
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๙๓๖ รูป ขาดสอบ ๑๘๑ รูป คงสอบ ๗๕๕ รูป สอบได้ ๕๖๓ รูป สอบตก ๑๙๒ รูป (๗๔.๕๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระวรากรณ์ สุวฑฺฒโน สีดาแต้ม

๐๔/๑๑/๒๕๓๐ ๑๕/๑๐/๒๕๕๘

แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระธีระพงษ์ สนฺตจิตฺโต บุญเด็ด

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรสมศักดิ

์

 โทษาธรรม

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรภราดร  พรมไพรสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรจักรพงษ์  พรมเมือง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรนิพิฐพนธ์  มะลิพัฒน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรอนันตชัย  ลือวันคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรภาราดร  ฤาชัยษา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรสิทธิชัย  ระแสนพรม

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรวีรยุทธ  ทาลา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรนครินทร์  ต่ายเนาว์คง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรธีระวัฒน์  หอมสิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรทิวานันท์  ประกิง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรสราวุฒิ  ยุวบุตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรอินทุกร  รันชิตโคตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรอนุรักษ์  รถเกษ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระทิวัตถ์ ธีรธมฺโม แสนแก้ว

๒๑/๘/๒๕๐๓ ๒๘/๖/๒๕๕๙

ธาตุดุม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระแสวง สุวณฺณเตโช สุวรรณไตร

๑๐/๗/๒๔๙๖ ๒๘/๕/๒๕๕๙

พระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระเอกภพ ิตธมฺโม ตรุณพิมพ์

๙/๙/๒๕๓๐
๒๘/๕/๒๕๕๙

พระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระอนุรักษ์ อนุรกฺโข ต่างกลาง

๙/๖/๒๕๑๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙ พระธาตุนารายณ์เจงเวง

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรชิติสรรค์  เชือคมตานนท์

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสุมังคล์  

สน ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรศิรสิทธิ

์

 เจริญมา

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

 สะพานคำ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรวีรศักดิ

์

 กิงแก้ว

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

 เหนือ  

สน ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระอมรรัตน์ ปฺาวชิโร มานันที

๐๗/๐๖/๒๕๒๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองสลาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระสารคร สนฺตมโน เปลียนเอก

่

๑๔/๗/๒๕๑๔
๖/๗/๒๕๕๙

โนนหอม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระพงษ์วิไล อนาลโย ยาทองไชย

๒๑/๘/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนหอม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระอิทธิ อนงฺคโณ หอมแสนศรี

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนหอม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระธงชัย านกโร สิทธินะสี

์

๑๔/๑๑/๒๕๓๒
๒๕/๓/๒๕๕๙

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระรักชาติ ยโสธโร ราชรามทอง

๑/๔/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระบุญรมย์ มนาโป อุตะพันธ์

๒๐/๖/๒๕๑๓
๖/๓/๒๕๕๙ โพนงาม(บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระไพรี โฆสโชโต โชติโฆศิต

๒๔/๑๐/๒๔๙๘
๑๑/๖/๒๕๕๙ โพนงาม(บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระโพโรจน์ ปฺาโรจโน จันทร์อินทร์

๑๐/๑/๒๕๐๐ ๑๑/๖/๒๕๕๙ โพนงาม(บูรพาภิรมย์)
 

สน ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระอนุสรณ์ โชติมนฺโต เสียงเลิศ

๒๕/๖/๒๕๓๒
๗/๗/๒๕๕๙ โพนงาม(บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระประสิทธิ

์

มหาคุโณ คำวันดี

๒๕/๕/๒๕๒๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙ โพนงาม(บูรพาภิรมย์)
 

สน ๔๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรชินวัตร  ลาดบาศรี

๑๗/๕/๒๕๔๔

 
โพนงาม(บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรศุภกร  มังทัศน์

่

๒๒/๖/๒๕๔๓

 
โพนงาม(บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรสุมนตรี  มีใหญ่

๒๕/๔/๒๕๔๕

 
โพนงาม(บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรสมชาย  สมสนุก

๒๘/๙/๒๕๔๕

 
โพนงาม(บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 วายลม

๒๖/๓/๒๕๔๔

 
โพนงาม(บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระชาญชัย อรุโณ มิงวงค์ยาง

่

๒๒/๑๒/๒๕๑๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๕

หนองไผ่  

สน ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระวัชรินทร์ ปสาโท ไชยวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๓๑ ๒๓/๐๕/๒๕๕๖

หนองไผ่  

สน ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระณัฐพงศ์ กิตฺติาโณ ศรีกะกุล

๑๓/๒/๒๕๒๗ ๒๔/๒/๒๕๕๙

กกส้มโฮง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระคำเมือง ปริปุณโณ เฮืองฮุง

๗/๗/๒๔๙๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

กกส้มโฮง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระอธิคม ฉฬภิฺโ ผาด่านแก้ว

๒๖/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๕๙

กุดไผท  

สน ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระหนึง

่

สํวโร พันธ์ออน

๑๓/๑๑/๒๕๓๕
๒๕/๖/๒๕๕๙

กุดไผท  

สน ๔๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรวิจิตร  สารีทิพย์

๕/๖/๒๕๐๘
 โคกสูง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระฉลอง กตธมฺโม เบ้าหล่อ

๑/๓/๒๕๑๙ ๕/๗/๒๕๕๙
ไชยศิริมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรศรายุทธ์  เชือตาต้อง

้

๖/๘/๒๕๔๒
 ดงชน  

สน ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธนาวุฒิ  ปราบคนชัว

่

๑๕/๕/๒๕๔๗

 ดงชน  

สน ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรชลสิทธิ

์

 ดาบสีพาย

๒๑/๗/๒๕๔๔

 ดงชน  

สน ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระนริน นรินฺโท สุวรรณกลาง

๕/๖/๒๕๑๔ ๑๗/๒/๒๕๕๖

บ้านแมด  

สน ๔๑๕๙/๐๐๕๒
พระศรายุทธ สํวโร ภูห้องเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๒๙
๑๘/๒/๒๕๕๘

บ้านแมด  

สน ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระชูศักดิ

์

ขนฺติโก มุขสิงห์

๒๘/๑/๒๕๓๔ ๑๘/๒/๒๕๕๘

บ้านแมด  

สน ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรชนะชัย  โคตะเนตร

๑/๙/๒๕๔๖
 บ้านแมด  

สน ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระวิทูร านกโร โคตรชาลี

๒๓/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๓/๒๕๕๙

ปาบูรพาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระไตรรงค์ อตฺตทีโป ขันวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๓๑
๒๑/๕/๒๕๕๙

ปาบูรพาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระเจนณรงค์ จิตฺตทนฺโต โคต่อเนตร

๒๗/๑๑/๒๕๒๗
๑๓/๗/๒๕๕๙

ปาบูรพาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรณัฐพงษ์  จันทาสี

๘/๑/๒๕๔๖
 ปาบูรพาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระวีระยุทธ อธิปฺโ มูลทองสุข

๘/๒/๒๕๓๔ ๓/๔/๒๕๕๙
มหาพรหมโพธิราช  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระไพโรจน์ จนฺทสาโร โคตรธรรม

๑๘/๙/๒๔๙๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

มหาพรหมโพธิราช  

สน ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระบรรยง พนฺธมุตฺโต พอลา

๒/๖/๒๕๑๔ ๓/๑๑/๒๕๕๙

มหาพรหมโพธิราช  

สน ๔๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรปรเมศวร์  สิทธิฮวด

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 วิสุทธิจินดา  

สน ๔๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรณรงศักดิ

์

 บินศรี

๑๖/๑/๒๕๔๗

 วิสุทธิจินดา  

สน ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระศรีชล จิตฺตทนฺโต มีลาดคำ

๕/๗/๒๕๒๓ ๕/๘/๒๕๕๘
ศรีทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรคุณากร  นนท์คำวงค์

๒๒/๘/๒๕๔๔

 ศรีทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรอภิสร  หล่อนสิว

่

๑๐/๖/๒๕๔๖

 ศรีทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรอนุศักดิ

์

 นนท์คำวงค์
๓/๙/๒๕๔๖

 ศรีทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรกิติศักดิ

์

 สาระคำ

๒๑/๓/๒๕๔๗

 ศรีทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรศรัณย์  สังลาย

๒๕/๓/๒๕๔๗

 ศรีทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระจักรี รตนปฺโ ออวิสัย

๖/๔/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ศิริพัฒนาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระนวลจันทร์ ถาวโร วรชัย

๗/๑๐/๒๔๙๒ ๒๐/๓/๒๕๕๖
สุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระวันทา ถาวรจิตฺโต วงค์เครือสอน

๒๗/๔/๒๕๒๔ ๒๒/๖/๒๕๕๙
สุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระอำพล สุปภาโส เทอำรุง

๒๔/๘/๒๕๓๓ ๒๒/๖/๒๕๕๙
สุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระสมปอง ขนฺติธมฺโม นานาวัน

๕/๘/๒๕๐๐
๒๘/๑๐/๒๕๕๘

สุวรรณสามัคคี  

สน ๔๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรอดุลย์  พลาดสุ

๑๘/๐๗/๒๕๑๔

 กลาง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระเด่นชัย โชติโก จูมไม้เมือง

๓๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

กลางวิทยา  

สน ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระปวรุตม์ ิตมโน รันไพศาล

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

กลางวิทยา  

สน ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระวีรชน กลฺยาโณ มุงแสน

๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

กลางวิทยา  

สน ๔๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรธนากร  อุมภูธร

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

 กุงศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรภูฤทธิ

์

 รอดศรีธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 กุงศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรอุดมเดช  พรมหากุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

 กุงศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรธีระศักดิ

์

 มาตผุด

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 โนนสะอาด  

สน ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระปรีชา อนาลโย ชิมังค์

๑๙/๐๕/๒๕๐๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระสมปอง โชตอธมฺโม ทุนสันเทียะ

๑๘/๐๑/๒๕๒๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

โพนธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ขอคำ

๑๒/๐๑/๒๕๒๗

 โพนธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรรุ่งเรือง  ขวาธิจักร

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

 โพนธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรบุญชัย  ใยปางแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 โพนธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรรัตนพล  อุ่มจันสา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 โพนธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระวินัย ติกฺขวิริโย โพธิสว่าง

๑๐/๐๒/๒๕๑๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรอนุชา  ศรีลาฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

 ศรีชมพู  

สน ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระพิชัย ถาวโร สอนกางทิพย์

๒๐/๐๒/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีโพนเมือง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระปานพงษ์ จกฺกวโร สอนกางทิพย์

๑๖/๐๖/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีโพนเมือง  

สน ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระอัมพร โชติโก ชัยมุงคุณ

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระปยราช ิตธมฺโม พรหมหากุล

๐๔/๑๒/๒๕๒๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระณรงค์ รกฺขิตธมฺโม ศรีจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระสมฤทธิ

์

าณธีโร ผลจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระอภิชาต วิสุทฺธิาโณ แก้วมุกดา

๒๖/๑๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระเยียม

่

กิตฺตภทฺโท ศิริลาภ

๑๕/๐๖/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระสมบูรณ์ ขนฺติธโร ผาพองยุน

๑๔/๑๒/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระสิทธิศักดิ

์

วรธมฺโม ผาสีดา

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระธีรไกร กตปฺุโ ไชยคำภา

๑๙/๐๘/๒๕๒๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรพงษ์ศธร  อัดโดดร

๐๗/๐๘/๒๕๔๐

 ศรีลำดวน  

สน ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระวิชิต สุจิณฺโณ แสนหมู

๐๘/๑๐/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระอนุวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต ทิพย์เสนา

๒๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวสร้าง  

สน ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระสถาพร อธิปฺโ โคตรมิตร

๑๘/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวสร้าง  

สน ๔๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรก้องเกียรติ  แซ่ลิม

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 หนองปลาตอง  

สน ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระโชคชัย จนฺทปฺโ ไพคำนาม

๓๐/๑๑/๒๕๓๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

กลางภู  

สน ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระสุริยะ สุมงฺคโล สังตะคุ

๐๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กลางภู  

สน ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระนพรัตน์ ปฺาวโร โพธิเสทือน

์

๒๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

กุดบาก  

สน ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระพงษ์สวัสดิ

์

โชติวโร ศรีมุกดา

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กุดแฮด  

สน ๔๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรถูทาดี  ข่วงทิพย์

๐๙/๐๓/๒๕๑๙

 เทพวิสุทธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระวิวัฒน์ อภิวณฺโณ โททุมพล

๑๖/๐๖/๒๕๒๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

นาขาม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระสุริยา เตชปฺโ ยะตะโคตร

๒๒/๐๑/๒๕๒๐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

สน ๔๑๕๙/๐๑๑๔

พระประสงค์ ปฺาธโร มุติบรรคา

๒๖/๐๕/๒๕๐๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

สน ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระธีรวัช ธีรวโร อุทาหงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๒๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระสมโภชน์ สีลวโร กันคล้อย

๐๖/๐๙/๒๕๑๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระบุรินทร์ านวีโร ภูสีฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๑๘

พระจิม ปฺาพโล บุญสอน

๐๖/๐๓/๒๔๙๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระอธิกุล ขนฺติพโล ดอกยีสูญ

่

๒๐/๐๓/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระทวีชัย สุจิณฺโณ เนาว์ศรีสอน

๐๕/๐๔/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพนงาม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๒๑
พระนัฐพงษ์ านวีโร ชมสมใจ

๑๙/๐๖/๒๕๓๔
๖/๐๓/๒๕๕๙

มงคลวีระพันธ์  

สน ๔๑๕๙/๐๑๒๒

พระมานพ สุพกิจฺโจ สุวรรณมิตร

๐๙/๐๒/๒๕๑๖ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

หนองค้า  

สน ๔๑๕๙/๐๑๒๓
พระปยะนัฎ ิติสมฺปนฺโน ศรีมุกดา

๒๑/๐๓/๒๕๓๔ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

หนองสะไน  

สน ๔๑๕๙/๐๑๒๔
พระนิธิวัฒน์ อตฺตานุรกฺโข เขาวงค์

๐๑/๐๕/๒๕๓๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองสะไน  

สน ๔๑๕๙/๐๑๒๕
พระกฤษณะ กิตฺติสมฺปนฺโน หอมสมบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เจริญชัย  

สน ๔๑๕๙/๐๑๒๖

พระประยัน ถิรสทฺโธ ไชยศรี

๑๔/๐๑/๒๕๑๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เจริญชัย  

สน ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระวิชชนู านากโร สายมายา

๐๗/๑๐/๒๕๒๔ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

แจ้งวิสุทธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระจิระพงศ์ จิรธมฺโม รอดชมภู

๐๘/๐๘/๒๕๓๒ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

แจ้งวิสุทธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระกฤษฏา ธมฺมธีโร โทบุตร

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

แจ้งวิสุทธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระกัมฤทธิ

์

ธมฺมธีโร โทบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งวิสุทธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระธวัชชัย ยสินฺธโร บัวดง

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งวิสุทธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระสุรเดช อนุตฺตโร ราชประสิทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๐๙ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

ดอนกรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๓๓

พระสมาน จกฺกวโร กองนางัว

๐๓/๐๖/๒๕๐๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๓๔
พระปยะนัฐ ฉนฺทกโร ไชยบุตร

๒๔/๑๐/๒๕๓๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระพงศธร วรปฺโ ฤทธิเดฃ

์

๒๔/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระณัฏพล สิริปุณโ อินทร์แก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๓๗

พระสุรยุทธ านวีโร ขุนชัย

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๓๘
สามเณรนันทพงษ์  ภูเกดคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนกรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรวันอาสา  ผึงสิงห์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

 ดอนกรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรสรศักดิ

์

 ชิตะนันท์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 ดอนกรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๔๑

พระธีระยุทธิ

์

สุภาจาโร คำมุง

๑๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ในธรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระพุฒิพงศ์ สารโท จันทองไสย

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ในธรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระวิษณุ านิโย ถำจำปา

๒๘/๑๒/๒๕๓๗ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระบุญครอง กุสลจิตฺโต คอนโคตร

๑๐/๐๓/๒๕๑๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๑๔๕

พระอดิเรก จิตฺตสฺวโร มิงมิตรวัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๑๔๖
สามเณรธนวิสุทธิ

์

 วงษ์ชมภู

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรพรเทพ  สมเภช

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรณัฐดนัย  ขันทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๑๔๙

สามเณรพีรพงศ์  น้อยคง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ฤทธิปะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๑๕๑
สามเณรศิริชัย  นามประสบ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระวุฒิไกร รกฺขิตธมฺโม สุวรรณการณ์

๐๕/๐๗/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

ยางประชาสามัคคี  

สน ๔๑๕๙/๐๑๕๓

พระสุวรรณ ถาวรธมฺโม บึงมาลา

๐๖/๐๒/๒๕๑๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

ยางประชาสามัคคี  

สน ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระอุทัย ิตธมฺโม คำภูแสน

๐๓/๐๓/๒๕๑๓ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

ศรีวิไลย์  

สน ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระผ่อน ิตธมฺโม ครองยุติ

๑๑/๐๘/๒๔๘๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ศรีวิไลย์  

สน ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระสุพรรณ าณธโร โคกทรัพย์

๑๒/๑๐/๒๕๑๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

ศรีวิไลย์  

สน ๔๑๕๙/๐๑๕๗

พระธนูเงิน จนฺทสาโร แสนเมือง

๑๗/๐๒/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ศรีวิไลย์  

สน ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระอดิศักดิ

์

สุเมโธ ทิพย์ชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

ศรีสระเกษ  

สน ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระอ๊อด อธิปฺโ สุขสำราญ

๐๖/๐๔/๒๕๑๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสระเกษ  

สน ๔๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรศราวุธ  พลทา

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๑๕๙/๐๑๖๑

สามเณรธนกร  โคตรสาลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๑๕๙/๐๑๖๒
สามเณรสิทธิชัย

์

 ประไพ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๑๕๙/๐๑๖๓
สามเณรยิงใหญ่

่

 ธรรมาอ่อน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๑๕๙/๐๑๖๔
สามเณรพรนิวัฒน์  ลือชาพูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 สว่างภูมิดล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๑๖๕
สามเณรไชยวัฒน์  สิจิวังษา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๑๕๙/๐๑๖๖
สามเณรสวราชย์  ทุมลา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๑๕๙/๐๑๖๗
สามเณรวีระพัด  ธรรมาอ่อน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๑๕๙/๐๑๖๘

สามเณรสัญญา  โชติสาย

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

 สามัคคีธรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรพิพัฒน์  แสงโคตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

 สามัคคีธรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระสมบัติ ธมฺมวโร สิงหาเขต

๒๓/๐๖/๒๕๑๐ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

สุวรรณวิสุทธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระชัยสิทธิ

์

สิริจนฺโท ดันมีแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณวิสุทธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๑๗๒

พระกิตวัฒ เตชธมฺโม แก้วโงน

๑๙/๑๑/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สน ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระสุริยา สุริคโต คุณลง

๒/๒/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๕๙
บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระโชคชัย ธมฺมวโร คำหมาย

๒/๑๑/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๕๙

บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระวิรัติ เตชปฺโ ศรีคำ

๙/๒/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๕๙
บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๗๖

พระพีระพล เตชวโร ทองไสย

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๕๙
บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระสุภาพ ปฺพโล พลเสนา

๒/๙/๒๕๐๘ ๙/๗/๒๕๕๙
บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระนันทพงษ์ เขมวโร บุญแสงส่ง

๑๔/๑/๒๕๒๘
๙/๗/๒๕๕๙

บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระรณชัย สิริสาโร จิตธรรม

๖/๒/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙
บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระอาทิตย์ อตฺถกโร วรดี

๓/๑๐/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระวีระพล อสิาโณ ลือชัย

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๘๒
สามเณรโชคำอำนวย  หมืนเดช

่

๒๗/๙/๒๕๔๖

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรณัฐพล  ปะดา

๑๖/๑/๒๕๔๖

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรศรายุทธ  นามวิเศษ

๓๐/๘/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรธีรพงษ์  มหาหิงษ์

๑๖/๘/๒๕๔๒

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรชลขาติ  แสนจันทร์

๙/๙/๒๕๔๖
 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรธีนภัทร  วงศ์กำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๘๘

สามเณรอนันตศักดิ

์

 ฮามวัน
๔/๘/๒๕๔๔

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรเอกรินทร์  สุดษาน

๑๘/๕/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรวรวุฒิ  นนทรี

๖/๑๒/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรธิติสรรค์  คำสี

๒๑/๕/๒๕๔๖

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๙๒

สามเณรชานนท์  ชัยสงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๙๓
สามเณรวีระพงษ์  แสนคำห้าว

๑๔/๒/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรกฤตพจน์  ทัศมี

๒๓/๕/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรอัครพงษ์  นนทรีย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๙๖

สามเณรเหนือสยาม  ชุมพู

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระอินตา อินฺทสาโร มุกดาพันธ์

๑/๖/๒๔๘๐ ๑/๗/๒๕๕๙
คีรีวิหาร  

สน ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระวินัย อนุตฺตโร บุตรเทพ

๒/๒/๒๔๙๑ ๑/๗/๒๕๕๙
คีรีวิหาร  

สน ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระบัญญัติ านุตฺตโร คำโสภา

๒/๔/๒๔๘๗ ๓/๗/๒๕๕๙
คีรีวิหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระนี จารุธมฺโม ต่งตาล

๕/๕/๒๕๐๔ ๙/๗/๒๕๕๙
คีรีวิหาร  

สน ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระคำภา โชติปฺโ มูลเพชร

๓/๑/๒๕๐๗ ๒/๒/๒๕๕๙
บูรพาภิรมย์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระเริงฤทธิ

์

อิทฺธิธมฺโม ฤทธิธรรม

๑๗/๗/๒๕๒๙
๑/๔/๒๕๕๙

บูรพาภิรมย์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระธนวรรษ โอวาทการี การะจักษ์

๑๐/๑๒/๒๕๓๘

๑/๔/๒๕๕๙
บูรพาภิรมย์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระลูดี

้

สุนฺทโร สุนทร

๑๕/๓/๒๕๑๕ ๑๐/๖/๒๕๕๙

บูรพาภิรมย์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระจตุพล อตฺตทีโป คุณสูง

๗/๖/๒๕๓๐ ๑/๗/๒๕๕๙
ปาแก้วเจริญธรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระนิพนธ์ ปฺาวโร คุณสูง

๙/๖/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๕๙
ปาแก้วเจริญธรรม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน โคกสวะ

๓/๔/๒๕๓๔ ๒/๔/๒๕๕๙
ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระมนตรี ิตาโณ หงษาลึก

๒/๑/๒๕๓๔ ๓/๕/๒๕๕๙
ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส เพ็งพิทักษ์

๑/๑/๒๕๓๕ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระเป นาถสีโล โคกสวะ

๗/๙/๒๔๙๑ ๘/๖/๒๕๕๙
ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๑๑

พระหนูพิน โชติาโณ หิถะคุณ

๑๕/๙/๒๕๐๑
๒/๔/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระธิติพงษ์ ิติวํโส ประทุม

๑/๗/๒๕๒๗ ๒/๖/๒๕๕๙
สุวรรณาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระบัญชา อุชุจาโร อะโนราช

๑๔/๑๐/๒๕๓๗
๑๔/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระอารีย์ เขมจารี เมืองณะศรี

๘/๖/๒๔๘๓ ๑/๑๒/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

สน ๔๑๕๙/๐๒๑๕

พระวิทยา พลาโณ ยะพลหา

๒๕/๕/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๑๖
สามเณรอัมรินทร์  จันทรังสี

๑๐/๕/๒๕๔๓

 จอมแจ้ง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระประสมพร ปภงฺกโร ล้อมฤทธิ

์

๒๔/๕/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดอนสวรรค์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระนฤเบศร์ นาถธมฺโม คุ้มกุดขมิน

้

๑๕/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ดอนสวรรค์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๑๙

พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิริมงฺคโล สีพัว

่

๒๙/๗/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ดอนสวรรค์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระเกรียงไกร กนฺตธมฺโม พันทะปว

๖/๑๑/๒๕๑๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ตลิงเกษม

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระนิรันต์ วิสุทฺธสีโล นนทะสินธ์

๑๓/๑/๒๕๒๕
๘/๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระนิกร เตชธมฺโม ภาณุมุกศิริ

๑๑/๓/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๒๒๓

พระยุทธนา ยติกโร คงสินธ์

๒๘/๑๐/๒๕๒๑
๑๐/๔/๒๕๕๙

ท่าเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๒๔
สามเณรเจษฎา  แสวงเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 ท่าเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๒๕
สามเณรลือศักดิ

์

 บัวชุม

๒๔/๖/๒๕๔๓

 ท่าเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระบุญสง ิตกุสโล แห้วไธสง

๕/๘/๒๕๐๗
๑๔/๑๐/๒๕๕๘

โนนศรีวิชัย  

สน ๔๑๕๙/๐๒๒๗

พระปยพงษ์ ขนฺติธมฺโม เชือหาญ

้

๓๐/๕/๒๕๓๑ ๑๕/๘/๒๕๕๙

โนนศรีวิชัย  

สน ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระฉลอง สุวุฒฺโท วงเชียงยิน

๑/๓/๒๔๙๙
๑๐/๑๐/๒๕๕๘

โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ สัพโส

๑๐/๑๑/๒๕๒๔

๒/๗/๒๕๕๙
โนนอุดม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระสมพร สุทฺธิจิตฺโต กองต้น

๑/๘/๒๕๑๘ ๙/๗/๒๕๕๙
โนนอุดม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๓๑

พระวินัย ิตธมฺโม ศิริเกษ
๓/๑/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙

โนนอุดม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระคมสัน ธมฺมวโร ทาสี

๗/๘/๒๕๒๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โนนอุดม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๓๓
พระวรเชษฐ์ สุเมธโส ชุมเทศ

๑๘/๘/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โนนอุดม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๓๔
สามเณรบูรพา  เสียพลี

๘/๑/๒๕๔๖
 โนนอุดม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๑๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระชัยเพชร โชติธมฺโม แก่นจันทร์

๒๗/๙/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๗

บูรพานิวาส  

สน ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระพร จนฺทวํโส พิมพ์ไกรดี

๕/๔/๒๔๘๘ ๑/๔/๒๕๕๙
บูรพานิวาส  

สน ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระสุบิน ธมฺมทินฺโน ภูสีฤทธิ

์

๒๒/๑/๒๕๓๒ ๑๕/๖/๒๕๕๙

บูรพานิวาส  

สน ๔๑๕๙/๐๒๓๘

สามเณรพรภูมิ  กองทิพย์
๕/๕/๒๕๔๑

 พรมวาศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระวรเทพ านวีโร มัครมย์

๑๒/๕/๒๕๓๖
๑/๕/๒๕๕๙

พรสวรรค์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระศรัน ขนฺติวโร สานทัด

๑๕/๑๒/๒๕๓๘

๕/๕/๒๕๕๙
พรสวรรค์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระเทียนชัย อธิปฺโ วงศ์จันทา

๒๐/๑๑/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๕๙
พรสวรรค์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๔๒

พระสมรถ โชติธมฺโม จันโท
๑/๘/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙

พรสวรรค์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระหนู สุขิโต แสนอุบล

๑๙/๘/๒๔๗๕ ๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๔๔
พระสุวิทย์ เตชวโร บุญตา

๔/๑/๒๕๓๔ ๑๑/๑/๒๕๕๙

โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๔๕
สามเณรพิทักษ์  สิงห์กัน

๒๒/๖/๒๕๔๓

 โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๔๖

สามเณรวีระชัย  ไชยปดถา

๑๖/๕/๒๕๔๖

 โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรทัศนะ  พลแสน

๖/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระประพาส ปภาโส นิจพุทธ์

๑๒/๕/๒๕๑๘ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๔๙
สามเณรจีรายุ  บุริวงศ์

๔/๘/๒๕๔๖
 โพนแร่  

สน ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระเด่นชัย ชยปฺโ อาราเลิศ

๒๑/๔/๒๕๑๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๖

ยอดแก้วธรรมาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระพงษ์พิทักษ์ พุทฺธวโร พุทธขันธ์

๒๑/๘/๒๕๒๖ ๒๑/๘/๒๕๕๘
ยอดแก้วธรรมาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย แสงมี

๒๒/๒/๒๕๓๐ ๒๓/๕/๒๕๕๙
ยอดแก้วธรรมาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระสายัณห์ อานนฺโท พิรมเชย

๑๔/๒/๒๕๒๗ ๒๙/๗/๒๕๕๙
ยอดแก้วธรรมาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๕๔

พระสุภาพ สุภาจาโร พงษ์เภา

๒๐/๑๒/๒๕๒๐

๖/๖/๒๕๕๖
ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระประสิทธิ

์

ปภสฺสโร อิมระงับ

่

๒๐/๙/๒๔๙๐ ๑๐/๑๒/๒๕๕๖

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระสเวก สวณฺณโสภโณ สุวรรณะ

๓/๙/๒๕๑๒
๑๐/๑๒/๒๕๕๖

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระบุญหลาย อตฺถสาโร ลาผม

๒๗/๘/๒๕๑๐ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๕๘

พระกิตติศักดิ

์

สุตปฺโ ต้นภูบาล

๑๙/๑๑/๒๕๑๑
๑๒/๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระบรรจง สีลสํวโร วงศ์กำ

๑๘/๘/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรอัคคเดช  อรัสฤทธิ

๑๖/๙/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรอาทิตย์  เทียนชัย

๒๔/๑/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๖๒

พระจันทร์เพ็ญ โกวิโท แก้วศรีดา

๑๔/๖/๒๕๐๑
๗/๗/๒๕๔๓

เสบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๖๓
พระธง ภูริปฺโ ภูเงิน

๑๖/๓/๒๕๒๒ ๑๗/๓/๒๕๕๖

เสบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระคำจันทร์ เตชธมฺโม นามเดช

๗/๘/๒๔๙๕ ๒๒/๒/๒๕๕๙

เสบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระสมัย อธิจิตฺโต เขือนขันธ์

่

๐๒/๐๘/๒๕๐๑ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

เสบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๖๖

พระอนุพงษ์ อนุภทฺโท แก้วลอดหล้า

๑๕/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๕๙
เสบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระอ่อนสา อธิปฺโ ศรีสมัย

๑๐/๐๑/๒๕๑๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เสบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระอาทร อายุวทฺฒโก แก้วลอดหล้า

๓๐/๔/๒๕๒๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เสบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระอภิเดช อภิปฺโ ไชยตะมาตย์

๑๗/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เทพสวัสดิ

์
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้
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สน ๔๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรวัชรพงษ์  วังคีรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๗๑
สามเณรดินทอง  จ้อยรักสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๗๒
สามเณรรัตชานนท์  ฮอดพรม

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๗๓

พระอนุชิต อาภทฺโท จันทร์แก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๓๕ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

ไทรทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระสมัย ชยธมฺโม กลยนีย์

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

ไทรทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระขจรศักดิ

์

จารุธมฺโม พิทักษ์กุล

๐๔/๑๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

โพธิคำ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระวาน จารุวณฺโณ สวาทวงค์

๒๐/๐๗/๒๔๗๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิคำ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๒๗๗

พระวีระศิลป ทินนาโณ ชาติผา

๐๔/๑๑/๒๕๐๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖

มหาสมณกิจภาวนา  

สน ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระสมชาย ชยธมฺโม วงศ์วันดี

๑๒/๐๒/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

มหาสมณกิจภาวนา  

สน ๔๑๕๙/๐๒๗๙
สามเณรอมรเทพ  สีดาพันธุ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

 รัฐภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรศักดินนท์  ทิพย์คำมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 รัฐภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๒๘๑

สามเณรอดิเรก  บุญแฮด

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

 วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๘๒
สามเณรธวัช  กิจสอ

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

 วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๘๓
สามเณรธีรพัฒน์  ทัศน์จันดา

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

 ศรีแก้ว  

สน ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระนิติกร สิริปฺโ ไชยตะมาตย์

๐๔/๐๑/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีจันทร์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๘๕

พระสมนึก ชยาภินนฺโท ชาวนา

๑๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีจันทร์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๘๖
สามเณรฤทธิเดช  ไชยตะมาตย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีจันทร์  

สน ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระอดิศร อคฺคธมฺโม ขันติยู

๐๔/๑๑/๒๕๐๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖

ศรีธรรมสมโพธิ  

สน ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระอานนท์ ปภาโส ธิวะโต

๒๙/๐๘/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๘๙

สามเณรกิตติพงษ์  วงค์กลม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระธวัชชัย จตฺตมโล จันทร์เพ็งเพ็ญ

๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

ศรีสวาส  

สน ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระก้าน จนฺทาโภ ศรีสุทัศน์

๑๗/๑๑/๒๕๒๘
๐๙/๐๕/๒๕๕๓

สว่างจิต  

สน ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระลำไพ ชยานนฺโท สุราษฎร์

๐๓/๐๒/๒๕๐๗ ๐๓/๐๖/๒๕๕๔

สว่างจิต  

สน ๔๑๕๙/๐๒๙๓

พระสังวาล ขนฺติโก ฟองอ่อน

๑๒/๐๑/๒๕๐๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๕

สว่างจิต  

สน ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระประวิทย์ ปสนฺนจิตฺโต นันตะสุข

๒๖/๐๙/๒๕๑๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

สว่างจิต  

สน ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระวีระภาพ ปภากโร เกือทาน

้

๐๓/๐๖/๒๕๒๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

สว่างจิต  

สน ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระระพีพัฒน์ สจฺจธมฺโม แก้วไชยา

๑๘/๐๘/๒๕๒๒ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

สิทธิบังคม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๙๗

พระวิชัย ปฺาวชิโร จันทะชิต

๐๗/๐๗/๒๕๒๐ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

สิทธิบังคม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระสรศักดิ

์

ทสฺสธมฺโม เดชขันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

สิทธิบังคม  

สน ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระปรีชา อาจิณธมฺโม คำทองไชย

๑๑/๐๔/๒๕๒๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สิทธิบังคม  

สน ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระธีรชัย อิสราโณ กลยนีย์

๒๓/๑๒/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สิทธิบังคม  

สน ๔๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรพาภรณ์  นวลอาสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

 สิทธิบังคม  

สน ๔๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรจีรวัฒน์  แก้วคำแสน

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 สิทธิบังคม  

สน ๔๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรไพรฑูรย์  สุทธิบริบาล

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 สุวรรณธาดาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรวัชรพล  ไชยตะมาตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 สุวรรณธาดาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรภานุวัฒน์  ทุมรินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 สุวรรณธาดาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๓๐๖
สามเณรราเชนทร์  ลือแสน

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 สุวรรณธาดาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระอำนาจ านธมฺโม จิตชัยศรี

๑๗/๕/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งถาวร  

สน ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระวุฒิชัย อภิปฺุโ ปุลาสะกา

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งถาวร  

สน ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระสานิตย์ นาถธมฺโม ทองแรง

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งถาวร  

สน ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระพิตตินันท์ ปฺาทีโป สรรพวุธ

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

๗/๔/๒๕๕๙
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระเจษฎา จิรธมฺโม สีเสนา

๒๗/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๓๑๒

พระมานะ สนฺตจิตฺโต การเฉือยเฉิน

๑๐/๙/๒๕๑๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โพนก่อศรีชมภู  

สน ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระทองพูน อคฺเตโช บัวกอง

๑๘/๔/๒๕๒๐
๖/๕/๒๕๕๘

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระพงษ์สิทธิ

์

จรณฺธมฺโม ขันประมาณ

๒๐/๖/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระวัตศิรานน ิติปฺโ ปานพรม

๒๖/๗/๒๕๒๐ ๒๗/๓/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๓๑๖

พระสุวิทย์ ธมฺวงฺโส เบ้าคำ
๓/๓/๒๕๑๖ ๑/๔/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระสิทธิกร ธมฺมพโล ธีระรี

๒๘/๑๐/๒๕๒๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระเรวัตน์ เขมธโร อ่อนสุรทุม

๒/๗/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระบุรินทร์ จิตปฺุโ สวงทรัพย์

๒/๑/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๓๒๐
สามเณรบุญยชิต  แสนสงคราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๐

 วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระฐาปกรณ์ ิติธมฺโม ลีสุขสาม

๔/๕/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๕๙
วัดศรีดอกแก้ว  

สน ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระสิงขร สิริธมฺโม สุวรรณดี

๒๕/๔/๒๕๓๘ ๗/๑๒/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระสายันต์ โชติโย วงค์จวง

๔/๕/๒๕๑๙ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๒๔

พระวัชรานนท์ วฑฺฒโน ลำสัน

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

๒/๕/๒๕๕๙
ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระณรงค์ฤทธิ

์

านิสฺสโร กะนะฮาด

๒๗/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระคำผง านิโย แขพิมพันธ์

๑๙/๙/๒๕๒๑ ๒๖/๒/๒๕๕๘

สระพังทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระประภาพงศ์ ธมฺมธโร ศรีสุราช

๑๕/๔/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๕๘

สระพังทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๒๘

พระพระวงค์ฤทธิ

์

มหาวีโร แก้วมาลุน

๙/๑๐/๒๕๒๙ ๓๐/๗/๒๕๕๘

สระพังทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระโฮม ปฺาธโร ยางธิสาร

๑/๑/๒๔๙๕ ๗/๑๒/๒๕๕๘

สระพังทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระเดชา อุคฺคเตโช กุดพรมมา

๓๐/๑๒/๒๕๒๗
๑๕/๕/๒๕๕๙

สระพังทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระสมจิตร สนฺตจิตฺโต การะกุล

๒๔/๑๐/๒๕๑๒
๒๓/๖/๒๕๕๙

สระพังทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๓๒

พระวีระออง มหาวีโร แคนศิลา

๑๙/๑๐/๒๕๑๒

๗/๗/๒๕๕๙
สระพังทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระวรายุ อาทโร วารีทิพย์

๒๘/๑/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สระพังทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระพันธ์แสง ปฺาทีโป หงษ์แพงจิตร

๒๕/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สระพังทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระกิติศักดิ

์

สุขิโต ขุมพลกลัง

๒๗/๖/๒๕๒๒ ๗/๑๒/๒๕๕๙

สระพังทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๓๖

พระชัยฤสิทธิ

์

หาสจิตฺโต เสตพล

๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๓/๒๕๕๘

สว่างสามัคคี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระเกียรติศักดิ

์

ิตสทฺโธ ไชยวงศ์คต
๘/๖/๒๕๒๖ ๒๙/๗/๒๕๕๘

สว่างสามัคคี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๓๘
สามเณรสุรเดช  แสงมี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 กลาง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระสิทธิศักดิ

์

ปฺาพโล ดีวันไชย

๒๔/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระวีระชัย สนฺตมโน บุตรโยธี

๕/๐๗/๒๕๑๑ ๕/๐๗/๒๕๕๙

ไตรแก้ว  

สน ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระชัยวัฒน์ กตธมฺโม จูมพา

๕/๐๑/๒๕๓๗ ๗/๐๗/๒๕๕๙

ไตรแก้ว  

สน ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระวรวุฒิ ปยสีโล นาโควงค์

๒๔/๐๗/๒๕๒๙ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๓๔๓

พระขจรศักดิ

์

กตปุโ ตุ่ยไชย

๑๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๓๔๔
สามเณรวัฒนา  ทิพหะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

 ไตรภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๓๔๕
สามเณรณัฐกาล  ผุดผ่อง

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

 ไตรภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๓๔๖
สามเณรกนกศักดิ

์

 หลงทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

 ไตรภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๓๔๗

สามเณรวรวัฒน์  พุทธจง

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 ไตรภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๓๔๘
สามเณรธนกร  ไกรโสภา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๓๔๙
สามเณรกิตติพงษ์  แสงปอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

 ไตรภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระชนะพล ธมฺมธีโร วงค์บุตร

๑๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๕๑

สามเณรนิติธรรม  สีละคร

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๕๒
สามเณรอนันตชัย  มุงธิราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๕๓
สามเณรตนุภัทร  นนทะมาตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๕๔
สามเณรชลสิทธิ

์

 มุงธิราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๕๕

สามเณรภูวดล  บุญชาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๕๖
สามเณรก้อง  เสรีไทย

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๕๗
สามเณรวิชัย  มุงธิสาร

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๕๘
สามเณรกรกต  พลสุวรรณ

๔/๘/๒๕๔๖
 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๕๙

สามเณรธนมงคล  ขุนบุญมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๖๐
สามเณรพงศธร  วันดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๖๑
สามเณรกนกชัย  สายธิไชย

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๖๒
สามเณรภานุวัฒน์  ไชยะสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๖๓

สามเณรปญญาศักดิ

์

 เฟองไทย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระประดิษฐ์ ปภสฺรจิตโต ศรีจันทรา

๓๐/๑๐/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดปารัตนคุณ  

สน ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระอภิรักษ์ อภิรกฺขิโต เถรวงศ์แก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๓๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญชู  

สน ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระราชัน กิตฺติภทฺโท อินกกผึง

้

๑๐/๐๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญชู  

สน ๔๑๕๙/๐๓๖๗

พระเหลือม

่

ขนฺติพโล พูลสุข

๑๒/๐๖/๒๕๑๕ ๐๕/๑๑/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระไอลดา กิตฺติโก สายพงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระสุนันท์ ฉนฺทสุโพ อภัยธรรม

๐๕/๑๑/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระอุดม เขมวํโส เปงคำภา

๓๐/๐๘/๒๕๐๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรชำนาญ  จิตรธรรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๐

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระสิทธิชัย กตปุโณ ผาอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุมังค์  

สน ๔๑๕๙/๐๓๗๓
พระอภิศักดิ

์

อภิปุณโณ ฮาบสุวรรณ

๑๒/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างภิรมณ์  

สน ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระณัฐพร รตนวณฺโณ คิดโสดา

๐๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างภิรมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑ / ๑๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระเชิดศักดิ

์

ิตปุโ ดุสดี

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างภิรมณ์  

สน ๔๑๕๙/๐๓๗๖
พระสงวนไทย กตทีโป งอธิราช

๐๒/๐๖/๒๔๘๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

อรัญญา  

สน ๔๑๕๙/๐๓๗๗
พระก้าน านิสโร แสนพันนา

๑๕/๐๗/๒๔๙๖ ๐๖/๑๒/๒๕๕๔

จอมแจ้ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๗๘

พระศิริศักดิ

์

จิตฺตสาโล พระโส

๑๐/๐๓/๒๕๒๘ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๗๙
สามเณรชินจัง  ศรีลักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 จอมแจ้ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรพงค์พณิช  สุขปราบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

 จอมแจ้ง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระประเทือง อนีโฆ สุ่ยหนู

๐๔/๐๒/๒๕๒๒ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๘๒

พระธนาวัฒน์ ธีรธมฺโม ประกอบแสง

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระอนันต์ สุภาจาโร คำนะ

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระสร้อยทอง สมาจาโร ติงศรีธา

่

๑๙/๐๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระวรายุทธ อภินนฺโท แสนสิน

๒๔/๐๔/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๘๖

พระอิทฤทธิ

์

ปกงฺกโร เกษฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระดำรงศักดิ

์

ขิตวโร ทองออน

๑๓/๐๗/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระฐิติพงษ์ ปฺาทีโป ทิพอาจ

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระสุทธินันท์ ตปสีโล ประภาศรี

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระพีระวงค์ ยติกโร วงค์อนุ

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระวัชระ กนฺตวีโร ลูกแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระสานิตย์ วราโณ วันมะรักษา

๒๕/๐๑/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระพิทักษ์ วิชฺชาจาโร ผ่องแผ้ว

๑๐/๐๗/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๙๔

พระไพศาล จารุวํโส จันทบัณดิษฐ์

๑๖/๐๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๙๕
พระณัฐพล คุตฺตวํโส คำกอง

๒๙/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระมนตรี สุทฺธาโณ ทายสา

๒๕/๑๒/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๙๗
พระชาตรี วชิราโณ บุพศิริ

๑๙/๐๔/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๓๙๘

พระอานนท์ อิทฺธิาโณ สุขยินดี

๒๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

บ่อแดง  

สน ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระชาตรี จนฺทสีโล พรมสาร

๐๗/๐๘/๒๕๒๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ศรีคูณ  

สน ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระนิรัตน์ คนฺธสีโร นาคสะเกษ

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ศรีคูณ  

สน ๔๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรณัฐนนท์  สีแสน

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

 ศรีคูณ  

สน ๔๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรฉลองชัย  เดชบุรัมย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีคูณ  

สน ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระธีรพัฒน์ จารุวํโส ไพรปา

๐๑/๑๑/๒๕๓๔ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสะถาน  

สน ๔๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรพงศธร  เทพศรีหา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสะถาน  

สน ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระมีชัย ปริปุณโณ แก้วดี

๑๐/๐๘/๒๕๐๑ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระอาทิตย์ โกสโล สุรารักษ์

๒๒/๑๐/๒๕๓๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระวิโรจน์ กมโล หอมสูงเนิน

๒๙/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรสุวิชัย  นวลศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๐

 ศรีสะอาด  

สน ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระอุดร สุทฺธิาโณ วรพุธ

๒๔/๐๕/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

ศิริสมภรณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระณเรศ มหาปฺุโ ศรีเสริม

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ศิริสมภรณ์  

สน ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระจีระพันธ์ อตฺถกาโม นำสงค์

๒๔/๐๖/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริสมภรณ์  

สน ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระคำเหลือ อนาลโย รสไพรี

๒๔/๓/๒๕๐๐ ๑๕/๓/๒๕๕๙

ธาตุวิไลกลาง  

สน ๔๑๕๙/๐๔๑๓

พระสำรวย สุเมโธ โฮมแพน
๑/๑/๒๔๙๗ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ธาตุวิไลกลาง  

สน ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระวีระพันธ์ อนาลโย คชพล

๒/๗/๒๕๓๘ ๒๗/๔/๒๕๕๙

ศรีชมพู  

สน ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระกิตติเกรียรติ โชติธฺมโม วงศ์กาฬาสินธ์

๕/๒/๒๕๑๔ ๕/๓/๒๕๕๙
ศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระไวพจน์ ิตธฺมโม เทพจันทร์

๕/๔/๒๕๑๒ ๑/๔/๒๕๕๙
ศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๑๗

พระสมหมาย ภูริปฺโ สุวรรณชัยรบ
๗/๗/๒๕๐๕ ๕/๖/๒๕๕๙

ศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระสดใส นนฺทิมฺตโต ภาวงศ์

๒๐/๗/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระพัฒน์ศร านวโร ธนินณัฏฐ์

๒๗/๐๗/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

โคกสะอาด  

สน ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระพินิจ ติกฺขปฺโ ฤทธิธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๑๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โคกสะอาด  

สน ๔๑๕๙/๐๔๒๑

พระกันเกศ อนาลโย ชัยศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๒๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

โคกสะอาด  

สน ๔๑๕๙/๐๔๒๒
พระบุญพิทักษ์ จนฺทธมฺโม เพ็งพิทักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๑๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ถำพระพุทธไสยาสน์
 

สน ๔๑๕๙/๐๔๒๓
พระณัฐพล ปฺุาคโม ฤทธิธรรม

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมบวร  

สน ๔๑๕๙/๐๔๒๔
สามเณรอภิษฎา  ศิลาคม

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 ธรรมบวร  

สน ๔๑๕๙/๐๔๒๕

สามเณรก้องกิดากร  โสภาพัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 ธรรมบวร  

สน ๔๑๕๙/๐๔๒๖
สามเณรคงชัย  ผิวหูม

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

 โนนกลาง  

สน ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระนรินทร์ นรินฺโท บับพาจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๓๔ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘

พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๔๒๘
สามเณรวัชระ  คำภูแสน

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๔๒๙

สามเณรเดชาวัต  แก้วคำแสน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรนนทะชัย  สุขเกิด

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๔๓๑
สามเณรบุญยฤทธิ

์

 โดยสาร

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระณัฐพงษ์ ชุติปฺโ ภูเวียนวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

รัฐภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๔๓๓

สามเณรพิชิตชัย  ประทุมวัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 รามวิทยาลัย  

สน ๔๑๕๙/๐๔๓๔
สามเณรกฤษดา  หาศรีคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

 ราษฎร์นิยม  

สน ๔๑๕๙/๐๔๓๕
สามเณรอดิเรก  สายลุน

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

 ราษฎร์นิยม  

สน ๔๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรโชคทวี  โฮมวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 ราษฎร์นิยม  

สน ๔๑๕๙/๐๔๓๗

สามเณรรัชชานนท์  ทองขาว

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

 ราษฎร์ประดิษฐ์  

สน ๔๑๕๙/๐๔๓๘
สามเณรสมัชชา  ชุมคำน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๔๓๙
สามเณรสิริโชค  พรหมผัน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระเมธี สุเมโธ จันทร์นวล

๐๙/๑๐/๒๔๘๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

ศรีโพธิคำ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๔๑

สามเณรก้องเกียรติ  บุญรักษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 สระแก้ววารีราม  

สน ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระชัยณรงค์ ปภสฺสโร ลีนาลาด

๑๙/๑๑/๒๕๑๓
๐๘/๐๑/๒๕๕๙

นวกะภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระโอมชนะ ชยธมฺชโย ลีนาลาด

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

นวกะภูมิ  

สน ๔๑๕๙/๐๔๔๔
สามเณรอนุรักษ์  ลีนาลาด

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

 นวกะภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระไทยรัฐ สนฺตมโน เชียงไขแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บูรพาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระคมสันต์ อินทฺปฺโ วันคำ

๑๘/๐๘/๒๕๓๔ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

ปาห้วยหีบ  

สน ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระธเรศ ปฺาวฑฺโฒ ธราพร

๒๒/๐๖/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

สน ๔๑๕๙/๐๔๔๘

พระเสริม ชยวุฑโฒ ผิวเดช

๑๔/๐๓/๒๔๙๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

พรหมหัวบึง  

สน ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระเพชรยวรรณ อุทโย เสนจันตะ

๐๑/๑๒/๒๕๑๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระประมวล ปสนฺโต หลานเศรษฐา

๑๒/๐๗/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระชัชชัย ปฺาคโม ไชยรักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๕๒

พระนพรัตน์ เทวธมฺโม วงษาคร

๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีษะตะพาน  

สน ๔๑๕๙/๐๔๕๓
พระธนกฤต กิตติปฺโ วรรณจรูญ

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

สน ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระคำภา ภวปฺโ เฉนียง

๓๐/๐๙/๒๕๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๗

ศรีสุพรรณ  

สน ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระกัลยา ธมฺมปาโล ศรีนา

๐๑/๐๖/๒๕๑๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณธาราราม  

สน ๔๑๕๙/๐๔๕๖

พระวาสนา เตชวโณ เนือทอง

้

๒๘/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองแข้  

สน ๔๑๕๙/๐๔๕๗
สามเณรอภิชัย  แสวงชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 หนองแข้  

สน ๔๑๕๙/๐๔๕๘
สามเณรภูรินทร์  แสวงชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

 หนองแข้  

สน ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระธัญพร จตฺตมโล อุดมลาภ

๑๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมพู  

สน ๔๑๕๙/๐๔๖๐
สามเณรธนกร  ศิริบูรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีชมพู  

สน ๔๑๕๙/๐๔๖๑
สามเณรภัทรพล  มาตชัยเคน

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีชมพู  

สน ๔๑๕๙/๐๔๖๒
สามเณรพีรพัฒน์  บัวทัง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีชมพู  

สน ๔๑๕๙/๐๔๖๓
สามเณรนิธิ  มาตชัยเคน

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีชมพู  

สน ๔๑๕๙/๐๔๖๔

พระวิทยา อภิปุณฺโณ พุทธก้อม

๑๐/๘/๒๕๑๖ ๑๖/๑/๒๕๕๙

ธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระสุระศักดิ

์

จนฺทสโร คตจำปา

๑๔/๒/๒๔๙๗
๒/๗/๒๕๕๙

ธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระวนัสสันต์ วุฑฺฒาโณ ไตรแก้ว

๒๓/๕/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระเอก จนฺทสาโร กอดคีลี

๑/๒/๒๕๓๔ ๗/๕/๒๕๕๔
นาเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๖๘

พระวีระพันธ์ กตธมฺโม บลลา

๑๙/๙/๒๕๒๕ ๑๖/๕/๒๕๕๖

นาเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระโชคดี โชติาโณ ปานนิล

๑๙/๒/๒๕๑๘ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

นาเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระเสกสรร โชติมนฺโต จันทร์ลาย

๓/๓/๒๕๓๔ ๖/๑/๒๕๕๙
นาเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระวราวุฒิ ธมฺมกาโม อินอ่อน

๑/๒/๒๕๒๑ ๓/๔/๒๕๕๙
นาเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๗๒

พระอนนศักดิ

์

อโนมาจาโร สาหลง
๘/๔/๒๕๒๓ ๓/๕/๒๕๕๙

นาเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระธงสิทธิ

์

โสภณปฺโ กงเกตุ

๑๑/๒/๒๕๓๔
๓/๖/๒๕๕๙

นาเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระกิตติศักดิ

์

มหชฺชโว ภักดิสวัสดิ

์

๑/๒/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นาเดือ

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระจำลอง โอภาโส บุญเมืองแสน

๑๐/๕/๒๕๒๕
๗/๕/๒๕๔๕

โนนประดู่วนาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๔๗๖

พระมิตรา สาทโร เครือวาคำ

๑๘/๑๐/๒๕๓๓
๑๖/๓/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระศักดิชาย

์

อินฺทปฺโ พรมประศรี
๔/๑/๒๕๒๑ ๙/๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระเพชร์บดินทร์ วชิราโณ พรมหากุล

๓/๑/๒๕๓๒ ๓/๑/๒๕๕๙
โพนบก  

สน ๔๑๕๙/๐๔๗๙
สามเณรณัตพงษ์  แซ่แต้

๕/๓/๒๕๔๒
 โพนบก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระกาย สุภทฺโธ โหน่งที

๘/๒/๒๕๑๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ยอดลำธาร  

สน ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระวัชระ ถิรธมฺโม จันทรภา

๗/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ยอดลำธาร  

สน ๔๑๕๙/๐๔๘๒
สามเณรธนากร  จันทรังษี

๘/๕/๒๕๔๓
 ยอดลำธาร  

สน ๔๑๕๙/๐๔๘๓

สามเณรฤทธิพร  ทองมูล

๑๒/๔/๒๕๔๓

 ยอดลำธาร  

สน ๔๑๕๙/๐๔๘๔
พระฉกรรณ ฉนฺทธมฺโม สมรส

๑๙/๓/๒๕๒๙
๗/๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระประนอม มหาวิริโย ปุงคำน้อย

๑๒/๕/๒๕๓๓ ๑๒/๕/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๕๙/๐๔๘๖
พระสมเกียรติ ปฺาวชิโร พรมเมือง

๓๐/๑/๒๕๑๒
๒/๓/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๔๘๗

พระทองปาน อาทโร บิลสร
๓/๑/๒๕๐๘ ๒/๕/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๔๘๘
พระวีรวุฒิ จารณธมฺโม พลวงค์ษา

๑/๒/๒๕๓๔ ๗/๒/๒๕๕๙
ศรีมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๔๘๙
พระฤทธิรงค์ สทฺธมโน ปุงคำน้อย

๓/๔/๒๕๒๙ ๗/๓/๒๕๕๙
ศรีมงคล  

สน ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระไพศาล าณวโร โคตรธรรม

๒/๑/๒๕๐๗ ๒/๔/๒๕๔๖
ศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๑๕๙/๐๔๙๑

พระนาวี สนฺตมโน ไกษรแสน

๒๔/๕/๒๕๓๑
๓/๔/๒๕๕๙

ศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระชัยยุทธ ชยานนฺโท เคนพล

๑๐/๖/๒๕๑๖
๓/๔/๒๕๕๙

สุทธานิวาส  

สน ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระโรมรัน อภิโต ทีคอโงน

๒/๒/๒๕๑๘ ๒/๕/๒๕๕๙
สุทธานิวาส  

สน ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระสมบุญ ปภสฺสโร ใบพระยอม

๓/๒/๒๕๑๕ ๗/๔/๒๕๔๖
อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๙๕

พระจตุพันธ์ ธมฺมรโต ฉายดีเลิศ

๗/๑๐/๒๕๒๑
๗/๕/๒๕๕๘

อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระสมนึก ธีรปฺโ ลาชัย

๑๐/๕/๒๕๒๙
๙/๕/๒๕๕๘

อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระพูลทวี วรโท แก่นอาสา

๒๐/๑/๒๕๓๐
๙/๕/๒๕๕๘

อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๙๘
สามเณรจักรกฤษ  นามตาแสง

๗/๕/๒๕๔๑
 อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๔๙๙

พระสันติ ทนฺตวณฺโณ ดุเดช

๒๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

กลางโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระรัตนพล ธมฺมธโร จ่าแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดงภูทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระแสวง กมฺมสุโภ เสียงเพราะ

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

นาล้อม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระอัครินทร์ เขมวโร ราชครุฑ

๒๖/๑๐/๒๕๓๒ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรวีระศักดิ

์

 สอนนุชาติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๕๐๔
สามเณรเดชา  อนุมาตร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระสุจินโน สมาจาโร สักเสน

๐๒/๐๒/๒๕๒๙ ๐๙/๐๑/๒๕๕๖

ภูด่านแต้  

สน ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระคงศักดิ

์

โชติปฺโ ทิพย์สุภา

๑๘/๑๒/๒๕๒๐ ๑๔/๐๑/๒๕๕๔

สุวรรณราษฎร์  

สน ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระชวฤทธิ

์

จิตฺตกาโร กำแพงแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

หนองปลิงพุ่ม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระสัญชัย ปฺาวชิโร พาพลงาม

๐๖/๐๑/๒๕๒๖ ๒๔/๑๐/๒๕๕๘

นางเติง

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระไพฑูรย์ ิตคุโน ปองศรี

๒๙/๐๑/๒๕๑๐ ๐๙/๑๒/๒๕๕๘

นางเติง

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระนภดล ติสฺโร ซีด้าม

๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

นางเติง

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๕๑๑

พระหลิว ิตสาโร หล่อนกลาง

๐๑/๐๗/๒๕๐๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นางเติง

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระอัครพล อภิฉนฺโท แสงมณี

๐๙/๐๘/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นางเติง

่

 

สน ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระสุธีร์ สิริมํคโล กิงพรมภู

่

๐๗/๐๘/๒๕๓๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ยางโล้น  

สน ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระสมบัติ จนฺทสาโร ตาลลาษ

๑๓/๐๕/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ยางโล้น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติคุโณ รากแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ยางโล้น  

สน ๔๑๕๙/๐๕๑๖
สามเณรสุริโย  หาไชย

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 ยางโล้น  

สน ๔๑๕๙/๐๕๑๗
สามเณรกำชัย  คำทอน

๑๔/๐๗/๒๕๔๐

 ยางโล้น  

สน ๔๑๕๙/๐๕๑๘

พระถาวร ธีรปฺโ พรประสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๔๙๓ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

สร้างค้อ  

สน ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระอเนก กนฺตธมฺโม พันธดวง

๑๑/๑๒/๒๕๒๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

สร้างค้อ  

สน ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระสุรไกร าณวโร กัวกำจัด

้

๒๗/๐๙/๒๕๓๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๕

หนองครอง  

สน ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระวีระยุทธ อาภสฺสโร กัวพิศมัย

้

๑๔/๑๐/๒๕๓๓ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

หลุบเลา  

สน ๔๑๕๙/๐๕๒๒

พระศิลปชัย สิริมํคโล เหล่าต้น

๒๕/๑๒/๒๕๐๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หลุบเลา  

สน ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระชาญวุฒิ าณวีโร สุภา

๐๗/๐๑/๒๔๙๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

ใหม่พัฒนาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระบุญเลิศ อธิปฺโ อำมาตหิน

๐๑/๐๘/๒๔๙๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่พัฒนาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระสุพันธ์ มุตฺตจิตฺโต รัตนแสง

๒๐/๐๕/๒๕๐๘
๑๒/๕/๒๕๕๙

ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๑๕๙/๐๕๒๖

สามเณรตะวัน  คำแสนตัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

 ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๑๕๙/๐๕๒๗
สามเณรอนันต์  โสดี

๑/๒/๒๕๔๕
 ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๑๕๙/๐๕๒๘
สามเณรสุทธิพงษ์  ปะสาวะเท

๑/๕/๒๕๔๕
 ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๑๕๙/๐๕๒๙
สามเณรนภัสกร  ทุมสุด

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๑๕๙/๐๕๓๐
สามเณรวีรภาพ  บุญลอด

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๑๕๙/๐๕๓๑
สามเณรทวีศักดิ

์

 ประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระสมชาย ตธมฺโม สิงห์ชัย

๓๑/๓/๒๔๙๗ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

บูรพาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๓๓
พระนันทะชัย มหาปคุโน ชิตมานิตย์

๕/๘/๒๕๓๖ ๒๑/๕/๒๕๕๘

โพธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๓๔

พระการชัย ชุตินฺธโร ภูเสียวสุข
๓/๔/๒๕๓๓ ๑/๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระสมพิศ ปภาโส มีพักตร

๕/๖/๒๕๐๐
๒๑/๕/๒๕๕๘

ศิริวราราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระเอกชัย าณทีโป ธรรมทาทอง

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

ศิริวราราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๓๗
พระโฮม วุฑฒิกโร อำนวย

๖/๑๑/๒๔๘๓ ๑๒/๒/๒๕๕๓

สามัคคีวราราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๓๘

พระวินัย านิโย ไฮวัง
๖/๑/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สามัคคีวราราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๓๙
สามเณรธนสรณ์  แสงวิเศษ

๒๙/๔/๒๕๔๖

 สามัคคีวราราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระจ๊อก เตชปฺโ จันทร์แก้ว

๒๔/๙/๒๕๒๖ ๑๖/๔/๒๕๕๙

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๔๑
พระศรราม กลฺยาณธมฺโม จันทะวงศ์

๓๑/๕/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๔๒

พระนพชัย เตชปฺโ ศรีรักษา

๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๔๓
พระราชันย์ สุรชโย พันธ์ชัย

๒๗/๓/๒๕๒๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๔๔
พระวิชาญ โชติโก อดทน

๑๐/๕/๒๕๒๐ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ทุ่งรวงทอง  

สน ๔๑๕๙/๐๕๔๕
พระปญญา ปฺาวชิโร ภูยาพอ

๘/๒/๒๕๒๖ ๕/๖/๒๕๕๙
น้อยหัวคู  

สน ๔๑๕๙/๐๕๔๖

พระชรินทร์ สุจิตโต อุทัยวัฒนะ
๖/๘/๒๕๓๕ ๘/๗/๒๕๕๙

น้อยหัวคู  

สน ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระวิรัตน์ รุตาโณ ประกอบผล

๑๒/๖/๒๕๒๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

น้อยหัวคู  

สน ๔๑๕๙/๐๕๔๘
สามเณรรัฐพงษ์  กระโห้ทอง

๑๔/๑/๒๕๔๐

 ประชานิยม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๔๙
พระสำเนียง วิสุทฺโธ เดชบัณฑิต

๒๐/๕/๒๕๐๒ ๑๒/๗/๒๕๕๗

พรหมหัวบึง  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระประชัน ิตธมฺโม ปมุทา

๗/๕/๒๕๐๑
๕/๑๒/๒๕๕๔

ศรีรัตนาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๕๑
พระรุ่งฤทัย ปยุตฺโต แก้วบุญมี

๑๙/๑๒/๒๕๓๓ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๕๒
พระปญญา ปฺาธโร ชาแสน

๑๙/๒/๒๕๒๖
๙/๗/๒๕๕๙

ศรีวิทยาลัย  

สน ๔๑๕๙/๐๕๕๓

พระคมศักดิ

์

ธีรปฺโ แสนภูวา

๒๖/๑/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

สว่างสามัคคี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๕๔
พระปรีชา ธมฺมปาโร ลุนราช

๒๐/๒/๒๕๓๑ ๑๖/๔/๒๕๕๙

สะพานศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๕๕
พระอรรถชัย อคฺคธมฺโม เชือวังคำ

้

๘/๔/๒๕๓๘ ๒๑/๔/๒๕๕๙

สะพานศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๕๖
พระบัญญนภัส จนฺทสาโร เวียงบาล

๑๑/๘/๒๕๑๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สะพานศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๕๗

พระพรมงคล พุทธสาโร คำศรี

๑๔/๕/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สะพานศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๕๘
พระจันทรวัฒน์ จนฺทสาโร ไทยเหนือ

๒๘/๙/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สะพานศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระจิรวัฒน์ อาทิตฺโต ขันเพียแก้ว

๓๐/๑/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สะพานศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระอำพล กลฺยาโณ อินหนอง

๒๖/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สะพานศรี  

สน ๔๑๕๙/๐๕๖๑

สามเณรวุฒิพงษ์  วัดแผ่นลำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

 
สะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระสิทธิพร ปยสีโร แถมสมดี

๑๘/๓/๒๕๐๗ ๒๒/๓/๒๕๕๘

สุมังคลาราม  

สน ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระวงค์อนันต์ ตกฺขปฺโ อนันติ

๒/๒/๒๕๓๒ ๒๐/๖/๒๕๕๘

สุมังคลาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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