
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๓๗๖ รูป ขาดสอบ ๙๒ รูป คงสอบ ๒๘๔ รูป สอบได้ ๑๗๘ รูป สอบตก ๑๐๖ รูป (๖๒.๖๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๕๙/๐๐๐๑ สามเณรประสิทธิ

์

 นวลสุวรรณ
๑๕/๘/๒๕๔๔

 วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๐๒
สามเณรพีระพัฒน์  ผิวพันธุ์มิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

 วัดกุกุรัตนาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรฐนิสพงษ์  แสงสว่าง

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดกุกุรัตนาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรพีระวิทย์  ธรรมรัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดกุกุรัตนาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๐๐๕
สามเณรเศรษฐิศักดิ

์

 อินทโคตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 วัดกุกุรัตนาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๐๐๖ พระสุริยา วรปฺโ นามบุรี

๑๐/๑๐/๒๕๒๗

๕/๕/๒๕๕๖ วัดเกษตรศิริ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรอำนาจ  ทรทึก

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

 วัดโกเสยเขต  

นค ๔๓๕๙/๐๐๐๘
พระเพชรกำแพง เขมโก บุญมา

๒๗/๐๓/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๔๒

วัดจอมมณี  

นค ๔๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ดีทองหลง ๖/๕/๒๕๔๑  วัดจอมมณี  

นค ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรพนมพร  ศิริภักดิ

์

๗/๒/๒๕๔๓
 วัดจอมมณี  

นค ๔๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรวินัย  กะชิรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

 วัดจอมมณี  

นค ๔๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรสรไกร  สร้างช้าง

๒๙/๖/๒๕๔๐

 วัดจอมมณี  

นค ๔๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 สุริสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๐

 วัดจอมมณี  

นค ๔๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรชนาธิป  โนนทะแสง

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดชัยพร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรจิโรจน์  ชุมวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

 วัดชัยพร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรนันทวิศาล  อินคง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 วัดชัยพร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรรังสรรค์  บุตรแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

 วัดชัยพร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรพิชิต  ดอนพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดชัยพร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๑๙
พระเอกลักษณ์ อิสฺสรธมฺโม วิเศษสุนทร

๑๐/๐๒/๒๕๐๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๕

วัดชุมแพ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๒๐
พระจิระศักดิ

์

สุทฺธิาโณ บุตรศรีชา

๒๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดชุมแพ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐพล  พลสงคราม

๐๙/๐๖/๒๕๔๐

 วัดชุมแพ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรสุรชัย  ไกรพรม

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

 วัดชุมแพ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรชาญชัย  ลุนราช

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

 วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรลมทะเล  พิมสอน

๒/๑๐/๒๕๔๒

 วัดโชคอำนวยพร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระอนุทิน อรุโณ สะวงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดนาฬกวนาวาส  

นค ๔๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรปฎิหารย์  รักษาราธ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

 วัดโนนวังสิม  

นค ๔๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรธนพล  ศรีวิพัฒน์

๒๙/๓/๒๕๔๒

 วัดบ้านบอน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรนันทวัฒน์  วิสัยหมู

๑/๙/๒๕๔๒
 วัดบ้านบอน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรธวัชชัย  ใจอุ่น

๒๙/๑/๒๕๔๔

 วัดบ้านบอน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๓๐
สามเณรมนตรี  สิงห์คำ

๑๓/๓/๒๕๔๔

 วัดบ้านบอน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๓๑
สามเณรจักรพรรณ  แสงมะดัน

๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบ้านบอน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรภูมินทร์  สีใส

๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดบ้านบอน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรเด่นชัย  เกษราช

๒๐/๔/๒๕๔๕

 วัดบ้านบอน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรธนากร  โยธะวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านบอน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรทินกร  แก้วแก่นคุณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

 วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวรวุฒิ  ทองรักษ์

๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปาโพธิปญญาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระอภิธรรม นนฺทโชโต แสนสำลาน ๔/๘/๒๕๓๑ ๑/๗/๒๕๕๑ วัดปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระคำ คมฺภีรปฺโ จันทะลังสี

๑๗/๙/๒๕๓๒ ๑๓/๓/๒๕๕๒
วัดปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๓๕๙/๐๐๓๙
พระภานุรัตน์ ปฺาวชิโร บุญเกิด

๒๙/๐๘/๒๕๑๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๓
วัดปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๓๕๙/๐๐๔๐
พระอ้น ธมฺมธโร วรเดช

๖/๗/๒๕๓๘ ๓/๓/๒๕๕๙ วัดปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรธนะกร  พรมมนต์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

 
วัดพระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรวัชรพล  ทาซ้าย

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

 
วัดพระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๔๓
พระทศพล กิตฺติโก ขมินเขียว

้

๓๐/๑๑/๒๕๓๐
๑๑/๔/๒๕๕๗

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอรรถชัย  มาลัยยะ

๒๘/๑/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรสุทธิราช  โม้คำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๓๕๙/๐๐๔๖
สามเณรเสกสันต์  สุขเสริม

๑๐/๔/๒๕๔๐
 

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
 

นค ๔๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรสมใจ  ภูละวง ๐/๐/๒๕๔๒  

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
 

นค ๔๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรวรเชษฐ์  นันทะชัย

๒๐/๓/๒๕๔๔

 
วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรเฉลิมพล  จำนงลัค

๓/๖/๒๕๔๔
 

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
 

นค ๔๓๕๙/๐๐๕๐
สามเณรวัฒนา  ศิริษา

๓/๖/๒๕๔๔
 

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
 

นค ๔๓๕๙/๐๐๕๑
สามเณรอนุชา  เบ้าธรรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 
วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระประจักร โชติวโร ผงหาด

๐๗/๑๑/๒๕๑๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๗

วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระสิวนัฐ านวีโร ลุหาเกตุ

๑๐/๔/๒๕๓๙ ๒๗/๗/๒๕๕๘
วัดเพียลือ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระอุทิศ อาทิจฺจวํโส วงศ์จันทร์

๐๖/๐๓/๒๔๙๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๔

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรวรวุฒิ  คำสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ขันธ์สำรอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๐

 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรพรเทพ  สายศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระวัฒนศักดิ

์

สุวฒฺฑโณ ผาลี

๒๒/๐๔/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๑

วัดโพธิสมภาร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระภัทรพงษ์ ปุณฺณโก ปุณขันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๓๓ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดโพธิสมภาร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรวิรัตน์  ชาวยศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

 วัดโพธิสมภาร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๖๑
สามเณรตะวัน  นันทะพา

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดโพธิสมภาร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๖๒
สามเณรธนาวุฒิ  บุตรสุรินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดโพธิสมภาร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๖๓
สามเณรชูชาติ  ยศอ่อน

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดโพธิสมภาร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๖๔
สามเณรวันเฉลิม  อุบลบาล

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดโพธิสมภาร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๖๕
สามเณรวรวุฒิ  สิงหะมาตย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 วัดโพธิสมภาร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๖๖
สามเณรวิทยา  หุตินนุ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดโพธิสมภาร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรวันชัย  ปาวสง่า

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๕๙/๐๐๖๘
สามเณรนรสิงห์  มิงขวัญ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๕๙/๐๐๖๙
สามเณรกิตติธัช  แสนนาค

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๕๙/๐๐๗๐
สามเณรอนุสรณ์  นาทุ่งมน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๕๙/๐๐๗๑
สามเณรจตุพร  ทีปรักษพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๕๙/๐๐๗๒
สามเณรอนุวัตร  อุบลเกิด

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๕๙/๐๐๗๓
สามเณรธีระวัฒน์  จันทรมณี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรรุ่งตะวัน  กองกูล

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรทศพร  ประสาทนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดมีชัยท่า  

นค ๔๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรพีทยา  มนต์คาถา

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

 วัดมีชัยทุ่ง  

นค ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระอร่าม อตฺตคุตฺโต เคหะฐาน

๐๕/๐๙/๒๔๙๗ ๐๔/๐๗/๒๕๔๑

วัดยอดแก้ว  

นค ๔๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรศุภกร  มีกำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดราษฎร์จำนงค์  

นค ๔๓๕๙/๐๐๗๙
สามเณรสินทาร  ด่านปอม

๓๐/๓/๒๕๔๕

 วัดวาปเกษตร  

นค ๔๓๕๙/๐๐๘๐
สามเณรปฐมพร  น้อยตะริ

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 วัดวาปประดิษฐ์  

นค ๔๓๕๙/๐๐๘๑
สามเณรภูวดล  หาญราชา

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

 วัดศรีคุณเมือง  

นค ๔๓๕๙/๐๐๘๒
สามเณรพิเชษฐ์  ศรีจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 วัดศรีคุณเมือง  

นค ๔๓๕๙/๐๐๘๓
สามเณรอัศดา  ไชยมูล

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศรีคุณเมือง  

นค ๔๓๕๙/๐๐๘๔
สามเณรมังกร  มาลายุทธศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

 วัดศรีชมชืน

่

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๘๕
สามเณรธรรมรงค์  หงส์ชัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

 วัดศรีชมชืน

่

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๘๖
สามเณรอารีย์  ทองภู

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

 วัดศรีชมชืน

่

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๘๗
สามเณรนราธิป  ลุนศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระชูศักดิ

์

กลฺยาโณ หัตถีจร

๐๙/๑๒/๒๕๑๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙
วัดศรีมงคลธรรมาราม

 

นค ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระอาทิตย์ อุตตฺโม ภูมิมิตร

๑๐/๐๔/๒๕๓๑ ๑๒/๐๑/๒๕๕๕

วัดศรีษะเกษ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๙๐
พระประกร อุตตฺมธมฺโม ปรทิพย์

๒๘/๑๐/๒๔๙๔ ๑๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดศรีษะเกษ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๙๑
สามเณรทักษิณ  แดงนา

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

 วัดศรีษะเกษ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๙๒
สามเณรธนัญชัย  ก้านสารไชย

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศรีษะเกษ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรสุทธิพงษ์  สุวานิช

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศรีษะเกษ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรธีระวุฒิ  จากฝา

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดศรีสุมังคล์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๕๙/๐๐๙๕
สามเณรจักรภัทร  พรมจักร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศรีสุมังคล์  

นค ๔๓๕๙/๐๐๙๖
พระบุญเรือง าณทีโป ปญญา

๑๘/๐๔/๒๕๒๑ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระบัญชา กิตฺติปฺโ เจดีย์

๑๔/๕/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๔
วัดสนทนาธรรมาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระอนุรักษ์ ปฺาธโร นกเสวก

๓/๖/๒๕๒๕
๒๗/๒/๒๕๕๗

วัดสนทนาธรรมาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๐๙๙
สามเณรนพรัตน์  มีชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

 วัดสระแก้ว  

นค ๔๓๕๙/๐๑๐๐ พระเพชรัตน์ ิตวิริโย แก้วคำ

๑๓/๑๒/๒๕๒๑

๒/๓/๒๕๕๕ วัดสามัคคี  

นค ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระพิทยา นควโร บุตตะเสน

๒๓/๑๒/๒๕๑๕ ๒๔/๑๐/๒๕๕๐

วัดสิริมหากัจจายน์  

นค ๔๓๕๙/๐๑๐๒
พระทักษิณ สุเมธโส ทุมรักษา

๒๕/๔/๒๕๓๙

๖/๕/๒๕๕๙ วัดสุขสว่าง  

นค ๔๓๕๙/๐๑๐๓
สามเณรศิวกร  นามขันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสุภกิจเจริญ  

นค ๔๓๕๙/๐๑๐๔
สามเณรสิดธิชัย  คำภูมี

๓๐/๑/๒๕๔๓

 วัดสุริยวงศาวาส  

นค ๔๓๕๙/๐๑๐๕
สามเณรไชยะสรณ์  ศรีหาวงศ์

๓/๗/๒๕๔๓
 วัดสุริยวงศาวาส  

นค ๔๓๕๙/๐๑๐๖
สามเณรแสงดาวร  คำภูมี

๑๙/๓/๒๕๔๔

 วัดสุริยวงศาวาส  

นค ๔๓๕๙/๐๑๐๗
สามเณรแมนมณี  แพงคำฮัก

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสุริยวงศาวาส  

นค ๔๓๕๙/๐๑๐๘
พระไพรวัลย์ กลฺลยาโณ บัวผัน

๒๓/๗/๒๕๒๗
๑๕/๕/๒๕๕๖ วัดหนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๐๙
สามเณรพีรวัตน์  อัคฮาดศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

 วัดหนองเคร่า  

นค ๔๓๕๙/๐๑๑๐ พระวิชัย ขนฺติกิจฺโต อร่าม
๕/๑๐/๒๕๐๓ ๒๓/๗/๒๕๕๘

วัดเหล่าสินชัย  

นค ๔๓๕๙/๐๑๑๑
พระคำผาง ปภสฺสโร สีกะลา

๒๔/๐๕/๒๔๘๑ ๑๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดกุดแคน  

นค ๔๓๕๙/๐๑๑๒
พระปญญา ปฺุภาโค นาถาบำรุง

๗/๖/๒๕๓๓
๑๖/๐๕/๒๕๕๔

วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๑๓
พระวีระยุทธ์ ทานรโต คงทอง

๐๗/๐๓/๒๕๓๐
๒๘/๗/๒๕๕๕

วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๑๔
พระชำนาญ ธมฺมวโร บุญยงค์

๒๕/๖/๒๕๑๖
๑/๘/๒๕๕๕ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๑๕
พระวันชัย ปฺาคโม กรวยทอง

๑๘/๐๗/๒๕๑๑ ๑๕/๐๓/๒๕๔๘

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๓๕๙/๐๑๑๖
พระสุบรรณ ปฺาวโร บัวบาล

๑๒/๑๐/๒๕๑๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๔

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๓๕๙/๐๑๑๗
พระพลช อคฺคโชติ วงศ์เมืองจันทร์

๒๒/๕/๒๕๐๓ ๑๙/๗/๒๕๕๓
วัดโคกสุข  

นค ๔๓๕๙/๐๑๑๘
สามเณรเคนทอง  มหาชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๐

 วัดโคกสุข  

นค ๔๓๕๙/๐๑๑๙
พระสุพรรณ์ สุธมฺโม แพทย์จันลา

๑๓/๐๑/๒๕๑๓ ๒๐/๐๙/๒๕๔๒

วัดจอมทอง  

ระงับผลสอบ พระรัตนพิบูลย์ พุทธิาโณ ชัยมูล

๒๗/๐๓/๒๕๑๙
๒๐/๐๕/๒๕๔๐

วัดจอมนาง

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

นค ๔๓๕๙/๐๑๒๑
พระศักดิ

์

อุคฺคมโน มัทปานัง

๒๔/๑๒/๒๕๐๔
๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดจอมนาง  

นค ๔๓๕๙/๐๑๒๒
พระชืน

่

จิตคุโณ ผาทอง ๔/๑/๒๔๘๕ ๔/๕/๒๕๕๓ วัดเจริญผล  

นค ๔๓๕๙/๐๑๒๓
พระวิชัย ติสฺสวโร บุญเคน

๑๐/๔/๒๕๑๔
๑/๑/๒๕๕๔ วัดเจริญผล  

นค ๔๓๕๙/๐๑๒๔
พระสุวิท ิตวิริโย ล่องไธสงค์

๒๕/๗/๒๕๑๖ ๓/๑๐/๒๕๕๔
วัดเจริญผล  

นค ๔๓๕๙/๐๑๒๕
พระวิชาญ ถิรจิตฺโต ศรีไสย

๗/๑๒/๒๕๑๗ ๑๕/๗/๒๕๕๖
วัดเจริญผล  

นค ๔๓๕๙/๐๑๒๖
พระทวี โชติวโร ณ หนองคาย ๑/๒/๒๕๓๖ ๑๐/๑/๒๕๕๗

วัดเจริญผล  

นค ๔๓๕๙/๐๑๒๗
สามเณรสุภธิระ  บุตรพรม

๒/๘/๒๕๓๙
 วัดเจริญผล  

นค ๔๓๕๙/๐๑๒๘
พระธัญวัฒน์ ธีรปฺโ วัฒนวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๐๖ ๐๑/๑๑/๒๕๕๒

วัดเจริญศรี  

นค ๔๓๕๙/๐๑๒๙
พระบุญจันทร์ กิตฺติธมฺโม พรมสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๐๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดชัยราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๕๙/๐๑๓๐
พระสงัด กิตฺติปฺโ สดชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๐๗ ๐๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดชัยราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๓๑
พระคาน โชติปฺโ พิมพ์พันธ์

๑๐/๐๔/๒๔๘๑ ๐๙/๐๗/๒๕๔๑

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๓๒
พระนิติภูมิ ธมฺมธโร วรสิษฐ์

๑๐/๐๒/๒๕๑๔ ๐๗/๑๐/๒๕๕๖

วัดปจจันตบุรี  

นค ๔๓๕๙/๐๑๓๓
พระจันทร์ที คุณสมฺปฺโณ จำปาวงค์

๒๐/๐๗/๒๕๑๔ ๐๘/๐๖/๒๕๕๔

วัดปาอริยมรรค  

นค ๔๓๕๙/๐๑๓๔
สามเณรสันติธร  แก้วประเสริฐ

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 วัดโพธิงาม

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๓๕
สามเณรจิรศักดิ

์

 บาแก้ว
๒๘/๘/๒๕๔๔

 วัดโพธิงาม

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๓๖
สามเณรอาทิตย์  คำพานาง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดโพธิงาม

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๓๗
สามเณรชำนาญ  ลีลา

๑๘/๙/๒๕๔๔

 วัดโพธิงาม

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๓๘
สามเณรเอกศรัณย์  วรรณชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโพธิงาม

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๓๙
สามเณรเอกพงศ์  เถลิงผล

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

 วัดโพธิงาม

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๔๐
พระสุดสมา โอภาโส บัวผาย

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๔๑
พระรณฤทธิ

์

จนฺทสาโร ถาบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๑๖

๖/๑/๒๕๔๗ วัดโพธิยาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๔๒
พระพัฒนศักดิ

์

อุตฺตโม ศรีสมัย
๒/๑๑/๒๕๒๐

๖/๖/๒๕๕๔ วัดโพธิยาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๔๓
พระทวีน กิสสโร กองวงษ์

๑/๗/๒๕๑๒ ๒๕/๗/๒๕๕๖
วัดโพธิยาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๔๔
พระอดุลย์ มหาปฺโ จันทร์โอธาร

๐๙/๑๐/๒๕๐๗ ๒๘/๐๓/๒๕๕๕

วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๔๕
พระสินสมุทร ธมฺมวโร บุญปญญาพร

๒๑/๐๖/๒๕๑๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดวุฒิกาวาส  

นค ๔๓๕๙/๐๑๔๖
พระไกรวรรณ์ สิริปฺโ สอนราษ

๑๔/๐๙/๒๕๑๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดวุฒิกาวาส  

นค ๔๓๕๙/๐๑๔๗
พระสัญญา สิริปฺโ ทองอินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๒๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดวุฒิกาวาส  

นค ๔๓๕๙/๐๑๔๘
พระอาทิตย์ จนฺทสาโร บุญเกิด

๐๙/๐๗/๒๕๓๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๓๕๙/๐๑๔๙
พระอภิชาติ ธมฺมจาโร ไวยวรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๓๕๙/๐๑๕๐
พระคมกริช ขนฺติวโร ไวยวรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๓๕๙/๐๑๕๑
พระพิจารย์ กตปุโ อาณารัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๒๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดสมุหนาค  

นค ๔๓๕๙/๐๑๕๒
พระบรรฑิตย์ ิติโก ฝายขาว

๐๔/๐๘/๒๕๐๘ ๑๒/๐๘/๒๕๕๑ วัดหลวงพิสัยเจติยาราม
 

นค ๔๓๕๙/๐๑๕๓
พระทองหล่อ ชิจมาโร โยธวงศ์

๐๗/๐๓/๒๔๘๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๓ วัดหลวงพิสัยเจติยาราม
 

ระงับผลสอบ พระนิรันดร์ จิตฺตทนฺโต เหมวงษ์
๒๑/๘/๒๕๑๖ ๒๕/๖/๒๕๕๗

วัดชัยศรี

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

นค ๔๓๕๙/๐๑๕๕
พระเรียน อภิชาโน อุดมฉวี

๒๑/๑/๒๔๘๒ ๑๑/๑๐/๒๕๕๒

วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๓๕๙/๐๑๕๖
พระทองสา ขนฺติโก จุลโสม

๓/๗/๒๕๐๑
๒๕/๑๐/๒๕๕๔

วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๓๕๙/๐๑๕๗
พระธนะวัฒน์ โชติปฺโ แย้มสรวล

๑๗/๔/๒๕๒๒ ๙/๑๒/๒๕๕๕
วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๓๕๙/๐๑๕๘
พระอุทิศ อติธมฺโม แก้วสาลี

๑๗/๙/๒๕๐๒ ๑๘/๔/๒๕๓๙
วัดศิริมงคลชัยราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๕๙
พระสมบัติ อตฺถกาโร บรรเทาพิตร ๕/๑/๒๕๑๑

๑๗/๕/๒๕๕๔
วัดศิริมงคลชัยราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๖๐ พระจง ชยวโร ชนะพันธ์
๑๕/๔/๒๔๙๕ ๑๙/๒/๒๕๕๗

วัดศิริมงคลชัยราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๖๑
สามเณรพงษ์ธร  สมนึก

๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคลชัยราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๖๒
พระชัยมงคล มหพฺพโล สิงทิศ

๑/๒/๒๕๒๒ ๒๘/๖/๒๕๕๖
วัดหนองคอน  

นค ๔๓๕๙/๐๑๖๓
พระสาย กิตฺติโสภโณ ศรีนาม

๐๒/๑๒/๒๔๘๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๐

วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๓๕๙/๐๑๖๔
พระบุญสวน านุตฺโร คะดิษฐ์

๒๔/๐๔/๒๕๐๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดนิเวสคชสาร  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๓๕๙/๐๑๖๕
สามเณรอนุวัฒน์  ยุทธอาจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

 วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๓๕๙/๐๑๖๖
พระมิลลี

้

โชติวโร อินธิ

๐๔/๐๑/๒๕๒๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๑

วัดบำเพ็ญสังฆกิจ  

นค ๔๓๕๙/๐๑๖๗
พระสุดใจ นาควโร ทองสร้อย

๐๓/๐๒/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดบำเพ็ญสังฆกิจ  

นค ๔๓๕๙/๐๑๖๘
พระจะเดช สุภทฺโท มืดหล้า

๐๗/๐๕/๒๕๑๔ ๐๓/๐๑/๒๕๕๑

วัดปากัณฐกยาราม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๖๙
พระนพฤทธิ

์

มหิทฺธิโก จันสุกใส

๒๗/๐๔/๒๕๒๑
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

วัดปาดอนพระ  

นค ๔๓๕๙/๐๑๗๐
พระสวัสดิ

์

ขนฺติโก บุษบา

๑๒/๑๒/๒๕๐๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๓

วัดศิลาวิเวก  

นค ๔๓๕๙/๐๑๗๑
พระพิพัฒน์ ปภสฺสโร ค้าสนิท

๐๑/๐๗/๒๔๘๘ ๒๗/๐๑/๒๕๕๕

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๓๕๙/๐๑๗๒
พระตะวัน ธมฺมทีโป ชัยโสม

๐๒/๐๗/๒๕๒๐ ๑๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๓๕๙/๐๑๗๓
พระสุนทร รตนโชโต ชาวดร

๒๕/๐๔/๒๔๙๒
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๓๕๙/๐๑๗๔
พระรัชชานนท์ ณฎาภิภู คงเจริญ

๑๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๔/๐๔/๒๕๕๖

วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๓๕๙/๐๑๗๕
สามเณรศักรินทร์  ไกรยะโส

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

 วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๓๕๙/๐๑๗๖
พระวัฒนา วิสุทฺโธ วงษ์ไทย

๑๔/๐๙/๒๕๒๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗
วัดเกาะแก้วขวัญเมือง

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๗๗
สามเณรอนุชา  พรมศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 
วัดเกาะแก้วขวัญเมือง

 

นค ๔๓๕๙/๐๑๗๘
พระวิเชียร เตชปฺโ ผิวเหลือง

๒๕/๑๑/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดไทรเงินธรรมวาส  

นค ๔๓๕๙/๐๑๗๙
พระคำพอง มหาปุโ จันทรวิชัย

๒๕/๐๔/๒๕๐๐ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๓๕๙/๐๑๘๐
พระบรรฑูร สิริปฺโ จิตรคร

๑๑/๐๕/๒๕๐๑ ๐๑/๒๕/๒๕๕๔

วัดกลาง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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