
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๒๑๕ รูป ขาดสอบ ๖๕ รูป คงสอบ ๑๕๐ รูป สอบได้ ๙๘ รูป สอบตก ๕๒ รูป (๖๕.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระสมชาย จนฺโทภาโส เกษตระ

๒๒/๑๐/๒๕๑๗
๑๙/๒/๒๕๖๐

จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระนฤเบศร์ ชนุตฺตโม สาระคร

๑๙/๒/๒๕๓๔ ๑๙/๒/๒๕๖๐

จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระกิตติ ิติสมฺปนฺโน สีไพร

๓๑/๑๐/๒๕๓๓
๑๑/๓/๒๕๖๐

จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระณัฐพงษ์ ิตวฑฺฒโน ทีฆายุภักดิ

์

๒๒/๘/๒๕๓๓

๖/๔/๒๕๖๐
จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระชาญเดช อุตฺตมาโณ คำทวี

๒๐/๖/๒๕๓๖ ๒๒/๔/๒๕๖๐

จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระศุภเรศร์ สิริมงฺคโล คำทวี

๒๐/๑/๒๕๓๘ ๒๒/๔/๒๕๖๐

จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระพชร คเวสโก โปตวัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

๒๒/๔/๒๕๖๐

จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระธนูศักดิ

์

สุมโน วินทะชัย

๒๕/๘/๒๕๒๑ ๑๑/๖/๒๕๖๐

จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระเกรียงศักดิ

์

อธิปฺุโ น้อยเจริญ

๑/๑๒/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรพีระพัฒน์  ประทัยบุตร

๒๓/๗/๒๕๔๖

 จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรนธี  สาวิยะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรพีระศักดิ

์

 ประทัยบุตร

๒๓/๗/๒๕๔๖

 จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรศรายุทธ  แก้ววงวร

๑๖/๗/๒๕๔๗

 จันทรสามัคคี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรกิตติพงษ์  ปญญาใส

๖/๒/๒๕๔๗
 ดอนมนต์  

นค ๖๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรสุวสันต์  ภูหัวตลาด

๓๑/๘/๒๕๔๕

 ดอนมนต์  

นค ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระสมศักดิ

์

กิตฺติโก รัชตผดุง

๑๗/๕/๒๕๓๖
๒๐/๕/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระวินิจ อจลธมฺโม ภาคโส

๑๘/๘/๒๕๑๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระพงศกร จนฺทสาโร ชิดไชย

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระรัฐชัย ธมฺมวิชโย ปริญญาธนนนท์

๒๘/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระธนวินท์ เขมวโร ศุภจัมปย์ยา

๒๘/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสว่าง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระพงศธร านุตฺตโร เลิศพงศ์พาณิชย์

๑๔/๙/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสว่าง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระปฏิภาณ สุธีโร คำหมาย

๑๑/๑/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสว่าง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรเชิดศักดิ

์

 สิงห์สัตย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระธนากร ปลลกฺกโม บุญหล้า

๒๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

ปาดอนช้างเผือก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระณัฐพงษ์ วรธมฺโม ลำพองพวง

๑๖/๓/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ปาอินทชัย  

นค ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระพนัส ภทฺทโก ถิรสัจจะ

๑๑/๑๐/๒๕๒๗

๔/๗/๒๕๖๐
ปาอินทชัย  

นค ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระเทพพร สุเมโธ แฝงฤทธิ

์

๙/๕/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๕๙
ศรีเมือง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรเพชรอรุณ  สุทธิประภา

๑๖/๔/๒๕๔๗

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรอภิรักษ์  อุตมะณะ

๑๔/๒/๒๕๔๔

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรชุติพงศ์  มะลิลา

๑๖/๗/๒๕๔๕

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรณัฐพงษ์  ไชยเทพ

๑๕/๘/๒๕๔๖

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรนันทวัฒน์  ดวงบุตร

๑๔/๓/๒๕๔๗

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรอนุกูล  อินทร์ลี

๔/๔/๒๕๔๗
 ศรีเมือง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรณัฐพงษ์  ศรีระบาล

๑๗/๖/๒๕๔๗

 ศรีเมือง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรศักย์พล  โพธิกุล

๕/๘/๒๕๔๗
 ศรีเมือง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระญาณวรุตม์ าณวโร มันบุญศรี

่

๑๐/๑๒/๒๕๑๗

๗/๕/๒๕๖๐
อรุณรังษี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระวีระศักดิ

์

ปภาโส งานบุญเรือง

๑๘/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๖๐

อรุณรังษี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระชินกร ชินกโร สารบรรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาโพธิ

์

 

นค ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระวัฒนา กิตฺติโสภโณ แถวเพณี

๐๗/๑๒/๒๕๒๒ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

ยางขาว  

นค ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระพันฤทธิ

์

ปฺาธโร คนคม

๒๖/๑๑/๒๕๓๐ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ยางขาว  

นค ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระภานุวัฒน์ สุภทฺโท รอดจุ้ย

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ยางขาว  

นค ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระสุธรรม าณธมฺโม แสงสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๑๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ยางขาว  

นค ๖๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรนครินทร์  ปราบพาล

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 ยางขาว  

นค ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระอุดม ธมฺมวโร หล้าวงษา

๑๙/๐๒/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศิริอุปถัมภ์  

นค ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระเจ้าวรราช มหาภิฺโ ผาสุก

๒๓/๑๑/๒๕๑๔
๑๘/๐๑/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระวารินทร์ กิตฺติโสภโณ อุปะทะ

๐๓/๐๑/๒๕๒๖ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระธนากร สุรกฺโข ฮุยพรหมมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรพีรพัฒน์  สีปานแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๓๖

 อรัญญวาสี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระเฉลิมชัย ชยวุฑฺโฒ หัตถา

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ดอนขนุน  

นค ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระกรวรวรรณ อคฺคจิตฺโต สุทธิประภา

๐๖/๐๓/๒๕๒๖ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐

ปาภูกระแต  

นค ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระวันชัย นาถสีโล สีหาจร

๐๘/๐๕/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาภูกระแต  

นค ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระบุญยัง ขนฺติธมฺโม ปดขวา

๑๗/๐๙/๒๕๒๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาศูนย์กลาง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระไพบูลย์ ปโยโค พันธุ์ประภาส

๒๔/๐๙/๒๔๙๔
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

เทสรังสี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระครรชิต คุณากโร บัวเสน

๒๔/๑๐/๒๕๓๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

เทสรังสี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระจำรัส นาควโร กองแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๑๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

เทสรังสี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระศักดิทวี

์

คุตฺตจิตฺโต การักษา

๑๑/๐๕/๒๕๒๔ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

เทสรังสี  

นค ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระศราวุธ สมาหิโต ปราบพาล

๑๑/๑๒/๒๕๓๐
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

หนองปลาปาก  

นค ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระศาสตร์ ปยธมฺโม ศรีสุทำ

๐๑/๐๒/๒๔๙๕ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

หินหมากเปง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระบุญเลียง

้

ิตปฺุโ เถิงนอก

๑๔/๐๔/๒๔๙๙
๐๓/๐๒/๒๕๖๐

หินหมากเปง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระทวี ทวิโชติโก โชติมณีนพพันธ์

๒๐/๐๔/๒๔๘๗ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

หินหมากเปง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระธวัชชัย ธมฺมุตฺตโม วงศ์วโรดม

๑๖/๐๔/๒๕๓๑
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

หินหมากเปง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระอติชาติ กตสาโร ปราบคนชัว

่

๒๘/๐๙/๒๕๓๕
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

หินหมากเปง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระเอกวุฒิ อภิวฺฑฺโฒ มุ่งหมาย

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หินหมากเปง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระธนพล ขนฺติสุโภ พิมล

๒๒/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

หินหมากเปง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระศุภชัย ปฺุชโย มณีนพ

๐๖/๐๙/๒๕๒๒ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หินหมากเปง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระเอกพล กุสลจิตฺโต เนียมตะคุ

๒๖/๐๙/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หินหมากเปง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระชัชวาล โชติวโร จิรบวร

๑๑/๐๓/๒๕๐๑ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หินหมากเปง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระพิทักษ์ วราโภ ปสสาวะสา

๑๙/๑๒/๒๕๓๓
๒๘/๓/๒๕๕๙

เทพธารทอง  

นค ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระชาตรี จารุวณฺโณ เกลียงวรรณ

้

๒๗/๑๑/๒๕๒๒
๕/๑๒/๒๕๕๕

ปานาขาม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระประพันธ์ สนฺตจิตฺโต วังผือ

๓๐/๑๑/๒๕๒๘ ๑๐/๑๐/๒๕๕๘

ปานาขาม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๗๑
พระวีระพล มหาวิริโย แสงจันศรี

๒๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๗/๖/๒๕๖๐

ปานาขาม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ให้ลาภ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 ปานาขาม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรอุดม  โสมสุพรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

 ปานาขาม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระเทวฤทธิ

์

ธมฺมจาโร แสงจันดา

๑๖/๑๒/๒๕๒๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

ผาตากเสือ

้

 

นค ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระปรีดา สุทฺธจิตโต เลือนแก้ว

่

๒๖/๐๖/๒๔๙๐ ๐๑/๐๘/๒๕๒๔

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๗๖
พระจันทร์ จนฺทปโม กุสุมาลย์

๑๖/๑๑/๒๔๙๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๗๗
พระสมสุด สุจิตฺโต เฉลิมแสง

๒๕/๐๘/๒๕๑๕ ๑๒/๑๑/๒๕๕๕

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๗๘
พระสุรพงศ์ ธมฺมิโก ประภาพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๒๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระณัฐพงษ์ โฆสิตธมฺโม เกษนัต

๒๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๘๐
พระสุรชัย ถิรธมฺโม พลสงคราม

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๘๑
พระอ้ครพล อคฺคปฺโ บุญมีประเสริฐ

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระเสกสรร นรุตฺตโม ชาญฉลาด

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระประมวล สิริปฺโ โสณโชติ

๒๗/๑๒/๒๔๙๕
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระวัชระชัย ผาสุโก ผาสุราษฎร์

๒๕/๐๗/๒๕๓๕
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระสมัย สุทนฺโต ดีสินธ์

๑๘/๑๑/๒๕๑๖
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระศุภชัย ิตาโภ แสนสายเนตร

๐๔/๑๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระพิสัย อิสฺสโร สุวรรณใจ

๐๒/๐๓/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๘๘
พระอนุชา จิตฺกาโร มูลเมือง

๐๕/๐๑/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระทีฆวัฒน์ อธิจิตฺโต คาธิพาที

๒๐/๐๓/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๙๐
พระพิทักษ์ จารุวณฺโณ ละวิสิทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๙๑
พระวรวุฒิ ิตวงฺโส พุทธะวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๙๒
พระศุภกร มหาวีโร ศรีหริง

่

๑๔/๐๓/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๙๓
พระไพรวรรณ อิณมุตฺโต ชารี

๐๘/๐๕/๒๕๐๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๖๑๖๐/๐๐๙๔ พระสังคม าณาโภ ม่วงคะลา
๐๗/๐๙/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๙๕ พระอำภัย โชติาโน กวนหลวง

๒๑/๐๔/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๙๖ พระณัฐพงษ์ านวโร ปองคำไหล

๒๗/๑๐/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๙๗ พระสมภาร าโณภาโส พรมรินทร์

๒๙/๐๗/๒๕๒๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวนาราม  

นค ๖๑๖๐/๐๐๙๘ สามเณรพิสินธ์  ใจกล้า

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

 ปาธรรมวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย(ธ)  ๔ / ๔

้
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