
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๖๒๒ รูป ขาดสอบ ๒๑๗ รูป คงสอบ ๔๐๕ รูป สอบได้ ๑๘๐ รูป สอบตก ๒๒๕ รูป (๔๔.๔๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรเทพบุตร  สุวรรณลา

๒/๔/๒๕๔๔
 กัปปาสิกวัน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรศุภกฤต  คำมุงคุณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรชัชวาล  หมืนอาจ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 จำปานิล

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรภูวดล  คำมุงคณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรธีระเดช  ศรีภาพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรพงศธร  พันธุมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระพนม ปฺาวโร สุริยมาตย์

๐๓/๐๒/๒๕๒๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๔

กุศลนารี  

นค ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรธีรเทพ  ศรีสร้อย

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

 กุศลนารี  

นค ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรนที  วงกะโซ่

๒๑/๙/๒๕๔๔

 เกษตรศิริ  

นค ๔๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรธวัชชัย  แสนโสภา

๖/๗/๒๕๔๕
 เกษตรศิริ  

นค ๔๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรเทพนิมิต  โอ้ขาบุตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรภูวดล  ชนะหาญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรหัตถชัย  ชูศรีจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรปรัชญา  กิงแก้ว

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรธีรยุทธ  จันทรง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระอัคราช ติสฺสโร ตาพาว

๑๔/๐๖/๒๕๑๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

เขตอุดม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรสร้างสรรค์  วรรณภา

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

 จอมมณี  

นค ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรเจนศักด์  ชาบุตรโคตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

 จอมมณี  

นค ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรอนุวงค์  เปยมปด

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

 จอมมณี  

นค ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐพล  นามสง่า

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

 ชัยพร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรทยากร  จุ้ยอ่วม

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 ชุมแพ  

นค ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรวัชรกร  ประหา

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

 ชุมแพ  

นค ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรธวัชชัย  ไพกะเพศ

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

 โชคอำนวยพร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระวรวิทย์ สารทโร ขุนลึก

๑๑/๐๕/๒๕๒๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

เนินพระเนาวนาราม
 

นค ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระธนากร ธมฺมปาโล ศุขแจ้ง

๐๑/๐๗/๒๕๒๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

เนินพระเนาวนาราม
 

นค ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระไชยศิริ ภูริปฺโ บุญลำ

๑๒/๐๑/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

เนินพระเนาวนาราม
 

นค ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระไสว ธนปฺโ ศรีสุระ

๐๒/๐๖/๒๕๑๐ ๐๗/๐๒/๒๕๕๗

โนนวังสิม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรณัฐพล  ศรีทองนาค

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

 โนนวังสิม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรทรงวุฒิ  ศรีษามิ

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

 บ่อนำสถิตย์  

นค ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระมงคลวิจิตร สุภทฺโท

เทพแก้วศิริมงคล
๑๐/๖/๒๕๒๐

๖/๕/๒๕๔๗
บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระคทาวุฒิ ิตสีโร บัวผัน

๕/๓/๒๕๑๘ ๖/๖/๒๕๕๘
บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรวรวัฒน์  จำเริญพักตร์

๙/๖/๒๕๔๑
 บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรอถิเสน  บรรณารักษ์

๑๔/๖/๒๕๔๔

 บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรนภดล  วรรณสุทธิ

์

๑๖/๗/๒๕๔๔

 บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรคณิต  ศรีแก้วต่างวงค์

๖/๘/๒๕๔๔
 บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรกิตติศักดิ

์

 กิติอาษา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรอานนท์  อินทะเอียด

๘/๖/๒๕๔๕
 บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรศุภณัฐ  นามตาแสง

๑๘/๗/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรปยทัศน์  ศรีวงษ์

๑๒/๘/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรชาญณรงค์  บุญเภา

๕/๓/๒๕๔๖
 บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรธงชัย  ต่างโอษฐ

๑๕/๕/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระจรูญรักษณ์ จารุธมฺโม มูลศาสตร์

๐๓/๑๐/๒๕๓๒ ๐๘/๑๑/๒๕๕๔

ปาดอนแท่นทราย  

นค ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระนพเก้า ิตปฺุโ กาจนานิล

๓๐/๑/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๕๖

ปาโพธิปญญาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระโฉม สุชาโต ปญญาฉลาด

๑๘/๐๒/๒๕๑๕ ๑๓/๐๒/๒๕๕๖

ปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระกัณตภพ สุทฺธิาโณ บุญจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรณภัทร  สีทาทุม

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรอนุชิต  สิงห์ราชา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระเกรียงไกร เนปกฺโก อุทรัง

๑๓/๒/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๕๖
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรเสกสรร  กาพย์บุตรศรี

๒๙/๓/๒๕๔๓

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรจักรพงศ์  ปญสวัสดิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๓

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรชลันธร  สิงห์เงิน

๓/๔/๒๕๔๔
 

พระธาตุราษฎร์บำรุง
 

นค ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรคมสัน  กัณทิศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรตะวัน  สุวรรณวิชัย

๕/๒/๒๕๔๕
 

พระธาตุราษฎร์บำรุง
 

นค ๔๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรสาธิต  ทัศนิยม

๑๓/๖/๒๕๔๕

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรพินิจ  บุตรแสน

๑๓/๙/๒๕๔๖

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระไสว กตธมฺโม ศรีหานนท์

๐๙/๐๗/๒๕๒๓ ๐๕/๐๑/๒๕๕๗

พระประดิษฐ์  

นค ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระมนตรี อายุวฑฺฒโก คำภิทูรย์

๐๘/๐๓/๒๔๙๖ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

พระประดิษฐ์  

นค ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธรรมรัตน์  อุตเสนา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรอดิศร  บุญคาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระสำราญ ปณฺฑิโต เอกรัมย์

๒๕/๐๔/๒๕๑๕ ๐๓/๐๘/๒๕๕๕

โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๖๒
พระสุรพงษ์ ปริปฺโ สะระคาม

๐๒/๑๐/๒๕๒๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระจำลอง จารุวณฺโณ ยาตาล

๐๘/๑๑/๒๕๑๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระกรุงทอง ธีรปฺโ เรลอย

๐๕/๑๒/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรวิทยา  แก้วพิทูล

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรทวี  ผมไผ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรตะวัน  พะนิรัมย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรรัชพงษ์  สูงสุมาลย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรอมรรัตน์  สาลีมาตย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรธนธรณ์  พิมมาตย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรพร้อมพงษ์  ยวดยาน

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรฤทธิชัย  บำรุงเอือ

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 โพนงาม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรนัฐกรณ์  เห็มสีมา

๒๘/๒/๒๕๔๔

 มีชัยทุ่ง  

นค ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระอุดม อภิชาโน รัตนะ

๐๑/๐๕/๒๕๐๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๔

ยอดแก้ว  

นค ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระคำไพ านวโร ศรีบาง

๑๖/๐๖/๒๕๐๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

ยอดแก้ว  

นค ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระสนัน

่

ิตวโร สีสด

๐๘/๐๓/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

ยอดแก้ว  

นค ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระคา สุภทฺโท อบอุ่น

๑๓/๐๑/๒๔๙๓ ๑๙/๐๑/๒๕๕๘

ยอดแก้ว  

นค ๔๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรจรัญ  ทุมตาลเดียว

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๙

 ยอดแก้ว  

นค ๔๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรเสกสิทธิ

์

 วิตะบุตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 รุ่งอรุณวนาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรกฤษณะพงษ์  คำแพงศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 วาปประดิษฐ์  

นค ๔๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรณัฐกร  รวมภักดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรธนพล  บาทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระประเสริฐ ปภากโร ต้นนารัตน์

๐๑/๐๓/๒๔๘๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗

ศรีบัวบาง  

นค ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระระวี ิตธมฺโม พรมโคตร

๓๐/๑๒/๒๕๑๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบัวบาง  

นค ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระชุณห์ มหาปฺโ สารีมาตย์

๑/๑๐/๒๔๙๗ ๙/๑๐/๒๕๕๗

ศรีบัวบาน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระสิทธิศักดิ

์

ปฺาทีโป สุพรัตน์
๙/๕/๒๕๒๙ ๙/๕/๒๕๕๙

ศรีบัวบาน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรธุวานนท์  ศิริเพ็ชร

๒/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีบัวบาน  

นค ๔๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรกฤษฎา  พวาศิริ

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรภาณุพงศ์  ยศแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรกฤษดา  กะวีกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรภานุวัฒน์  สถิตเสาวลักษณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีอุบลเขต  

นค ๔๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรอุดมศักดิ

์

 นาคสิงห์ทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีอุบลเขต  

นค ๔๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรสิทธิพร  อุดทาโกสุม

๐๖/๑๒/๒๕๔๐

 ศิลาเขตอุดม  

นค ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระโศล าณธมฺโม สุดดี

๐๑/๐๗/๒๔๙๖ ๐๑/๑๐/๒๕๕๑

ศิลาธิคุณ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระภิญโญ าณธมฺโม สารธิ

๒๔/๐๗/๒๕๑๗ ๐๓/๐๖/๒๕๕๒

ศิลาธิคุณ  

นค ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระสมคิด อิทธิเตโช พันตะสา

๒๑/๐๒/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

ศิลาธิคุณ  

นค ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระเหมชัย สุทธิาโณ ศิริเชษฐ์

๑๓/๐๔/๒๕๒๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

ศิลาธิคุณ  

นค ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระบุญเลิศ นนฺทสาโร โคตุง

๐๒/๐๒/๒๔๙๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ศิลาธิคุณ  

นค ๔๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรธนดล  สนทนาวงศ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

 สระแก้ว  

นค ๔๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรพีรณัฐ  อินทะชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

นค ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระสุทัศน์ จนฺทสนฺทโร สิงห์ไกร

๑๒/๐๒/๒๕๑๗ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

สร้างประทาย  

นค ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระวันชัย วรปฺโ พงษ์ประพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๑๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๒

สิริมหากัจจายน์  

นค ๔๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรเจษฎา  คำวงษา

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรพีระภัทร์  แสนสอาด

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรสนธยา  มาลัยไธสง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระชยพล ชุตินฺธโร ศรีกุล

๑๑/๓/๒๕๒๒ ๑๔/๑/๒๕๕๗

สุริยวงศาวาส  

นค ๔๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรบุญทวี  คำภูมี

๒๕/๑/๒๕๔๑

 สุริยวงศาวาส  

นค ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระสกล อภโย น้อยพิทักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๒๐
๗/๑๑/๒๕๕๗

หนองคายพัฒนาราม
 

นค ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระอลงกรณ์ ทินฺนวโร ตาลวิลาศ

๑๒/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๔/๒๕๕๘
หนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๑๐
สามเณรณัฐพล  พวงศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

 
หนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๑๑

สามเณรณัฐพล  พูลสวัสดิ

์

๒๗/๖/๒๕๔๕

 
หนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๑๒

สามเณรธรรณ์ธร  ท่ากุดเรือ

๒๓/๗/๒๕๔๕

 
หนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๑๓

สามเณรอนุชิต  คุตฝอย

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 หนองเคร่า  

นค ๔๒๕๙/๐๑๑๔

พระธงชัย จกฺกธมฺโม จักสาร

๑๘/๔/๒๕๒๑ ๒๓/๒/๒๕๕๖

เหล่าสินชัย  

นค ๔๒๕๙/๐๑๑๕

สามเณรเมทาดา  ต่างโอษฐ
๔/๔/๒๕๔๕

 อนุวันประดิษฐ์  

นค ๔๒๕๙/๐๑๑๖

พระปรีชาญ สุกฺกวโร สีวงจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๐๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

กุดแคน  

นค ๔๒๕๙/๐๑๑๗

พระสุวันชัย กตปุโ มูลทำธร

๒๑/๑๒/๒๕๑๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

คุยลุมพุก  

นค ๔๒๕๙/๐๑๑๘

สามเณรเกรียงศักดิ

์

 พิมรักษา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 จุมพลเมือง  

นค ๔๒๕๙/๐๑๑๙

สามเณรพัฒนศักดิ

์

 สิงห์สัตย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

 จุมพลเมือง  

นค ๔๒๕๙/๐๑๒๐
พระลพ กิตฺติปาโล ฝายขาว

๒๓/๐๙/๒๕๐๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

เจริญผล  

นค ๔๒๕๙/๐๑๒๑

พระลอน อินทวํโส สีตานิด

๑๑/๑๒/๒๕๐๙

๕/๕/๒๕๕๘
เจริญผล  

นค ๔๒๕๙/๐๑๒๒

พระวรรณรินทร์ ปฺาวฑฺฒโก วรวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๑๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๗

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๒๓

พระณัฐพล นารโท ชาติประ

๑๐/๐๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งธาตุ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๒๔

สามเณรวิรัตน์  ชาติประ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

 ทุ่งธาตุ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๒๕

พระอุดม สนฺตมโน มีศรี

๐๘/๐๓/๒๕๑๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

เทพาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๑๒๖

สามเณรสิทธิศักดิ

์

 ไกยะวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 ไทย  

นค ๔๒๕๙/๐๑๒๗

พระสุรชัย ปฺภาโค บุราณสาร

๐๙/๐๗/๒๕๓๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

นาตาล  

นค ๔๒๕๙/๐๑๒๘

สามเณรวิทยา  จินรัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 ปาโนนสะอาด  

นค ๔๒๕๙/๐๑๒๙

สามเณรธนธรณ์  ทองกลิน

่

๑๙/๓/๒๕๔๖

 ปาโนนสะอาด  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๕๙/๐๑๓๐
พระทองหล่อ จนฺทูปโม แดนขนาน

๒๒/๐๒/๒๔๙๒ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘

พระธาตุอุปมุง  

นค ๔๒๕๙/๐๑๓๑

พระนรินทร์ านุตฺตโร วาสชัยกุล

๑๑/๐๕/๒๕๒๐ ๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โพธิการาม  

นค ๔๒๕๙/๐๑๓๒

สามเณรบุญฤทธิ

์

 ริยะเทน

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๓๓

สามเณรวรวุฒิ  ปองปาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๓๔

สามเณรพงศกร  สุโพธิคำ

์

๑๕/๗/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๓๕

สามเณรภากร  กองโคกสูง

๒๘/๘/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๓๖

สามเณรยุทธพิชัย  พรหมจรรย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๓๗

พระสมหวัง ขนฺติธมฺโม ไชยวงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๑๓ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗

โพธิศรี

์

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๓๘

พระชัยณรงค์ จิตฺตโสภโณ แก้ววิเศษ

๑๓/๐๖/๒๕๐๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ภิรมยาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๑๓๙

สามเณรอภิสิทธิ

์

 กงอาสา

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 มณีโคตร  

นค ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระวิจิตร สาทโร โต๊ะขุขันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๐๑ ๒๓/๐๗/๒๕๕๔

วุฒิกาวาส  

นค ๔๒๕๙/๐๑๔๑

พระไชยยันต์ สิริปฺโ ศรีดารักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๓๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๗

วุฒิกาวาส  

นค ๔๒๕๙/๐๑๔๒

พระสิขเรศ ปภสฺสโร โภคสมบูรณ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๑ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

วุฒิกาวาส  

นค ๔๒๕๙/๐๑๔๓

พระกฤษณะ จนฺทวํโส สุทธิวงศ์

๐๒/๐๗/๒๔๗๗ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗

ศรีอุดมพร  

นค ๔๒๕๙/๐๑๔๔

สามเณรสยาม  จำปาอ่อน

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 สมุหนาค  

นค ๔๒๕๙/๐๑๔๕

พระเวชยัณห์ อธิวโร วิเชียน

๐๔/๐๓/๒๕๒๒ ๒๔/๐๗/๒๕๔๗

สิงห์ทองเจติยาราม  

นค ๔๒๕๙/๐๑๔๖

พระวินัย อิทฺธิเตโช อาษานอก
๒/๑/๒๕๒๒ ๗/๕/๒๕๕๔

เปงจานเหนือ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๔๗

พระจักริน โสภณปฺโ ศรีบุญจันทร์

๑๔/๒/๒๕๒๘ ๑๒/๑๒/๒๕๕๔

เปงจานเหนือ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๔๘

พระพลศักดิ

์

สุมงฺคโล พระชัย
๘/๕/๒๕๓๒ ๑๙/๓/๒๕๕๗

เปงจานเหนือ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๔๙

พระอิทธินนท์ อคฺคธมฺโม พลเดชา

๒๔/๖/๒๕๓๐ ๑๕/๓/๒๕๕๗

ราษฎร์ดำริ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๕๐
พระวิเศษ สุขกาโม สาสีรัตน์

๐๕/๐๘/๒๔๙๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

เกษตรโกสัย  

นค ๔๒๕๙/๐๑๕๑

พระทองอ่อน อนุตฺตโร ตะครามจันทร์
๒/๙/๒๕๐๕

๑๗/๖/๒๕๕๘

นิเวสคชสาร  

นค ๔๒๕๙/๐๑๕๒

พระธวัชชัย ธวชฺชโย สีม่วง
๕/๙/๒๕๑๐

๒๕/๘/๒๕๕๘

นิเวสคชสาร  

นค ๔๒๕๙/๐๑๕๓

พระนคร กิตฺติโก พระยังเค

๐๓/๐๖/๒๕๑๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

นค ๔๒๕๙/๐๑๕๔

พระสมควร กตตฺโ แหน่งแหยม

๑๔/๐๖/๒๔๙๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๖

สมณานุเคราะห์  

นค ๔๒๕๙/๐๑๕๕

พระสุรศักดิ

์

านจาโร คำเอ่น

๐๔/๑๒/๒๕๓๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๗

กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๒๕๙/๐๑๕๖

สามเณรพรชัย  ศรีมุกดา

๕/๑๐/๒๕๔๕

 เกาะแก้วขวัญเมือง  

นค ๔๒๕๙/๐๑๕๗

สามเณรปภังกร  อนุมาส

๐๓/๐๖/๒๕๓๙

 โคกสว่าง  

นค ๔๒๕๙/๐๑๕๘

พระนราชาติ จนฺทโชโต พานิพัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๒๔ ๐๓/๑๑/๒๕๔๖

จำปาทอง  

นค ๔๒๕๙/๐๑๕๙

สามเณรณัฐวุฒิ  พรมบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 จำปาทอง  

นค ๔๒๕๙/๐๑๖๐
พระสงัด อิสฺสรธมฺโม ฮาบละคร

๒๗/๐๒/๒๔๘๗ ๐๓/๐๘/๒๕๕๕

ธรรมคุณ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๖๑

พระชาตรี ติกฺขเวโท สุทธินิยม

๒๒/๐๘/๒๕๐๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

ธรรมคุณ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๖๒

พระนิรุต ธมฺมกาโม บุญเรือง

๒๒/๐๒/๒๕๒๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

นาข่า  

นค ๔๒๕๙/๐๑๖๓

พระไพรัต วราโภ พลศรี

๒๕/๐๒/๒๕๐๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โนนพระแก้ว  

นค ๔๒๕๙/๐๑๖๔

พระวีรยุทธ์ วิสุทฺโธ สมาขันธ์

๑/๑๒/๒๕๑๔ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

ปาทรงธรรม  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๕๙/๐๑๖๕

พระบุญช่วย อานนฺโท สำรวย

๐๔/๑๑/๒๔๘๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

โพธิยอย

์

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๖๖

สามเณรกฤษณพล  โชติทุม

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๖๗

สามเณรฐณวัติ  โพธิอ่อน

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๖๘

พระวิชา วิชโย ปรีบุญครอง

๒๕/๐๕/๒๕๐๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙
ศรีเทพเลิงสดวนาราม

 

นค ๔๒๕๙/๐๑๖๙

พระยงยุทธ ธีรปฺโ ชมภูวิเศษ

๑๐/๑๒/๒๕๑๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

สระแก้ว  

นค ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระแสวง สาทโร เพ็งกระโทก

๐๔/๐๘/๒๔๙๗ ๒๕/๐๔/๒๕๔๘

สระสุวรรณ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๗๑

พระวันชัย สุวณฺโณ เบ้าแดง

๒๕/๐๙/๒๕๑๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

สระสุวรรณ  

นค ๔๒๕๙/๐๑๗๒

สามเณรสุรศักดิ

์

 สีดาพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๒๕๙/๐๑๗๓

พระวิเชียร วิโรจโน น้อยปากดี

๒๙/๐๕/๒๕๑๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖

ท่าหางดอน  

นค ๔๒๕๙/๐๑๗๔

พระเสมียน อมโร วันคำ

๑๕/๐๒/๒๕๑๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๖

ห้วยหินลาด  

นค ๔๒๕๙/๐๑๗๕

พระสมชาย ตปสมฺปนฺโน เครือเหล็ก

๒๒/๑๒/๒๕๒๒
๒๒/๓/๒๕๔๘

ถำศรีมงคล  

นค ๔๒๕๙/๐๑๗๖

พระธิติ อธิจิตฺโต โทศรี
๖/๙/๒๕๑๒

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

สระปทุม  

นค ๔๒๕๙/๐๑๗๗

พระนรวิชญ์ วิชฺเชสโก พลพันธ์
๑/๙/๒๕๓๖ ๓/๗/๒๕๕๗

สระปทุม  

นค ๔๒๕๙/๐๑๗๘

พระคาวี โชติปฺโ เพชรกลาง

๑๘/๗/๒๕๒๐ ๖/๑๒/๒๕๕๗

สระปทุม  

นค ๔๒๕๙/๐๑๗๙

สามเณรอริญชัย  มีลา

๒๘/๙/๒๕๔๒

 สระปทุม  

นค ๔๒๕๙/๐๑๘๐
พระพิทักษ์ชัย จารุธมฺโม สวรรค์น้อย

๔/๑๒/๒๔๙๙ ๑๐/๗/๒๕๕๕

หายโศก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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