
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑,๐๔๐ รูป ขาดสอบ ๒๐๒ รูป คงสอบ ๘๓๘ รูป สอบได้ ๖๑๗ รูป สอบตก ๒๒๑ รูป (๗๓.๖๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรปานเทพ  อดทน

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรศุภกิตติ

์

 ศิลาคม

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรสุรเชษฐ์  ทองใบ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธีระกิตติ

์

 ใจเรือง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรพิสิทธิ

์

 จันทรสุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรทิวากร  ศิริชัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรภูริทัศน์  ปะวะเน

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรณัฏฐ์  ชาญคำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรชัชฎากร  ไชยโยธี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรวิชิต  บุตรโคตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรปริวรรต  พลหาญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรสุรเชษฐ์  เหมวงศ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรญัฐวุฒิ  สมสวย

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 นาฬกวนาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรศิวกร  แซ่ลิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

 นาฬกวนาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระธาราพงษ์ สีลเมธี พนาลิกุล

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรภูวดล  ปูรณพล

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรบุญรอด  สะอาดจันดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรชินกร  เภาศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสิทธิพร  สิมพลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระเกียรติณรงค์ วราโน ฮาดดา

๒๙/๐๘/๒๕๒๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระประจิตร ปฺาวโร คำผา

๒๔/๐๓/๒๕๒๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรนิโรจน์  เศกศิริ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

 มีชัยท่า  

นค ๔๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรกิตติธัช  บุญเกตุ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 มีชัยท่า  

นค ๔๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรพีรพัฒน์  แด้งทำมา

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๑๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรธนาภิวัฒน์  ใสสะอาด

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรสิทธิโชค  ชัยกัณหา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรธีรศักดิ

์

 สมแสวง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรอนันดา  เงยไชย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรพีระพัฒน์  พิศสุวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรวัชรากร  ลุนบุรมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรกฤษณพงษ์  ยศหนวงทุ่ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรวีระศักดิ

์

 คำแพงศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรอนุวัฒน์  ตะเคียนเกลียง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระพระหนูไก่ ปภากโร นนท์สุรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

นค ๔๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรทิวากร  บุญชู

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระบุญล้อม ธนปฺโ พาสอน

๑๐/๑๑/๒๔๙๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๕

สระแก้ว  

นค ๔๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรปรินทร  ศรีพอ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

 สระแก้ว  

นค ๔๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรธีระยุทธ  สีสอน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

นค ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระชัยณรงค์ ปวโร บวรวิชัย

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

อุดมมหาวัน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระศรศักดิ

์

ชุติปฺโ อ่อนน้อม

๒๐/๐๔/๒๕๑๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๘

กัปปาสิกวัน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรธนากร  สิงห์จารย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 กัปปาสิกวัน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรธนนันท์  ชัยโพธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

 กัปปาสิกวัน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระสัญญา อธิวโร เรืองไพศาล

๐๕/๑๑/๒๕๑๖
๑๐/๐๖/๒๕๔๐

เจริญสมณกิจ  

นค ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระธีรสรรค์ ธีรธมฺโม จันศิริเสริฐ

๑๒/๐๗/๒๕๓๓ ๒๔/๐๒/๒๕๕๔

ดอนสวรรค์  

นค ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระปรารภ ปฺาวโร นุชนงค์

๐๓/๐๕/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระสมพร จนฺทวํโส แสงจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๒๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรเทพพิทักษ์  พิมพ์โพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๐

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรสุริยา  มนต์อิน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๐

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรโชคชัย  แก้วส่อน

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรไพโรจน์  ขัตติยะบุตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรธวัชชัย  มะลิตะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรนันตชัย  ยาวิเศษ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรประทิน  เครือวัลย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรศุภรัตน์  ครูสิงห์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรวรเมธ  วรรณรักษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรนิธิสิทธิ

์

 สิงละวัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรพรภูเบศวร์  โพธิดา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรภัทรพล  นันทะรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรพรพล  บวรวิโรจน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๑๙

้
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นค ๔๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรธิติ  เพชร์ภูมี

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรณัฐวุฒิ  อ่อนสารี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรไวยวิทย์  แก้วขวา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรชยานันต์  พิมพเคณา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรทัตพงษ์  ชายันติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรเจตนิพิฐ  กองแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรวิรัตน์  อินทะวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรกฤษกร  มาลาศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรภานุวัฒน์  นามวงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรปรเมษฐ์  สุศิริ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรนิคม  จอมทองหลาง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรอรรนพ  อุตระชีพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรศุกภวิชญ์  เพ็ชรภูมิ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านบอน  

นค ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระอนุพงษ์ พลาโณ พลศรี

๑๒/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

ปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระสลัด จารุธมฺโม พฤฒิสาร

๑๐/๐๗/๒๕๐๕ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระธนานิวัฒน์ โชติมนฺโต พฤฒิสาร

๓๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระจักรกฤษ โชติธมฺโม คำดี

๐๑/๐๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระไทย อุทโย ฤทธิพันธุ์

์

๑๘/๐๘/๒๕๐๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

พุทธไสยาสน์  

นค ๔๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรอโนชา  พลขยัน

๑๘/๐๒/๒๕๓๙

 พุทธไสยาสน์  

นค ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระอนันต์ ธนสฺสโร บานสะอาด

๑๓/๐๕/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดเตยนิมิต  

นค ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระนาวา ปฺาธโร วิพบูรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๒๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดเตยนิมิต  

นค ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระสรายุทธ ปยวณฺโณ อินทะวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๓๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดศาลาคำ  

นค ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระศิริชัย ปฺาวุฑฺโฒ ใจใหญ่

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดศาลาคำ  

นค ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระสมชาย ปวโร พิมทะวงษ์

๐๙/๐๕/๒๔๗๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดเหล่าสินชัย  

นค ๔๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรวันชัย  มโนกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

 วาฬุกรมณีท่า  

นค ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระวรชัย าณวโร ไตรรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิลาธิคุณ  

นค ๔๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรคำสี  ชัยวง

๐๖/๑๐/๒๕๔๐

 สายทอง  

นค ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระชนะชล ภูริาโณ เกษแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กุศลนารี  

นค ๔๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรมณเทียน  สุกรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 กุศลนารี  

นค ๔๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรอภิชัย  อ่อนโก้ก

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 กุศลนารี  

นค ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระอนุ อินฺทปฺโ สุภาพันธ์วรกุล

๒๓/๐๖/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โพนโปง  

นค ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระภูวัตร ปุณฺณาโณ ปดทุมมา

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ยอดแก้ว  

นค ๔๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรยุทธศักด์  ศรีบุญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรณัฐยศ  โคตศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรพงค์พันธ์  แคล้วกล้า

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

 โกเสยเขต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรฤทธิสว่าง

์

 สาระพิมพ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรณัฐพล  ชะรัมย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรทองพูน  สุขแสวง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรนวพล  พลโยธา

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรวิศณุ  อามาตรสมบัติ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรวีระศักดิ

์

 จงสมัคร

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรอิทธิพล  สุขประเสริฐ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรอัมรินทร์  ผาสำโรง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรวัชรากร  จันอ้วน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรพิชัย  สินมา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรณัลทวัฒน์  สอนคำมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรโชคชัย  บุตรดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรวีรภัทร  สุริยันต์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรณัฐพงษ์  บุญดล

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระสง่า ปภสฺสโร สิงห์นาค

๒๕/๐๒/๒๔๙๖ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

ชุมแพ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระพูนทรัพย์ านสุทฺโธ ฤทธินนท์

๒๘/๐๓/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชุมแพ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๑๑

สามเณรวุฒิพงษ์  ขจรใจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 ชุมแพ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๑๒

พระสมหมาย ธมฺมธโช ขัดถา

๐๕/๐๑/๒๔๙๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

โนนอุดมหนองแจ้ง  

นค ๔๑๕๙/๐๑๑๓

พระประวิตร ิตเมโธ ภูกองเมฆ

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

โนนอุดมหนองแจ้ง  

นค ๔๑๕๙/๐๑๑๔

พระนัฐพล ยสวฑฺฒโก โปตาเวทย์

๑๐/๐๘/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนอุดมหนองแจ้ง  

นค ๔๑๕๙/๐๑๑๕

พระกฤษฎา ทีปธมฺโม มิริสุทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

โนนอุดมหนองแจ้ง  

นค ๔๑๕๙/๐๑๑๖

พระเหมหงศ์ ขนฺติโก ลีคำงาม

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาดอนค้อ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๑๗

พระไกสร อาภานนฺโท ศรีเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

ปานามกุล  

นค ๔๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรภูมินทร์  ชิยางคะบุตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

 วัดศรีอุบลเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๑๙

สามเณรกิตติศักดิ

์

 เทพชมภู

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 วัดศรีอุบลเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรณัฐวุฒิ  ทวีบุตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศรีอุบลเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๒๑

สามเณรณัฐกิตติ

์

 ชาชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีอุบลเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๒๒

สามเณรเอกพันธ์  ศรีจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

 วัดศรีอุบลเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๒๓

สามเณรพงษ์เดช  โคตรพรม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

 วัดศรีอุบลเขต  

นค ๔๑๕๙/๐๑๒๔

พระเหลา สมจิตฺโต บุญศรี

๐๖/๑๒/๒๕๐๖ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๑๒๕

พระสมหวัง ผลาโณ ลีเพ็ญ

๐๔/๐๔/๒๕๑๑ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรวชิระ  มิตรชศิลป

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรวิรพล  มุริกา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๒๘

สามเณรธนาภรณ์  ชาวยศ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๒๙

สามเณรณัฐวุฒิ  ชาภิรมณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 สุภกิจเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรพงศกร  ลาภประเสริฐ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๓๑

สามเณรธีรพงษ์  สมพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๓๒

สามเณรภควุฒิ  สุมงคล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๓๓

สามเณรพิพัฒน์พงษ์  ลีเอาะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๓๔

สามเณรณัฐวุฒิ  บุตรกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

 อุดมสรรพผล  

นค ๔๑๕๙/๐๑๓๕

พระธีรวัฒน์ จรณสมฺปนฺโน ดวงเพียราช

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๖

เขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๓๖

พระทองมา สุธมฺโม สุขขัง

๐๘/๑๑/๒๕๐๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๓๗

พระบุญยิง

่

สุจิตฺโต สุระวิชัย

๒๙/๐๗/๒๕๒๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๓๘

พระศราวุธ ชิตมาโร สุนทรชัย

๒๕/๐๙/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๓๙

สามเณรวัชรพล  ปานพุ่ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 เขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรนัทธพงศ์  ประศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 เขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรดนัย  บัวจิก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 เขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๔๒

สามเณรจีระวัฒน์  เหนือโพธิทอง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 เขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๔๓

สามเณรจารุวัฒน์  จันทะนี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 เขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๔๔

สามเณรณัฐพล  ยางทรัพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

 เขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๔๕

พระถาวร ยติกโร ตันนารัตน์

๑๔/๐๗/๒๔๙๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๑๔๖

สามเณรเจนณรงค์  บุญเพิม

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 โพนงาม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรสุวิชา  วงค์ชานนท์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 โพนงาม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๔๘

สามเณรธีระพันธ์  มูลยาพอ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 โพนงาม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๔๙

พระทองสี จิตฺตทนฺโต ทองสะแก

๒๔/๐๑/๒๕๑๐ ๐๒/๐๓/๒๕๕๖

ศรีบัวบาง  

นค ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระสังเวียน กลฺยาโณ พิมพา

๒๕/๐๔/๒๕๒๐ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

ศรีบัวบาง  

นค ๔๑๕๙/๐๑๕๑

พระนันทวัตร ธมฺมปาโล ผมตาล

๐๖/๐๔/๒๕๑๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีบัวบาง  

นค ๔๑๕๙/๐๑๕๒

พระบรรรักษ์ านวโร พรหมโคตร

๒๘/๐๓/๒๕๑๖ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ศรีบัวบาง  

นค ๔๑๕๙/๐๑๕๓

พระพระทุม โชติาโน ชัยมาตย์

๑๘/๐๓/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนวังสิม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๕๔

พระพรเทพ รกฺจิตธมฺโม ชุมพล

๐๖/๑๒/๒๕๑๕ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

โนนวังสิม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๕๕

สามเณรสหรัฐ  ราษาราษ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

 โนนวังสิม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๕๖

พระประสิทธิ านุตฺตโร บูรภาพ

๑๐/๐๘/๒๕๐๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๕๙/๐๑๕๗

พระบุญเคน กิตฺติธโร บุญชู

๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มงคลศิลาคุณ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๕๘

สามเณรอรุณ  วงษ์เชียงเพ็ง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 
หนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๑๕๙/๐๑๕๙

พระธนากร ฉินฺนาลโย กองทอง

๑๘/๐๕/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาวังธรรม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระวิรุทธิ

์

ธมฺมนนฺโท ถินภูวงศ์

่

๒๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาวังธรรม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๖๑

พระสนธยา จิตตฺสํวโร พรรณารักษ์

๓๑/๑/๒๕๓๒
๒/๖/๒๕๕๙

พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๖๒

พระอาทิตย์ อภิปาโล โสดาวิชิต

๒๒/๑/๒๕๓๘
๒/๖/๒๕๕๙

พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๖๓

พระฉัตรชัย โกวิโท หาริกุล
๒/๗/๒๕๓๔ ๒/๗/๒๕๕๙

พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๖๔

พระอดิพงษ์ จิตตทนฺโต ศรีหาคุณ
๖/๒/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๕๙

พระธาตุบังพวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๑๖๕

พระสยุมภู าณฺนโสภโน ภานุรักษ์

๒๒/๑๐/๒๕๓๔
๑๓/๗/๒๕๕๙

พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๖๖

สามเณรหยกเพชร  โสดาวิชิต

๑๐/๔/๒๕๔๕

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๖๗

สามเณรธีรวัฒน์  ประสีระเก

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๖๘

สามเณรวุฒิไกร  พรหมบุตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรธนกฤต  วัตรโศก

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรธงชัย  อ้วนทุม

๑๒/๓/๒๕๔๖

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๗๑

สามเณรปฐวมินทร์  อุณวงศ์

๒๖/๓/๒๕๔๖

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๗๒

สามเณรภาราดร  โยธิไกร
๖/๖/๒๕๔๖

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรเทพทิวา  ประทุมบัวโต

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรสหรัฐ  พิมศร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๗๕

สามเณรศุภทิน  เพ็ญสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๗๖

สามเณรวายุ  ชนะชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรธัญญา  แขวงซ้าย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๗๘

สามเณรผุย  โพนศรี

๒๖/๓/๒๕๔๗

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๕๙/๐๑๗๙

พระสรงกรานต์ กิติธโร โสภิณ

๑๒/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระสุชาติ สุขิโต มิตะรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๒๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๑๘๑

พระสมบัติ ฉนทกาโร หล้าสวย

๑๖/๐๒/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๑๘๒

พระนนทวิทย์ สติสมฺปณฺโณ พรมสุข

๒๑/๐๙/๒๕๒๗ ๒๘/๐๔/๒๕๕๖

ยางคำ  

นค ๔๑๕๙/๐๑๘๓

พระทองคำ ทีปวํโส สิงหศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๑๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๔

ศรีรัตนานุกูล  

นค ๔๑๕๙/๐๑๘๔

พระบุญชวน ปภาโส สมลา

๑๘/๐๗/๒๕๐๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๘๕

พระสุรทิน ิตวายาโม ใจเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๑๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๗

จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๘๖

พระภานุเดช สุรปฺโ ณ หนองคาย

๐๙/๐๘/๒๕๓๔ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๘๗

พระทวนทอง วราโณ ราชสุภา

๒๐/๐๗/๒๕๐๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๘

จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๘๘

พระจะรุณ สิริภทฺโท สุราชสิงห์

๓๑/๐๑/๒๕๑๒ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๘๙

พระวัฒนา สุจิตฺโต กุลสิงห์

๐๗/๐๕/๒๕๑๙ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรนครินทร์  ยศธะแสน

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

 จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๙๑

สามเณรธิษณุพงศ์  ลุนะหา

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๙๒

สามเณรเอกรินทร์  อาษานอก

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

 จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรอภินันท์  กานุศล

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

 จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๙๔

สามเณรธีรภัทร์  ควรคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 จอมมณี  

นค ๔๑๕๙/๐๑๙๕

พระพงศ์เทพ สงฺวโร อุณาสิงห์

๑๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปทุมวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๙๖

พระถิรวัฒน์ ถิรสทฺโธ อิฏฐารัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๑๙๗

สามเณรกรกช  แก้วกาหลง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๑๕๙/๐๑๙๘

สามเณรพีระพงษ์  คอนคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๑๕๙/๐๑๙๙

สามเณรเจษฎา  ขันเงิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖ / ๑๙

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรอภิเชษฐ์  จันแดง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

 เพียลือ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรชัยณรงค์  เว้นบาป

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

 เพียลือ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระประยูร ปภสฺสรเมธี วงนวนตา

๒๗/๐๙/๒๕๓๓ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

มีชัยทุ่ง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรศรีไพร  แก้ววิเศษ

๒๙/๐๔/๒๕๔๐

 มีชัยทุ่ง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรชนาภัทร  ราศี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระประสิทธิ

์

านกโร ชิดนอก

๐๓/๐๗/๒๕๒๒ ๒๑/๑๐/๒๕๕๖

หนองเคร่า  

นค ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระเสวย านวีโร แก้วชิน

๐๘/๐๓/๒๕๐๓ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

เหล่ามีชัย  

นค ๔๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ต่างโอฐ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

 เหล่ามีชัย  

นค ๔๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรรัฐธรรมนูญ  กองกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 เหล่ามีชัย  

นค ๔๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรรัตนเทพ  หล้าซน

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 เหล่ามีชัย  

นค ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระสุพจน์ ขนฺติจิตโต ผาทอง

๑๙/๐๖/๒๕๒๓ ๐๗/๐๙/๒๕๕๘

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๑๑

พระสุบรรณ สนฺติกโร นามพิมแสง

๒๐/๐๔/๒๕๑๖ ๒๔/๑๐/๒๕๕๘

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๑๒

พระวีระศักดิ

์

สุชาโต บุญศรีนาค

๐๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๑๓

พระกิตติเดช สุมโน อุดมเพ็ญ

๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๑๔

พระสิทธิผล ธมฺมทินโน กาลบุญ

๑๑/๐๓/๒๕๓๒ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๑๕

พระพรรษ์วุฒิ ธมฺมธโร คันธรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๓๒
๐๑/๐๔/๒๕๕๙

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๑๖

พระศุภชัย ตปสีโล ถินสีฐาน

่

๒๗/๐๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๑๗

พระมานพ กมฺมสุโภ ศรีมาตร

๒๔/๐๗/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๑๘

พระสุริยา กตปุโ กาส่าน

๒๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๑๙

สามเณรทองจันทร์  สีนวล

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

 โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ผมไผ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

 โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๒๑

สามเณรอภิชาต  ชัยอามาตย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๒๒

สามเณรณัฐวุฒิ  สารีแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๒๓

พระวันชัย อาทโร สีมืด

๐๑/๑๑/๒๕๑๓ ๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๒๔

พระสุริชัย สุริโย ตาลหยง

๐๔/๑๒/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๒๕

พระวีระชัย ถิรปสาโท ยาตาล

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๒๖

พระศิริพันธ์ สิริวณฺโณ ตาลห่อ

๒๕/๑๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๒๗

พระบรรยงค์ สิริปุณโณ โตรศรีเมือง

๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๒๘

พระคมสันต์ คมฺภีรธมฺโม มูลละคาย

๑๙/๐๓/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๒๙

สามเณรสมเพชร  ยาตาล

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรนพรัตน์  มุ่งขอเจริญกลาง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรภานุพงษ์  วรราราช

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๓๒

สามเณรอภินันท์  ผลาผล

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๓๓

สามเณรอชิตพล  ยศอ่อน

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๓๔

สามเณรพลากร  ธาตุมี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 โพธิสมภาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗ / ๑๙

้
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นค ๔๑๕๙/๐๒๓๕

สามเณรศราวุธ  คำภิฑูรย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๓๖

พระสุภวัฒน์ อุปสโฒ ดอนประจง

๑๐/๑๒/๒๕๑๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ่อนำสถิตย์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๓๗

สามเณรศิริศักดิ

์

 สีดายา

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

 วัดบ่อนำสถิตย์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๓๘

สามเณรธีรพัฒน์  ภัคดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

 วัดบ่อนำสถิตย์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๓๙

สามเณรทรงวุฒิ  วงคำเพชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดบ่อนำสถิตย์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรยอดรัก  วรรณศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบ่อนำสถิตย์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๔๑

สามเณรวชิระ  สร้อยทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดบ่อนำสถิตย์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๔๒

สามเณรธีรัพงศ์  พันธ์สมศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

 วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๔๓

สามเณรคุณากร  ผาละนัด

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

 วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๔๔

สามเณรอานนท์  แถมเกษม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

 วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๔๕

สามเณรนัฐยศ  วงษ์ทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

 วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๔๖

สามเณรอิทธิ  ดิเรกสี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๔๗

สามเณรสันธยา  ธาตุทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

 วัดรุ่งเรืองธรรม  

นค ๔๑๕๙/๐๒๔๘

สามเณรธามนิธิศ  จันดีเทพ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 วัดรุ่งเรืองธรรม  

นค ๔๑๕๙/๐๒๔๙

พระอัครเกม อคฺคธมฺโม คล่องดี

๐๙/๐๒/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรสหพัฒน์  ตันนารัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๕๙/๐๒๕๑

สามเณรณัฐพล  ศรีสงคราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๕๙/๐๒๕๒

พระก้องเกียรติ เตชวโร สิทธิเดช

๐๗/๐๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

ศิลาเขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๒๕๓

พระภาคินัย สุนทโร ทองเปะ

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ศิลาเขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๒๕๔

พระนิยม ปภงฺคโล ปกกาเวสูง

๑๖/๑๒/๒๕๒๗ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ศิลาเขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๒๕๕

พระเอกรัตน์ รตฺตโน พูลคำ

๒๘/๐๑/๒๕๒๔ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ศิลาเขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๒๕๖

พระธวัช ปฺาธโร รัตนะคุณ

๑๔/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ศิลาเขตอุดม  

นค ๔๑๕๙/๐๒๕๗

สามเณรธเนตร  ศรีสัน

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

 อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๒๕๘

สามเณรจักรภัทร  ปุนนา

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๕๙

สามเณรสราวุฒิ  จันทร์ร้อยเอ็ด

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรศตวรรษ  บุญยืน

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๖๑

สามเณรเมธี  บุญเพ็ง

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๖๒

สามเณรเสกสรร  อุชชิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรอภิชัย  อุเทนธรรม

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๖๔

สามเณรพิพัฒน์  สินธุชาติ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๖๕

สามเณรศรันย์  บุญยืน

๕/๑๒/๒๕๔๓

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๖๖

สามเณรปพัฒพงษ์  เพียรโคตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๖๗

สามเณรกฤษฎา  นาดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรธนภัทร  เสาวรส

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๖๙

สามเณรชยานุตย์  ธรรมวงษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 กุมภประดิษฐ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรอนุรักษ์  บุญยืน

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๕๙/๐๒๗๑

สามเณรจิตรภณ  เมืองเรือง

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

 เกษตรผล  

นค ๔๑๕๙/๐๒๗๒

พระธีรภัทร์ ธมฺมสโร บุญยะศรี

๒๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

เกาะแก้วขวัญเมือง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๗๓

พระฉัตรชัย อุชุจาโร รอดจุ้ย

๐๙/๐๘/๒๕๓๕ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

เกาะแก้วขวัญเมือง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๗๔

พระขันธวิทย์ สิริปฺุโ สิงห์เทพ

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

เกาะแก้วขวัญเมือง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๗๕

สามเณรปรีชา  ทองกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 เกาะแก้วขวัญเมือง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๗๖

สามเณรธวัชชัย  คำพินิจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 เกาะแก้วขวัญเมือง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๗๗

สามเณรอนวัช  เติมสูงเนิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 เกาะแก้วขวัญเมือง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรอัษฎาวุธ  มีมานะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

 แก้วพิจิตร  

นค ๔๑๕๙/๐๒๗๙

พระตุลา รกฺขิตฺตจิตฺโต มาลี

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระเกมส์ โชติธมฺโม ชัยยา

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๐๕/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๘๑

สามเณรเดโช  แดงนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

 โคกสว่าง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๘๒

สามเณรณิชากร  จันทจร

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 โคกสว่าง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๘๓

สามเณรธนาวัช  สุนทรวงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๘๔

สามเณรสงกรานต์  คมดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๘๕

สามเณรชาคริต  ประเสริฐศิลป

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๘๖

สามเณรวิชัยยุทธ  โพธิศรี

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๘๗

สามเณรเจมี  รัตนแพง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 ดอนโพธิ

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๒๘๘

พระอธิคม อุตฺตโม ศรีโคตร

๐๗/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนหมี  

นค ๔๑๕๙/๐๒๘๙

พระอดุลย์ ถาวรจิตฺโต บุญกว้าง

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙
ตะเคียนทองเทพนิมิต

 

นค ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระสมจิต อธิจิตฺโต ใจเบา

๒๐/๐๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙
ตะเคียนทองเทพนิมิต

 

นค ๔๑๕๙/๐๒๙๑

พระศักดิรินทร์

์

รามธมฺโม แก้วลาย

๐๔/๐๔/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถำ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๙๒

พระสถาพร คุณวุฑฺโฒ จาดนอก

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสำราญ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๙๓

พระอนุชา าณสุทฺโธ โคตรชมภู

๘/๐๔/๒๕๒๙ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

ไทรคำ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๙๔

พระอนุชา สุมโน เขตภักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไทรเงินธรรมวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๒๙๕

สามเณรธีรภพ  คุณความดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 ธรรมคุณ  

นค ๔๑๕๙/๐๒๙๖

พระเจตน์ ภูริปฺโ เทพจัง

้

๑๘/๑๐/๒๕๒๐ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ธาตุปากมาง  

นค ๔๑๕๙/๐๒๙๗

พระเพ็ง ถิรสทฺโท จันดีวงค์

๐๕/๐๖/๒๔๘๙ ๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๕๙/๐๒๙๘

พระบุญเลียง

่

ปภาโส วันชูพริง

้

๑๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๕๙/๐๒๙๙

พระชูเกียรติ กิตฺติสาโร ชมจุมจัง

๐๕/๐๑/๒๕๑๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระเรียน รกฺขิตฺตสีโล ไหทอง

๐๔/๐๙/๒๔๘๗ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรคมกฤษณ์  พรหมมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระไพบูลย์ จนฺทวณฺโณ ผิวผ่อง

๑๗/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระองอาจ สจฺจาโณ ผิวเหลือง

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระอุ้ย โสภโณจิตฺโต ฤทธิอินทร์

๑๕/๐๗/๒๕๐๙
๕/๐๗/๒๕๕๙

บึงคชสาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระสมสนุก สิริจาโร ใจหวังดี

๐๑/๐๖/๒๕๑๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๒

ประภารังษี  

นค ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระเฮ่ง กตปฺุโ อบเชย

๑๕/๐๔/๒๔๙๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

ปากท่อ  

นค ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระอทิตยพงศ์ อธิปฺโ โคตรชมภู

๗/๐๔/๒๕๒๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาทรงธรรม  

นค ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระดาราศักดิ

์

านิสสโร พรรมา

๕/๐๖/๒๕๓๓ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาทรงธรรม  

นค ๔๑๕๙/๐๓๐๙
สามเณรสุนทร  สีหาวงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

 พระยืน  

นค ๔๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรปริญญา  ปานแหลม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 พระยืน  

นค ๔๑๕๙/๐๓๑๑

พระธงชัย จนฺทปโชโต บุลำสูงเนิน

๒๔/๐๕/๒๕๑๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๘

โพธิยอย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๑๒

พระอ่อนสี ธมฺมรโต ผิวเหลือง

๑๓/๑๑/๒๕๐๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

โพธิยอย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๑๓

พระรณชัย ธมฺมสรโณ อรรคะ

๒๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิยอย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๑๔

พระวัฒนา ติกฺขปฺโ บุตรศรี

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิยอย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๑๕

พระวสันต์ สิทฺธิาโณ อุบลบาล

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิยอย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๑๖

พระพัว สุทฺธมฺโน สิงทอง

๐๓/๐๓/๒๔๙๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๑๗

พระพลวัฒน์ ปภาโส ชัยชมภู

๗/๑๒/๒๕๓๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๑๘

พระโชคชัย วิสุทฺธิสีโล เมืองแพน

๒๘/๐๙/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๑๙

พระคเณศ จิรวฑฺฒโน โคตรชมภู

๒๑/๐๖/๒๕๓๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระยุทธนา านุตฺตโม เสนาจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๓๗
๙/๐๙/๒๕๕๘

ไพรสณฑ์สันติธรรม  

นค ๔๑๕๙/๐๓๒๑

พระศักดา กิตฺติภทฺโท จันทร์เสนา

๑๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

นค ๔๑๕๙/๐๓๒๒

พระสุระชาติ อธิปฺโ ศรีอ่อน

๐๕/๐๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๒๓

พระนวพล ธีรปฺโ มณีรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๒๔

พระเกียรติศักดิ

์

อนุทฺโย สีดาพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๒๕

พระวรวิช กนฺตสาโร เบาะพรม

๒๐/๐๗/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๒๖

พระวิทวัฒน์ อภินนฺโท พัดพรม

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๒๗

พระจักรพงษ์ อติธมฺโม ไชยโชค

๓๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๒๘

สามเณรพิทวัส  ปกกลาง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๒๙

สามเณรธนกิต  อุปสาแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระคมสันต์ สุทฺธิาโณ ชัยจิตร

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๓๑

พระคาวี ิตโสภโณ บุตรศรี

๐๕/๑๐/๒๕๓๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีวิไล  

นค ๔๑๕๙/๐๓๓๒

พระอภิสิทธิ

์

านิสฺสโร หรสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๓๓

พระสุรเชษฐ์ สิริจนฺโท พรรณขาม

๐๖/๐๓/๒๕๓๕ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

สระสุวรรณ  

นค ๔๑๕๙/๐๓๓๔

พระณรงค์ วราโณ แตงจันทา

๑๒/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สุขาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๓๓๕

พระอิทธิพล โฆสคุโณ ใจใหญ่

๔/๑๒/๒๕๑๐ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

สุวาริการาม  

นค ๔๑๕๙/๐๓๓๖

พระจักรกฤษณ์ สุนฺธโร ฤทธิศร

๒๒/๑๒/๒๕๓๕
๐๕/๐๑/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๓๗

พระมานะชัย ปณฺฑิโต หนูห้วง

๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๓๘

พระสมาน กตธมฺโม บุญทม

๑๐/๐๙/๒๕๑๖ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

หนองบัวทอง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๓๙

สามเณรชนะพล  น้อยอยู่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๓๔๐
สามเณรเอกราช  บัวเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

นค ๔๑๕๙/๐๓๔๑

สามเณรมฤดล  จรรยาศิริ

๒๑/๔/๒๕๔๗

 อัมพวัน  

นค ๔๑๕๙/๐๓๔๒

สามเณรอัฒชานนท์  วรรณสณฑ์

๒๘/๔/๒๕๔๕

 โคกสุข  

นค ๔๑๕๙/๐๓๔๓

สามเณรพศิน  อันชืน

่

๒๗/๕/๒๕๔๖

 โคกสุข  

นค ๔๑๕๙/๐๓๔๔

สามเณรทศพล  ศรีบุญเรือง

๒๘/๕/๒๕๔๖

 โคกสุข  

นค ๔๑๕๙/๐๓๔๕

สามเณรพงษ์สุทัศน์  เต่าลอย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 โคกสุข  

นค ๔๑๕๙/๐๓๔๖

สามเณรปยสวัสดิ

์

 นันทสามิต

๒๒/๕/๒๕๔๗

 โคกสุข  

นค ๔๑๕๙/๐๓๔๗

พระนราธิป สนฺตมโน คชราช

๑๒/๐๙/๒๕๑๒ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

จอมนาง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๔๘

พระวัชระพงษ์ เตชปฺโ โพธิศรีไมล์

์

๒๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จอมนาง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๔๙

พระธัชพล ชุติปฺโ พรหมโคตร

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จอมนาง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๕๐
สามเณรอิทธิพล  แสนทูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

 จุมพลเมือง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๕๑

สามเณรอาทิตย์  หงษ์สีทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 จุมพลเมือง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๕๒

สามเณรจักรพงษ์  รินทรักษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 จุมพลเมือง  

นค ๔๑๕๙/๐๓๕๓

พระสมเกียรติ เขมจาโร บัวเสริฐ

๐๕/๐๒/๒๕๓๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

เจริญศรีสมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๓๕๔

พระพรประเสริฐ ปฺาธโร ลุนละมาด

๑๗/๕/๒๕๓๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

เจริญศรีสมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๓๕๕

สามเณรชาญวิทย์  บุญเหลือ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 เจริญศรีสมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๓๕๖

พระเฉลิมพล จกฺกวโร สิงห์ทะพิมพ์

๑๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นวติตถาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๓๕๗

พระบรรจง เขมจาโร สายสิม

๑๐/๐๗/๒๕๐๓ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘

บ้านโนนฤาษี  

นค ๔๑๕๙/๐๓๕๘

พระสุบรรณ าณวีโร โลนุช

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

บ้านโนนฤาษี  

นค ๔๑๕๙/๐๓๕๙

พระสมัคร ขนฺติโก วงศ์แก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๐๙ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

บ้านโนนฤาษี  

นค ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระเจษฎา จิตฺตทนฺโต พิมพ์ศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๓๓
๒๕/๖/๒๕๕๘

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๕๙/๐๓๖๑

พระสัมพันธ์ ปริปุณฺโณ ภมรพล

๑๑/๐๒/๒๕๐๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๕๙/๐๓๖๒

พระประยูร านิสฺสโร ชาตานันท์

๐๔/๐๒/๒๕๐๑ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๕๙/๐๓๖๓

พระปรีชา ถาวรจิตฺโต บุย๙ญ

๐๖/๐๖/๒๕๐๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๕๙/๐๓๖๔

พระสุเมธา ธีรปฺโ อนุสามิ

๐๔/๐๗/๒๕๓๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๕๙/๐๓๖๕

พระเกรียงไกร ฉนฺทสุโภ จุลเวช

๒๙/๗/๒๕๒๓ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

ปาโนนสะอาด  

นค ๔๑๕๙/๐๓๖๖

สามเณรธีรวัฒน์  พานิสุทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 ปาโนนสะอาด  

นค ๔๑๕๙/๐๓๖๗

สามเณรฌัฐพงษ์  พรมพิลา

๒๙/๑/๒๕๔๖

 ปาโนนสะอาด  

นค ๔๑๕๙/๐๓๖๘

สามเณรธรรมรัตน์  ธรรมศรีลา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๖๙

สามเณรอานพ  ทาระขะจัด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรถวิล  ผ่องนานารถ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรอิทธิพล  นาคำมะโคต

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๗๒

สามเณรสุทธิพงษ์  สีตาชัย

๒๒/๘/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๗๓

สามเณรจักรพันธุ์  สีสวย

๓๐/๘/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๗๔

พระใบ ติกฺขปฺโ เชียงเลียง

๐๒/๐๒/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๓๗๕

พระชาตรี าณสมฺปฺโณ วันงามวิเศษ

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๗๖

พระเคน ภูริปฺโ อุปโคตร

๐๑/๐๓/๒๔๘๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๓

ภิรมยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๓๗๗

พระอธิพงศ์ จนฺทสโร ดังวันเลิศมงคล

๑๕/๑๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

มณีโคตร  

นค ๔๑๕๙/๐๓๗๘

พระรุ่งเพชร อคฺคธมฺโม ภูจันทึก

๒๙/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มณีโคตร  

นค ๔๑๕๙/๐๓๗๙

สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 รัตเพ็ชร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 มณีโคตร  

นค ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระสมเดช สิริภทฺโท อุทัยแสง

๐๗/๑๑/๒๕๒๐ ๒๙/๐๑/๒๕๕๘

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๓๘๑

พระแหง เตชธมฺโม กงวิลัย

๑๔/๐๑/๒๕๒๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๓๘๒

พระพิษณุ มหาวีโร โพนทัน

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๓๘๓

พระมารุต อคฺคธมฺโม พรรณา

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๓๘๔

พระพิพัฒน์ ปภสฺสโร โพนทัน

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๓๘๕

พระศักดิสิทธิ

์ ์

อภิวณฺโณ ทุนทองดา

๒๘/๑๑/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๓๘๖

พระทรงสิทธิ

์

เตชธมฺโม คล้ายกับคำ

๐๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๓๘๗

พระวิทยา มหาวีโร สุขปอง

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๓๘๘

พระรณชิต ติกฺขวีโร ทองสุพล

๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์ทองเจติยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๓๘๙

พระเกรียงไกร สนฺตจิตฺโต ลุนรินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๓๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙
หลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระวรนาถ ปฺาวุฑฺโฒ จิตรภูมิ

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
หลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๙๑

พระวิชาญชัย ชยาโณ แก้ววิชัย

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
หลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๙๒

สามเณรจตุรพล  ละลึกถึง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 
หลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๙๓

พระบันจง จารุธมฺโม บรรณบดี

๑๑/๐๔/๒๕๒๑ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

กุดหมืนสวน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๙๔

พระดนัย ธมฺมธโร บัวจารย์

๒๐/๐๘/๒๕๐๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

กุดหมืนสวน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๙๕

สามเณรศุภณัฐ  กับบุญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

 กุดหมืนสวน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๙๖

สามเณรอลงกรณ์  ทนาพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 กุดหมืนสวน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๙๗

สามเณรอาคมเดช  ยะไวย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 กุดหมืนสวน

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๓๙๘

พระสุพิศ อตฺถกาโร รมพลงาม

๐๔/๐๒/๒๕๐๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๕๙/๐๓๙๙

พระพรมมี อาภสฺสโร แก้วแยง

๑๐/๐๓/๒๔๗๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระบุญมี ธมฺมสาโร เวียนวัน

๐๑/๐๑/๒๔๘๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระคำฑูรย์ อุตตโม อสนมนตรี

๐๕/๑๒/๒๕๐๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระณัฐพล จนฺทโสภโณ งามยิง

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระคำแหง สิริภทฺโท กับบุญ

๑๕/๐๘/๒๕๐๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระคำสี ธมฺมวโร นามวงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๐๑ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

จอมตาล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระประเสริฐ กนฺตสาโร แสงพระจันทร์

๑๑/๑๐/๒๔๙๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จอมตาล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระเลข รกฺขิตสีโร อ่างคำ

๑๖/๐๘/๒๔๙๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

เจริญศรี  

นค ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระเสนาะ สุทธิาโณ จำปาทอง

๐๓/๐๗/๒๕๓๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ชัยราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระวีรยุทธ วิสารโท ชนูนันท์

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ชัยราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระยงยุทธ ยตินฺทโร เรวัน

๑๙/๑๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ชัยราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระสามารถ สุเมโธ ช่างทอง

๑๙/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชัยศรีเจริญ  

นค ๔๑๕๙/๐๔๑๑

สามเณรไพวัลย์  ทองแกม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 ชัยศรีเจริญ  

นค ๔๑๕๙/๐๔๑๒

พระยศ เตชวโร โตนา

๐๖/๑๒/๒๔๙๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

ทรงศิริพัฒนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๑๓

พระสมพงษ์ เตชธมฺโม ดวงสมศรี

๑๐/๑๐/๒๕๒๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

ทรงศิริพัฒนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๑๔

พระคำภู สุวโจ คำภินันท์

๑๑/๐๒/๒๔๗๕ ๒๑/๐๔/๒๕๔๕

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๑๕

พระหมัน

่

จิตฺตทนฺโต สียางนอก

๐๒/๐๙/๒๔๙๐ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๑๖

พระสนาน นาถธมฺโม พรมมหา

๐๑/๐๖/๒๔๙๔ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๑๗

พระสมบัติ กตธมฺโม บุรมรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๑๙ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๑๘

พระพิรุณ อินฺทนาโม อินทะนาม

๐๕/๑๒/๒๕๐๒ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๑๙

พระสิทธิศักดิ

์

สุเมโธ ธรรมขันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส ขันแข็ง

๐๘/๐๘/๒๕๒๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๒๑

พระธวัชชัย ธีรภทฺโท งามพิษ

๐๒/๑๐/๒๕๓๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๒๒

พระศุภชัย สิริวฑฺฒโน ศรีจวน

๐๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๒๓

พระบุญไพ อาภทฺธโร รังไธสงค์

๑๕/๐๓/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๒๔

พระอัทธพล ปภากโร ขันตี

๒๓/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๒๕

พระนัฐพล ธมฺมพโล ผลาหาญ

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๒๖

พระวรวัชระ วรวิชโช มะตาด

๑๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๒๗

พระคำมอญ กนฺตสีโล ภูตาเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๑๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๔

ประชากร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๒๘

พระประภา สุชาโต ชัยภูมี

๐๙/๐๒/๒๕๑๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๖

ปาอนุรักษ์พฤกษา  

นค ๔๑๕๙/๐๔๒๙

พระสำราญ ิตคุโณ ฐานชูมัน

่

๑๔/๐๔/๒๔๘๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

ปาอนุรักษ์พฤกษา  

นค ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระมานะศักดิ

์

สุทธิมโน มะยอมดอก

๑๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาอนุรักษ์พฤกษา  

นค ๔๑๕๙/๐๔๓๑

พระสุวิชย์ ธมฺมทินโน โอตาคาร

๑๕/๐๙/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาอริยมรรค  

นค ๔๑๕๙/๐๔๓๒

พระสมหมาย ิตรํโส อุปชา

๐๔/๐๖/๒๕๐๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

พระธาตุอุปมุง  

นค ๔๑๕๙/๐๔๓๓

พระศิวายุ สมาจิตฺโต เสน่ห์ดี

๑๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุอุปมุง  

นค ๔๑๕๙/๐๔๓๔

พระวิรินาม านธมฺโม จันทกล

๑๒/๐๑/๒๔๘๐ ๑๒/๐๖/๒๕๐๒

โพธิยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๓๕

พระสมบัติ วฑฺฒโน ชุมชัย

๑๐/๑๑/๒๕๑๙ ๑๗/๐๘/๒๕๕๖

โพธิยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๓๖

พระวชิรพงษ์ มหาวีโร ทะวะชารี

๒๙/๐๑/๒๕๓๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๘

โพธิยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๓๗

พระสมพร เขมาสโย มะณีแสง

๒๗/๐๖/๒๕๑๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๓๘

พระประสิทธิ

์

านวโร เหลาประเสริฐ

๑๗/๐๙/๒๕๒๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๓๙

พระครรชิต กิจฺจสาโร ชัยภูมิ

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระทองไทย กนฺตธมฺโม กองพันธ์

๐๑/๐๕/๒๔๙๗ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๔๑

พระบุญมี สนฺติกโร จันทร์เหลือง

๑๖/๑๑/๒๔๙๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๔๒

พระสราวุธ จนฺทโสภี อุ่นไชย

๑๗/๐๓/๒๕๓๐ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

โพธิยาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๔๓

พระบุดดา ปฺุกาโม คำจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๒๒ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๔๔๔

พระนิกร นิรสฺสโร ทวีสงค์

๒๕/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรีสมพร

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๔๔๕

พระอาทิตย์ อภิปุณโณ ชาวนา

๒๐/๐๕/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพนสัน  

นค ๔๑๕๙/๐๔๔๖

พระอดิสรณ์ เตชธมฺโม ประเสริฐโถ

๒๗/๐๔/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๔๗

พระภูมิพิทักษ์ จิรวฑฺฒโณ หันตะ

๐๔/๐๔/๒๕๓๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๔๘

พระอุเทน สุจิตฺโต จารุคุณ

๑๓/๐๙/๒๕๒๘ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๔๙

พระวุฒิชัย ขนฺติธมฺโม แกนนาดี

๐๗/๐๘/๒๕๓๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระวิเชียร วิสารโท ทบหา

๐๕/๐๓/๒๕๒๓ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๕๑

พระวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ โบราณกุล

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๕๒

พระณัฐพงศ์ อนุตฺตโร อินตระกาล

๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๕๓

พระศิริวัฒน์ อคฺคปฺโ ชัยภิบาล

๑๑/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๕๔

พระพิษณุ ปภสฺสโร กิจติกาล

๐๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๕๕

พระอาทิตย์ กตปุโ เครือจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๑๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๕๖

พระประพัน จนฺทโสธโน คำมะคุณ

๐๕/๐๓/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๕๗

พระใจ ปฺาสาโร สีหาลาด

๐๑/๐๑/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๕๙/๐๔๕๘

พระจรัญ อภิปุโ งามสิงห์

๒๑/๐๕/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สมุหนาค  

นค ๔๑๕๙/๐๔๕๙

พระสุริยา อภิวณฺโณ เปาปาเถือน

่

๑๒/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สมุหนาค  

นค ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระบุญทัน วราโณ คำภาชีพ

๒๗/๐๘/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สายทอง  

นค ๔๑๕๙/๐๔๖๑

พระจับ จิตฺตปฺุโ สุบุญมา

๐๕/๐๑/๒๕๑๐ ๒๔/๑๑/๒๕๕๕

สุขสำราญ  

นค ๔๑๕๙/๐๔๖๒

พระศักดิมงคล

์

สนฺตกาโย ดวงมาลา

๐๗/๐๓/๒๕๒๓ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

สุขสำราญ  

นค ๔๑๕๙/๐๔๖๓

พระวิเชียร สีรสํวโร ผาทอง

๑๕/๖/๒๔๙๙ ๑๓/๓/๒๕๕๙

เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๖๔

พระชิดณรงค์ สุจิณฺโณ ศรีต่างคำ

๒๔/๓/๒๕๓๘ ๒๑/๔/๒๕๕๙

เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๖๕

พระปรีดา ถาวโร สันธิชิริ
๔/๒/๒๕๓๘ ๙/๕/๒๕๕๙

เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๖๖

พระไมตรี กตธมฺโม ผาทอง

๕/๑๒/๒๕๒๕
๒/๗/๒๕๕๙

เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๖๗

พระสงคราม อาภาทโร พลพิทักษ์

๘/๑๒/๒๔๘๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๖๘

พระเฉลิมชัย กิตฺติสาโร โกนากัน

๑๗/๒/๒๕๐๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๖๙

พระบุญมี าณธีโร สีใส
๗/๑/๒๔๘๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระธนวัฒน์ านวีโร ไตรยงค์

๑๘/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๗๑

พระเป ขนฺติสาโร ศรีจันทร์
๑/๑/๒๔๘๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๗๒

สามเณรอธิป  ยานะกูล
๗/๗/๒๕๔๓

 เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๗๓

สามเณรเสกสรร  เพ็งคำศรี

๑๙/๓/๒๕๔๒

 เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๗๔

สามเณรลิขิต  อ้วนดี

๓๐/๘/๒๕๔๒

 เจริญผล  

นค ๔๑๕๙/๐๔๗๕

พระวีรศักดิ

์

วราโณ สุทธิมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๓๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

กลาง  

นค ๔๑๕๙/๐๔๗๖

พระอรรถกร โขติธมฺโม อินทร์บุดดี

๑๕/๐๙/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

กัจจายนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๗๗

พระณัฐพล ขนฺติมโน บุญสาย

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กัจจายนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๗๘

สามเณรธวัชชัย  ทับบุญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 กัจจายนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๔๗๙

พระเหลือง สิริปฺโ สินประเสริฐ

๐๑/๐๓/๒๔๙๔ ๐๔/๐๒/๒๕๔๔

จันทราวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระชนะชน อกฺโกธโน นวนคำสิงห์

๐๔/๐๑/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

จันทราวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๔๘๑

พระจารุวัฒน์ าณวฑฺฒโน อินทะชัย

๓๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จันทราวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๔๘๒

สามเณรอภินันท์  พรหมวรรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 จันทราวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๔๘๓

สามเณรเสกสรร  เมืองสุย

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๘๔

สามเณรเรืองศักดิ

์

 อาจหาญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๘๕

สามเณรชนินธร  แสงเพชร

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๘๖

สามเณรภัทรพล  ปงพิมาย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๘๗

สามเณรไพโรจน์  วงศ์ธรรม

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๘๘

สามเณรปรีชา  เด็นเบ็น

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๘๙

สามเณรกิตติศักดิ

์

 ผะดาศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรคมสัน  ผิวสว่าง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๙๑

สามเณรสง่า  ท่าวงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๙๒

สามเณรสิทธิศักดิ

์

 ศรีงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๙๓

สามเณรศิริศักดิ

์

 วงศ์ธรรม

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 ช้างเผือก  

นค ๔๑๕๙/๐๔๙๔

สามเณรธนากร  สมบัติมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 นวลพลสุขาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๔๙๕

พระเจริญผล อคฺคธมฺโม โภชน์พรหม

๒๙/๐๘/๒๕๑๖ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดธาตุดำ  

นค ๔๑๕๙/๐๔๙๖

พระสุดใจ ภทฺทปฺโ ศรีทอง

๐๙/๑๐/๒๕๐๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดพระพุทธบาท  

นค ๔๑๕๙/๐๔๙๗

พระประเสริฐ ปฺาวโร กุบัณฑิต

๑๗๐/๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระพุทธบาท  

นค ๔๑๕๙/๐๔๙๘

พระยศวัฒนา ิตธมฺโม เยาวลา

๑๗๐/๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระพุทธบาท  

นค ๔๑๕๙/๐๔๙๙

พระอนุพงศ์ เตปฺโ เกษางาม

๑๘/๐๑/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระสุรพล สุวณฺโณ โคตรแสนเมือง

๑๑/๐๑/๒๕๐๓ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ศรีเชียงใหม่  

นค ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระวิรัตน์ กิตฺติาโณ คุณรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๑๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเชียงใหม่  

นค ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระบุญกอง กนฺตวีโร โคตรชมภู

๐๔/๐๒/๒๕๒๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเชียงใหม่  

นค ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระชัยยงค์ พุทฺธสโร ชัยวัฒนานนท์

๓๐/๐๖/๒๕๒๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเชียงใหม่  

นค ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระสกลเกียรติ สุธีโร อินทรีย์

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเชียงใหม่  

นค ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระภาณุเดช ปฺาธโร ธนาคุณ

๑๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเชียงใหม่  

นค ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระบุญมา สุขิโต วงศ์ทา

๐๖/๐๑/๒๔๘๙ ๐๗/๑๒/๒๕๕๔

สว่างปุญโญอุปถัมภ์  

นค ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระธนวัฒน์ ขนฺติมโน เชือทอง

้

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

นค ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระอนุสรณ์ อภินนฺโท พันธ์ดง

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นค ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระสนอง ปภสฺสโร พรมคำซาว

๑๕/๓/๒๕๐๔ ๑๕/๓/๒๕๕๗

ไทยพัฒนา  

นค ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระอัศดง ขนฺติโก เทศมี

๑๐/๗/๒๕๒๗ ๑๕/๓/๒๕๕๙

ไทยพัฒนา  

นค ๔๑๕๙/๐๕๑๑

พระบัวไล วิมโล สิมมา

๑๒/๔/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไทยพัฒนา  

นค ๔๑๕๙/๐๕๑๒

พระเนาว์ เตชธมฺโม คำคืน
๑/๘/๒๕๐๗

๓๐/๑๑/๒๕๕๔

โนนเกษม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๑๓

พระสมชาย ชยธมฺโม ประดิษฐแสง

๑/๑๒/๒๕๐๙ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗

โนนเกษม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๑๔

พระเธอ สนฺตจิตฺโต มีมาดี
๑/๗/๒๕๑๘ ๒๓/๒/๒๕๕๙

โนนเกษม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๕๑๕

พระอรรถพล ธมฺมพโล ทุมมีเกตุ

๑๙/๒/๒๕๒๗ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ปพพตาวาส  

นค ๔๑๕๙/๐๕๑๖

พระอดิศร อติเตโช พุทธศรี

๒๒/๑๐/๒๕๓๕

๗/๖/๒๕๕๙
ผาใหญ่วชิรวงศ์  

นค ๔๑๕๙/๐๕๑๗

พระณัฐพล ธมฺมพโล พุทธชัย

๒๖/๑๐/๒๕๓๗

๗/๖/๒๕๕๙
ผาใหญ่วชิรวงศ์  

นค ๔๑๕๙/๐๕๑๘

พระอดิศักดิ

์

พุทฺธิปฺโ พุทธศรี

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

๗/๖/๒๕๕๙
ผาใหญ่วชิรวงศ์  

นค ๔๑๕๙/๐๕๑๙

พระอุดร สุนฺทรธมฺโม ศรีจันทร์

๖/๑๐/๒๕๒๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ผาใหญ่วชิรวงศ์  

นค ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระสงกรานต์ คุตฺตมโน นาตรี

๑๒/๖/๒๕๑๕ ๒๕/๒/๒๕๕๗

ห้วยไซงัว  

นค ๔๑๕๙/๐๕๒๑

พระพงษ์พัฒน์ ิติาโณ ไชยศรี
๔/๗/๒๕๓๓ ๕/๔/๒๕๕๙

หายโศก  

นค ๔๑๕๙/๐๕๒๒

สามเณรหาญ  พิมมะสอน
๔/๕/๒๕๔๕

 หายโศก  

นค ๔๑๕๙/๐๕๒๓

พระสำรวย ปริฺาโณ เขือนเพชร

่

๑๘/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๖/๒๕๕๘

อูบมุง  

นค ๔๑๕๙/๐๕๒๔

พระคำผาย ปภทฺทโร ราชสุนทร

๑๕/๐๕/๒๔๘๙ ๓๑/๑๒/๒๕๕๒

กุดแคน  

นค ๔๑๕๙/๐๕๒๕

พระรุ่งอรุณ เกสโร มูลอุทก

๑๕/๐๒/๒๕๒๕

๓/๑/๒๕๕๙
กุดแคน  

นค ๔๑๕๙/๐๕๒๖

พระพันธ์ อตฺตสีโร ราตรี

๒๗/๑๐/๒๔๗๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๒๗

พระอุดม โสรโต แสนสนุก

๑๙/๑๒/๒๕๐๘
๓๐/๑/๒๕๕๙

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๒๘

พระสงัด กิตฺติธโร สุทธิเสน

๒/๐๕/๒๕๑๓ ๑๑/๔/๒๕๕๙

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๒๙

พระไพศาล อิสฺสโร เกิดเพชร

๒๕/๐๗/๒๕๓๐
๑๖/๕/๒๕๕๙

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระการิน กิตฺติาโณ ชัยประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๕๒๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๓๑

พระวีรวัส านธมฺโม มีชัย

๑๒/๐๗/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๓๒

พระอรัญ มงฺคโร จนฺทโม

๑๔/๐๒/๒๕๓๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๓๓

พระบุญโฉม เตชธมฺโม สระแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๒๔
๑๘/๗/๒๕๕๙

เจริญสุข  

นค ๔๑๕๙/๐๕๓๔

พระวีระเดช เตชปฺโ เหล่าทองสาร

๒๕/๐๑/๒๕๑๘
๓/๐๔/๒๕๕๘

ไทรทองวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๓๕

พระประสิทธิ

์

ปสนฺนจิตฺโต เทพจิตร

๑๖/๐๕/๒๕๑๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ไทรทองวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๓๖

พระสิทธิพันธ์ วสุตฺตโม ยางคำ

๐๑/๐๕/๒๕๓๔ ๒๙/๐๘/๒๕๕๘

ไทรทองวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๓๗

พระโขมพัตถุ์ สุชาโต ศรีรักษา

๐๘/๐๒/๒๕๒๓ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

ไทรทองวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๓๘

พระอุดร ทีปธมฺโม มีสวาท

๐๙/๐๗/๒๕๒๐
๑๒/๔/๒๕๕๙

ไทรทองวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๓๙

พระจีระศักดิ

์

สุทฺธสทฺโธ ชาฎา

๒๕/๐๖/๒๕๓๖
๑๒/๗/๒๕๕๙

ไทรทองวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระทักษิณ ชิตมาโร บุญละคร

๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ไทรทองวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๔๑

พระสนธยา วราสโย ทองสุข

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ไทรทองวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๔๒

พระสวัสดิ

์

สิริสาโร ทาแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไทรทองวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๔๓

พระณรงค์ สุจิตฺโต สังชัย

๒๗/๐๕/๒๕๒๖ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

ไทรทองวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๔๔

พระสายผล กมฺมสุโภ สิทธิสมบัติ

๒/๑๑๐/๒๕๒๐ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

นาคประดิษฐ์มีชัย  

นค ๔๑๕๙/๐๕๔๕

พระสมนึก พรหฺมจาโร พิมพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

นาคประดิษฐ์มีชัย  

นค ๔๑๕๙/๐๕๔๖

พระธีรเดช ธีรธมฺโม

พรหมสาขา ณ สกลนคร
๒๒/๓/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โนนต้อง  

นค ๔๑๕๙/๐๕๔๗

พระทองแดง ติสาโร ขานพิษ

๐๔/๐๕/๒๕๐๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๗

โนนสมบูรณ์  

นค ๔๑๕๙/๐๕๔๘

พระอภินันต์ ิตจาโร แสงฐีเรือง

๒๘/๐๘/๒๕๓๒

๙/๔/๒๕๕๘
โนนสะอาด  

นค ๔๑๕๙/๐๕๔๙

พระบุญศรี พลชโย พรคำหาญ

๑๕/๐๖/๒๕๐๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๔

ปามหาวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๖ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระวิเชียร ปวโร วรรณสืบ

๐๒/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๑๐/๒๕๕๒

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๕๑

พระสมควร จารุธมฺโม แห้วเนตร

๑๐/๐๒/๒๕๑๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๔

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๕๒

พระสุระศักดิ

์

ธมฺมธโร โคตรประทุม

๑๗/๐๓/๒๕๑๙ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๕๓

พระเกรียงไกร ปฺุภาโค จันทร์แก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๕๔

พระคำแปง ปยธมฺโม บุญมา

๒๔/๐๘/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๕๕

พระดนัย กนฺตสีโล ภูสะไสย

๐๓/๐๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๕๖

พระพงษ์สุริยา อภินนฺโท ศรีโนย

๑๒/๐๒/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๕๗

พระหลาว จนฺทสาโร หงษาพุทธ์

๑๗/๘/๒๔๘๖ ๒๐/๔/๒๕๕๙

มีชัยวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๕๘

พระภราดร วรปฺโ แสวงชัย

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

มีชัยวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๕๙

พระอดิศักดิ

์

อินฺทาโณ ศรีเฮือง

๒๕/๕/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

มีชัยวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระทองสุข สุจิตฺโต ประดับเพชร

๒๘/๐๘/๒๕๐๙
๑๓/๘/๒๕๕๗

ศรีมงคล  

นค ๔๑๕๙/๐๕๖๑

พระเรืองศิลป เตชวโร โพธิปดชา

์

๑๐/๑/๒๔๘๙
๕/๖/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

นค ๔๑๕๙/๐๕๖๒

พระชัยรัตน์ จกฺกวโร พรทอง

๐๓/๑๐/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

นค ๔๑๕๙/๐๕๖๓

พระสุนี เตชธมฺโม หมืนสาย

่

๗/๐๓/๒๔๘๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

นค ๔๑๕๙/๐๕๖๔

พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตมโน เพิมศรี

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๖๕

พระทองดา มหานาโค ศรีเทพ

๐๑/๐๗/๒๔๙๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๖๖

พระแดงต้อย อาภาโชโต พักลา

๒๕/๐๑/๒๕๑๙ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

สุขสำราญวนาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๖๗

พระสอน มงฺคโล แก้ววิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๑๓
๒๘/๕/๒๕๕๙

เจริญชัย  

นค ๔๑๕๙/๐๕๖๘

พระเกรียงไกร มงฺคโล ศรีจรุง

๑๖/๔/๒๕๒๔ ๑๙/๔/๒๕๕๙

เจริญมิตร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๖๙

พระคำพันธ์ ธมฺมคุตฺโต บุตรนันท์
๕/๑/๒๕๑๖ ๑๗/๗/๒๕๕๗

ชัยศรี  

นค ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระสนิท ปภสฺสโร คำจร

๒/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ดงยางชุม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๗๑

พระกฤษณะ ธมฺมสโร พึงดำเนิน

่

๑๖/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ดงยางชุม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๗๒

พระชาญยุทธ สุรสกฺโก ทองสุข

๒๑/๙/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพนคำ  

นค ๔๑๕๙/๐๕๗๓

พระบัณฑิต อภิฉนฺโท วงษาเทพ

๑๓/๒/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๗๔

พระสวรรค์ กมฺพุวณฺโณ ภักดีสุวรรณ์

๑๔/๒/๒๕๑๐
๙/๗/๒๕๔๗

ศิริมงคลชัยราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๗๕

พระวินัย สุจิณฺโณ กุลวงค์
๖/๑/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ศิริมงคลชัยราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๗๖

พระวิระยุทธ ถิราโณ กรมนันทร
๖/๑/๒๕๐๙ ๙/๗/๒๕๕๙

ศิริมงคลชัยราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๗๗

พระสุรวุฒิ ปภากโร จรบุรมย์

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศิริมงคลชัยราม  

นค ๔๑๕๙/๐๕๗๘

พระคำสอน ธมฺมรโต จันทร์เพชร

๕/๑๑/๒๔๙๓ ๓๐/๖/๒๕๕๙

เกษตรโกสัย  

นค ๔๑๕๙/๐๕๗๙

พระสุริยา สุริโย ซินพลชาย

๒๖/๒/๒๕๒๙ ๖/๑๒/๒๕๕๘

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระเวิน ถาวโร นพโรจน์

๑/๕/๒๔๘๕
๑๘/๑๒/๒๕๕๘

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๘๑

พระสมบัติ สุวโจ ดิษฐเจริญ
๖/๑/๒๕๑๑ ๑๒/๑/๒๕๕๙

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๘๒

พระพงษ์พันธ์ ธมฺมปาโล สุโขยะชัย
๖/๑/๒๕๓๖ ๑๙/๑/๒๕๕๙

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๘๓

พระประมวล ชาคโร บุตรวงศ์
๖/๙/๒๔๙๘ ๓/๒/๒๕๕๙

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๘๔

พระศักดา ชยวุฑฺโฒ ไชยมัง
๕/๓/๒๕๒๘ ๒๐/๓/๒๕๕๙

นิเวสคชสาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๗ / ๑๙

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๕๘๕

พระพรชัย วรชโย วันหอม

๒๕/๕/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๕๙

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๘๖

สามเณรเชษฐา  ยางเครือ

๑๓/๑๐/๒๕๓๙

 นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๘๗

สามเณรเกษมสันต์  เขียวศรี

๒๒/๙/๒๕๔๓

 นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๘๘

สามเณรวิธาน  ศรีมันตะ

๑๐/๒/๒๕๔๕

 นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๘๙

สามเณรเอกภพ  สิงสา
๖/๒/๒๕๔๖

 นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระทองริน ปฺุาคโม กุลบุตร

๑/๘/๒๕๐๐
๒๓/๑๐/๒๕๕๖

บำเพ็ญสังฆกิจ  

นค ๔๑๕๙/๐๕๙๑

พระปฐวี คมฺภีรธมฺโม คำผาสุข
๒/๘/๒๕๑๖

๑๓/๑๑/๒๕๕๗

บำเพ็ญสังฆกิจ  

นค ๔๑๕๙/๐๕๙๒

พระวัลลภ สุรปฺโ สอนสุภาพ

๑๑/๘/๒๕๒๕ ๒/๑๒/๒๕๕๒

ปาพร้าว  

นค ๔๑๕๙/๐๕๙๓

พระอภิชาต อภิชาโต สิงหาพรหม

๑๖/๙/๒๕๓๓
๓/๑/๒๕๕๙

ปาพร้าว  

นค ๔๑๕๙/๐๕๙๔

พระอำนาจ ยโสธโร บาตรโพธิ

์

๕/๓/๒๕๒๘
๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ปาวังบัวบาน  

นค ๔๑๕๙/๐๕๙๕

พระโชตินันทน์ โสภโณ ขจรภพ

๒๑/๗/๒๕๑๐ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ปาวังบัวบาน  

นค ๔๑๕๙/๐๕๙๖

พระสราวุฒิ สุวณฺโณ ศรีชัยชนะ

๓๐/๑/๒๕๒๑ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ปาวังบัวบาน  

นค ๔๑๕๙/๐๕๙๗

พระคำบู่ สํวโร แก้วใส

๑๐/๑/๒๕๐๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาวังบัวบาน  

นค ๔๑๕๙/๐๕๙๘

พระนวภัทร โสภโณ เจนเกษตร

๓๐/๑๑/๒๕๒๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาวังบัวบาน  

นค ๔๑๕๙/๐๕๙๙

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก สีมุกดา
๘/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาวังบัวบาน  

นค ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระจีรศักดิ

์

ธีรธมฺโม พรหมวงศา

๑๙/๘/๒๕๓๐ ๒๒/๘/๒๕๕๙

ปาวังบัวบาน  

นค ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระเกรียงไกร คุณวโร เมืองแสน

๒๑/๙/๒๕๓๕ ๓๑/๕/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

นค ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระบัวลา วิโรจโน บุญลา

๑/๑๑/๒๔๘๗ ๑๘/๖/๒๕๕๘

ศรีโสภณาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระวีระศักดิ

์

ิตมโน เพ็งแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

ศิลาวิเวก  

นค ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระจักพรรดิ

์

ฉนฺทกโร กุศรี

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

๕/๖/๒๕๕๙
กาหม  

นค ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระวิเชียร ปวโร เจริญสุข

๕/๑/๒๕๑๐ ๓๐/๖/๒๕๕๙

กาหม  

นค ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระสุบิน จิตฺตกาโร พิมพะสุด

๑๕/๖/๒๕๑๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

กาหม  

นค ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระเอกพงษ์ ปภาโส อุปฮาต

๒๗/๑๐/๒๕๓๑
๑๕/๗/๒๕๕๙

กาหม  

นค ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระวิษนุกร กตฺสาโร พรมสมบัติ

๑๔/๓/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

กาหม  

นค ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระธนากร รตฺนโชโต บุญธรรม

๑๕/๑๐/๒๕๒๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิรุกขาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระนิติเทพ สิริปฺโ เทพประเสริฐ

๒๕/๕/๒๕๒๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โพธิรุกขาราม  

นค ๔๑๕๙/๐๖๑๑

พระวรพล เขมปฺโ เมืองสุข

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

๓/๔/๒๕๕๙
รุกขาภิรมณ์  

นค ๔๑๕๙/๐๖๑๒

พระวรศักดิ

์

อาสโภ อดกลัน

้

๒/๑๑/๒๕๑๒ ๑๑/๔/๒๕๕๙

รุกขาภิรมณ์  

นค ๔๑๕๙/๐๖๑๓

พระนัทธพงค์ สุจิณโณ บุญทน

๒๒/๗/๒๕๑๐ ๑๓/๖/๒๕๕๙

รุกขาภิรมณ์  

นค ๔๑๕๙/๐๖๑๔

พระบดินทร์ ยติกโร กิจชนะกาญน์

๑๗/๙/๒๕๐๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

รุกขาภิรมณ์  

นค ๔๑๕๙/๐๖๑๕

สามเณรธีรภัทธ์  อรุณฤกษ์

๒๐/๖/๒๕๔๖

 รุกขาภิรมณ์  

นค ๔๑๕๙/๐๖๑๖

สามเณรภูมิพัฒน์  สวนแดง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 รุกขาภิรมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๕๙/๐๖๑๗

พระชิตณรงค์ ปฺาคโม รินทะระ

๓๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีสังวร  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๙ / ๑๙

้
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