราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรวัชรากร  กาวนอก

๗/๑๐/๒๕๔๔

 ดาราราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรศรัณยู  จันทร

๔/๗/๒๕๔๕
 ดาราราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรชัยธวัช  โมเหลา

๒๖/๗/๒๕๔๕

 ดาราราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรเบญจพันธ์  สมรฤทธิ

์

๗/๙/๒๕๔๕
 ดาราราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรจีรวัฒน์  แก้วบุญกว้าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 ดาราราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรสรธัญ  พลหาญ

๒/๑/๒๕๔๖
 ดาราราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรสิทธิพงษ์  ซ่อนจันทร์

๒/๖/๒๕๔๖
 ดาราราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระณัฐวัตร กิตฺติปฺโ เพ็งคำ

๕/๑๑/๒๕๒๗
๗/๕/๒๕๕๗

ทรายคำ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระวีรศักดิ

์

ปยสีโล อินทริง

๒๒/๒/๒๕๒๒ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ทรายคำ  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระอนิรุทธิ

์

สิทฺธิยุตฺโต ใจนันตา

๒๖/๖/๒๕๓๐ ๑๖/๕/๒๕๕๗

ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรสำเร็จ  แสงสุวรรณ

๒/๑/๒๕๔๒
 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรอาลี  ชินชง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรภานุพงษ์  โสภา

๑๗/๘/๒๕๔๔

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรเจษฎากร  วิถี

๖/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรไกรวิชญ์  อุสาพรหม

๓๑/๑/๒๕๔๕

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรเจษฎากร  แก้วตะยา

๗/๒/๒๕๔๕
 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรนรินทร์  อภัยโส

๒๒/๒/๒๕๔๕

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรณัฐพงษ์  แก้วดวงแสง

๘/๔/๒๕๔๕
 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรภัทราวุธ  อินทริง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรสหชัย  โลยะลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรวรวุฒิ  เชียงขวาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรเจนณรงค์  จันทร์ไตรรัตน์

๑๙/๑/๒๕๓๗

 ขอนกอง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระศุภชัย สมจิตฺโต วงค์คำภา

๑๐/๑๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

โคกสว่าง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระสิทธิเดช อิทฺธิเตโช สุลิวง

๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พระกลางทุ่ง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรอานนท์  จันทสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๓๙

 พระกลางทุ่ง  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๙๒
พระชัยเจริญ สุวฑฺฒโน ภักภูมินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระวรวุฒิ จิตฺตกาโร สิงห์หาร

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ทองปว

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

 พระธาตุพนม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรณัฐวุฒิ  ฝายบุญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรศักดิดา

์

 วงษ์ท้าว

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรภูวนัย  โคตรตาแสง

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรธวัชชัย  รุ่งเรือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรอานนท์  บุญเทียม

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรสุรเดช  ไชยพร

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรศุภกร  พวงมะลิ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรภานุวัฒน์  สุวรรณพรหม

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรรังสรรค์  คำมุก

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรราชธิน  อ้มพรม

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรมงคล  ศรีสมสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรบุญเรียน  โสภารักษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรต่อเกียรติ  ขันทองชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรรัตนโชติ  พ่อจันดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรกัสสปะ  ฟองสมุทร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระจันทร์ทิง

้

นราธิโป อ้มวรวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๓๒ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

พันทคีรี  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๑๑

พระแจ้งสะหวัด ธมฺมโชโต เนียมมวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๓๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๘

พันทคีรี  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๑๒

พระธนา เขมปฺโ แก้วประเสริฐ

๑๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

พันทคีรี  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๑๓

สามเณรบุญทวี  แก้ววิไล

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

 พันทคีรี  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๑๔

สามเณรภัทรพงศ์  เย็นประโคน

๑๔/๑๐/๒๕๓๗

 มรุกขนคร  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๑๕

สามเณรสุทธิพงษ์  สิทธิโชติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

 มรุกขนคร  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๑๖

สามเณรคำไตร  ปาละมี

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๑๗

สามเณรนันทวัฒน์  กานิล

๐๖/๐๖/๒๕๓๖

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๑๘

สามเณรวรวิทย์  มะนาตย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๑๙

สามเณรชานนท์  โสตถิภิญโญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรธีรวัฒน์  ไชยพร

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๒๑

สามเณรวาคิม  ศิริวงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๒๒

สามเณรทักษ์ดนัย  สีสมภาร

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

 หัวดอน  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๒๓

สามเณรศมพล  แสงกาศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

 หัวดอน  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๒๔

พระกฤษดา จิตฺตวํโส ไชยพรม

๒๘/๘/๒๕๓๕ ๒๗/๗/๒๕๕๙

หัวบึงทุ่ง  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๒๕

พระอนุศิษฏ์ อินฺทปฺโ ธรรมสมบัติ

๑๓/๐๔/๒๕๒๙ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖

ธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๒๖

พระนริทร์ กิตฺติสุขุโม บัวมุลย์

๐๑/๐๙/๒๕๒๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

พระซอง  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๒๗

พระสิทธิพล อุตฺตโม อุดมา

๑๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

พระซอง  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๒๘

พระวีระศักดิ

์

สุมโน ธนะปน

๑๐/๑๒/๒๕๑๘ ๑๗/๐๒/๒๕๕๘

พระซอง  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๒๙

พระสมุห์ปยะพงษ์ สิริจนฺโท วงศ์ตาผา

๒๘/๑๒/๒๕๓๓
๒๐/๐๗/๒๕๕๕

ศรีชมภูดาลัย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๔ / ๕

้
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นพ ๔๒๕๙/๐๑๓๐
พระใส กิตฺติาโณ แสนสามารถ

๒๗/๐๔/๒๕๐๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๖

สระพังทอง  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๓๑

พระตระกูล ิตสาโร แสนสุภา

๐๖/๑๐/๒๕๐๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๐

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๓๒

พระทัศพงษ์ ชยวฑฺฒโน บัวชุม

๑๐/๐๗/๒๕๒๗ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๓๓

พระขุนพล มหาคุโณ มหุวัน

๑๐/๐๓/๒๕๒๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๓๔

พระศตวรรษ สจฺจาโณ รินทะศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๑๐
๒๕/๗/๒๕๕๘

กุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๓๕

พระสมชัย ธมฺมชโย ดีนัก
๘/๔/๒๔๙๙ ๒๘/๗/๒๕๕๘

กุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๓๖

สามเณรเดชพงศ์  มีสิมมา
๘/๗/๒๕๔๓

 กุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๓๗

พระวรากรณ์ สุตธโร บุราณรมย์

๓/๑๒/๒๕๓๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

วังยาง (ศรีลดาราม)  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๓๘

พระชราวุทธิ

์

อนุตฺตโร ใยวังหน้า

๑๒/๐๔/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

อรุณศรีวนาราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๓๙

สามเณรอิทธิพล  บุญก้อน

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๔๐
สามเณรเตวิช  เทพคำราม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๔๑

สามเณรณัฐวุฒิ  วาหนองแซง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๔๒

พระสอน ปฺาธโร จันทร์ไตรรัตน์

๑๒/๑๑/๒๔๗๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๓

โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๔๓

พระสมพงษ์ าณวิชโร ไกยสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๔๔

สามเณรณัฐพงศ์  ชินวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๔๕

สามเณรสิทธิศักดิ

์

 มีเมตตา

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๔๖

พระอธิการสายชล จรณธมฺโม มณีมงคล

๒๒/๐๖/๒๕๒๕ ๒๓/๐๑/๒๕๔๙

ไตรมิตรประชาราม  

นพ ๔๒๕๙/๐๑๔๗

พระรัสหมี ตุลธมฺโม ชุมปลา

๐๘/๐๑/๒๕๒๓ ๒๐/๐๓/๒๕๕๕

ปาประชาสันติ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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้
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