
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๕๙๙ รูป ขาดสอบ ๑๘๑ รูป คงสอบ ๔๑๘ รูป สอบได้ ๒๑๕ รูป สอบตก ๒๐๓ รูป (๕๑.๔๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรธนนันท์  ชัยโพธิ

์

๒/๓/๒๕๔๗
 กัปปาสิกวัน  

นค ๔๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรฤทธิสว่าง

์

 สาระพิมพ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรเกรียงไกร  วงศ์พยัคฑ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรธวัชชัย  หัสสา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรวีระศักดิ

์

 จงสมัคร

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรอัมรินทร์  ผาสำโรง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรพิพัฒน์พงษ์  ลีเอาะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระสมชาย จนฺทสาโร คึสันเทียะ

๓/๑๐/๒๕๑๕ ๕/๑๒/๒๕๕๓

เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระทองสี จิตฺตทนฺโต ทองสะแก

๒๔/๑/๒๕๑๐
๒/๓/๒๕๕๖

เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระธีรวัฒน์ จรณสมฺปนฺโน ดวงเพียราช

๒๙/๙/๒๕๓๕
๖/๕/๒๕๕๖

เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระทองมา สุธมฺโม สุขขัง

๘/๑๑/๒๕๐๐ ๒๕/๗/๒๕๕๘

เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรธวีชัย  ขัติสร

๑๑/๘/๒๕๔๔

 เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรปริวัช  ถินพลวัว

่

๒๙/๔/๒๕๔๕

 เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรอนุพงษ์  คุณฝาย

๓๐/๕/๒๕๔๕

 เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรวัชรพล  ปานพุ่ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรชินวัตร  สมบูรณ์

๘/๙/๒๕๔๕
 เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรจีระวัฒน์  เหนือโพธิทอง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรจารุวัฒน์  จันทะนี

๒/๑๒/๒๕๔๖

 เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรณัฐพล  ยางทรัพย์

๒๐/๕/๒๕๔๗

 เขตอุดม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระสีวลี ธมฺมรโต มีธรรม

๓๐/๑๐/๒๕๑๙ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗

จอมมณี  

นค ๔๒๖๐/๐๐๒๑
พระจะรุณ สิริภทฺโท สุราชสิงห์

๓๑/๑/๒๕๑๒
๔/๒/๒๕๕๙

จอมมณี  

นค ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรเมธาวุฒิ  รินทะรักษ์

๑๗/๘/๒๕๔๒

 จอมมณี  

นค ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรสันติสุข  บุญนาง

๓/๑๒/๒๕๔๒

 จอมมณี  

นค ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรพรประสิทธิ

์

 จรรยา

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

 จอมมณี  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรกรรวี  ศรีสมบูรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

 จอมมณี  

นค ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรปานเทพ  อดทน

๗/๐๖/๒๕๔๓

 ชัยพร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรวายุ  ยามมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

 ชัยพร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรภูริทัศน์  ปะวะเน

๕/๐๒/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรสุรเชษฐ์  ทองใบ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรวุฒิพงษ์  ขจรใจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 ชุมแพ  

นค ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรอภิชาต  ชัยอามาตย์

๑๐/๔/๒๕๔๗

 โชคอำนวยพร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระวิเชียร ชยธมฺโม นลวชัย

๑๐/๙/๒๔๙๘ ๑๗/๔/๒๕๕๖

ดงพระโพนทอง  

นค ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระสังเวียน กลฺยาโณ พิมพา

๒๕/๔/๒๕๒๐
๕/๑/๒๕๕๘

ดงพระโพนทอง  

นค ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระนันทวัตร ธมฺมปาโล ผมตาล

๖/๔/๒๕๑๗ ๒/๔/๒๕๕๙
ดงพระโพนทอง  

นค ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระวิพัฒน์ อธิปฺโ วิเศษรัตนวงศ์

๔/๑๑/๒๔๙๙
๖/๗/๒๕๕๒ เนินพระเนาวนาราม

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรพลวัฒน์  ไชยฮ้อย

๒๓/๙/๒๕๔๒

 โนนวังสิม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรณัฐุฒิ  โพธิมนต์

๘/๗/๒๕๔๓
 โนนวังสิม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรสหรัฐ  รักษาราษ

๑/๑๐/๒๕๔๓

 โนนวังสิม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๓๙
พระนัฐพล ยสวฑฺฒโก โปตาเวทย์

๑๐/๐๗/๒๕๓๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

โนนอุดมหนองแจ้ง  

นค ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรนภัสกร  พรหมโคตร

๒๓/๖/๒๕๔๔

 บ้านบอน  

นค ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรนครินทร์  ยงค์สุรีย์

๓๐/๓/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรพงษ์ฐกร  ชมภูศรี

๑๐/๔/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรภานุวัฒน์  นามวงค์

๓/๙/๒๕๔๖
 บ้านบอน  

นค ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรอรรนพ  อุตระชีพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรรุ่งอรุณ  เอือกิจ

้

๖/๑๑/๒๕๔๔

 ประดิษฐ์ธรรมคุณ  

นค ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรชัชวาล  สาลีมาตย์

๗/๙/๒๕๔๕
 ปาหนองบุญเพียง  

นค ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระมานพ ปนาโท สีต่างคำ

๖/๑๒/๒๕๒๒ ๓/๑๒/๒๕๕๗

ปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระวีรภัทร ถิรสทฺโธ อนนท์

๑๘/๑๒/๒๕๐๕
๒๐/๔/๒๕๕๗

ปาอุดมพร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรธนศักดิ

์

 อาคเนย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรนพรัตน์  เลียงถนอม

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรกรกช  แก้วกาหลง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรศรัณย์  ช่วยแสง

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรอิสรภาพ  สว่างวงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรเมฆินทร์  อะมาตหิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรสุขประเสริฐ  ทีรัก

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรกิตติธัช  สิงห๋เสนา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรเดชพนต์  อุดมศิลป

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระทวีศักดิ

์

สุจิตฺโต ช่วงสิมมา

๒๑/๐๒/๒๕๐๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖

พิเศษสังฆาลัย  

นค ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระไทย อุทโย ฤทธิพันธุ์

์

๑๘/๘/๒๕๐๖
๕/๔/๒๕๕๗

พุทธไสยาสน์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระนรินทร์ อิทธิาโณ สุขรมย์

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๗

พุทธไสยาสน์  

นค ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระอโนชา อิทฺธิาโณ พลขยัน

๑๘/๒/๒๕๓๙ ๙/๑๑/๒๕๕๙

พุทธไสยาสน์  

นค ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระประพันธ์ ปภากโร จรัสฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๐๓ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐

โพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรชินกร  เภาศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 โพธิชัย

์

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระประจิตร ปฺาวโร คำผา

๒๔/๐๓/๒๕๒๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรศรีจร  คำมนิวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

 โพธิศรี

์

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรจิตใจ  คำมนิวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 โพธิศรี

์

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรอิสระพงษ์  มนทะศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

 โพธิศรี

์

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระสุริชัย สุริโย ตาลหยง

๔/๑๒/๒๕๒๕ ๑๖/๗/๒๕๕๘

โพธิสมภาร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระวีระชัย ถิรปสาโท ยาตาล

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

โพธิสมภาร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรสมเพชร  ยาตาล

๑๙/๗/๒๕๔๓

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรภานุพงษ์  วรราช

๑๓/๑/๒๕๔๖

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรอชิตพล  ยศอ่อน

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรพลากร  ธาตุมี

๖/๑๑/๒๕๔๖

 โพธิสมภาร  

นค ๔๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรเจนณรงค์  บุญเพิม

่

๙/๕/๒๕๔๓
 โพนงาม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรสถิระ  คนยง

๑๓/๘/๒๕๔๕

 โพนงาม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระวรรณา ปฺาวชิโร ทิระพันธ์

๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๕๙

มงคลศิลาคุณ  

นค ๔๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรนัฐพล  บุตรราช

๒/๑๒/๒๕๔๒

 มงคลศิลาคุณ  

นค ๔๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรอัฐชัย  สุไชย

๒๒/๙/๒๕๔๓

 มงคลศิลาคุณ  

นค ๔๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรภาณุวัฒน์  พลทมิฬ

๑๔/๓/๒๕๔๔

 มงคลศิลาคุณ  

นค ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระสมชาย ิตสทฺโท เกตุงาม

๑๗/๘/๒๕๒๓
๒/๓/๒๕๕๑

มีชัยท่า  

นค ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระประยูร ปภสฺสรเมธี วงนวนตา

๒๗/๙/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

มีชัยทุ่ง  

นค ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระวินัย ชวนปฺโ วิทยารณยุทธ์

๑๒/๐๑/๒๕๓๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

ยอดแก้ว  

นค ๔๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรทองดี  มังคลาด

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

 ยอดแก้ว  

นค ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระผิน สุจิณฺโณ จู่มา

๑๒/๐๓/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๔

ราษฎร์บำรุง  

นค ๔๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรธามนิธิศ  จันดีเทพ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 รุ่งเรืองธรรม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรพิชิต  ศิริมา

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

 วาปประดิษฐ์  

นค ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระคำแหวง ทนฺตกาโย แยงทะวง

๗/๙/๒๕๓๙ ๙/๑๑/๒๕๕๙

วาฬุกรมณีท่า  

นค ๔๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรวันชัย  มะโนกุน

๘/๑๒/๒๕๔๖

 วาฬุกรมณีท่า  

นค ๔๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรอนุชา  ชนะหาญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรพีรพัฒน์  แด้งทำมา

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรธีรศักดิ

์

 สมแสวง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรพลาดิศัย  คนไว

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรอธิวัฒน์  สมบัติวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรศราวุธ  กัปโก

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีษะเกษ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรธงชัย  โพธิคำ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรพุทธศาสตร์  มุงเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระจำนงค์ ิตถาโร ทีทา

๑๖/๐๔/๒๔๙๕ ๑๑/๐๓/๒๕๕๑

ศิลาธิคุณ  

นค ๔๒๖๐/๐๐๙๘
พระบุญเหลือ ปฺาปทีโป บุญหนุน

๒๙/๐๒/๒๕๑๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๒

สนทนาธรรมาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระบุญล้อม ธนฺปฺโ พาสอน

๑๐/๑๑/๒๔๙๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๕

สระแก้ว  

นค ๔๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรปรินทร  ศรีพอ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

 สระแก้ว  

นค ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรธันยา  บรรณารักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

นค ๔๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรจักรกฤษ  ลุนอุบล

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

นค ๔๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรสันติภาพ  ธนูทอง

๖/๑๒/๒๕๔๔

 สายทอง  

นค ๔๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรพรเทพ  สมโชค

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

 สุธรรมนิมิต  

นค ๔๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรอาทิตย์  บุญประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรศิลธิราช  สมบูรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรสิทธิกร  โคตรสมบัติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรศิริวงษ์  ภมรศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรพงศกร  ลาภประเสริฐ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรธีรพงษ์  สมพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรภควุฒิ  สุมงคล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระประสิทธิ

์

านกโร ชิดนอก

๐๓/๐๗/๒๕๒๒ ๒๑/๑๐/๒๕๕๖

หนองเคร่า  

นค ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ต่างโอฐ
๖/๗/๒๕๔๓

 เหล่ามีชัย  

นค ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระชัยณรงค์ ปวโร บวรวิชัย

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

อุดมมหาวัน  

นค ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระยงค์ มหาวีโร พันโนฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๔๘๔ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

จันทรังษี  

นค ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระวีระวัฒน์ ธมฺมวโร พันสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระปยวัฒน์ เขมปฺโ ตาลยงค์

๒๙/๐๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

ปามหาวัน  

นค ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระฉันท์ชลักษณ์ ยตินฺธโร ราชา

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระภูมินันธ์ วิสุทฺธิาโณ เกษสิมา

๐๑/๐๗/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘
ราษฎร์ศิริมังคลาราม

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระแดง สิริปุโ คำมงคล

๑๓/๑๐/๒๕๐๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๐

คุยลุมพุก  

นค ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระสุพิศ อตฺถกาโร รมพลงาม

๐๔/๐๒/๒๕๐๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

คุยลุมพุก  

นค ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระพรมมี อาภสฺสโร แก้วแยง

๑๐/๐๓/๒๔๗๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

คุยลุมพุก  

นค ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระบุญมี ธมฺมสาโร เวียนวัน

๐๑/๐๑/๒๔๘๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

คุยลุมพุก  

นค ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระอานนท์ สนฺตจิตฺโต กองมณีวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

โคกสุข  

นค ๔๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรปยสวัสดิ

์

 นันทสามิต

๒๒/๕/๒๕๔๗

 โคกสุข  

นค ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระวิรัตน์ อินทวํโส มูลราชา

๑๔/๐๙/๒๕๒๔ ๑๕/๐๔/๒๕๔๖

จอมนาง  

นค ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระลม จารุธมฺโม ศรีจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๑๙ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

เจริญผล  

นค ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระภานุเดช สุรปฺโ ณ หนองคาย

๐๙/๐๘/๒๕๓๔ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

เจริญผล  

นค ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระจตุพงษ์ ธมฺมสโร ชงอ้วน

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

เจริญผล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระไมตรี กตธมฺโม ผาทอง

๘/๑๒/๒๕๒๕
๒/๗/๒๕๕๙

เจริญผล  

นค ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระคำใบ ปรกฺกโม สันพลี

๐๖/๐๕/๒๔๘๗
๒๒/๗/๒๕๕๗

เจริญศรีสมพร  

นค ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระสมหมาย กิตฺติธมฺโม พรามกระโทก

๑๐/๑๑/๒๕๑๑ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

เจริญศรีสมพร  

นค ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระสนาน นาถธมฺโม พรมมหา

๑/๐๖/๒๔๙๔ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรพิธิพัฒน์  เว้นบาป

๑๔/๕/๒๕๔๖

 ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระฟาลัน

่

กนฺตสาโร ดอนริเคน

๑๑/๐๓/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๔๘

ทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระธวัชชัย นนฺทจิตฺโต ชนูนันท์

๐๙/๐๗/๒๔๗๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

ทีปาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระวันดี สิริมงฺคโล มงคลศรี

๑๔/๐๓/๒๕๑๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

นวติตถาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระประธาน านวีโร นามเกียรติ

์

๑๓/๑/๒๕๐๓ ๑๗/๐๑/๒๕๕๗

นวติตถาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๓๙
พระคำมอญ กนฺตสีโล ภูตาเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๑๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๔

ประชากร  

นค ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระสำลี ธมฺมวโร ตีทอง

๑๐/๑๑/๒๔๙๖
๒๙/๗/๒๕๕๔

โพธิยาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระสาย สมนฺตปาสาโก แสงสุรินทร์

๓๐/๐๓/๒๔๘๙ ๒๕/๐๓/๒๕๕๕

โพธิยาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระสุขขี ิตวงฺโส เลาเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๓๒ ๑๔/๐๖/๒๕๕๕

โพธิยาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๔๓
พระจิณณวัตร จนฺทสาโร ศิลาคม

๐๒/๐๕/๒๕๓๓ ๐๒/๑๒/๒๕๕๖

โพธิยาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระสมเกียรติ เขมจาโร บัวเสริฐ

๒/๕/๒๕๓๓ ๑๐/๘/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 รัตเพชร

๑๒/๒/๒๕๔๗

 มณีโคตร  

นค ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระอดิเรก านิสฺสโร โภคสมบูรณ์

๑๐/๔/๒๕๓๔ ๑๒/๑/๒๕๕๗

วุฒิกาวาส  

นค ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระสมเดช สิริภทฺโท อุทัยแสง

๗/๑/๒๕๒๐
๒๙/๑๒/๒๕๕๗

วุฒิกาวาส  

นค ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระสงกรานต์ อาภสฺสโร ใสสีดา

๔/๔/๒๕๑๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วุฒิกาวาส  

นค ๔๒๖๐/๐๑๔๙
พระแหง เตชธมฺโม กงวิลัย

๑๔/๑/๒๕๒๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วุฒิกาวาส  

นค ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระประเวทย์ วิจาโร สิงห์สถิตย์

๑๐/๑๒/๒๕๐๑

๙/๗/๒๕๕๙
วุฒิกาวาส  

นค ๔๒๖๐/๐๑๕๑
พระสงกรานต์ ขนฺติธโร ไวยวรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๒๑/๐๑/๒๕๕๗

ศรีอุดมพร  

นค ๔๒๖๐/๐๑๕๒
พระจรัญ อภิปุโ งามสิงห์

๒๑/๐๕/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สมุหนาค  

นค ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระสนิท ปภสฺสโร กำจร

๒/๓/๒๕๐๔
๑๔/๕/๒๕๕๓

ดงยางชุม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระสุรศักดิ

์

นาถกโร มาตทะสุทธิ

์

๒๒/๓/๒๕๒๓ ๑๒/๖/๒๕๕๕

ทรงธรรม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระมนตรี จิตฺตคุตฺโต โสพิน

๒๖/๑๑/๒๕๑๑

๓/๗/๒๕๕๒
เปงจานเหนือ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระทัศพล จิตฺตกาโร ทองเปะ

๒๓/๗/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๘

เปงจานเหนือ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๕๗
พระนัฐพล ธมฺมวชิโร กุลคำ

๒๓/๗/๒๕๓๖ ๒๓/๗/๒๕๕๘

เปงจานเหนือ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๕๘
พระไพรฑูรย์ อธิปฺุโ เจริญรัตน์

๘/๘/๒๕๓๐ ๑๒/๓/๒๕๖๐

เปงจานเหนือ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๕๙
พระชาญยุทธ กิตฺติปฺโ กองสุข

๒๑/๙/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพนคำ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๖๐
พระคำหล้า วรธมฺโม พันเนตร์

๒๔/๒/๒๕๐๘ ๒๓/๑๐/๒๕๕๔

วารีพิมุข  

นค ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระคุณากร วณฺณคุตฺโต วงษ์สามารถ

๑๖/๑๑/๒๕๒๗ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

สิริมงคล  

นค ๔๒๖๐/๐๑๖๒
สามเณรเอกชัย  สินที

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

 ไชยาประดิษฐ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระณฤเนตร ถาวโร เตนากุล

๑๒/๐๕/๒๔๙๒ ๑๘/๐๕/๒๕๕๔

นิเวสคชสาร  

นค ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระจำรัส อิสฺสโร ชินพลชาย

๐๖/๐๓/๒๕๐๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

นิเวสคชสาร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระนฤมล านุตตโร พรหมวงศา

๑๙/๑๐/๒๕๓๑

๕/๕/๒๕๖๐
ปาวังบัวบาน  

นค ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระบูญชู ปณฺณโก จันทร์ล้วน

๐๓/๐๖/๒๕๐๒ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

นค ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระทองสี ธมฺมสโร แสงสุข

๐๒/๐๑/๒๕๐๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๔

ศรีสว่าง  

นค ๔๒๖๐/๐๑๖๘
สามเณรภาสกร  ดวงไพร

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

 แก้วบัวบาน  

นค ๔๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรธนาวัช  สุนทรวงษ์

๒/๐๑/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๒๖๐/๐๑๗๐
สามเณรสงกรานต์  คมดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรวิชัยยุทธ  โพธิศรี

์

๔/๑๒/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๒๖๐/๐๑๗๒
พระทรงพล กนฺตสีโล พัวมณี

้

๑๓/๐๕/๒๕๐๐ ๐๑/๑๐/๒๕๔๓

ดอนโพธิ

์

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๗๓
พระธนกฤต กมฺมสุโภ รักจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๒๒ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖

ดอนโพธิ

์

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๗๔
พระนิพนธ์ กตธมฺโม สัมพันธะ

๒๙/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

ดอนโพธิ

์

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๗๕
พระเจือ อภิวณฺโณ สุวรรณรัตน์

๑/๐๑/๒๕๐๔ ๙/๐๑/๒๕๕๘

ธรรมคุณ  

นค ๔๒๖๐/๐๑๗๖
พระบัญชา กิตฺติปฺโ บัณฑิตย์

๒๓/๓/๒๕๐๗ ๑๐/๔/๒๕๕๕

ธาตุปากมาง  

นค ๔๒๖๐/๐๑๗๗
พระสมสนุก สิริธโร ใจหวังดี

๐๑/๐๖/๒๕๑๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๒

นาข่า  

นค ๔๒๖๐/๐๑๗๘
พระประวัติ นาทโร กุลวัตร

๐๕/๑๑/๒๕๑๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๗

นาข่า  

นค ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระเรืองวุธ ชลิตาโณ อารมณ์เย็น

๒๖/๐๑/๒๕๒๕ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

โนนพระแก้ว  

นค ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระเรียน รกฺขิตสีโล ไหทอง

๐๔/๐๙/๒๔๘๗ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

โนนพระแก้ว  

นค ๔๒๖๐/๐๑๘๑
พระไพบูลย์ จนฺทวณฺโณ ผิวผ่อง

๑๗/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

นค ๔๒๖๐/๐๑๘๒
พระประสิทธิ

์

อานนฺโท ชาฤทธิ

์

๑/๔/๒๔๙๙ ๙/๗/๒๕๕๘
พระยืน  

นค ๔๒๖๐/๐๑๘๓
สามเณรปริญญา  ปานแหลม

๑๖/๕/๒๕๔๖

 พระยืน  

นค ๔๒๖๐/๐๑๘๔
พระพัว สุทฺธมฺโม สิงทอง

๐๓/๐๓/๒๔๙๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๘๕
พระวีระชาติ มหาปฺุโ มณีรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๓๓
๒๖/๔/๒๕๕๘

ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๘๖
พระสุชาติ อธิปฺโ ศรีออ่น

๕/๑/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๘๗
พระเกียรติศักดิ

์

อนุทฺโย สีดาพันธ์

๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๘๘
พระจักรพงษ์ อติธมฺโม ไชยโชค

๓๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรธนกฤต  อุปสาแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรพิทวัส  ปกกลาง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 อุ่นคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสะอาด  

นค ๔๒๖๐/๐๑๙๒
สามเณรศิริมงคล  กุลโชติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

 สว่างธรรมาวาส  

นค ๔๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรเชาว์วัฒน์  หาริกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 สว่างธรรมาวาส  

นค ๔๒๖๐/๐๑๙๔
พระทองใบ านวีโ ดีหมัน

่

๑/๑๒/๒๕๑๗ ๓/๑๒/๒๕๕๗

กาหม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๙๕
พระวิเชียร ปวโร เจริญสุข

๕/๑/๒๕๑๐ ๕/๑/๒๕๖๐
กาหม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๙๖
สามเณรภูมิพัฒน์  สวนแดง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 เทพนิมิตวิทยาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๙๗
พระพรชัย ตปสีโล เพชรปญญา

๒/๑๑/๒๕๒๐ ๒๔/๖/๒๕๕๘

โพธิรุกขาราม  

นค ๔๒๖๐/๐๑๙๘
พระจตุพร ฉนฺทธมฺโม ไข่มุก

๑๕/๔/๒๕๒๓ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ศรีสังวร  

นค ๔๒๖๐/๐๑๙๙
พระเหลือง สิริปฺโ สินประเสริฐ

๐๑/๐๓/๒๔๙๔
๔/๐๒/๒๕๔๔

จันทราวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรศรายุธ  เด่นดวง

๐๘/๐๑๐/๒๕๔๒

 จันทราวาส  

นค ๔๒๖๐/๐๒๐๑
สามเณรอิสรภาพ  โอษฐ์วิจิตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

 จันทราวาส  

นค ๔๒๖๐/๐๒๐๒
สามเณรธนากร  ทวยหา

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 ช้างเผือก  

นค ๔๒๖๐/๐๒๐๓
สามเณรอิศรพงษ์  วงศ์ษา

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๒๖๐/๐๒๐๔
สามเณรภัทรพล  บังพิมาย

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๒๖๐/๐๒๐๕
สามเณรวุฒิชัย  ภูเดชกล้า

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๒๖๐/๐๒๐๖
สามเณรไพโรจน์  วงศ์ธรรม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๒๖๐/๐๒๐๗
สามเณรเรืองศักดิ

์

 อาจหาญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๒๖๐/๐๒๐๘
สามเณรคมสัน  ผิวสว่าง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 ช้างเผือก  

นค ๔๒๖๐/๐๒๐๙
สามเณรรุ่งโรจน์  แก้วปราณี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 ช้างเผือก  

นค ๔๒๖๐/๐๒๑๐
สามเณรสง่า  ทาวงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 ช้างเผือก  

นค ๔๒๖๐/๐๒๑๑
สามเณรธนากร  สมบัติหา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 นวลพลสุขาวาส  

นค ๔๒๖๐/๐๒๑๒
พระบุญกอง กนฺตวีโร โคตรชมภู

๔/๐๒/๒๕๒๓ ๖/๐๔/๒๕๕๘

ศรีเชียงใหม่  

นค ๔๒๖๐/๐๒๑๓
พระบุญมา สุขิโต ปญญาพิมพ์

๒๘/๐๑/๒๕๒๐
๑๘/๖/๒๕๕๘

จอมแก้ว  

นค ๔๒๖๐/๐๒๑๔
พระหาญชัย วิมโล นิลนามะ

๑๙/๑/๒๕๒๔
๘/๗/๒๕๕๗

ศรีสว่างอารมณ์  

นค ๔๒๖๐/๐๒๑๕
พระธนาวุฒิ ชินฺนวํโส แผงนอก

๐๘/๐๔/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

ศิริขันฑ์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗ / ๗

้
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