
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๕๓๗ รูป ขาดสอบ ๑๘๖ รูป คงสอบ ๓๕๑ รูป สอบได้ ๑๕๐ รูป สอบตก ๒๐๑ รูป (๔๒.๗๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรวรวุฒิ  บรรเทือง

๑๑/๓/๒๕๔๔

 น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรพีระวัส  การินทร์

๒๕/๖/๒๕๔๔

 น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรอนันตสิน  ลุนบุตร

๒๕/๕/๒๕๔๖

 น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรนิติภูมิ  พันฤทธิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๖

 น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระไสว ปฺาวโร อนุสนธิ

์

๑๔/๓/๒๔๘๗ ๒๕/๗/๒๕๕๕

โพธิไทร

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรทัตเทพ  ลาสาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

 โพธิศรี

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรธีรพันธุ์  ยีทุม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ยังพาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรเจษฎา  ทุมดี

๗/๘/๒๕๔๕
 โพนสวรรค์  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรปาฎิหาริย์  จันทวงค์

๑๒/๘/๒๕๔๕

 โพนสวรรค์  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรวินัย  พาลึก

๕/๒/๒๕๔๓
 มหาธาตุ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรเรืองศักดิ

์

 ประกิง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรพีรพัฒน์  สินทัดจะกะ

๒๘/๒/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรจีระวัตร  ปดกำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรสุทธิชัย  เหล็กดี

๑๒/๓/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรกวีวัตร  อินลี

๖/๓/๒๕๔๖
 มหาธาตุ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรพิชัย  ตุ่มอ่อน

๔/๙/๒๕๔๖
 มหาธาตุ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรพลฤทธิ

์

 เก็งชัยภูมิ
๕/๒/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธีรพงษ์  นาพงษ์

๑๑/๑/๒๕๔๘

 มหาธาตุ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระครูกันตปุญญรังสี กนฺตปฺุโ คำพิมพ์

๐๕/๐๖/๒๔๙๑ ๑๒/๐๔/๒๕๓๗

เมืองเก่า  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๒๑
พระชาติชาย โชติโก ศรีประจักษ์

๔/๙/๒๕๐๗
๒๓/๕/๒๕๔๙

ศรีจันทราวาส  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรธนากรณ์  กัณหาวงษ์

๑/๓/๒๕๔๖
 ศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระเวียงชัย สุจิตฺโต โพธิพล

๒๒/๑๐/๒๔๙๑
๓๐/๗/๒๕๕๕

ศรีบัวบาน  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๒๔
พระสมพงษ์ อตฺถเตโช แก้วสอนดี

๒๐/๗/๒๕๑๕
๑/๗/๒๕๕๖

ศรีบัวบาน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรณัฐวุฒิ  แก้วดีมูล

๒๙/๗/๒๕๔๕

 ศิริพุทธาราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระสมนึก ปฺาวุฑฺโฒ เคนอำ

๒๖/๑๑/๒๕๒๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระโชคชัย ถิรสทฺโธ โพธิโสม

๗/๔/๒๕๒๐
๑๖/๑๐/๒๕๕๘

สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๒๘
พระเกียรติศักดิ

์

จนฺทปฺโ บรรหาร

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๒๖/๓/๒๕๕๙

อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระสุระ จิตฺตสํวโร โคตรเคน

๒๐/๒/๒๔๙๔
๔/๔/๒๕๕๘

โอกาส  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรธนพล  ลอนดอล

๑๒/๕/๒๕๔๔

 โอกาส  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระทวี รกฺขิตจิตฺโต ผ้าโม้

๐๔/๐๕/๒๕๒๓ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘

ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระธนัญชัย ธนปาโล ตังสกุล

้

๒๒/๑๒/๒๕๒๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรรุ่งโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

 ไตรภูมิ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระวุฒิชัย อตฺตทนฺโต ทองลม

๐๔/๐๑/๒๕๑๓ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

ปาธรรมาราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระสยาม ถาวโร ประยูรคำ

๐๘/๐๔/๒๕๒๑ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระวินัย กตปฺุโ ลิภา

๘/๑/๒๕๑๑ ๑๖/๒/๒๕๕๘

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระศุภลักษ์ มหาสกฺโก จรูญรักษ์

๑/๑/๒๕๒๕ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรธนพล  คำชนะ

๑๒/๒/๒๕๔๔

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรศักดิศิรินทร์

์

 สายเนตร

๑๒/๓/๒๕๔๕

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระจักราวุฒิ อตฺถยุตฺโต แสนคำ

๑๖/๐๘/๒๕๒๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปากาญจนาราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระเสถียร โชติธมฺโม ศรีปดฐา

๐๑/๐๙/๒๕๒๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรสมศักดิ

์

 สอนวงษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรวรากร  ฮองตัน

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรสมมาตร  เขียนเสือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรณัฐพล  ฟูธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรจิรายุส  สีแส

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรประสิทธิชัย

์

 ดอนจันดา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรมานพ  การิโก

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรเทพอมร  สุวรรณเพชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรศราวุฒิ  ประกิง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรปฏิวัตร  เดชสอน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรมงคล  วงษาเนาว์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรธวัชชัย  มาตชัยเคน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรพงศกร  จันทรภา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระกฤษฏา สุจิตฺโต สลายยนต์

๖/๕/๒๕๒๖
๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีหนาถ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรทัศธนาธร  สุระนัย

๒๔/๑/๒๕๔๖

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรอภิเดช  บุญยุ่

๑๓/๔/๒๕๔๖

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระสงัด ธมฺมานนฺโท คะสา

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระสมเกียรติ โชติธมฺโม อุบัวบล

๒๖/๙/๒๕๓๒ ๑๙/๒/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระลิขิต จนฺทสาโร คำธิ

๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

สมประสงค์วนาราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระธนะวัฑ ทนฺตจิตฺโต พันเดช

๐๙/๐๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญา  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 จันทโคตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรทรงสุริยะ  แน่นอุดร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระจันทรา จนฺทสาโร บุญล้อม

๐๕/๐๖/๒๕๐๖ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

จูมมณี  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรกมลชัย  ปากศรีมน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

 ดาราราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรทัศณพล  อุผา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 ดาราราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระพิพัฒน์ รตนโชโต ดาดง

๒๐/๑๒/๒๕๒๑ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ทรายคำ  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระเซียม

่

อธิมุตฺโต ไชยกา

๑๖/๐๒/๒๕๐๐ ๑๕/๐๒/๒๕๕๐

ทรายศรี  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระเสาร์คำ โชติปฺโ จันธิชัย

๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๖

ทรายศรี  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระวิทยา สรจิตฺโต โกษาแสง

๖/๐๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรายศรี  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรคมกฤช  อินทริง

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

 ทรายศรี  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๗๒
พระวรวรรณ นริสสโร สิทธิประกรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๓๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๕

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระวิทยา านวีโร อาตสามารถ

๒๖/๐๒/๒๕๔๐
๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระธีรพนธุ์ จรณธมฺโม ลิภา

๑๘/๑๑/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระชาติ สติสมฺปนฺโน แพงสุโท

๑๔/๐๖/๒๕๒๓
๒/๑๒/๒๕๕๙

ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรธัญเทพ  อุปทุม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรอภิชาต  ทิสอาด

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรธรรมนูญ  ปองทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระณรงฤทธิ

์

อิทฺธิโชโต สิงห์ศีร

๓๐/๐๖/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่างพัฒนา  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระวิรัตน์ โอภาโส พรมราช

๑๘/๑/๒๕๑๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙

บ้านเหล่าน้อย  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระสนิตย์ ธีรวํโส มาตย์ภูธร

๓/๔/๒๔๘๗ ๑๒/๙/๒๕๕๘ ปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระสงกรานต์ ฉินฺนเปโม พิมพ์หนองหว้า

๑๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระคฑาวุฒิ สนฺตมโย คำลุน

๐๑/๐๗/๒๕๐๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรดนัย  พิมจักร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรสมเพชร  เชือคำหด

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรจีรศักดิ

์

 บรเพชร

๒๖๐/๐๙/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรธีรวัฒน์  เนืองสากล

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรศุภลักษณ์  สุบรรณาจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรฉันทกร  มูลสาน

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรณัฐพล  นนเลาพล

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรสุริยะ  เทพสุระ

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรพีระพันธ์  รัตนอาษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรณัฐพล  คำมุงคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรนิรันดร์  โพธิสว่าง

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๕

้
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เลขที

่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรทองหล่อ  พันธ์งาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรสุรสิทธิ

์

 สารีพงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรคฑาวุธ  จิตราช

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรภานุพงษ์  แสนศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรธงชัย  แก้วใส

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรวิชิตชัย  แก้วใส

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ทิงแสน

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรธันวา  สุนีพรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรศุภณิต  ภารสำเร็จ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรวัชรินทร์  ผาสุก

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรนำชัย  ฝายบุญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรพุฒิเมธ  ภารสำเร็จ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรธนาวัฒน์  บุศิริ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรนัฐวุฒิ  สิงห์สังข์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรทวีศักดิ

์

 มลผาลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรอานนท์  หาวิเชียร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรนัฐพล  วงค์กระโซ่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 พ่อศรีชา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรวีรภัทร  โรคน้อย

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรอนุสรณ์  สิงห์ด้วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรสถาพร  วงษ์สุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรรณชัย  จิตอามาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระภูชัย จิตฺตธมฺโม มะลัยวรรณ

๓/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๘

พันทคีรี  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรบุญชู  แก้วเมืองชัย

๕/๔/๒๕๔๐
 พันทคีรี  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรกันยา  โพธิสาน

๙/๔/๒๕๔๓
 พันทคีรี  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรสมัก  ดวงดี

๒/๑๒/๒๕๔๕

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรจิระศักดิ

์

 อรรคศรีวร
๘/๕/๒๕๔๖

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรธรรมรักษ์  เย็นไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระเทพมะลิน เทววิริโย เพชรสังหาร

๑๙/๐๓/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

หัวบึงทุ่ง  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๒๔
สามเณรเหง้าโพธิชัย

์

 แสงพระจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๓๙

 หัวบึงทุ่ง  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระชัยณรงค์ สุชาโต ยะวัย

๖/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

พระซอง  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรวิวัฒน์  ลาดบาศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 พระซอง  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรไตรณรงค์  พรมแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 พระซอง  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระวรัญู มุตฺตจิตฺโต ธ.น.ตุ่น

๗/๑๒/๒๕๓๒ ๑๔/๘/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นพ ๔๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรแสนภูมิ  แก้วมาลา

๙/๐๓/๒๕๔๑

 โพธิศรี

์
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระศิริรัตน์ ปริปุณฺโณ อินตอง

๒๕/๑๑/๒๕๑๔

๔/๐๕/๒๕๕๗

ศรีสะอาด  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระจันทร์สี เขมจาโร ปูบุตรชา

๒๔/๐๑/๒๕๑๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

สระพังทอง  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระทศพล พลาโณ ไชยพร

๒๗/๐๒/๒๕๒๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระกฤศ สุขุมาโล สอนสุชน

๐๖/๐๒/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๓๔
พระกิจติพุฒิ กิจฺจสาโร หงษาวงค์

๑๘/๐๓/๒๕๑๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระอาทิตย์ อภิปาโล อภิวงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๒๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระพิสิฐ ปริปุณฺโณ หมู่บุตร

๑๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๑/๑๒/๒๕๕๗

จอมแจ้ง  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระอภิสิทธิ

์

อภิวโร จะรีศรี

๐๓/๑๐/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

นางาม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระบุญหลาย กิตฺติโสภโณ สายทารี

๓/๕/๒๕๒๕ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ปามหาชัย  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๓๙
พระสีไค สุทฺธาโณ นาติโน

๑๘/๐๘/๒๕๐๑ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

วังยาง (ศรีลดาราม)  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรณัฐพล  บุญสมประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรจิตรกร  จิตมาตย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรบริพัตร  อามาตมนตรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรทวีพันธ์  โก้กระโทก

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรธนกร  คำกรฤาชา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรภาสกร  ดนตรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระณัฐพล านวชิโร ทองทา

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระพงสิทธิ

์

ิตาโณ คำหาญ

๑๓/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระกฤษณะ จนฺทวณฺโณ ติคำรัมย์

๒๖/๐๘/๒๕๑๖
๕/๐๓/๒๕๓๘

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๔๙
พระสีรันดร จนฺทปชฺโชโต ชากิจดี

๑๐/๐๓/๒๔๙๘
๘/๐๔/๒๕๕๖

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระศุภเรศ กทฺทจาโร ธนะกลม

๑๙/๐๗/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

ปจฉิมาวาส  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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