
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๘๓๒ รูป ขาดสอบ ๑๖๔ รูป คงสอบ ๖๖๘ รูป สอบได้ ๕๓๕ รูป สอบตก ๑๓๓ รูป (๘๐.๐๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระเอนก จิตฺตธมฺโม มูลภูเขียว

๑๒/๐๕/๒๕๒๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรอมรเทพ  นาวาเรือน

๙/๖/๒๕๔๒
 โพธิงาม

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรจีรศักดิ

์

 จันทวงษ์

๑๔/๕/๒๕๔๕

 โพธิชุม

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธนพล  สุพรมอินทร์

๑๓/๙/๒๕๔๕

 โพธิชุม

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรสมพร  พาลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิชุม

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรวงศกร  สุพรมอินทร์

๓/๕/๒๕๔๗
 โพธิชุม

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระปรเมศร ปริปุโ เหตุเกษ

๘/๔/๒๕๓๕ ๙/๖/๒๕๕๙
โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรสรจักร  จำแม่น

๒๐/๙/๒๕๔๕

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรธนวัต  ใจดี

๑๓/๓/๒๕๔๖

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรพีรพล  อินทัง

๒๓/๖/๒๕๔๖

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรอภิชัย  โยธา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรบุรากร  บัวใหญ่รักษา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสุชาติ  ชัยสามารถ

๑/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรธนาวรรณ  พงษ์ปลัด

๙/๗/๒๕๔๖
 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรกิตวัฒนา  อดทน

๑๕/๗/๒๕๔๗

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรกิตไชยา  อดทน

๑๕/๑/๒๕๔๗

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรยุทธพงษ์  สท้าน

๗/๗/๒๕๔๖
 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระตุ๋ย จิตฺตธมฺโม โคตรชมภู

๒๕/๘/๒๕๑๐ ๑๔/๗/๒๕๕๕

โพนค่าย  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระไสว ปฺาธโร โคตรมูล

๑๕/๑๑/๒๕๑๓
๑๓/๑/๒๕๕๙

โพนค่าย  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรวีระวัฒน์  คณะศิริวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 โพนค่าย  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระอภิสิทธิ

์

มหานาโม โสกันทัต

๒๒/๓/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพนงาม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรทัสกร  ศรีบุรินทร์

๗/๗/๒๕๔๖
 โพนงาม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรเดชณรงค์  ศรีบุรินทร์

๑/๑๐/๒๕๔๖

 โพนงาม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระอัมรินทร์ านวโร ชุมทอง

๒๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๒/๓/๒๕๕๙

โพนทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๑๖

้
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ลย ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระจเร ถาวโร บุญแสง

๑๙/๙/๒๕๑๕ ๒๒/๑๐/๒๕๕๗

โพนทัน  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระวารี ผาสุกวาโส ราศี.

๒๒/๓/๒๔๙๓
๙/๒/๒๕๕๙

โพนทัน  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระอนงค์ อนงฺคโน หองศรี

๑/๑๒/๒๕๐๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

วิเวกธรรมคุณ  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรณัฐภูมิ  อัศวจามีกร

๕/๐๒/๒๕๔๓

 วิเวกธรรมคุณ  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรฐาปกรณ์  ทิพย์จันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 วิเวกธรรมคุณ  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรกษิดิศ  สูงยาง

๔/๐๗/๒๕๔๖

 วิเวกธรรมคุณ  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรธนพล  วรนุช

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 วิเวกธรรมคุณ  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรณัฐพันธ์  นระสาร

๒๐/๕/๒๕๔๖

 ศรีจันทร์  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรอดิเทพ  ฝางนำคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระประยงค์ กตฺตปฺโ กมุทรัตน์

๗/๗/๒๔๘๘ ๒๗/๒/๒๕๕๕

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระสุทธิ ทนฺตจิตฺโต ศรีทนนาง

๒/๓/๒๔๘๖ ๒๓/๒/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระจินประพันธ์ เขมิโย จูมคำ

๘/๑๐/๒๕๒๗
๘/๖/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระภานุพงษ์ สุขิโต ผิวสวัดิ

์

๑/๓/๒๕๓๔ ๒๐/๓/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระบุญหล้า สิริธมฺโม ศรีคำ

๑๖/๖/๒๕๐๒ ๘/๑๑/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระระวี สุวณฺโณ นาแก้ว

๘/๑๐/๒๔๙๘ ๒๓/๒/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระมานิตย์ มหาวีโร ทองอยู่

๒๑/๓/๒๕๒๘
๒/๔/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระสุภลารรถ สุภจาโร คงทิพย์ปญญา

๘/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระอิทธิพล อิทฺธิโชโต พรหมศิริ

๗/๖/๒๕๒๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรศาศวัต  เยือกเย็น

๑๕/๒/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 อ่อนโพธา
๖/๔/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรยศนนท์  ดอใจ

๔/๑/๒๕๔๖
 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรอรรถกร  ห้องเพ็ชร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรพีรพล  น้อยคำตุ้ม

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรประพัทธ์  ภักดีวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธีรชาติ  คูณเมือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรนัฐวุฒิ  แซ่จิว

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรกิตติชัย  อินทร์ปญญา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรทักษิณ  ชอบแก้ว

๑๒/๖/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรถนอมพล  ศิลาไสย

๕/๑๐/๒๕๓๙

 ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรกฤษดา  ศรีพรม

๒๖/๕/๒๕๔๖

 ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระอุทิศ นนฺทธมฺโม จันทวัน

๑๒/๒/๒๕๑๑ ๑๔/๔/๒๕๕๙

สันตยาวาส  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระเสกสิทธ์ ธีรปฺโ หนูจ้อย

๔/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๔/๒๕๕๙

สันตยาวาส  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรอภิชาต  ทำจริงจัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรไตรภพ  เคระคุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรสหภาพ  เหล้าศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 ศรีวิชัยวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๑๖

้
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ลย ๔๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรกัมปนาท  หอมพรมมา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรคมกริช  แกมนิรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรนิติกร  ผาละขันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรพรพิพัฒน์  ศรีชมษร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรธีระพัฒน์  กำนา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรพงษ์พิทักษ์  นามตะไก้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรธรัตชนก  ครุฑสร้อย

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 หัสรินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรนฤศักดิ

์

 แสงขาว

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรณัฐพงษ์  ทรงเหล็กสิงห์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรบุญมี  ดาวงษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรบัญเตียน  ดาวงษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรวีระศักดิ

์

 ชาพา

๑๐/๒/๒๕๔๔

 จอมศรี  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรอนันต์นิพล  จันมา

๑๐/๓/๒๕๔๕

 จอมศรี  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระลุน สุนฺทโร เสาหล่อน

๑๐/๖/๒๕๐๘ ๒๗/๗/๒๕๕๓

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระนราพงศ์ จารุธมฺโม โภคทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๐๙ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระสลาท จตฺตมโล สีหาลา

๑๔/๔/๒๔๘๕ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระนิติกร ถิรสกฺโก บู่ทองลัย

๒๑/๘/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระทองใหม่ สิริวณฺโณ ชัยสิทธิ

์

๑๔/๙/๒๕๐๖ ๑๐/๙/๒๕๕๘

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระไฮ ขนฺติโก จันทะมี

๑๕/๑/๒๔๘๓ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระสนธิ

์

มหาาโณ ชัยโยแสง
๑/๗/๒๕๓๙ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระชน ถาวโร สุงขัง

๑๙/๑/๒๔๙๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระพิทักษ์ ยติโก นามวงศ์

๕/๔/๒๕๐๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระปยณัติ านวโร สารีโท

๑/๔/๒๕๑๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระธีรพงษ์ อาสโภ ถาคครบุรี

๒๐/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระอภิสิทิ

์

จนฺทปฺโ สาระคำ
๗/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรบุญมี  นะคำลาด

๑๑/๕/๒๕๔๓

 ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรไกรลาส  ประไพรเพชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรณัฐพล  สารมะโน

๖/๔/๒๕๔๕
 ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรธนาวุฒิ  กันธุ

๑๘/๘/๒๕๔๕

 ปาใต้  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรศักรินทร์  เทพกรม

๒๖/๓/๒๕๔๗

 ปาศรีภูทอก  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระวิจิตร ขนฺติโก สอนพรหม

๑๐/๖/๒๔๙๒ ๑๐/๓/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระคำผัน

่

พลาโณ สุพรมอิน

๑๐/๑๐/๒๕๐๗
๑๐/๔/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรธนโชติ  โสดาตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรปยะราช  พุทธกันยา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรณัฐกิตติ

์

 ไชโยแสง

๑๐/๓/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรกฤษฎา  ไชยคีนี

๓๐/๔/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระวิเชียร ถิรจิตฺโต แสนท้าว

๑๓/๘/๒๕๒๖ ๑๐/๔/๒๕๕๓

โพนงาม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 เสนานุช

๑๑/๓/๒๕๔๓

 โพนงาม  

ลย ๔๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรกตัญู  ภูถาวร

๑๐/๓/๒๕๔๖

 โพนงาม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรธีรเจต  แดงสีดา

๑๐/๖/๒๕๔๖

 โพนงาม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรภูวนาท  วงพรม

๑๐/๘/๒๕๔๖

 โพนงาม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระสุริยะ สุริโย จันทะไชยา

๑๐/๑๒/๒๕๓๕
๒๐/๗/๒๕๕๙

ศรีคำ  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระหาญ เหมวณฺโณ อ่อนศรี

๑๒/๑๑/๒๔๙๑
๑๒/๘/๒๕๕๗

ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระเกษม ธมฺมโชโต หน่ายคอน

๑๓/๙/๒๔๙๗ ๑๔/๑/๒๕๕๘

ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระจักรกฤษณ์ จนฺทวํโส พาดี

๒๙/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๘/๒๕๕๘

ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระชัยรัตน์ ชยมโน แสนสุทธิ

์

๗/๑๒/๒๕๓๔
๒/๑/๒๕๕๙

ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระคุณากร คุณากโร วงษ์ลา

๑๐/๑๒/๒๕๓๓
๑๒/๗/๒๕๕๙

ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรรัชพลอย  ยศสุ

๒๘/๕/๒๕๔๔

 ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรวีรชัย  ศรีประเสริฐ

๑๔/๔/๒๕๔๕

 ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรอัครชัย  กรองแก้ว

๒/๙/๒๕๔๖
 ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรธันวา  เสนามนตรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสะอาดโพนทัน  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระประสิทธิ

์

ธมฺมโชโต สืบสาย

๑๐/๒/๒๕๑๖ ๑๐/๒/๒๕๕๘

สันติวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรณัฐวุฒิ  โพธิสาร

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

 สันติวนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระเลนิตร จตฺตมโล ศรีมุงคุณ

๒๙/๔/๒๕๒๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โคกงาม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระสวาท ปยสีโล เนธิบุตร

๐/๐/๒๔๙๖
๔/๑๒/๒๕๕๗

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระพันฤทธิ

์

ปฺาวโร แก้วเกษศรี

๒๑/๗/๒๕๓๑
๕/๗/๒๕๕๘

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระอนุพงษ์ จตฺตวโร สุคงเจริญ

๒๕/๕/๒๕๒๕ ๒๓/๔/๒๕๕๙

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๑๘
พระวิเศษศิลป ตปสีโล อิมรัมย์

่

๒๒/๕/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระชยากร พลาโณ แสวงผล

๒/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระสันติศักดิ

์

สนฺตมโน โอษยานนท์

๒๙/๕/๒๕๐๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๒๑
พระสฤษดิ

์

สีลสุทฺโธ โตจรูญ

๒๐/๗/๒๕๐๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระภัทรวัต อธิปฺโ จันผิว

๙/๓/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๒๓
พระเผ่าเกียรติ ปฺาวโร สาระคลธ์

๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๒๔
พระเอกกพัชร์ ปฺาวุฑโฒ อรรถอรุณวงศ์

๒๓/๙/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๒๕
พระกิตติศักดิ

์

หิริธมฺโม ยอดเกตุ

๑๐/๐๙/๒๕๐๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๑๒๖
พระกิตตินันท์ สนฺตจิตฺโต ถาวรวงศ์

๘/๐๑/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระบุญส่ง อคฺคธมฺโม ประเสริฐอัครกุล

๑๒/๔/๒๕๑๒ ๑๓/๔/๒๕๕๙

โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระทักษ์ดนัย ิติโก ทับซ้าย

๑๐/๒/๒๕๓๘ ๑๓/๘/๒๕๕๙

โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรชินกร  ศรีเจริญ

๐/๔/๒๕๔๔
 โพนชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรธิวา  ศรีเจริญ

๐/๑๒/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๓๑
สามเณรณัฐพล  สุขเพ็ญ

๐/๒/๒๕๔๖
 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรธีระพงษ์  เพชรวิเศษ

๐/๒/๒๕๔๓
 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๓๓
สามเณรวีนภาพ  จันทะพินิจ

๐/๑๒/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรจักรพงษ์  ภักดีสอน

๐/๔/๒๕๔๖
 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรภัทรพณ  เนตรแสงศรี

๐/๕/๒๕๔๖
 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรทิวา  นาพิมาย

๐/๑๐/๒๕๔๖

 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๓๗
สามเณรณัฐพงษ์  เนตรแสงศรี

๐/๑๑/๒๕๔๖

 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๓๘
สามเณรกานต์ชนก  จันทร์วิโรจน์

๐/๒/๒๕๔๗
 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรนันทวุฒิ  บุญสายยัง

๐/๑๐/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรณัฐวีธ์  สุขเทพ

๐/๑๑/๒๕๔๖

 โพนชัย  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระพันธ์ ปทโร เหล่าทอง

๔/๘/๒๔๙๘ ๑๒/๗/๒๕๕๘

โพนสว่างนาทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระประกาศิต วชิโร สุธงสา

๓๐/๙/๒๕๒๐ ๑๒/๗/๒๕๕๘

โพนสว่างนาทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระเอม กิจสาโร สารมะโน

๑/๘/๒๕๑๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โพนสว่างนาทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระอำพร กนฺตธมฺโม ทองบุตร

๒๓/๘/๒๕๑๔ ๑๗/๒/๒๕๔๗

มัชฌิมาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระเดช สุธีโต การะเกต

๒๖/๑๑/๒๕๑๙
๑๒/๔/๒๕๔๗

มัชฌิมาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระทองเลือน

่

อนาลโย สารกุมาร
๐/๐/๒๕๐๑

๒๔/๖/๒๕๕๘

มัชฌิมาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระอานนท์ กตธมฺโม โสประดิษฐ์

๘/๔/๒๕๓๔ ๑/๕/๒๕๕๙
มัชฌิมาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระเศียร สุมโน เครือหงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๐๙
๒๔/๖/๒๕๕๙

มัชฌิมาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระประสิทธิ

์

อนาลโย พิมพ์เสนา

๑๐/๕/๒๕๑๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

มัชฌิมาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระทศพล ิตสีโล นนฺทะการ

๑๓/๑๑/๒๕๒๙
๒๖/๖/๒๕๕๙

มัชฌิมาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระสมนึก ถาวโร พรมมาวัน

๒๗/๑๐/๒๕๓๓
๒๖/๖/๒๕๕๙

มัชฌิมาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระวิจิตร โชติธมฺโม สีแก้ว

๑๑/๙/๒๕๑๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระทวีศักดิ

์

อตฺตทีโป สารมะโน

๒๔/๖/๒๕๒๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระบุญคิน ิตธมฺโม วังคีรี

๒/๑/๒๕๑๘ ๓/๑/๒๕๕๘ สว่างอารมณ์วัฒนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระแสงจันทร์ อรุโน จรไทย

๐/๑/๒๕๐๖ ๐/๗/๒๕๕๙ สว่างอารมณ์วัฒนา  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระพิชิต ปฺาธโร ม่วงผุย

๐๑/๐๕/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๕๗
สามเณรชยุตม์  แซ่เฮ่อ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๑๕๘
สามเณรอภิวัฒน์  จีนงูเหลือม

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๑๕๙
สามเณรชูเกียรติ  การุญบริรักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรรัฐธรรมนูญ  การุญบริรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระชัชวาล เตชธมฺโม นนศรีภักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

โพนข่า  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๖๒
สามเณรจักรพงษ์  สุวรรณนัง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 โพนข่า  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๖๓
สามเณรอนุชา  สุพรมอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 โพนข่า  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๖๔
สามเณรวสุอนันต์  อุ่นใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 โพนข่า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕ / ๑๖
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ลย ๔๑๕๙/๐๑๖๕
สามเณรไมค์  เรืองชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 โพนข่า  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระหารพดิษฐ์ ฉนฺทธมฺโม บำรุงสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระธนา ชุตินฺธโร ศรีคำ

๐๔/๐๒/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระรัฐพงษ์ ยนฺตสีโล นนศรีภักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระณฐวัฒน์ กมฺมสุทฺโธ สุทธิพงษ์เจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระสมชาย คุตฺตจิตฺโต ไมล์โพธิ

๑๒/๐๗/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระธเนศ ตปสีโล มาตรวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระทีปรกร ถิรจิตฺโต น้อยมัน

๑๙/๑๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระโกมิทร์ สิริปฺโ ศิริปญญา

๑๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระพลวัฒน์ พลวุฑฺโฒ สอนสุภาพ

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระชวณัส คมฺภีรปฺโ จงประสิทธิไชย

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระสมยศ สุธมฺโม ศิลาวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนหนอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระเดชา ปภสฺสโร จันจุติ

๒๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

ศรีสว่าง  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระศรีพรรณ อภินนฺโท เมืองซอง

๐๔/๐๔/๒๕๒๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระบุญธรรม กตธมฺโฒ ทาเงิน

๐๓/๐๕/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระอมร เตชปฺโ ไพรสีทา

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระจักรกฤษณ์ ปริชาโน ชินวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๒๕ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระปยวัฒน์ านุตฺตโร ภิรมย์กิจ

๐๗/๐๑/๒๕๒๖ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระทนงศักดิ

์

จารุธมฺโม บับภาวัน

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรคัมภีร์  สอนสุภาพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระวรัตถ์ ทีปธมฺโม ศรีเกตุ

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรอภิรักษ์  ดวงดุ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

 สุวรรณาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระศรันย์ ปภากโร ปรัชชาชาญ

๒๓/๐๖/๒๕๓๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

อุโมงมังคลาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระพุฒ ิตธมฺโม แก้วพิลา

๑๗/๐๔/๒๕๓๕ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

อุโมงมังคลาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๘๙
พระบุญสุข ติกฺขปฺโ ราชวงษา

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

อุโมงมังคลาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระวอน ถิรจิตฺโต คนยืน

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

อุโมงมังคลาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๙๑
พระศรายุทธ ธนปฺุโ จันจุติ

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

อุโมงมังคลาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๙๒
พระเจริญ อภินนฺโท คนตรง

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

อุโมงมังคลาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๙๓
พระทวี มหาวีโร ศรีสินธ์

๓๑/๐๕/๒๕๒๒ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗

โพนสัก  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๙๔
พระสมภาร ยสินฺธโร ภักมี

๑๓/๐๗/๒๕๒๖ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

โพนสัก  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๙๕
พระสุริยา คนฺธสีโร วังคีรี

๒๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โพนสัก  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระสมพร คุณวโร อินประจบ

๐๑/๐๒/๒๕๓๑ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๙๗
สามเณรธนากร  สุดประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๙๘
สามเณรฐิติวัสส์  ปลิงตา

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรณัฐวุฒิ  กันหาวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

 ลาดปูทรงธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖ / ๑๖

้
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ลย ๔๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรพีรวัฒน์  ศรีสุขา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรฉัตรชัย  นันทะวงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรขจร  ประสมทรัพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรชัชวาล  ชาภูวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรอภิชาต  สาระมโน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรทวี  กุมภาพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรสุชิน  พรมชาลี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรอภิชาต  หลักโคตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรอนันต์  ประโพธ์ทะกัง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรพิชิตชัย  คุณมี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรกฤษณรักษ์  ชุมผาง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๑๑
สามเณรประมวล  สีหะสุทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๑๒
สามเณรชรินทร์  แปน้อย

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๑๓
สามเณรวุฒิไกร  จอดนอก

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๑๔
สามเณรดนัย  เพชรน้อย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๑๕
สามเณรจีระศักดิ

์

 เคนบุปผา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๑๖
สามเณรปรีวัฒน์  จำรูญศิริ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๑๗
สามเณรมนตรี  จันธิราช

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรเอกอาทิตย์  สมพงษ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๑๙
สามเณรสมชาย  สิงห์โตแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรวีระยุทธ  สุดน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๒๑
สามเณรพงษ์พัน  พิลาอ่อน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๒๒
สามเณรวิโรจน์  ศรีบุญเรือง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๒๓
สามเณรประยูร  กาวน

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๒๔
สามเณรทองไทย  สาสังข์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๒๕
สามเณรณัฐพล  กิจดาสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรทรงเกียรติ  ดวงแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๒๗
สามเณรพุฒินันท์  ปานชารี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรสุชน  คำเตชะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรธนวุฒิ  นาสังข์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรชำนาญ  อาดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๓๑
สามเณรสมศักดิ

์

 จันทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๓๒
สามเณรอภิเดช  ชัยเชษฐ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๓๓
สามเณรรวิโรจน์  พันจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๓๔
สามเณรชัชวาล  แสนคำเฮือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 ลาดปูทรงธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗ / ๑๖

้
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ลย ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระชัชวาลย์ านวโร สุวรรณทอง

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระราชัน สนฺตจิตฺโต แสงสว่าง

๑๕/๐๗/๒๕๒๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ไชยรัตนรังษี  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระสุริยัน ธมฺมกาโม มณีศรี

๒๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

ถำประกายเพชร  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๓๘
พระกรัญู สุตฺตธมฺโม สาลีศรี

๑๒/๐๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

ถำประกายเพชร  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระกิตติพงศ์ สุทฺธิมโน ศรีบุรินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นำสวยภักดี  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรธนวัฒน์  เหง้าศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

 นำสวยภักดี  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรสุริโย  สมยิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 นำสวยภักดี  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระอรรถชัย ิตธมฺโม พรมทองดี

๐๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ปาจริยธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระจิรายุวรรธน์ อธิปฺโ ธนาไธสง

๐๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาจริยธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๔๔
พระวิรุต จิรวฑฺฒโน จันทะบัตร

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาจริยธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระสมนึก ปภากโร อัมพรัตน์

๐๖/๐๔/๒๔๘๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

ปาสามัคคีธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระประมวล สุรปฺโ คุณา

๒๑/๐๒/๒๕๑๘ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

ปาหวาย  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระอนุชิต ชิตมาโร ขะพินิจ

๒๗/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหวาย  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระฐาปกรณ์ ถิรธมฺโม ขะพินิจ

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหวาย  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระนิคม กตสาโร หล้าเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๒๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มณีชลขันธ์  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรพีรพล  พรมนา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

 มณีชลขันธ์  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๕๑
สามเณรบุญฤทธิ

์

 ทวีพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 มณีชลขันธ์  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรวัชระพงษ์  พรมนา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

 มณีชลขันธ์  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระธนกร กลฺยาณธมฺโม ยืนนาน

๐๓/๐๕/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๔๗

วิเวกทีปาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๕๔
พระนิกร ขนฺติเทโว ทองลิม

้

๐๘/๐๖/๒๔๙๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๐

วิเวกทีปาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระสุรัตน์ โชติาโณ วันทองสุข

๒๐/๐๘/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระประภาส อาภาธโร มณีดา

๒๓/๐๔/๒๕๓๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระธวัช กตสาโร เพียดงมัน

๐๖/๑๒/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๕๘
พระสุรชาติ นาควโร โพธิมา

์

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระอลงกรณ์ กิตฺติาโน วิชาทน

๒๙/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรธิติวุฒิ  สาดสินแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

 วีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระคัมภีร์ กตสาโร เทพคำราม

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เวียงล้อม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระพันธ์ านากโร ต้อไธสง

๐๒/๐๓/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เวียงล้อม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๖๓
พระวชิราวุธ อภิปาโล ศรีประเสริฐ

๘/๐๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประทุมทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระสิทธิเดช เทวธมฺโม พุ่มโพธิทอง

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประทุมทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระอำนวย คุณวีโร นาราศรี

๓๐/๓/๒๕๐๗ ๑๔/๔/๒๕๕๔

ศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระเนียบ ธมฺมโชโต ดาวสุข

๕/๑๐/๒๕๑๖ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

ศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระบุญลำ ติกฺขวีโร สังสอน

๑๐/๑๐/๒๕๐๗

๔/๔/๒๕๕๗
ศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระพิษณุ กนฺตธมฺโม ทองสม

๒๒/๑๑/๒๕๓๖
๑๕/๖/๒๕๕๙

ศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระไกร จิรสุโภ เกตุแก้ว

๑๐/๔/๒๔๙๐ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ศรีโพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระยุทธศิลป ิตมโน คำมานิตย์

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระภานุพงษ์ วรสทฺโธ พิมพ์สารี

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระเฮือง อุตฺตโร อ่อนตา

๐๙/๐๔/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๗๓
สามเณรอนุรักษ์  สาระฤทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๗๔
สามเณรนราศักดิ

์

 เสียงใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๗๕
สามเณรพลวัฒน์  จันไข

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

 โพนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระศุภเกียรติ โสภโณ ศรีบุรินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วารีสาร  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๗๗
สามเณรภูนิพนธ์  ไชยคีนี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 วารีสาร  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๗๘
สามเณรเกริกเกียรติ  นามณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 วารีสาร  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระลำพูน จิตฺตมโร อุ่นแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๒๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

ศรีตรัยภูมิ  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระธนาศิลป ธนสีโล สิงห์คะ

๑๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีตรัยภูมิ  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระขจรศักดิ

์

อธิจิตฺโต สิมสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระฉัตรชัย สนฺตมโน ผ่องใส

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระวรวิวรรธน์ สุชาโต อาจภิรมย์

๒๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระชัยรัตน์ อภินนฺโท ทัดเศษ

๒๕/๐๖/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีภูเรือ  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระยิงยง

่

อภิปฺุโ มูณละศรี

๑๙/๑๑/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีภูเรือ  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๘๖
สามเณรดีสิทธิ

์

 
โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๘๗
สามเณรณัฐพงษ์  สุขศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรสัตตยา  บูรณวิชิต

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระอ๊อด ปสนฺโน รามณี

๘/๔/๒๕๐๑
๑๒/๗/๒๕๕๒

วัดเทพจันดาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระพิพัฒพงศ์ ธมฺมสาโร โพธิสุวรรณ

๒๓/๕/๒๕๑๘ ๑๐/๓/๒๕๕๖

วัดโนนศรีสะอาด  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระภูษิต ิตสาโร กันภัย

๑๙/๑/๒๕๒๕
๙/๓/๒๕๕๙

วัดโพนสว่าง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระสมพร สนฺตมโน ใจคง

๒๘/๑/๒๕๒๕
๙/๓/๒๕๕๙

วัดโพนสว่าง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระทนงศักดิ

์

จนฺทธมฺโม ชำนาญ

๒๙/๔/๒๕๑๗ ๒๓/๑/๒๕๕๗

วัดลัฏฐิวัน  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระฉลอง ิตสีโล สกุลเอียง

่

๕/๑๐/๒๕๑๔
๘/๗/๒๕๕๙

วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระณัฐพงษ์ จิตฺตสํวโร วังคีรี

๑๐/๙/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระสมชาย สนฺตจิตฺโต อึงแสง

้

๘/๖/๒๕๓๙ ๘/๗/๒๕๕๙
วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๒๙๗
สามเณรฉรัญธร  ภูภักดี

๑๕/๒/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระทองล้วน อาภาธโร หัสดีคล้ายเพชร

๘/๗/๒๔๙๑ ๒๐/๑/๒๕๕๓

วัดห้วยทับช้าง  

ลย ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระสถิต สมฺมจิโต สีทอนสุด

๔/๕/๒๕๐๓
๒๕/๖/๒๕๕๘

วัดอินทร์แปลง  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระเทพพิทักษ์ กิตฺติาโณ บุญตัง

้

๑๔/๖/๒๕๑๕ ๓๑/๒/๒๕๕๗

โพธิชัยมงคล

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระประภาส ปภสฺสโร ปริสุทโธ

๓/๓/๒๕๑๙ ๗/๗/๒๕๕๗
ดอยวิเวก  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรกรกฏ  แก้วสุพรรณ์

๖/๖/๒๕๔๖
 ทองสว่างศรีนวล  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระทวี ปภสฺสโร รักแจ้ง

๕/๕/๒๔๙๑
๑๐/๑๐/๒๕๕๓

เทพพุทธรังษี  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระสุวรรณ ยติกโร บุญเพ็ง

๑๐/๑๒/๒๕๑๕

๗/๗/๒๕๕๙
เทพพุทธรังษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระสมเกียรติ กิตฺติสาโร จันดี

๕/๕/๒๕๑๕ ๕/๕/๒๕๕๔
ปาสันติธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระสุนิตย์ ถาวโร พลกอง

๑๕/๐๒/๒๕๒๕
๑๒/๔/๒๕๕๘

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๐๗
สามเณรขจรศักดิ

์

 ขันแก้ว
๓/๓/๒๕๒๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๐๘
สามเณรฉัตรเพชร  กล่อมจอหอ

๒๖/๘/๒๕๓๙

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๐๙
สามเณรพิสิทธิ

์

 คำมา
๘/๑/๒๕๔๓

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรฉัตรเพชร  กอพล

๓/๓/๒๕๔๓
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๑๑
สามเณรอนุชา  ดาขันธ์

๑๑/๒/๒๕๔๕

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๑๒
สามเณรธนันชัย  คล้ายมี

๑๗/๗/๒๕๔๕

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๑๓
สามเณรสุขไพศาล  มงคลชัย

๙/๙/๒๕๔๕
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๑๔
สามเณรทัศนัย  โมฆรัตน์

๑/๑/๒๕๔๖
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๑๕
สามเณรสมชาย  บรรณารักษ์

๑/๑/๒๕๔๖
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๑๖
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ภิทักวาป
๓/๓/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๑๗
สามเณรสมศักดิ

์

 แก้วดอนไพร
๓/๓/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๑๘
สามเณรขจรเกียรติ  ขันแก้ว

๓/๓/๒๕๔๖
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๑๙
สามเณรนิรุต  อย่ามีภัย

๖/๖/๒๕๔๖
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๒๐
สามเณรชนกันต์  หาญเอียม

่

๖/๖/๒๕๔๖
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๒๑
สามเณรธนธรณ์  มาสุ่ม

๙/๙/๒๕๔๖
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๒๒
สามเณรเจิมศักดิ

์

 จันทร์เขียว
๙/๙/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๒๓
สามเณรเจษฎา  กองเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๒๔
สามเณรธวัทชัย  เจ้กจันทึก

๑/๑/๒๕๔๗
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๒๕
สามเณรณัฐพล  แก้วทูล

๒/๒/๒๕๔๗
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๒๖
สามเณรธนวุฒิ  คำเกษ

๓/๓/๒๕๔๗
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๒๗
สามเณรวุฒิชัย  สุวรรค์

๒๔/๙/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระสมศักดิ

์

สุภกิจฺโจ วังสวัสด์
๒/๒/๒๕๓๓ ๗/๗/๒๕๕๙

ศรีพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระศรายุทธ จิตฺตสํวโร แก้วกันหา

๙/๑๑/๒๕๒๕
๔/๔/๒๕๕๙

ศรีสว่างจอมแจ้ง  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระวิวรรธน์ ถิรสทฺโธ ใบยา

๘/๓/๒๕๒๙ ๕/๕/๒๕๕๙
ศรีสว่างจอมแจ้ง  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระทองไสย์ ปฺาธโร โปละ

๑/๑๒/๒๔๙๒ ๒๙/๗/๒๕๕๕

ศรีสว่าง  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระสุบิน คุเณสโก บัวพันธ์

๑๑/๑๑/๒๔๙๑

๖/๖/๒๕๕๗
ศรีอุบลพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๓๓
สามเณรปริญญา  อ่อนโม้

๘/๔/๒๕๔๖
 สะเทียนทอง  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระสมชาย ิตธมฺโม รักสนิส

๔/๕/๒๕๑๕ ๑๔/๖/๒๕๕๙

ปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระฐิฏตะกร านสมฺปนฺโน ปานเหลือง

๑๕/๔/๒๕๑๐
๒/๗/๒๕๕๙

ปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระประเสริฐ อภินฺนโท บุญโย

๒๙/๙/๒๕๐๓
๓/๗/๒๕๕๙

ปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระสีแดง จนฺทโชโต นามมะตะ

๙/๑/๒๕๐๕
๒๕/๔/๒๕๕๗

ศรีกัมพล  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระประสิทธ์ สุทฺธิาโณ ปญญาสิม

๒๕/๕/๒๕๒๗ ๒๔/๕/๒๕๕๘

ศรีชมภู  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระสายันต์ อานนฺโท วังคีรี

๑/๑/๒๕๑๗ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ศรีทัศน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระคมสันต์ สุรเตโช เกิดอุบล

๒๙/๗/๒๕๑๗
๙/๗/๒๕๕๙

ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระบรรจบ ปภสฺสโร ทวีชีพ

๕/๘/๒๕๒๑ ๙/๗/๒๕๕๙
ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๔๒
สามเณรธีรพงศ์  สุวรรณโน

๑๑/๓/๒๕๔๖

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๔๓
สามเณรอนุรักษ์  สุริวงษ์

๑๒/๔/๒๕๔๖

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๔๔
สามเณรจักรพงษ์  มานุสนธิ

์

๑๒/๖/๒๕๔๖

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๔๕
สามเณรณัฏฐ์  มงตลช่วง

๒๒/๔/๒๕๔๗

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระสนิท อคฺคธมฺโม ดนตรี

๒๐/๕/๒๕๑๔ ๕/๑๒/๒๕๕๘ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม
 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระจักราวุฒิ กิตฺติวุฑฺโฒ อุมุล

๑๐/๑๐/๒๕๓๑

๕/๖/๒๕๕๙ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม
 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๔๘
สามเณรธนาดร  พันธ์สาย

๒๔/๑/๒๕๔๔

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๔๙
สามเณรธีรเดช  วิทยเวทย์

๑๒/๒/๒๕๔๔

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๕๐
สามเณรพุฒิพงศ์  คุณพรรษา

๑๕/๗/๒๕๔๖

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๕๑
สามเณรสุรชัย  

แจ่มเจริญพรดำรง
๑๔/๘/๒๕๔๖

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๕๒
สามเณรยงยุทธ  ดำรงเชิดชู

๒/๑๑/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๕๓
พระดี พุทธสโร วันณุลัย

๑/๓/๒๕๑๘ ๖/๖/๒๕๓๙
ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระเหรียญทอง ธีรปฺโ ขานด่อน

๔/๔/๒๔๘๙ ๑๗/๔/๒๕๕๘

ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระสุเทพ จกฺกวโร มณีฉาย

๑๗/๖/๒๕๐๒ ๑๗/๔/๒๕๕๘

ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระณัฐพล ขนฺติพโล สีทองเต้

๒๔/๖/๒๕๓๕ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยเดือ

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๕๗
พระกิตติพงษ์ สนฺติโต ภูมิฐาน

๑๑/๑๑/๒๕๑๖
๒๓/๒/๒๕๕๙

ห้วยเดือ

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๕๘
สามเณรพิสิษฐ์  บุญเศรฐศิริ

๑๕/๙/๒๕๔๓

 ห้วยเดือ

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๕๙
สามเณรเมธาสิทธ์  อุปทัง

๒๑/๒/๒๕๔๕

 ห้วยเดือ

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระบุญเลือน

่

ถาวรปฺโ ตอเสนา

๒๙/๑/๒๕๒๐ ๒๔/๕/๒๕๕๘

ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระสมควร ขนฺติโสภโณ พิมจันทร์

๒/๒/๒๕๐๒ ๘/๒/๒๕๕๙
ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระยอด ยติโก ชัยเชิด

๘/๕/๒๕๑๘ ๑๑/๕/๒๕๕๔

ดอยสวรรค์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระพิทักษ์พงษ์ ภทฺทโก ดงสงคราม

๑๕/๙/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๘

โนนสว่าง  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระครุฑราช ปภสฺสโร สุนทราวิรัตน์

๑๙/๒/๒๕๓๐
๕/๖/๒๕๕๙

ปานาฝาย  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระสนัน

่

จนฺทสาโร พลเสนา
๔/๕/๒๔๙๑

๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ปาเวฬุวัน  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระชาย สิริมงฺคโล พนารักษ์

๑๑/๑๒/๒๔๙๗
๒๘/๕/๒๕๕๑

ศรีจำปา  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๖๗
พระโพธิ

์

โกวิโท ขาวพวน

๐๒/๑๑/๒๔๘๓
๑๒/๓/๒๕๕๙

สวนอัมพวัน  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระสมทบ ปภาโส สุคงเจริญ

๒๑/๙/๒๕๓๑ ๔/๑๑/๒๕๕๘
หนองแห้วพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระสมพงษ์ สิริจนฺโท ทินจันทร์

๑/๑๐/๒๕๓๕
๖/๕/๒๕๕๗

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระสิทธิชาติ นรินฺโท มูลดี

๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๗

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระภานุพงษ์ จารุเตโช ทินน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๗

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๗๒
สามเณรธิติวุฒิ  สายทอง

๗/๕/๒๕๔๒
 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๗๓
สามเณรชาญชัย  บรรณบดี

๒๕/๔/๒๕๔๓

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๗๔
สามเณรตะวัน  มากมี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 ใหม่ศรีชมภู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๕๙/๐๓๗๕
สามเณรวีระพงษ์  ธนะบุตร

๒๕/๓/๒๕๔๔

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๗๖
สามเณรสุรพษ  กาพย์กร

๑๙/๖/๒๕๔๖

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๗๗
สามเณรแม๊กกี

้

 ยมพันธ์

๒๘/๒/๒๕๔๗

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๗๘
สามเณรจิระศักดิ

์

 เกษทองมา
๙/๓/๒๕๔๗

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๗๙
พระวีระพงษ์ กิตฺติาโณ ขวาโยธา

๙/๕/๒๕๓๗ ๓/๖/๒๕๕๙
จอมมณี  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระณัฐวุฒิ ปติภาโส พรมฤทธิ

์

๑๓/๗/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ถำผาสวรรค์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระธงชัย ปสุโต พูลชมภู

๒๓/๒/๒๕๓๑ ๒๓/๙/๒๕๕๙

ถำผาสวรรค์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระถีระพงษ์ จารุธมฺโม มาคพัฒน์

๒๙/๙/๒๕๑๓ ๓๙/๙/๒๕๕๙

ถำผาสวรรค์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระทองไสย ทีปวํโส ทับทิมไสย

๑๘/๑๑/๒๕๐๖ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

ถำผาสวรรค์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๘๔
สามเณรอัครพนธ์  พาหา

๑๙/๑/๒๕๔๔

 ถำผาสวรรค์  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระพรมนี พฺรหฺมจาโร ปดธรรมมา

๑/๑/๒๔๙๑ ๒๙/๔/๒๕๕๖

ทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระสมภาร ภูริาโณ แผดวิรัย

๖/๔/๒๔๙๑ ๒/๗/๒๕๕๙
ทรงธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระสุรเชษฐ์ ทีปธมฺโม สุระพินิจ

๒๙/๑๐/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ไทรคำ  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระเสวียน อนาวิโล ดอนนำขาว

๙/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไทรคำ  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระอภิสิทธิ

์

โฆสทินฺโน สิงยะเมือง

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไทรคำ  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระจิรทีปต์ อธิวโร กรมลี

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ไทรคำ  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระรุ่งโรจน์ โชติปฺโ บุญประคม

๒/๕/๒๕๓๘ ๑๙/๔/๒๕๕๙

นาคหงษา  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระวรุฒ กิตฺติสาโร บุญประคม

๑๗/๒/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

วินัยสังวร  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระธงชัย จนฺทปฺโ นามตะ

๑๘/๑๐/๒๕๓๑
๑๒/๗/๒๕๕๙

วินัยสังวร  

ลย ๔๑๕๙/๐๓๙๔
พระสิริพงษ์ ธมฺมธโร มีอาสา

๑๕/๙/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙
ศรีทองสามัคคีธรรม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๙๕
พระทินกร อาภากโร จัดนอก

๙/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙
ศรีทองสามัคคีธรรม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระเอกชัย วิสุทฺโธ พลดงนอก

๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
ศรีทองสามัคคีธรรม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๙๗
พระอินทร์ สุขิโต เกตุภูงา

๑/๒/๒๔๘๙ ๕/๗/๒๕๕๗ ศิริธัมมารัตนานุสรณ์
 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระสมพงษ์ อชิโต เย็นจัตุรัส

๒๒/๙/๒๕๓๔
๒/๑/๒๕๕๘ ศิริธัมมารัตนานุสรณ์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระศิรานุสรต์ สิริปฺุโ ประสาน

๒๖/๕/๒๕๒๗ ๑๑/๑/๒๕๕๙
ศิริธัมมารัตนานุสรณ์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระเลิศพงษ์ วิสุทฺโธ ชุนรัมย์

๑๕/๕/๒๕๓๔ ๑๓/๖/๒๕๕๙
ศิริธัมมารัตนานุสรณ์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระสาธิต ปณฺฑิโต ประดับเพ็ชร

๒๕/๓/๒๕๓๘ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระวีระยุทธ ยสินฺธโร มานะรมย์

๒๙/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระเดชา วุฑฺฒิสาโร มาสุข

๒๙/๑๒/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระไกรลาศ อตฺตโม เพชรลือชา

๒/๑๑/๒๕๒๗
๓/๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระถาวร อคฺคปฺโ ฟลโคตร

๖/๘/๒๕๐๔
๒๓/๓/๒๕๕๙

สระจันทร์  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระกิตติศักดิ

์

สิริจนฺโท เก็บทอง

๒๐/๑๐/๒๕๓๒

๘/๕/๒๕๕๙
สระจันทร์  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระสกุล สนฺตจิตฺโต พิมพา

๑๕/๒/๒๕๓๔
๘/๕/๒๕๕๙

สระจันทร์  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระพิชัย าณโสภโณ ทนภรา

๙/๔/๒๕๓๔ ๘/๕/๒๕๕๙
สระจันทร์  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระประมร สุภจาโร อันคำ

๑๐/๕/๒๕๒๐
๔/๕/๒๕๔๘

สว่างเกาะแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒ / ๑๖

้
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่
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ลย ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระแสงอรุณ อภินนฺโท แสงตาปน

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๑๔/๔/๒๕๕๙

สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระปานเพชร ปฺาธโร ทวีกุล

๑๘/๒/๒๕๓๖ ๒๔/๔/๒๕๕๙

สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระสุรศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม คุ้มครอง

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

๖/๕/๒๕๕๙
สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๑๓
พระชัยยศ จนฺทโก คุ้มครอง

๒๑/๖/๒๕๓๗
๖/๕/๒๕๕๙

สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระศักดิปญญา

์

ปฺาวโร ลาดตระเวน

๒๐/๑๐/๒๕๓๘

๖/๕/๒๕๕๙
สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระทรงฤทธิ

์

ถาวรจิตฺโต นามมุนลา
๖/๒/๒๕๓๖ ๑๑/๔/๒๕๕๘

สันติธรรมวาส  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระวัชระ โชติวโร เมืองมัจฉา

๒๖/๓/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๑๗
สามเณรทนงศักดิ

์

 ฝนดี
๙/๔/๒๕๔๒

 สามัคคีธรรม  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระบุญธรรม อาจาโร พิมเขตร

๑/๑๑/๒๕๑๕ ๒๒/๔/๒๕๕๙
ห้วยไคร้ศรัทธาธรรม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระประหยัด ปภสฺสโร รัตนแสง

๑๐/๖/๒๕๑๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙
ห้วยไคร้ศรัทธาธรรม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระศราวุฒิ ธมฺมวโร สอนบุบผา

๑๖/๗/๒๕๓๑ ๒๙/๖/๒๕๕๙
ห้วยไคร้ศรัทธาธรรม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระยุทธกาล สุมงฺคโล ตุ่นเฮ้า

๓๐/๗/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙
ห้วยไคร้ศรัทธาธรรม

 

ลย ๔๑๕๙/๐๔๒๒
พระธงชัย ปฺุมโน ช้างทอง

๑๓/๑๒/๒๕๒๒
๓๑/๕/๒๕๕๘

อุทัยบรรพต  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๒๓
พระเตีย

้

ปฺาธโร สินทรัพย์

๑๒/๐๓/๒๔๙๐ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘

กู่คำ  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระจีรศักดิ

์

จิรวฑฺฒโน ภูศรีฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

กู่คำ  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระธวัชชัย สิริธมฺโม เกษทองมา

๒๖/๐๗/๒๕๒๐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระเอกรินทร์ จิตฺตสํวโร ก้านพลู

๐๘/๑๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระสกล สิริปฺุโ บุญเรือน

๒๑/๐๓/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระณรงค์ ถาวรธมฺโม จงสถาวร

๒๓/๐๑/๒๔๙๗ ๑๙/๑๐/๒๕๔๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระเบน กนฺตสีโล ศรวิษฐานนท์

๐๘/๑๐/๒๕๐๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระอุทิตย์ เมธิโน พลซา

๐๗/๐๒/๒๕๒๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระสุริยะ วิสุทฺโธ ทับพิลา

๓๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระวีรยุทธ สุมโน ประเสริฐ

๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๓๓
พระพัทยา ปฺุาคโม แสนเหมทอง

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๓๔
สามเณรนนทกร  คำมี

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๓๕
สามเณรสิรธีร์  ลุนระวงศ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรปาริวัฒน์  จุลละนันท์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๓๗
สามเณรองอาจ  ผางสี

๒๖/๔/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๓๘
สามเณรสุทธิพงศ์  สุนประทุม

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๓๙
สามเณรกิตติชัย  แทนเครือ

๗/๙/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรจิรพงศ์  คำคุณนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๔๑
สามเณรคทาวุธ  โยธาภักดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๔๒
สามเณรรุ่งทิวา  สารศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๔๓
สามเณรต้นตระการ  นิสาร

๙/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๔๔
สามเณรประพันธ์  โชคบัณฑิต

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓ / ๑๖

้
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ลย ๔๑๕๙/๐๔๔๕
สามเณรณัฐวุฒิ  รันใจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๔๖
สามเณรพานิช  เหล่ารัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๔๗
สามเณรอธิการ  ศรีพารา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๔๘
สามเณรคมกริช  นิตะยะโรจน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๔๙
สามเณรสุขเนตร  สีลาสิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๕๐
สามเณรอนันต์เทพ  ติสระ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๕๑
สามเณรธีรศักดิ

์

 บุญมี

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๕๒
สามเณรยงยศ  วรรณไชย

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๕๓
สามเณรสรายุทธ  กุดหอม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๕๔
สามเณรอนันตสิน  โตเปยม

๑๔/๘/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๕๕
สามเณรไพรัช  พึงมีสุข

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๕๖
สามเณรณัฐวุฒิ  ศรีอาจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๕๗
สามเณรศุภกร  สีดามุย

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๕๘
สามเณรธัญเทพ  ปญญาดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๕๙
สามเณรกิตติธัช  ขัติสอน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๖๐
สามเณรธนดล  มุกอาษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๖๑
สามเณรนนทกิจ  คำมี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๖๒
สามเณรภานุพงศ์  กองสิงห์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๖๓
สามเณรสิทธา  ผุยขันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๖๔
สามเณรภูสิทธิ  เพชรราช

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๖๕
สามเณรพีรพล  พรมพร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๖๖
สามเณรยุทธจักร  ทองจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๖๗
สามเณรแสนชัย  ภักมี

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๖๘
สามเณรฉัตรชัย  สิงโต

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๖๙
สามเณรเอกพล  โยทุม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๗๐
สามเณรอลงกรณ์  วงศ์คำโสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๗๑
สามเณรทักษ์ดนัย  พิมพ์เกาะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๗๒
สามเณรธีรชาติ  คูณเมือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๗๓
สามเณรปติพงษ์  นิพวงลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๗๔
สามเณรวุฒิชัย  มะลิคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๗๕
สามเณรสุรศักดิ

์

 บุญเลิศ
๕/๘/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๗๖
สามเณรบรรณสาร  ภูสุจิต

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระวรวุฒิ ธิตสีโล เจนจบ

๐๑/๐๘/๒๕๒๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

ผาฝายพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระเสก อมโร ศรีบุญมี

๐๑/๐๒/๒๕๒๔ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

พรมดีสามัคคี  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระเสนอ าณปฺโ ชัยยะโส

๐๑/๑๐/๒๕๑๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสมบูรณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔ / ๑๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระศักดิณรงค์

์

อาภสฺสโร บิดาศรี

๐๑/๑๒/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๘๑
สามเณรไตรภพ  แก้วคำใสย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๐

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๘๒
สามเณรจิรานุวัฒน์  ชาระมาตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๘๓
สามเณรสิทธิชัย  สงสอน

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๘๔
สามเณรธีรพงษ์  แสนคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๘๕
สามเณรณัฐวุฒิ  แสนหล้ากล

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๘๖
สามเณรชลกร  โคปน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๘๗
สามเณรศราวุธ  ขันชัยภูมิ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๘๘
สามเณรสันติสุข  เค้าสิม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๘๙
สามเณรนันทชัย  จันทร์แก่น

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรชัยสิทธิ

์

 เจริญสว่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๙๑
พระคนิตย์ เขมปฺโ ทองอ่อน

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๙๒
สามเณรกิรกิติ  แก้วกุดฉิม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๙๓
สามเณรธีรนาฎ  จันทัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๙๔
สามเณรธวัชชัย  อุทธบูรณ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๙๕
สามเณรพงศกร  ช่างคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๙๖
สามเณรสุรศักดิ

์

 เนืองศรี

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระคำตา สุจิตฺโต ปะติระเตสัง

๐๒/๐๘/๒๕๐๓ ๐๗/๑๑/๒๕๕๑

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๙๘
พระประหยัด อธิปฺโ แก้วคาม

๑๖/๐๒/๒๕๐๗ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระทรงเดช คุณธมฺโม แก้วบุญศรี

๓๐/๐๙/๒๕๑๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระสำเนียง ธมฺมจิตฺโต ลิภา

๑๕/๑๒/๒๕๑๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระพิพัฒน์ ปภสฺสโร ลาหัวคน

๒๙/๐๗/๒๕๒๕ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระกิตติพศ สุภทฺโท วาดวารี

๑๓/๑๒/๒๕๓๔
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระปน านุตฺตโร ปราบพารา

๐๔/๐๑/๒๔๙๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระพันธ์ ธีรปฺโ สาดแล่น

๒๐/๐๕/๒๔๙๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระสิทธิพงษ์ ถิรปฺโ สีมายา

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระทศพล ผาสุโก นามเสนา

๐๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระชำนาญ สุขิโต คามกะสก

๒๔/๑๐/๒๕๒๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระทรงศักดิ

์

ปฺาวุฑโฒ สุขสาคราม

๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระเจรจิตร พุทฺธสโร ทศภานนท์

๑๘/๐๘/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระธีรยุทธ สุทฺธาโณ บัวทุม

๑๖/๐๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๑๑
พระศรชัย อิทฺธิธโร คงมังคะละ

๑๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระคำใส ปภาธโร เต่าทอง

๒๑/๐๘/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระตะวัน กตธมฺโม ศรีฝาย

๐๘/๐๑/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระสิทธิชัย ทินฺนาโณ ชัยสงค์

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๕ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระประเทียง กลฺยาโณ เขียวขำ

๐๗/๐๙/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระลิขิต วิจิตฺโต ทองสม

๒๙/๐๔/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๑๗
สามเณรธนายุทธ  พิมภากุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๑๘
สามเณรประเสริฐ์  เพชรเงิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๑๙
สามเณรนิคม  เดชยศดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๒๐
สามเณรสิทธิชัย  เสมาพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๒๑
สามเณรอนุชิต  สัสดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๒๒
สามเณรธรรสรณ์  ชามนตรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๒๓
สามเณรสุธวัช  มูลกองศรี

๒/๑๒/๒๕๔๕

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๒๔
สามเณรเอกลักษณ์  ศรีบุญสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๒๕
สามเณรอภิชิต  เตินเตียน

๔/๑/๒๕๔๖
 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๒๖
สามเณรวุฒิไกร  ประสมเพชร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๒๗
สามเณรพศวัต  วงษ์ลา

๖/๕/๒๕๔๖
 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๒๘
สามเณรราชวัตร  จันผักแว่น

๒๐/๗/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๒๙
สามเณรชัยวัฒน์  ศรีทองใบ

๑๔/๙/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๓๐
สามเณรปรีชา  ศรีลาง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๓๑
สามเณรนวมินทร์  โพธิศรีงาม

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๓๒
สามเณรธนพล  พลพันธ์

๓/๑๑/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๓๓
สามเณรทินกร  อายุอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๓๔
สามเณรฐิตินันท์  ศรีผิวผาก

๑๓/๓/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๕๙/๐๕๓๕
สามเณรณัฐพล  แสงจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๖ / ๑๖

้
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