
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๘๒๔ รูป ขาดสอบ ๑๙๕ รูป คงสอบ ๖๒๙ รูป สอบได้ ๕๐๑ รูป สอบตก ๑๒๘ รูป (๗๙.๖๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระมนศักดิ

์

สุจิณฺณธมฺโม สมอุดม

๒๔/๐๙/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

กกต้อง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระชัยวัฒน์ จนฺทโชโต จันทร

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กกต้อง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรนิรวิทย์  ไชยกา

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

 กกต้อง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระมานพ ธมฺมทีโป บุญญนันท์

๑๕/๘/๒๕๓๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระธีรวัฒน์ าณธโร ภูมี

๒/๗/๒๕๓๔
๒๐/๐๖/๒๕๕๙

กลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระบุญชู ปฺาวุฑฺโฒ อินชัยยา

๒๔/๙/๒๕๐๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระธีรเพชร สทฺธาสมฺปนฺโณ มีศรี

๙/๖/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

กลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรเฉลิมชัย  ครวรรณ

๑๒/๓/๒๕๔๖

 กลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ศิลาสุก
๓/๙/๒๕๔๖

 กลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรธนกร  แก้วดารา

๒๒/๙/๒๕๔๖

 กลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรพีรพล  ตัวดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระชานนท์ สุชาโต กวนสีทัด

๐๗/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โกศลมัชฌิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระวุฒิชัย จตฺตมโล พิมพ์พงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โกศลมัชฌิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระสมบิน สุจิตฺโต เฮ้าสา

๐๒/๐๙/๒๕๒๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

โคกกุง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระสมรักษ์ กตธมฺโม คุณขยัน

๑๑/๑๐/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกกุง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระนิรันทร์ านิโย พลอุ่น

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกกุง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระสัญญา ชาคโร ฮาดทักษ์วงศ์

๑๘/๖/๒๕๑๗ ๑๖/๔/๒๕๕๙

จอมพล  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระศุภฤกษ์ ปฺาธโร คนงาม

๒๐/๐๓/๒๕๐๗ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

จิตตสาโรศรัทธาราม
 

นพ ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธจิตฺโต แสงพรหม

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชลธารบุญญาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระสรศักดิ

์

สุจิณฺโณ พรมพืน

้

๑๖/๑๐/๒๕๓๐
๓๐/๔/๒๕๕๘

ดอนม่วง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระภักดี ธีรปฺโ ราขธรรม

๐๗/๐๑/๒๔๙๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุปุน  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระณัฐกานต์ ิตธมฺโม บรรหาร

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรวิชยุตม์  พุทธวงค์

๑๑/๓/๒๕๔๔

 น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอนันตสิน  ลุนบุตร

๒๕/๕/๒๕๔๖

 น้อยโพธิคำ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรนิติภูมิ  พันฤทธิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๖

 น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรพีระวัส  การินทร์

๒๕/๖/๒๕๔๖

 น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระหนูสินธ์ ปยุตฺโต หอมทรัพย์

๒๐/๒/๒๔๙๐
๒/๓/๒๕๕๘

นาโพธิ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระศุภเวช สุภทฺโต แสงสุวรรณ

๒๗/๗/๒๕๒๒ ๑๐/๗/๒๕๕๕

เนินสะอาด  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระสิงหา สีลสํวโร กุตารักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๒๒
๑๐/๑/๒๕๕๘

เนินสะอาด  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระประเดิม อติพโล ขุนเชียง

๑๐/๑๑/๒๕๐๘
๑๘/๗/๒๕๔๒

ประดิษฐ์บุปผาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระติง

่

นาถกโร จันชาลี
๑/๘/๒๔๙๔

๒๙/๑๒/๒๕๕๗

ประดิษฐ์บุปผาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระสง่า วายาโม นามิง

่

๒๒/๒/๒๕๒๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙
ประดิษฐ์บุปผาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระดำรง กตธมฺโม พองผลา

๑๙/๐๕/๒๕๓๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ปามหาวัน  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระสุรที สุธมฺโม ศาเมือง

๒๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปามหาวัน  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระพรเทพ ปภสฺสโร ดีทา

๐๓/๑๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระศรยุทธ สิริภทฺโท ถ้วยทอง

๓๑/๙/๒๕๑๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระศุภคชาติ สุชาโต พรมจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระรังสินันท์ เทวธมฺโม รังสีสว่างพร

๑๓/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระนิธิกร กิตฺติปฺโ บุตทัศ

๒๒/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระสัมฤทธิ

์

สิริโสภโณ บริบาลบุษกร

๑๙/๓/๒๕๑๔ ๒๖/๔/๒๕๕๖

พระอินทร์แปลง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระธนาณัติ กิตฺติสาโร ขุนศรี

๑๙/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๕๙

โพนแก้ว  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรอนุชัย  เสนารัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระมงคล อนุตฺตโร ไหลหาโคตร

๕/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพนสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระปญญา สุเมโธ สารีบุตร

๒๙/๖/๒๕๐๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

มงคลรัตนาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรไพโรจน์  มหาโคตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๐

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรพัฒนพงษ์  หัดสา

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรธรรมธัช  โพธิตา

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรพีรพัฒน์  สินทัดจะกะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรพุทธิพงษ์  ดีพรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรจรกิติ  ภาคะไชย

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรกวีวัตร  อินลี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรสุเมธ  นาคพลี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรกิตติพัฒน์  แก่นจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรพิชัย  ตุ่มอ่อน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ชินจักร

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรกิตติภณ  สายมาลัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรพลฤทธิ

์

 เก็งชัยภูมิ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระณัฐวุฒิ สุจิณโณ โพธิราช

๑๕/๐๙/๒๕๓๘
๖/๐๕/๒๕๕๙ เวินพระบาทภูกระแต

 

นพ ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระพิชิต อตฺตทีโป เรืองขจร

๕/๑๐/๒๕๐๐
๙/๗/๒๕๕๙ เวินพระบาทภูกระแต

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๑๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระวราวุฒิ กิตฺติธโร สิงห์บุตร

๑๖/๐๑/๒๕๓๒ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ศรีคุณเมือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระมงคล อุทโย ธงวิชัย

๑๒/๐๕/๒๕๒๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีคุณเมือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระสนัน

่

สุวโจ บุปผาวรรณ์

๑๕/๐๑/๒๕๒๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีคุณเมือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรธนากร  กันหาวงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระบุญยืน ธมฺมกาโม บุญประถม

๑๙/๒/๒๔๙๘ ๒๓/๕/๒๕๕๑

ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระต่อทอง ธีรปฺโ คำเกลียง

้

๑๓/๗/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระธนศักดิ

์

ิตธมฺโม คุณบุราณ
๓/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระณัฐพัชญ์ าณวีโร ภคจิระพงศ์สุข

๓๐/๑๑/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรธนากร  บุญคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรภาณุวัฒน์  จำปาทัศน์

๒๒/๑/๒๕๔๗

 สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระอรรคเดช อคฺคปฺโ มีนาค

๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระเกียรติศักดิ

์

จนฺทปฺโ บรรหาร

๐๙/๑๐/๒๕๒๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระภาณุพงค์ อคฺคปฺโ ขันวัง

๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระวัชระพงษ์ ธมฺมวโร บุตรแสน

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระธีระพล ชุติปฺโ บรรหาร

๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระสิทธิชัย สุธมฺโม สำราญสุข

๒๙/๐๙/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระขาว ปยุตฺโต ศรีวรสาร

๐๕/๐๒/๒๔๙๑ ๐๖/๒๒/๒๕๕๖

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระภาณุเดช จตฺตมโล ไสยวิบูลย์

๐๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๗

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระราตรี มธุโร โชติรักษา

๑๕/๐๖/๒๕๐๖ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระถาวร านวโร โทรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๐๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระสมพงษ์ อธิปฺโ มณีกัญญ์

๒๗/๑๒/๒๕๐๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระสมัย คุณากโร ไตรมีแสง

๐๔/๐๓/๒๕๑๕ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระสุนทร ติกฺขปฺโ ชนะพจน์

๒๒/๐๔/๒๕๑๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระยุทธศาสตร์ สีลสมฺปนฺโน หัดระสา

๒๖/๐๘/๒๕๒๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระขจรศักดิ

์

สุธมฺโม อกนิต

๑๒/๐๗/๒๕๐๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระศักรินทร์ สิรินฺธโร เนาวรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระธีระวุฒิ จิรวุฑฺโฒ พรมวงษา

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระชนินทร์ โชติวํโส ทองถนอม

๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระเชิต เตชธมฺโม ไชยสุระ

๑๔/๐๔/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระสมศักดิ

์

จิรวฑฺฒโน สุขภูวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระคมกริช วชิรวณฺโณ อนุวรรณ

๑๐/๐๙/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระกมลภูมิ ภูริปฺโ อนุวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระเศรษฐา พุทฺธสีโล วดีศิริศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระมรกต โชติปฺโ เมืองโคตร

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระยุทธนา หาสธมฺโม กาสี

๒๐/๐๓/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระไชยยันต์ จิตฺตสํวโร ก่านจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๒๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรรุ่งโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

 ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรชิราวุทย์  ศาสตราชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

 ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรสรรเพชญ  พรมประเกต

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรปริวัฒน์  สีตะแกะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรวาสนา  ทาคำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรมงคล  ดำเนินงาม

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรธนพล  โพธิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรชาญชัย  โสภาบับ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรแก้วกันยา  เหง้าหลวงลาด

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระกฤษฎา กิตติปฺโ ธงวิชัย

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ดงปายูง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระพรภิรมณ์ กิตติาโน คัณทักษ์

๑/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๓/๒๕๕๙

ดงยอ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระพงษ์สิทธิ

์

ิตาโณ คำหาญ

๑๓/๔/๒๕๓๕ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

ตาลกุด  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระวิรัตน์ โอภาโส พรมราช

๑๘/๐๑/๒๕๑๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

บ้านเหล่าน้อย  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระสุนิตย์ ธีรวํโส มาตย์ภูธร

๓/๔/๒๕๓๘ ๖/๑๒/๒๕๕๘ ปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระสมัย สุปภาโส ชัยแสง

๒๔/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙ ปาโนนนำคำทรงธรรม

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๑๑

พระปราโมทย์ ชยวุฑฺโฒ ละมงคล

๑๘/๐๓/๒๕๑๒ ๑๘/๐๔/๒๕๕๕

พระกลางท่า  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๑๒

สามเณรทักษ์ดนัย  ตะคุรัมย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

 พระกลางท่า  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๑๓

สามเณรคเณศร์  แพรเผือก

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

 พระกลางทุ่ง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๑๔

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 จำปา

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 พระกลางทุ่ง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๑๕

สามเณรสมเพชร  เชือคำหด

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๑๖

สามเณรธีรวัฒน์  เนืองสากล

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๑๗

สามเณรศุภลักษณ์  สุบรรณาจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรณัฐพล  นนเลาพล

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๑๙

สามเณรอนัญฎา  มหาชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรณัฐพล  คำมุงคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๒๑

สามเณรธงชัย  แก้วใส

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๒๒

สามเณรวิชิตชัย  แก้วใส

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๒๓

สามเณรนิภัทร  แพงพรมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๒๔

สามเณรวีรภัทร  โรคน้อย

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๒๕

สามเณรพูลเทพ  เด็ดเดียว

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรสิงหา  อักษราชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรอนุสรณ์  สิงห์ด้วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๒๘

สามเณรสถาพร  วงษ์สุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๒๙

สามเณรวีรวุฒิ  ดีทุ่งน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔ / ๑๕

้
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นพ ๔๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรรณชัย  จิตอามาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๓๑

สามเณรสิทธิพร  เกตุพิลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๓๒

พระณรงฤทธิ

์

อิทฺธิโชโต สิงห์ศรี

๓๐/๐๖/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พันทคีรี  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๓๓

พระอดิพงศ์ อติเมโธ สารสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนแพง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๓๔

พระธนโชติ อตฺถสุโภ ยศประสงค์

๓๐/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

มรุกขนคร  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๓๕

พระณัฐพงษ์ อุฬาโร ภูทัศน์

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

มรุกขนคร  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๓๖

พระวรัชญ์ ธมฺมทีโป หลวงสิบ

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

มรุกขนคร  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๓๗

สามเณรวุฒิพงศ์  น้อยอัน

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

 มรุกขนคร  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๓๘

พระอนุชิต อธิปโ ชืนธรรมนาถ

่

๑๐/๑๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๓๙

สามเณรอิทธิกร  ปราบนอก

๗/๐๙/๒๕๔๓

 ศรีมงคล  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระจักรพงษ์ เกตุธมฺโม อัครวงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๓๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

ศรีสะอาด  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๔๑

พระศรชัย สนฺติกโร วงศ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๔๒

สามเณรสมัก  ดวงดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๔๓

สามเณรจิระศักดิ

์

 อรรคศรีวร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๔๔

สามเณรธนวัติ  นางเมาะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๔๕

สามเณรธรรมรักษ์  เย็นไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 หนองกุดแคน  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๔๖

พระสมาน อตฺถกาโร พิทักษ์การ
๑/๙/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙

หนองสะโน  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๔๗

พระสหายราษฐ์ จินตามโย มิตรอารักษ์

๑๘/๖/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองสะโน  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๔๘

พระจิตติชัย ปฺาทีโป พวงบุตร

๐๘/๐๒/๒๕๒๒ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

กลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๔๙

สามเณรดิเรก  แก้วพิกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 ท่าโพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรอนุชิต  อินธิแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 ท่าโพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๕๑

สามเณรศราวุธ  วงศาไชย

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 ท่าโพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๕๒

สามเณรนพดล  อินธิแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าโพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๕๓

สามเณรเทพกานต์  ตรีรส

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งโพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๕๔

พระภัทร์ ทีฆายุโก

ภวภูตานนท์ ณมหาสารคาม
๒๘/๐๑/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๕๕

พระปญญา โรจนาโณ ไชยสุนันท์

๐๗/๐๓/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๕๖

พระคมสันต์ ฉนฺทชาโต ขันโพธิน้อย

์

๑๔/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปานาแกน้อย  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๕๗

สามเณรบริบูรณ์  เชือดวงผุย

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

 ปานาแกน้อย  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๕๘

พระสุวรรณ เกสโร จันทร์เกษร

๒๐/๐๘/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิสุทธิญาณ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๕๙

พระกฤษฏพล เมตฺติโก คำลุน

๐๒/๐๖/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิสุทธิญาณ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระคุณธรรม ปมุตฺโต ไชยยงค์

๐๙/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิสุทธิญาณ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๖๑

พระศักดิดา

์

โชติโก พ่อสียา

๑๘/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิสุทธิญาณ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๖๒

พระชุติพนธ์ ฉนฺทปาโล ยินดีทรัพย์

๑๕/๐๗/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิสุทธิญาณ  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๖๓

พระไพบูลย์ วิมโล อุดมา

๐๘/๐๖/๒๔๙๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๗

พระซอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๖๔

พระสมคิด กตปฺุโ แสงทอง

๐๘/๐๙/๒๕๑๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

พระซอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๑๖๕

พระอดิศักดิ

์

สุภโร เทพพงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๒๘
๒๐/๐๗/๒๕๕๙

พระซอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๖๖

พระสำเนียง ิตธมฺโม ภาโสม

๒๘/๐๖/๒๕๐๖ ๓๐/๒๕/๒๕๕๙

พระซอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๖๗

สามเณรธุวชิต  เหลาบัว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

 พระซอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๖๘

สามเณรนฤพล  แก้วระดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 พระซอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรชัยวัฒน์  วงค์แก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 พระซอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรสุรเชษฐ์  นามบุญแผง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

 พระซอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๗๑

สามเณรไตรณรงค์  พรมแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 พระซอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๗๒

สามเณรธนา  วงศ์แก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 พระซอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรณัฐวุฒิ  เสนาจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 พระซอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๗๔

พระสุทนต์ จนฺทวงฺโส มาจอมศรี

๐๕/๐๙/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๗๕

พระทนงชัย ชีวสุทฺโธ จิตมาตย์

๒๖/๐๗/๒๕๑๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๗๖

พระวรัญู มุตฺตจิตฺโต ธน.ตุ่น

๐๗/๑๒/๒๕๓๒ ๒๙/๐๒/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๗๗

พระธนกิจ ขนฺติพโล วงค์ตาขี

่

๐๕/๑๐/๒๕๒๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๗๘

พระมาณพ สํวโร เมืองสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๒๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๗๙

พระนครไทย ิตสีโล พลราชม

๒๗/๐๑/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรคเณศร์  เชือตาพระ

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๐

 โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๘๑

สามเณรแสนภูมิ  แก้วมาลา

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

 โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๑๘๒

พระจินดาพร จิตฺตธมฺโม จันธมาลี

๒๖/๑๐/๒๕๓๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๔

ศรีจำปา  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๘๓

พระวุฒิชัย ทิวากโร แก้วพิกุล

๒๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเฉลียวนภาลัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๘๔

พระพงษ์ศิริ ปฺาทีโป เชือพล

้

๑๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเฉลียวนภาลัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๘๕

พระนครชัย สิริจนฺโท โพธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีนครานุรักษ์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๘๖

พระจักรกฤษณ์ จิตฺตมโล ปาหลา

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๘๗

สามเณรภานุเดช  เชือคำเพ็ง

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๘๘

สามเณรอภิศร  สูญราช

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๘๙

พระสนัน

่

มหพฺพโล วงค์คะสุ่ม

๒๘/๐๔/๒๕๒๐ ๐๗/๐๑/๒๕๕๘

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระอรพันธุ์ อคฺควโร สมเภา

๑๕/๑๑/๒๕๓๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๙๑

พระกฤศ สุขุมาโล สอนสุชน

๐๖/๐๒/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๙๒

พระวุฒิภัทร จนฺทสโร นานาวัน

๑๗/๐๙/๒๕๓๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๙๓

พระอุดมการณ์ ยสปาโล สีหราช

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๙๔

พระแสงเพชร ขนฺติพโล นารีแพงสี

๑๙/๐๓/๒๕๑๙ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๙๕

พระอาทิตย์ อภิปาโล อิภิวงศ์

๒๓/๐๑๐/๒๕๒๖
๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๙๖

พระยุทธพล มหานาโม มูลสาร

๐๕/๐๑/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๙๗

พระสุพล เตชปฺโ ขวากุดแจ้

๓๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๙๘

พระอธิราช าณทีโป แสงมณี

๐๓/๐๔/๒๕๒๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๕๙/๐๑๙๙

สามเณรวิวัฒน์  ลาดบาศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 สิงห์ทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระวุฒิชัย อตฺตทนฺโต ทองลม

๐๔/๐๑/๒๕๑๓ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

ปาธรรมาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระบัวเลียน จตฺตมโล โพธิวงษ์

์

๐๑/๐๘/๒๕๐๔ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

ปาธรรมาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระสายทอง คุณทตฺโต เคนไชยวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระวิรัช เหมโก ภูดีทิพย์

๑๘/๐๙/๒๕๒๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระนัฐครินทร์ มหายโส เสาศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระสุพัฒ ปภสฺสโร อุปชีวะ

๐๓/๐๔/๒๕๐๓ ๒๖/๐๒/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระดรสวรรค์ ปภากโร อ.ท.ศรี

๐๓/๐๘/๒๕๑๙ ๑๑/๐๓/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระอุทร อริโย ภูพันนา

๑๗/๐๑/๒๕๐๘ ๐๕/๐๘/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระจรัส ปฺาวโร เหมพลชม

๓๐/๐๓/๒๕๒๑ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระฉัตรชัย ปภสฺสโร มณีรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระเดชอุดม ถามวโร ลำเฟอย

๑๐/๐๖/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๑๑

พระสุนทร โกวิโท คูณบุราญ

๐๙/๐๒/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๑๒

พระทองไทย สนฺตจิตฺโต หลักหาญ

๒๔/๐๘/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๑๓

พระจำลอง ปฺาคโม สิงห์โพธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๑๔

พระขจร จนฺทสีโล จุมพระบุตร

๐๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๑๕

พระปติ ทมฺมรโต มโนรักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๑๖

พระอเนก พลวุฑฺโฒ ยงบรรทม

๓๐/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๑๗

พระกฤษดา โชติวโร วงศ์คำจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๑๘

พระบรรพต จิตฺตทนฺโต ภูสอดศรี

๒๔/๐๙/๒๕๐๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๑๙

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ม่วงเรือง

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระธงชัย อธิปฺโ วงษา

๐๑/๐๘/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๒๑

สามเณรสวาท  ชินโท

๐๓/๐๓/๒๔๙๙

 สว่างอารมณ์  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๒๒

พระบัวพัน เขมาสโย ไชยทา

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๒๓

พระสมยศ อาชิโต อินธิราช

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๒๔

พระอิศเรศ อาชิโต อินธิราช

๒๑/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๒๕

พระบุญโฮม ปุธโร สาดี

๑๐/๕/๒๕๑๐
๑/๔/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๒๖

พระเอกพล เอกจิตฺโต นิวงศ์ษา

๑๑/๓/๒๕๓๕ ๑๓/๔/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๒๗

พระวินัย กตปฺุโ ลิภา
๘/๑/๒๕๑๑ ๑๖/๒/๒๕๕๘

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๒๒๘

พระศุภลักษ์ มหาสกฺโก จรูญรักษ์
๑/๑/๒๕๑๕ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๒๒๙

พระกิตติพงษ์ ถิรจิตฺโต ขันทะโฮม
๖/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระณัฐพล กิตฺติโสภโณ บรรยงค์

๓๑/๗/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรธนะพล  คำชนะ

๑๒/๒/๒๕๔๔

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๒๓๒

สามเณรกิตติพล  รักษาเคน
๘/๑/๒๕๔๖

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๒๓๓

สามเณรกิตตินันท์  วะเศษสร้อย
๑/๓/๒๕๔๖

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๒๓๔

สามเณรธนพล  ทัดสา

๓๐/๖/๒๕๔๖

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๒๓๕

สามเณรชินวัต  กุมไธสง

๖/๑๒/๒๕๔๖

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๒๓๖

พระจีรวัฒน์ อนาลโย ศรีศุภลักษณ์

๓/๑๐/๒๕๑๔
๙/๗/๒๕๕๙

ปากาญจนาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๓๗

พระวันชัย โชติจิตฺโต วงษาเนาว์
๔/๙/๒๕๓๖ ๑/๖/๒๕๕๘

โพธิเครือ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๒๓๘

พระอาลาน อตฺตทีโป คนเทียง

๑๒/๑๑/๒๕๑๕ ๑๒/๐๑/๒๕๕๖

ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๓๙

พระวิรัน สุจิตฺโต ดวงภักดี

๑๘/๓/๒๕๒๔ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรสายฟา  ทินกูล

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๔๑

สามเณรสมมาตร  เขียนเสือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๔๒

สามเณรณัฐพล  ฟูธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๔๓

สามเณรกิตติศักดิ

์

 บุตรวงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๔๔

สามเณรพีรพล  เนาวรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๔๕

สามเณรธีรวัฒน์  แก้วมุกดา

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๔๖

สามเณรกิตติศักดิ

์

 วิไลประทุม

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๔๗

สามเณรไกรทอง  ปากดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๔๘

สามเณรเอกพงษ์  มีไกรราช

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๔๙

สามเณรวีรวัฒน์  รักษาวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรภานุวัฒน์  บุญทูล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๕๑

สามเณรทินภัทร  พรมลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๕๒

สามเณรเทพอมร  สุวรรณเพชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๕๓

สามเณรนฤพาน  ขมาธิคุณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๕๔

สามเณรอนุวัต  เตียงชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๕๕

สามเณรอนุลักษณ์  อุ่มภูธร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๕๖

สามเณรศราวุฒิ  ประกิง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๕๗

สามเณรภูวนาท  พัดเพ็ง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๕๘

สามเณรภัทรพล  นามพะทาย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๕๙

สามเณรนพดล  ต่ายเนาว์ดง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรเกรียงไกร  ประกิง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๖๑

สามเณรปฏิวัตร  เดชสอน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๖๒

สามเณรณรงค์กร  เรืองเสมอ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรอนุวัตน์  นาดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๖๔

พระโกมินทร์ กุสลจิตฺโต ชาสงวน

๑๐/๐๑/๒๕๓๙
๙/๐๔/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๖๕

พระศรายุทธ สุมโน บุญทา

๑๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๒๖๖

สามเณรมงคล  วงษาเนาว์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๖๗

สามเณรธวัชชัย  มาตชัยเคน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรพงศกร  จันทรภา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๖๙

พระกฤษฎา สุจิตฺโต สลายนต์

๖/๐๕/๒๕๒๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีหนาถ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรชินภัทร  บุตรสุวรรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๓๙

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๗๑

สามเณรเอกชัย  เชือคำฮด

้

๙/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๗๒

สามเณรทัศธนาธร  สุระนัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๗๓

สามเณรชินกร  คนดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๗๔

สามเณรอภิเดช  บุญยู่

๑๓/๔/๒๕๔๖

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๗๕

พระประมวล ปริยนฺโต พงษ์แสนคำ

๐๑/๐๖/๒๕๓๑ ๐๖/๑๒/๒๕๕๗

ศิริมงคล  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๗๖

พระพูลทวี สุจิตฺโต คะสุดใจ
๓/๖/๒๔๘๖ ๑/๗/๒๕๕๖

สว่างแก้วนภาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๗๗

พระอภิสิทธิ

์

คุตฺตจิตโต คะสุดใจ
๑/๓/๒๕๑๒ ๑๒/๙/๒๕๕๕

อรุณวนาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๗๘

พระสมัย สุจโจ ท้าวนาง

๑๕/๓/๒๔๘๗ ๑๘/๕/๒๕๕๘

อรุณวนาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๗๙

พระต่อศักดิ

์

วิชฺชาธโร วิชากุล

๑๐/๘/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อรุณวนาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระโชคชัย ถิรสทฺโธ โพธิโสม

๒๖/๑๑/๒๕๒๖
๐๑/๐๙/๒๕๕๘

โคกชาด  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๘๑

พระสังฆ์ ภูริปฺโ ไชยนาน

๑๔/๐๗/๒๔๘๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

เจริญศิลป  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๘๒

พระสวัสดิ

์

กิตฺติปฺโ ตันสมรส

๒๐/๐๗/๒๔๘๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

ดอนกลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๘๓

พระลำเพย เขมจาโร สุนนท์

๒๓/๐๖/๒๔๙๐ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

ดอนกลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๘๔

พระอำนวย สิริปฺโ พรหมจอม

๐๗/๐๗/๒๔๗๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

พืชมงคลธรรมรักษ์  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๘๕

พระวัชรพล ปยธมฺโม พวงเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๓๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

พืชมงคลธรรมรักษ์  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๘๖

พระลิขิต จนฺทสาโร คำธิ

๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

พืชมงคลธรรมรักษ์  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๘๗

พระพระสามชน สุทฺธจิตฺโต บุญเลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๒๐ ๐๑/๐๘/๒๕๔๙

ศรีสุมังค์  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๘๘

พระไวยกรณ์ สุเมโธ เคางาม

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สร้างแก้ว  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๘๙

พระอนุวัตร อนุตฺตโล ประกอบสุข

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าม้า  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรวิษณุ  ช่วยรักษา

๙/๙/๒๕๔๔
 กุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๙๑

พระณัฐจักร์ คมฺภีรธมฺโม พัคพรมฐิติ

๒๔/๘/๒๕๑๓ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

คณิศรธรรมิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๙๒

พระธิชากร ขนฺติธมฺโม สำรองพันธ์

๑๗/๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

คณิศรธรรมิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๙๓

พระประหยัด ปภากโร วงค์แก้ว
๓/๓/๒๕๐๓

๒๐/๐๖/๒๕๕๙

โคกกลาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๙๔

พระอภิสิทธิ

์

ปริปุณฺโณ หมู่บุตร

๑๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๑/๑๒/๒๕๕๗

จอมแจ้ง  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๙๕

พระเพชรพนม โชติมนฺโต แสงผา

๐๘/๐๑/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ดำรงเมธยาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๙๖

พระอภิรักษ์ วิสุทฺธาโณ คุ้มกุดขมิน

้

๒๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ดำรงเมธยาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๙๗

พระสมศักดิ

์

ยสินฺธโร บุญพอ

๒๘/๐๗/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดำรงเมธยาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๙๘

พระอภิสิทธิ

์

ภูริสีโล ขันตี

๓๐/๐๔/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดำรงเมธยาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๒๙๙

พระศรี ถาวรจิตฺโต พรมสา
๑/๔/๒๔๙๓ ๒/๑/๒๕๕๔

ธนราษฎร์อุทิศ  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระปญญา อคฺคธมฺโม อุ่นชัย

๒/๑/๒๕๐๙
๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระมอญ มหาปฺุโ แสนสุภา

๐๑/๐๔/๒๔๗๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระทัศพล ปฺาวชิโร มองโพธ์

๑๓/๓/๒๕๐๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระสุพล ธมฺมสาโร มีภาทัศน์

๑/๑/๒๔๙๕
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระประชา อาภสฺสโร ปญญาเหลือ

๖/๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุมหาชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระสีพอง จนฺทปฺโ แสนสุภา

๘/๔/๒๕๑๔
๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๐๖
สามเณรพิทูร  แสนสุภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๐

 ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระอัฐพร ทินฺนวโร ปุณกรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

โนนศรีบัวทอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระวิสิทธิ

์

ฉนฺทธมฺโม มูลเมือง

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

โนนศรีบัวทอง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระคำสอน ผลาโณ คำศรี

๒๖/๑/๒๔๙๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๓

บวรศรัทธาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระลอย ธมฺมโชโต อ.ท.สี

๓/๑๒/๒๔๙๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ปามหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๑๑

พระประพฤติ ปฺาพโล ซาแฟน

๑๕/๘/๒๕๑๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ปามหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๑๒

พระบุญหลาย กิตฺติโสภโณ สายทารี
๓/๕/๒๕๒๕

๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปามหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๑๓

พระพิจิต าณวโร วงค์จันดี

๒๔/๒/๒๔๙๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปามหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๑๔

พระธนยศ ยสวฑฺฒโณ พรหมบุตร

๑๔/๘/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปามหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๑๕

พระอภินันท์ ธีรปฺโ สานุศิษย์
๗/๘/๒๔๙๘

๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปามหาชัย  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๑๖

พระวัชระ อธิปฺโ เชือพระซอง

้

๑๒/๐๗/๒๕๒๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๑๗

พระสีไค สุทฺธาโณ นาติโน

๑๘/๘/๒๕๐๑ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

วังยาง (ศรีลดาราม)  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๑๘

พระนคร คุณากโร สมฤทธิ

์

๔/๒/๒๕๒๓
๒๘/๐๒/๒๕๕๙

วังยาง (ศรีลดาราม)  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๑๙

พระฉัตรชัย ธีรชโย สายอุราช

๐๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระอภิสิทธิ

์

อภิวโร จะรีศรี

๐๓/๐๙/๒๕๒๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสุมังคลาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๒๑

สามเณรนิรุต  มูลโสม

๑๘/๑๐/๒๕๒๐

 ศรีสุมังคลาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๒๒

สามเณรนิติพงษ์  อำคำ

๒๔/๕/๒๕๓๙

 โสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๒๓

สามเณรนครินทร์  ดอนหล้า
๙/๔/๒๕๔๖

 โสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๒๔

พระมีชัย ถาวรจิตฺโต พันธ์จี

๐๑/๐๔/๒๔๙๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๓

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๒๕

พระพรม ชุตินฺธโร นนทะศรี

๐๕/๐๔/๒๔๘๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๕

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๒๖

พระมัน ภูริปฺโ อนุญาหงษ์

๐๘/๑๑/๒๔๙๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๕

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๒๗

พระสุวชัย ปฺาวุโธ เฮืองพานตา

๒๐/๐๙/๒๔๙๙ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๒๘

พระดอน ถาวโร สิมมา

๐๒/๐๕/๒๔๙๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๒๙

พระทองดำ กลฺยาณธมฺโม คลีสำ

๑๕/๐๒/๒๔๙๕ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระหวัน ปยธมฺโม เพียมา

๐๑/๐๓/๒๔๙๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๓๑

พระประวิทย์ กนฺตสีโล สีหาคุณ

๒๗/๐๑/๒๕๒๒ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๓๒

พระปยะพงษ์ กิตฺติวณฺโณ ปลาตี

๐๑/๐๕/๒๕๓๓ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๓๓

พระธรรมศักดิ

์

หิริโก แก้วไพศาล

๓๐/๐๖/๒๕๑๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๓๔

พระประดิษฐ์ อนาลโย เพลียฝาย

๑๕/๐๒/๒๕๒๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๓๕

พระเลียง

่

กิตฺติยุติโก โทรัตน์

๓๐/๐๓/๒๔๙๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๓๖

พระเมษา ขนฺติโก รักคำศรี

๑๓/๐๔/๒๕๐๒ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๓๗

พระกฤษฎา อุทโย สนมศรี

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๓๘

พระอนุกูล ปภาโส โพธิใค

์

๑๖/๑๐/๒๕๒๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๓๙

พระอัศวิน อมโร สุนะ

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๐ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระเอกทัศน์ ฉนฺทธมฺโม จำปา

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๔๑

พระทนงศักดิ

์

สิริมงฺคโล มณีรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๔๒

พระทาน จิตปฺโ มะตนเด

๑๐/๐๓/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๔๓

พระแก้วกุมาร ยสวฑฺโฒ บุญเลิศ

๐๘/๐๑/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๔๔

พระโต๊ะ ขนฺติธโร ทุมทัดทราย

๐๔/๑๑/๒๔๘๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๔๕

สามเณรณัฐพงษ์  ศรีสุพรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๔๖

สามเณรวันชัย  อังคะฮาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๔๗

สามเณรวุฒิชัย  โพธิติยะ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๔๘

สามเณรณัฐวุฒิ  รามพันชะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๔๙

สามเณรสุริยัน  ใยปางแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๕๐
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 จันทโคตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๕๑

สามเณรนครินทร์  กุลยะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๕๒

สามเณรวัชราสน์  สระแก้วมณี

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๕๓

สามเณรรุ่งสุริยา  บุรีขันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๕๔

สามเณรทรงสุริยะ  แน่นอุดร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๕๕

สามเณรวีระชัย  สัจสุวรรณ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๕๖

สามเณรนครชัย  ลามหญ้า

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๕๗

สามเณรขจรศักดิ

์

 โยลัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๕๘

สามเณรศรชัย  บัวสุวรรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๕๙

สามเณรทินกร  คำลือ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๖๐
สามเณรสิทธิพร  สอนกางทิพย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๖๑

สามเณรธนภัทร  ทองสาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๖๒

สามเณรเตวิช  ไตรรินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๖๓

พระวิภพ ธมฺมธโร อินทร์ติยะ

๒๐/๐๗/๒๕๐๖ ๐๙/๑๐/๒๕๕๗

ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๖๔

พระทะนง จิตฺตธมฺโม อินทร์ติยะ

๑๓/๐๒/๒๕๐๖ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๖๕

พระปญจา ปภาโส พรหมคนซือ

่

๒๘/๐๓/๒๕๐๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๖๖

พระเหมราช ปสาโท สงล่า

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๖๗

สามเณรอภิสิทธิ

์

 มีมวน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๖๘

สามเณรณัฐพล  บุญสมประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๖๙

สามเณรพิชิต  ไชยต้นเทือก

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรจิตรกร  จิตมาตย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรกฤตนัย  โพธิราช

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๗๒

สามเณรณัฐพล  รัตนมาลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๗๓

สามเณรทวีพันธ์  โก้กระโทก

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๗๔

สามเณรธนกร  คำกรฤาชา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๓๗๕

สามเณรยงยุทธ  ขุนสว่าง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๗๖

สามเณรภาสกร  ดนตรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๗๗

สามเณรธนกฤต  จันทองสา

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๗๘

สามเณรสินวัตร  ทำมาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๗๙

สามเณรพรสุรัฐ  ดวงมัน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรวัฒนา  วรกิจ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๘๑

สามเณรปยะวัฒน์  หล่อแท้

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๘๒

สามเณรอลงกรต  หงษาวงค์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๘๓

สามเณรธนัญชัย  ใหญ่วงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๘๔

พระณัฐพล านวชิโร ทองทา

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๘๕

พระอภิเดช เตชธมฺโม น้อยภูธร

๒๗/๐๗/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๘๖

พระทองดี ธมฺมรโต หนองภักดี

๑๘/๐๓/๒๕๒๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๘๗

พระอดุลย์เดช เตชวโร ธน.นา

๐๕/๑๒/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๘๘

พระสุรพล กิตฺติปฺโ วงศ์ตาขี

่

๑๙/๐๓/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๘๙

สามเณรธนาวุธ  ปานรอด

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรอนุชิต  ปจฉิม

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๙๑

สามเณรกิตติศักดิ

์

 สวามิ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๙๒

สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 ไกยสิทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๙๓

สามเณรพุฒิพงษ์  รักษาพล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๙๔

สามเณรอภิชาต  ราชสินธุ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๙๕

สามเณรเอกพันธ์  จิตมาตย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๙๖

สามเณรอิศรา  วรติยะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๙๗

สามเณรธ๊รภัทร  มูลลาภ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๙๘

สามเณรวีระศักดิ

์

 ธนระพิษ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๓๙๙

พระกฤษณะ จนฺทวณฺโณ ติคำรัมย์

๒๖/๐๘/๒๕๑๘ ๐๕/๐๓/๒๕๓๘

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระสุวัฒน์ ิตสาโร ชีพกล้าหาญ

๑๐/๐๕/๒๕๐๔ ๓๐/๑๑/๒๕๔๒

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระหนูสมัย สุขกิตฺติโก ไชยเชษฐา

๐๙/๐๓/๒๔๘๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระอดิเทศน์ จรณธมฺโม พงเสถียน

๑๒/๐๒/๒๕๒๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๕

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระธนุวัฒน์ โกวิโท วรกัน

๐๕/๐๙/๒๕๐๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๕

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระประวัติ กตกุสโล ใหญ่สาร

๐๒/๑๐/๒๔๘๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระพิสิษฐ์ธน สติสมฺปนฺโน ฤาชา

๐๗/๐๖/๒๕๑๗ ๐๙/๑๒/๒๕๕๖

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระโกมินทร์ ชยธมฺโม ชมชา

๒๕/๐๑/๒๕๑๕ ๑๙/๐๘/๒๕๕๗

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระสมหมาย ขนฺติโก คำไพ

๑๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระวิชัย วิชโย ยังใจ

้

๑๑/๐๔/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระสว่าง ธมฺมธโร อุติลา

๑๓/๑๐/๒๔๘๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ปจฉิมาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒ / ๑๕

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระปรีชา ปภากโร วรโยธา

๒๖/๐๓/๒๕๓๐ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๑๑

พระอำพล จนฺทูปโม ทุ่มนอก

๒๔/๑๐/๒๕๑๖ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๑๒

พระสมชัย จนฺภิโร รังศิริ

๑๐/๐๖/๒๕๒๗ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๑๓

พระอธิวัฒน์ ิตวีโร เรียวสกุลชาติ

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๒ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๑๔

พระจันทร์ศรี ติกฺขาโณ จันกลาง

๐๔/๐๘/๒๕๒๘ ๒๙/๐๒/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๑๕

พระวิชัย ปภสฺสรจิตฺโต จ้องก่า

๑๒/๑๒/๒๕๑๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๑๖

พระเสมียน สนฺตมโน มนุโย

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๑๗

พระบันลือหาญ กุสลจิตฺโต พรมอารักษ์

๐๕/๑๒/๒๔๙๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๑๘

พระบรรพจน์ สนฺติกโร หงคงคา

๐๕/๑๐/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๑๙

พระสุรวุฒิ สุวโจ พลเชียงขวาง

๓๐/๐๙/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระสุทัศน์ คุตฺตสีโล พวงแสง

๐๑/๐๕/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๒๑

พระวราฤทธิ

์

วิโรจโณ เพิมไพศาลสกุล

่

๑๘/๐๕/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๒๒

พระสุกี อนาลโย สุนียานัน

๘/๐๓/๒๕๓๒ ๒๖/๐๒/๒๕๕๒

จำปา  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๒๓

พระจันทรา จนฺทสาโร บุญล้อม
๕/๕/๒๕๐๖

๙/๑๑/๒๕๕๘

จูมมณี  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๒๔

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก แก้วสง่า

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๒๕

พระอภิรักษ์ กตปฺุโ โพธิสุ

์

๙/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๒๖

สามเณรล้อมพงษ์  สำราญพิทักษ์
๕/๖/๒๕๔๕

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๒๗

สามเณรอภิชาต  กวนฮางฮอง

๑๒/๖/๒๕๔๕

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๒๘

สามเณรกฤษณะ  เอืองไข

้

๑๒/๙/๒๕๔๕

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๒๙

สามเณรทินกร  บุพศิริ

๒๑/๓/๒๕๔๖

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรทัศณพล  อุผา

๒/๘/๒๕๔๖
 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๓๑

สามเณรชินวัตร  เขียวหนู

๒๑/๘/๒๕๔๖

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๓๒

สามเณรเชียวชาญ

่

 กงสะกาง

๑๔/๓/๒๕๔๗

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๓๓

สามเณรสุทธวีร์  มูลพงษ์

๓๑/๓/๒๕๔๗

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๓๔

สามเณรนวัตกรณ์  ธรรมเกษร

๒๖/๔/๒๕๔๗

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๓๕

สามเณรวุฒิกร  อินสา

๒๑/๗/๒๕๔๗

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๓๖

สามเณรสิทธิพงษ์  สมรฤทธิ

์

๔/๑๑/๒๕๔๗

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๓๗

สามเณรกิตติภณ  อุผา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 ดาราราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๓๘

พระนพพล ปฺาวุฑฺโฒ โคตตะ

๐๒/๐๙/๒๔๙๑ ๒๑/๑ / ๒๕๕๕

ทรายคำ  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๓๙

พระสุรศักดิ

์

จารุธมฺโม คะแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๒๘
๒/๗ / ๒๕๕๙

ทรายคำ  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระพิพัฒน์ รตนโชโต ดาดง

๒๐/๑๒/๒๕๒๑ ๑๐/๔ / ๒๕๕๙

ทรายคำ  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๔๑

พระสมจิต อตฺควณฺโณ ปลอง

๐๕/๐๓/๒๔๙๕ ๑๗/๗ / ๒๕๕๙

ทรายคำ  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๔๒

พระปราโมทย์ ถิรสทฺโท ภักดี

๐๙/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๗ / ๒๕๕๙

ทรายคำ  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๔๓

พระพิเศษ สุภทฺโท อุบัวบล

๐๒/๐๕/๒๕๒๓ ๑๙/๓ / ๒๕๕๙

ทรายคำ  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๔๔

พระฉลอง สิริปฺโ คำเขียว

๑๔/๑๒/๒๕๑๔ ๓๑/๕ / ๒๕๕๙

ทรายคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓ / ๑๕

้
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นพ ๔๑๕๙/๐๔๔๕

พระวีระยุทธ ธีรปฺโ ศรีวังไสย

๒๕/๘/๒๕๐๕
๗/๗/๒๕๕๙

ทรายคำ  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๔๖

พระอนุสรณ์ ปยสีโล อุผา

๒๐/๐๒/๒๕๓๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

ทรายคำ  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๔๗

พระสุรชัย จนฺทสาโร นันศรีบุตร

๐๗/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

ทรายคำ  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๔๘

พระรักประชา รตนปฺโ แก้วปลา

๙/๐๖/๒๕๒๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ทรายศรี  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๔๙

สามเณรบัณฑูร  อินทริง

๑/๐๓/๒๕๔๒

 ทรายศรี  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๕๐
สามเณรคมกฤช  อินทริง

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

 ทรายศรี  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๕๑

สามเณรคมกฤต  อินทริง

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

 ทรายศรี  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๕๒

พระลอง ฉินฺนาลโย มันอาสา

๑๒/๐๙/๒๕๑๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปฏิรูป  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๕๓

พระภานุพงศ์ วราโณ วระวิชา

๑๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปฏิรูป  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๕๔

พระเมง ภลาโณ ผาวง

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปฏิรูป  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๕๕

พระแก้ว รตนนาโม คัดทนะ

๑/๐๒/๒๔๘๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีดาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๕๖

พระวิทยา สรจิตฺโต โกษาแสง

๖/๐๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีดาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๕๗

พระวีรพล พลวีโร โคทังคะ

๒๓/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีดาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๕๘

พระธงชัย ติสฺสโร กลินสักโก

่

๓/๐๔/๒๕๒๖ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๕๙

พระสมัคร ภูริาโณ โงนชัย

๒/๐๒/๒๕๑๒ ๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระประพันธุ์ อธิปฺโ นาหมีด

๑๒/๐๒/๒๕๒๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๖๑

พระชัยณรงค์ กตธมฺโม วงค์พุทธา

๒๕/๐๒/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๖๒

พระสุวรรณหงษ์ กตสาโร วงค์พุทธา

๒๕/๐๗/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๖๓

พระชัชวาล ปภากโร อุระมา

๘/๑๐/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๖๔

พระธีรพนธ์ จรณธมฺโม ลิภา

๑๘/๑๑/๒๕๒๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๖๕

สามเณรพรชัย  เหมือนชอบ

๗/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๖๖

สามเณรฤทธิเกียรติ  นันศรีบุตร

๑๑/๐๓/๒๕๐๖

 ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๖๗

พระธันยา ทีปธมฺโม แปโค

๒๘/๔/๒๕๓๓ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๖๘

สามเณรพีระพัฒน์  แพงสาระ

๑๐/๕/๒๕๔๔

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๖๙

สามเณรจักรพงศ์  พรมมาลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๗๐
สามเณรธัญเทพ  อุปทุม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๗๑

สามเณรศราวุฒิ  ชัยสุวรรณ์

๑๗/๔/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๗๒

สามเณรอภิชาต  ทิสอาด

๑๙/๙/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๗๓

สามเณรศิวกร  สิมเจริญ

๒/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๗๔

สามเณรดนัย  สิงห์งอย

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๗๕

สามเณรหนุ่มนา  อินทริง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๗๖

สามเณรนพรัตน์ชัย  ลินทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๗๗

สามเณรธรรมนูญ  ปองทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๗๘

สามเณรจารุเดช  ลางหล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๗๙

พระศรราม วราสโร คำเกษ

๒๙/๗/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

สมศรี  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระธนวัช กตธมฺโม มหาวงศ์

๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อินทร์แปลง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๘๑

สามเณรนิพิฐพนธ์  ทีบัวบาน

๑๓/๐๗/๒๕๓๘

 อินทร์แปลง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๘๒

พระทรงพล เขมปฺโ สนยาพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

โพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๔๘๓

สามเณรสุนทร  ภู่ต่อยอด

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 โพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๔๘๔

สามเณรอรรถวิทย์  อภินันทบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

 โพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๔๘๕

สามเณรฉัตรณรงค์  ศรีประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๔๘๖

พระนิคม าณวีโร พ่อนามแดง

๐๗/๐๒/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ไตรมิตรประชาราม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๘๗

พระปราโมทย์ สุภาจาโร ลีพล

้

๒๙/๐๕/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ท่านาขาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๘๘

พระกิตติ กิตติปฺโ แดงท่าขาม

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ท่านาขาม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๘๙

พระวิเศษ ชาจาโร วรรคศรีวร

๑๗/๑๐/๒๕๐๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

โนนหอม  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระนัฐพล ปยธมฺโม อินธิราช

๒๓/๐๒/๒๕๓๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๔๙๑

พระอนุชิต อภิสาโล ธิมะแสง

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๔๙๒

พระเสนอ สุมงฺคโล วันทาพ่อ

๑๓/๐๘/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๕๙/๐๔๙๓

พระวิทยา อติฉนฺโท หลานเศษฐา

๑๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๙๔

พระอภิชัย ปภาธโร นิลทะราช

๑๙/๐๖/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๙๕

พระศุภกร ปสาโธ แสนศรี

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๙๖

สามเณรวนิรุทธ์  แดงท่าขาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

 โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๙๗

พระวันชัย ถิรปฺโ แสนสุริวงค์

๐๓/๐๒/๒๕๓๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

โพนสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๙๘

พระรุ่งโรจน์ จิตฺตปฺโ แสนสุริวงค์

๒๔/๐๗/๒๕๓๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

โพนสว่าง  

นพ ๔๑๕๙/๐๔๙๙

พระวิมาน วิมาโล วาดเมือง

๑๐/๐๙/๒๕๐๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วังยาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระชัย สิริมงฺคโล ไกยะฝาย

๒๐/๐๙/๒๔๙๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

วังยาง  

นพ ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระสมบูรณ์ สมจิตฺโต โคตรหลักเพชร

๐๕/๐๘/๒๕๐๐ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

วังยาง  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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