ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดนครพนม ภาค ๑๐
ส่งสอบ ๑๕๙ คน ขาดสอบ ๕๓ คน คงสอบ ๑๐๖ คน สอบได้ ๘๕ คน สอบตก ๒๑ คน (๘๐.๑๙%)
เลขที่

ชื่อ

นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๐๑

นางวัชราภรณ์
นางสาวพรพิมล
นางวันนา
นางสาธกา
นายนิพนธ์
นายโกสินทร์
นายชวลิต
นางสาวณัฐฐา
นายธนกร
นางสาวธิติมา
นางสาวนภัสสร
นางสาวเบญจมาศ
นางประพันธ์
นางสาวนุชนารถ
นายขวัญชัย
นางสาวดรุณี
นางสาวนัดดา
นางสาวบวรลักษณ์
นางสาวปานใจ
นางสาวลัดดาภรณ์
นางสาววรรณภา
นายสถาพร
นายชัยวิชญ์
นางสาวพธู

นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๐๒
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๐๓
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๐๔
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๐๕
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๐๖
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๐๗
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๐๘
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๐๙
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๑๐
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๑๑
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๑๒
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๑๓
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๑๔
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๑๕
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๑๖
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๑๗
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๑๘
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๑๙

นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๒๐
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๒๑
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๒๒
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๒๓
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๒๔

นามสกุล
เวชกิจ
จองลีพันธ์
ศิริวงค์
ศุขวัฒน์
ไชยภักดี
นิตยาคม
โพนชัยยา
หินอ่อน
ธิพันธ์
กรณวงศ์
สีตา
หงษา
บุพศิริ
บรรลือหาญ
เทือกตาถา
วีระพรรณ

เกิด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๐๔/๒๕๐๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ

๒๐/๑๑/๒๕๐๐ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม วัดมหาธาตุ
๑๑/๐๕/๒๕๐๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม วัดมหาธาตุ
๑๗/๐๘/๒๕๑๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม วัดมหาธาตุ
๒๑/๐๒/๒๕๑๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม วัดมหาธาตุ
๒๕/๐๑/๒๕๒๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม วัดมหาธาตุ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

๐๔/๐๖/๒๕๔๓
๑๕/๐๓/๒๕๔๒
๑๙/๐๒/๒๕๔๓
๑๒/๐๓/๒๕๔๔
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

๑๕/๐๘/๒๕๐๖
๑๔/๐๒/๒๕๑๔
๒๑/๐๙/๒๕๒๕

๐๕/๐๓/๒๕๒๓

แสงผา พรประทาน ๑๓/๐๘/๒๕๒๙

ประกิ่ง
สุนา
ไชยสุระ
เสนจันทร์ฒิไชย
รื่นเริง
เข็มปญญา
แสงสว่าง

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๔/๒๕๒๔
๑๙/๑๑/๒๕๒๘

๑๐/๐๖/๒๕๓๒
๑๕/๐๔/๒๕๑๗
๒๑/๐๒/๒๕๓๕
๑๒/๑๐/๒๕๓๕
๑๒/๑๐/๒๕๓๙

วัดมหาธาตุ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วัดมหาธาตุ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วัดมหาธาตุ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วัดมหาธาตุ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วัดมหาธาตุ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วัดมหาธาตุ
โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ป วัดน้อยโพธิ์คำ
โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ป วัดน้อยโพธิ์คำ
โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ป วัดน้อยโพธิ์คำ
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย
วัดโอกาส
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
วัดไตรภูมิ
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
วัดไตรภูมิ
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
วัดไตรภูมิ
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
วัดไตรภูมิ
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
วัดไตรภูมิ
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
วัดไตรภูมิ
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
วัดศรีมงคล
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
วัดศรีมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครพนม ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๒๕

นางสาววรรนภา
นางนันทิยา
นางสาวกันทิยา
นางสาวภาวิณี
นางสาววรานาถ
นางวาสนา
นางวิมลรัตน์
นางสาวสำเนียง
นางสุภาพรณ์
นางสาวสุอาภา
นางสมจิตร
นางบัวตอง
นางปลา
นางวัฒนา
นายสมคิด
นางกมลวรรณ์
นางสาวประจิมไพ
นางสาวพนมวรรณ
นางสาวมนัสชนก
นางลำไพ
นายสุวัฒน์
นายชุมพล
นางณัฐชยา
นายธรินทร์วรัจน์
นางสาวประภาพร
นางสาวมัญชุพร
นางเรณู
นางสาววชิรัญย์
นางสาวสายฝน
นางสาวสิริประภา
นางอรทัย
นางกมลพรรณ
นางจุฑาพัชร
นางญาณี
นางสาวพรจันทร์

นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๒๖
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๒๗
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๒๘
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๒๙

นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๓๐
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๓๑
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๓๒
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๓๓
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๓๔
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๓๕
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๓๖
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๓๗
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๓๘
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๓๙

นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๔๐
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๔๑
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๔๒
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๔๓
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๔๔
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๔๕
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๔๖
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๔๗
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๔๘
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๔๙

นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๕๐
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๕๑
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๕๒
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๕๓
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๕๔
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๕๕
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๕๖
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๕๗
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๕๘
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๕๙

นามสกุล
เทพกูล
กองแก้ว
เชื้อคนมั่น
แก้วยศ
กิมาลี
จันทะโสก
ศรีสำอางค์
เพ็งเวลุน
วงศ์ทรรศนกุล
วรคันทักษ์
เครือเพชร
จันทะคล้าย
วะลับ
ไชยมงค์
วรราช
เทียมมาลา
อ่อนอั้วะ
ศรีหาวงษ์
เมืองโคตร
พิลาพอง
ปุกมณี
คำด่อน
พันแสน
คุณวงศ์
เขตบ้าน
อาจวิชัย
อุพร
บัวเข็ม
เกิดสวัสดิ์
คำภูษา
ธรรมโม
ไชยขันธุ์
วงศ์ตาผา
ไชยวงศา
วันวัฒน์สันติกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๒/๒๕๒๒ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
๑๒/๐๒/๒๕๑๒ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๑๒ โรงเรียนนาแกพิทยาคม
๓๑/๑๒/๒๕๓๔ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

๒๒/๐๖/๒๕๒๓ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๐๖ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๑๙ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

๐๑/๑๑/๒๕๐๘ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
๐๓/๐๒/๒๕๒๖ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๓๑ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
๐๓/๐๒/๒๔๙๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธาตุประสิทธิ์

๑๕/๐๕/๒๔๙๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธาตุประสิทธิ์

๑๗/๐๙/๒๔๙๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธาตุประสิทธิ์

๒๓/๐๓/๒๕๐๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธาตุประสิทธิ์

๐๗/๐๒/๒๔๙๕ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
๐๒/๐๒/๒๕๑๘ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๒๑ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
๒๔/๑๒/๒๕๑๓ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม

๐๖/๑๒/๒๕๒๐ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
๒๘/๐๑/๒๕๑๖ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
๒๗/๐๓/๒๕๒๙ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม

๐๕/๐๖/๒๕๒๒ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
๐๕/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
๑๘/๑๒/๒๕๒๙ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๒๐ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๒๙ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
๐๓/๐๘/๒๕๑๙ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๒๖ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๒๒ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
๑๗/๐๑/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

๒๒/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๑๘ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดธาตุศรีคุณ
วัดศรีจำปา
วัดเหนือท่าจำปา
วัดเหนือท่าจำปา
วัดเหนือท่าจำปา
วัดเหนือท่าจำปา
วัดเหนือท่าจำปา
วัดเหนือท่าจำปา
วัดเหนือท่าจำปา
วัดธาตุประสิทธิ์
วัดธาตุประสิทธิ์
วัดธาตุประสิทธิ์
วัดธาตุประสิทธิ์
วัดอรุณศรีวนาราม
วัดกุตาไก้เหนือ
วัดกุตาไก้เหนือ
วัดกุตาไก้เหนือ
วัดกุตาไก้เหนือ
วัดกุตาไก้เหนือ
วัดกุตาไก้เหนือ
วัดมหาธาตุ
วัดอดิสัยวนาราม
วัดอดิสัยวนาราม
วัดอดิสัยวนาราม
วัดอดิสัยวนาราม
วัดอดิสัยวนาราม
วัดอดิสัยวนาราม
วัดอดิสัยวนาราม
วัดอดิสัยวนาราม
วัดไตรภูมิ
วัดศรีจำปา
วัดศรีจำปา
วัดศรีจำปา
วัดศรีจำปา

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครพนม ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๓
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ศ. ๘
เลขที่
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๖๐
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๖๑
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๖๒
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๖๓
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๖๔
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๖๕
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๖๖
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๖๗
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๖๘
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๖๙

นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๗๐
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๗๑
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๗๒
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๗๓
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๗๔
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๗๕
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๗๖
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๗๗
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๗๘
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๗๙

นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๘๐
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๘๑
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๘๒
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๘๓
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๘๔
นพ ๔๖๓๖๒/๐๐๘๕

ชื่อ

นามสกุล

ศักดิ์ศรีบุญดี
สุริยนต์
ตั้งศรีชินภัทร์
เชื้อวังคำ
ทองนาค
เทือกขันตี
จันทมูล
เผากัฯหา
ชัยปญหา
นายณัฐพงษ์
สัพโส
นางดวงสุดา
ทับแสง
นายนพเก้า
อุทัย
นางนิพาภรณ์
คะลีล้วน
นายนิเรศ
ศรีโพนทอง
นางสาวบัญยา ราชรามทอง
นางสาวพวันตี กันตะมา
นายภูริวัจน์
ปดไธสง
นายสฤษดิ์
ศรีวันพิมพ์
นางณัฐริณี
พลเล็ก
นางทองใบ
หงษาวงค์
นางภิตินันท์
ภากรกุล
นางศิริเนตร
บัวสาย
นางศิวพร
เตโช
นายอิทธิพล
พลเหี้ยมหาญ
นางอัจฉริยาภรณ์ ว่องไว
นางอุษณา
ปอมลิขิตกุล
นางพรรณวดี
นางพัชญ์วลีย์
นางภัครดาวัจน์
นางสาวฤดีสรวง
นางวราลักษณ์
นางสิริพร
นายอวิรัตน์
นางสาวสิริพรรณ
นายสุรศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๓/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ วัดศรีจำปา
๑๖/๐๖/๒๕๑๗ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ วัดศรีจำปา
๐๑/๐๕/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ วัดศรีจำปา
๐๑/๐๗/๒๕๒๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ วัดศรีจำปา
๒๗/๐๒/๒๕๑๑ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ วัดศรีจำปา
๒๙/๑๐/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ วัดศรีจำปา

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ วัดศรีจำปา
๑๒/๑๒/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านสำราญ

๑๖/๑๒/๒๕๓๐ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม

๒๐/๑๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
๑๖/๑๐/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
๑๕/๐๕/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
๑๙/๐๙/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก

๑๘/๐๔/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
๑๖/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
๑๖/๑๑/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก

๐๑/๑๑/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
๑๓/๐๔/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก

๐๑/๐๘/๒๕๐๘ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
๒๒/๐๕/๒๕๑๒ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
๒๘/๐๔/๒๕๐๔ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
๑๐/๐๑/๒๕๐๗ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
๒๔/๑๑/๒๕๐๓ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
๒๕/๑๑/๒๕๑๖ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

๒๖/๐๑/๒๕๒๙ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

๓๐/๐๑/๒๕๑๙ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

วัดศิริพุทธาราม
วัดอรุณวนาราม
วัดศรีพันดร
วัดศรีพันดร
วัดศรีพันดร
วัดศรีพันดร
วัดศรีพันดร
วัดศรีพันดร
วัดศรีพันดร
วัดศรีพันดร
วัดศรีพันดร
วัดธาตุเรณู
วัดธาตุเรณู
วัดธาตุเรณู
วัดธาตุเรณู
วัดธาตุเรณู
วัดธาตุเรณู
วัดธาตุเรณู
วัดธาตุเรณู

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครพนม ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๓
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