
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๘๐๐ รูป ขาดสอบ ๑๙๒ รูป คงสอบ ๖๐๘ รูป สอบได้ ๔๘๖ รูป สอบตก ๑๒๒ รูป (๗๙.๙๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรพงศกร  คำหาญ

๘/๖/๒๕๔๓
 กกต้อง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรวิทวัส  รัตนะ

๒/๖/๒๕๔๔
 กกต้อง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรพงศธร  รัตนะ

๑๓/๖/๒๕๔๔

 กกต้อง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรธวัชชัย  กุลบุตร

๑๒/๔/๒๕๔๖

 กกต้อง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรเอกชัย  แก้วปลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 กกต้อง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระสมาน ชุตินฺธโร พานโฮม

๒๗/๓/๒๕๑๗

๖/๗/๒๕๖๐
กลาง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระพิพัฒน์พงค์ ทนฺตจิตฺโต ศรีสงค์

๑๕/๘/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
กลาง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรณัฏฐ์  แพงสี

๙/๙/๒๕๔๗
 กลาง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรเทวินทร์  จู่มา

๒๗/๙/๒๕๔๗

 กลาง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรดลเดช  เทพโคราช

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 กลาง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระวิทศาสตร์ ชิตมาโร คะเนนิล

๒๕/๐๔/๒๕๓๒

๕/๐๗/๒๕๖๐
เกาะแก้วธรรมาราม

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระกรกต สุขิโต กิงแก้ว

่

๒๔/๔/๒๕๑๕

๓/๗/๒๕๖๐
แก่งเมือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระนที สุจิณฺโณ จันทร์เลิกศ

๗/๖/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
โกศลมัชฌิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระอดิเทพ ยติกโร จามน้อยพรม

๗/๕/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
โกศลมัชฌิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระวรุตม์ ถาวโร ตันสูง

๑๐/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

โกศลมัชฌิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรธนกร  ว่องไว

๒๔/๕/๒๕๔๒

 โกศลมัชฌิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระลอย านวีโร สายสะอาด

๖/๑๒/๒๕๑๐
๓๐/๓/๒๕๖๐

โคกกุง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรเจษฎา  วงกลม

๑๔/๗/๒๕๔๕

 โคกกุง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระณัฐภัทร ขนฺติโก กิงคาร

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
จอมศรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระราชันย์ เตชธมฺโม ฉายรัสมี

๙/๑๐/๒๕๒๐
๒/๗/๒๕๖๐

ฉลาดธรรมาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

กิตฺติสมฺปนฺโน แสนจันทร์

๑๙/๔/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ฉลาดธรรมาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระวิทวัส วิสุทฺธิสาโร เดือยพิมพ์

๑/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ฉลาดธรรมาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระอภิรักษ์ อินฺทวณฺโณ จันทรัตน์

๒๐/๒/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ฉลาดธรรมาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระบุญเรือง ธมฺมานนฺโท น้อยสาลี

๘/๗/๒๕๓๙ ๒๑/๗/๒๕๖๐

ฉลาดธรรมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระสมภาร ิตาโณ เมืองโคตร

๐๔/๐๕/๒๕๒๐ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

ชลธารบุญญาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรวัฒนพงษ์  พิมพ์ทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 ทุ่งประชานารถ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธเนศ  ระวิชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 ทุ่งประชานารถ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระชารี กิตฺติโสภโณ ชินคำ

๑๘/๑๒/๒๕๑๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เทพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระอรุณ อภินนฺโท วงษ์รินยอง

๑๖/๐๖/๒๕๒๐ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

เทพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระชินโชติ สุธีโร ดวงดี

๒๕/๐๑/๒๕๐๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

เทพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรนรินทร์  ปองบุญมี

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

 ธาตุปุน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรอัครพงษ์  ทาระขจัด

๒๔/๘/๒๕๔๕

 น้อยโพธิคำ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระทนงศักดิ

์

ิตสีโล หมันธร

้

๒๓/๑๐/๒๕๓๔
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระปุรเชษฐ จตฺตมโล ภูรีมนาค

๑๗/๗/๒๕๓๓

๙/๖/๒๕๖๐
ปามหาวัน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระเกรียงไกร ขนฺติโก บ้านกลาง

๒๒/๘/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปามหาวัน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระอภิชัย อาภากโร อินทร์ตา

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

๑๘/๖/๒๕๖๐

ปามหาวัน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระคมกริช นาควีโร คำอุเทน

๑๕/๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐ พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระชินพัฒน์ อิทฺธิปฺโ ปลงรัมย์

๑๘/๗/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐ พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระธนญ สีหเตโช ศรีพิมพ์

๗/๑๐/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐ พระยอดเมืองขวาง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระโกมินทร์ ชยธมฺโม พรมชมชา

๒๕/๑/๒๕๑๕ ๑๙/๘/๒๕๕๗

พระอินทร์แปลง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระฉัตรชัย โฆสโก พุทธา

๒๕/๗/๒๕๒๐
๘/๑/๒๕๖๐

พระอินทร์แปลง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระสุขสรรค์ สุทนฺโต วะจะ

๒๗/๖/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
พระอินทร์แปลง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรธวัชชัย  เสนหยอด

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 พระอินทร์แปลง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรไตรภพ  โสดาคำ

๓/๘/๒๕๔๗
 พระอินทร์แปลง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรไชยวัฒน์  สอนวงค์

๗/๑๒/๒๕๔๗

 พระอินทร์แปลง  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรดนุสรณ์  กตคต

๑๓/๗/๒๕๔๒

 พุทธยาภิบาล  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระนภา สนฺตมโน แหว่นพรม

๐๑/๑๒/๒๕๓๒
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิไทร

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระหว่าง ธีรวโร จันทร์ขาว

๓๐/๘/๒๕๑๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐
โพธิพฤกษ์คุณาราม

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระยงค์ยุธ รติโก โปเคน

๓/๗/๒๕๑๗ ๓๐/๖/๒๕๖๐
โพธิพฤกษ์คุณาราม

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระสิทธชัย สุขิโต สีนู

๒๐/๑๐/๒๕๓๒
๓๐/๖/๒๕๖๐

โพธิพฤกษ์คุณาราม

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระณัฐวุฒิ อธิปฺโ คำเอน

๔/๙/๒๕๓๑ ๒/๗/๒๕๖๐
โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรศิโรเวฐน์  สมภาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรรัฐชัย  จันทร์ตุง

๒๐/๖/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรรุ่งโรจน์  ขันวัง

๒๔/๕/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรพิทักษ์  วรเกราช

๕/๑๐/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรนพวัฒน์  พงษ์ชือ

่

๑๔/๑/๒๕๔๖

 โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรอดิเทพ  สีดาวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

 โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรอำนาจ  อุดมา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระศรราม สุจิณฺโณ พรมเกษร

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรพิทูร  แสนสุภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๐

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรปริญญา  สายตา

๑๖/๖/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรประสบชัย  บุญจอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรจิรพัฒน์  อ่วยยือ

่

๒๓/๒/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรศุภชัย  สุระคาย

๒๔/๘/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรณัฐเศรษฐ  มาลาศรี

๓๐/๙/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรวัฒนะ  คนยืน

๙/๑๐/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรระวิทย์  ประกิง

่

๑๑/๒/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรสิทธิชัย  อินภูวา

๓๑/๕/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรธนะศักดิ

์

 เนียมตะคุ

๒๑/๘/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรภัทรภณ  ศรีประจักษ์

๒/๔/๒๕๔๘
 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรอนุชา  ผางรัต

๒๗/๔/๒๕๔๘

 มหาธาตุ  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระไมตรี ิตสีโล ธงศรี

๖/๓/๒๕๑๒
๑/๗/๒๕๖๐

รังษีญาติการาม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระรบ ยติโก สมตัว

๔/๒/๒๔๙๙ ๗/๑๒/๒๕๕๕

วาปปุณฑริการาม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระมณเฑียน ปภสฺสโร ไพโรจน์

๖/๕/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วาปปุณฑริการาม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๗๕
พระใจ ขนฺติธมฺโม น้อยเหล็กดี

๑/๑/๒๔๘๕ ๒๓/๕/๒๕๕๐

ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระสิทธิ

์

พนฺธมุตฺโต สิงแก้ว
๓/๙/๒๔๙๖ ๑๑/๕/๒๕๕๖

ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระสมเกียรติ ตปคุโณ คำไตร

๑๑/๑๑/๒๕๑๐
๕/๑๑/๒๕๕๙

ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระกรฤต านวีโร ศรีบุญเรือง

๘/๕/๒๕๓๔ ๕/๑/๒๕๖๐
ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระชานนทร์ านวีโร เพ็ชรศิริ

๕/๑/๒๕๒๖ ๓/๓/๒๕๖๐
ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระศุภคม ปยสีโล ศุภกุล

๑๓/๑/๒๕๒๐
๔/๖/๒๕๖๐

ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรอภิวัฒน์  แพงดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรปวรุตม์  พ่อวิเศษ

๒๕/๖/๒๕๔๖

 ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรปยะณัฐ  เรืองชา

๒๗/๕/๒๕๔๗

 ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรชัชนนท์  เหมเมือง

๑/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรอโณทัย  ยาเกิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรคณิศร  สิงห์ศรี

๘/๔/๒๕๔๘
 ศรีบัวบาน  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรดลธกานต์  นิจคำ

๖/๒/๒๕๔๗
 ศิริพุทธาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรสุทธินัย  ตางเทน

๔/๙/๒๕๔๗
 ศิริพุทธาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรสุเมธ  ช่วยสุมาน

๑/๑๑/๒๕๔๗

 ศิริพุทธาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 วงศ์ขวัญเมือง

๒๐/๔/๒๕๔๓

 สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรคำเกิง

่

 ไชยะลิน

๑๘/๓/๒๕๔๔

 สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สุขรี

่

๖/๒/๒๕๔๗
 สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรนนทวัฒน์  ตรงดี

๑๕/๒/๒๕๔๗

 สว่างสุวรรณาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรธนวัฒน์  บุญนก

๒/๒/๒๕๔๘
 สว่างสุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๑๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรปราโมทย์  สุริยนต์

๒๕/๙/๒๕๔๐

 สุพรรณกมลาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระนิวัฒน์ ธมฺมิโก ติววงค์

้

๑๘/๑/๒๕๓๐ ๒๗/๕/๒๕๖๐

อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระวิทวัฒน์ ปฺาวโร แสนบุญ

๒๔/๘/๒๕๓๖ ๒๗/๕/๒๕๖๐

อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระธนายุทธ อาภสฺสโร หนาดคำ

๑๐/๖/๒๕๓๖ ๒๗/๖/๒๕๖๐

อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระพีระพัฒน์ สุธมฺโม เข็มปญญา

๒๗/๗/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระเดชา วรธมฺโม กุลบุตร

๙/๑๐/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระนันทวัฒน์ ชุติปฺโ ขันวัง

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรอดิสร  วงค์แสงคำ

๑/๑๑/๒๕๔๑

 อดิสัยวนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรวีระพล  นวนตา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรคุณากร  นาตุรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรเด่นชัย  เนืองนา

่

๑/๕/๒๕๔๔
 โอกาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรธวัชชัย  โตสุข

๑๖/๘/๒๕๔๔

 โอกาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรทศนพล  คีตรุษ

๗/๘/๒๕๔๕
 โอกาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรธนานุวัฒน์  สุพร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 โอกาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรธีระพงษ์  ภงนะ

๘/๔/๒๕๔๗
 โอกาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรสุระศักดิ

์

 กาหลง

๒๙/๖/๒๕๔๗

 โอกาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรทศพร  ภูมิลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

 โอกาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระธนพล โชติปฺุโ บุสุวะ

๒๘/๑/๒๕๔๐ ๒๙/๔/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระสุรพงษ์ สุรวํโส สินสมุทร

๓๐/๖/๒๕๑๔ ๓๐/๔/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระอัสนี จินฺตามโย ทิพย์ศรี

๕/๘/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระณัฐกานต์ เตชธโร มวยลี

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระณัฐวัตร กิตฺติธโร กาญจนะพังคะ

๖/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระธรรมนูญ ิตวิริโย วัดยิม

้

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระเจษฎา ปภสฺสโร บุญยะศรี

๑๙/๑๐/๒๕๓๒

๓๐/๖/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระพงษ์ทวี ถาวรจิตฺโต มณีวรรณ

๑๕/๖/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระสมจิต อภิวฑฺฒโน ชนะพจน์

๑๙/๐๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระพลเฉลิม ิตคุโณ ไชยพันธ์

๑๘/๒/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระวืรพงษ์ ิตวิริโย บุญรอด

๒๔/๐๘/๒๕๓๑
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระพิศิษฐ์ อุตฺตโม จักวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๓๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระสุริยา ิตมโน ชนะพจน์

๔/๐๗/๒๕๓๓ ๗/๐๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระภรันยู ิตคุโณ วดีศิริศักดิ

์

๑๖/๔/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระพะยง อิทฺธิาโณ สีนำเนา

๓๐/๐๗/๒๕๐๐

๕/๘/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระชัยพิชิต ธีรวํโส ตักโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๑๑

๗/๘/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระบุญทวี จตฺตมโล พึงเมือง

่

๑๙/๓/๒๕๑๑ ๑๔/๙/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรปณัยชกร  สอนซ้าย

๙/๙/๒๕๔๗
 ไตรภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๔ / ๑๕

้
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นพ ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระศรศักดิ

์

สุจิตฺโต ศรีสิงห์

๒๒/๐๑/๒๕๒๕
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

โคกสว่างพัฒนา  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระชัยวัฒน์ ปโมทิโต ไชยโคตร

๑๗/๑๒/๒๕๓๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

โคกสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระวรกิจ ทตฺตมโน ทบวงศรี

๑๖/๗/๒๕๓๑ ๓๐/๖/๒๕๕๕

ดงยอ  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระณัฏฐพล นรินฺโท วดีศิริศักดิ

์

๕/๑๒/๒๕๓๐
๘/๕/๒๕๕๙

ดอนนางหงส์  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระวัชรพงค์ ธมฺมวโร ชุ่มชอบ

๑๖/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐ โนนสมบูรณ์วนาราม
 

นพ ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระธนาวุฒิ ชุตินฺธโร ศิริวัชรกาญจน์

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระเย็ว นราสโภ แก้วมุกดา

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระสัตรัตน์ านุตฺตโม นำสงค์

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรบุญส่ง  อินนคร

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรปพน  โชคดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรนันทวัฒน์  คนไว

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรอรรถชัย  อินทวงษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรทนงศักดิ

์

 ครุธตำคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรดนัยเดช  พิมพ์หนองหว้า

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรนริศ  มูลสาร

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรสาคร  ขุนดาลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรสุรสิทธิ

์

 วงศ์ก่อ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรพิชิต  ไชยต้นเทีอก

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรกรกิตติ  คำเพ็ง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรภานุวัฒน์  จิตมาตย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรวาคิม  สุดทวี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรธราดล  ตาลีหะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรภูวนาท  น้อยชาวนา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรประพจน์  อุประ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรเขมชาติ  อุปชาใต้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สุวรรณเลิศ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรทวีศักดิ

์

 ปูบุตรชา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรคุณานนต์  ปญญาวี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรพนม  พลกล้า

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรอาทิตย์  คำมุงคุณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรธราเทพ  นามจำลอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรโชคอนันต์  ชมพูแสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรภัตภัค  ปานลาลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรพงศา  สูญราช

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรชลันธร  วงศ์ศรีดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๕ / ๑๕

้
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นพ ๔๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรชนะภัย  วันเพ็ง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรบุญส่ง  โพธิศรี

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรภารดร  วงษ์ษิลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรพรชัย  พิมพ์ประสงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรคมชาญ  แสนยากุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรพยาน  ศิระขวา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรจักรพงษ์  แสงโสม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรพิทักษ์  พิมพะสาลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรศราวุฒิ  รอดซอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรภูวนัย  จันทร์ไตรรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรอุดมทรัพย์  โทรัตรน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรธนพล  น่านโพธิศรี

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรพัชรพล  ฤทธิชัยภูมิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรธีรภัทร  นนบัณดิษฐ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรพิชิตชัย  ศรีจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรศิริพงษ์  ไพรวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรณัฐพงษ์  บุญเทียม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรชยพล  จิตราคม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรภานุวัฒน์  ภูมี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 วงค์ตาหล้า

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรนนทกาญจณ์  ปริโต

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรชินนุวัต  เพชรดีคาย

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรอภิวันท์  โมธรรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรธีรพงษ์  อนุญาหงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรภูตะวัน  ทองคันทา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรณัฐวุฒิ  จักไทย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรขจรศักดิ

์

 บุญทาป

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรคฑาทอง  ธรรมพร

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรตะวัน  พ่อพิลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรอภิชาต  พรหมบาง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

 พระธาตุพนม  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระขันแก้ว ทนฺตจิตฺโต แปงโกฏิแก้ว

๑๕/๘/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๘

พันทคีรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระวิทย์ อิทฺธิสุโภ น่านโพธิศรี

์

๒๖/๗/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระนันทชัย ภูรินนฺโท พาโน

๒๒/๑๐/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรวันเฉลิม  นอสูงเนิน

๒๖/๙/๒๕๔๖

 มรุกขนคร  

นพ ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระสายชล ปฺาธโร เพาว์ศรีสอน

๒๕/๐๓/๒๕๒๕
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๖ / ๑๕

้
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นพ ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระสุทัด เตชปฺุโ พัศโน

๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองกุดแคน  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระศราวุธ เตชวโร ปนแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๒๕ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองกุดแคน  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระเอกชัย จารุธมฺโม สุขวัน

๑๓/๘/๒๕๓๔ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ศรีโคตรคีรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระกิตติศักดิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ สารสินธุ์

๔/๐๒/๒๕๓๖
๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีโคตรคีรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระวสันต์ เตชธมฺโม ลำจรี

๒๔/๑๒/๒๕๓๑
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีโคตรคีรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระประเสริฐ อติธมฺโม กาลำดวน

๑/๑/๒๔๙๒ ๓/๗/๒๕๕๒
ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระณัฐกรณ์ กิตฺติปฺโ สงสังข์

๖/๑๑/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระอนันตศักดิ

์

อภิฌาโน ปราบมีชัย

๒๒/๒/๒๕๑๙ ๒๙/๓/๒๕๖๐

หนองสะโน  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระสมศักดิ

์

ปยสีโล พฤกษ์ร่มเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๑๐

๔/๓/๒๕๖๐
หนองหญ้าม้า  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระธนวัฒน์ ยสวุฑฺโฒ แซงดาว

๐๓/๐๕/๒๕๑๐ ๐๓/๐๙/๒๕๕๙

หัวดอน  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระพละ านวโร ทีภูเวียง

๓/๒/๒๕๑๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

อุดรโพธิทอง

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรอาทิตตะวัน  คำเพราะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระพีระภัทร์ อภิวโร พ่อสียา

๒/๐๖/๒๕๓๔ ๔/๐๕/๒๕๖๐

ปาเรืองชัย  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ วงค์คะซุม

๒๑/๐๘/๒๕๓๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖

ปาวิสุทธิญาณ  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรทิติวัฒน์  คำมุงคุณ

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

 ปาวิสุทธิญาณ  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระธนรรณพ จนฺโทภาโส ขันคำ

๒๘/๐๕/๒๕๑๗
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

พระซอง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระธนิดา ชวนปฺโ ไชยบัน

๓/๐๑/๒๕๒๑ ๒/๐๗/๒๕๖๐

พระซอง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรอภิรักษ์  ดีหนู

๓/๑๒/๒๕๔๔

 พระซอง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรวันชนะ  สุขสบาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 พระซอง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 สองบัว

๒/๑๒/๒๕๔๖

 พระซอง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรบัญชา  บุญเรือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

 พระซอง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรสรยุทธ  แสวงผล

๕/๐๒/๒๕๔๘

 พระซอง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระยศธร ยโสธโร นิลหลา

๐๓/๐๑/๒๕๑๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗
พระพุทธบาทจอมทอง

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระสถาพร สมาจาโร ชาเครือ

๒๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐

ภูพานอุดมธรรม  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระประเวส อนุตฺตโร อยู่สาโก

๓๐/๑๐/๒๕๒๕
๖/๐๗/๒๕๖๐

ภูพานอุดมธรรม  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระจรัลคชัย โชติปฺโ สายมาลัย

๒๐/๐๘/๒๕๓๙
๗/๐๕/๒๕๖๐

ศรีนครานุรักษ์  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระไพโรจน์ ภทฺรธมฺโม เฃือคำเพ็ง

้

๑๐/๐๒/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระอาทิตย์ อาสโภ เสนาช่วย

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระพิมล องฺสุธโร

อิศรางกูล ณ อยุธยา
๒๓/๐๒/๒๕๓๕

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระปฏิวัติ นิภาธโร สระสิริ

๒๓/๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระเพชรณรงค์ อุชุจาโร พิมพ์แสง

๒๐/๐๖/๒๕๑๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ส้างพระอินทร์  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระพรไทย กิตฺติปฺโ พ่อครวงค์

๑๔/๐๗/๒๕๐๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เหนือท่าจำปา  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระคำกอง ถาวโร ละครศรี

๑๒/๐๑/๒๕๑๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระพนม ธมฺมรโต น้อยหลุมเสา

๑๒/๑๑/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระสำรวย สิริจนฺโท วรนาม

๐๙/๐๕/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ยอดแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๗ / ๑๕

้
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นพ ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระประวิทย์ ปโมธโย โมธรรม

๐๖/๐๒/๒๕๒๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระศรายุทธ านกโร เทือกตาถา

๑๕/๐๘/๒๕๔๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระกานต์ ติกฺขวีโร บุญเติม

๐๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระเอกสิทธิ

์

อาภากโร นาบัวทม

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระอนุชิต โอฬาริโก ทนคำดี

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระสันติ สนฺตมโน ผาอินดี

๒๒/๐๖/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระพิชิต อนาลโย บัวชมนา

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระอัครเดช กนฺตวีโร วงษา

๒๔/๐๔/๒๕๒๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ยอดแก้ว  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระสิริศักดิ

์

กตทีโป พลคราม

๑๔/๐๒/๒๕๒๑ ๑๒/๑๑/๒๕๕๕

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระรัตนพล ขนฺติโก อุ่นกลม

๐๕/๐๓/๒๕๒๒ ๒๐/๐๔/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระไมตรี ทีปธมฺโม ศรีสร้อย

๒๒/๐๗/๒๕๒๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระทองเหรียญ ปฺาคโม ปดทุม

๐๔/๑๑/๒๕๑๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระพงษ์ศักดิ

์

ปฺาธโร พรรัตน์

๗/๑๓/๒๕๒๑ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระณัฐพงษ์ วฑฺฒโน ดวงจำปา

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระวุฒยา วราสโภ ยอดโตนด

๐๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระศรีจันทร์ สิริจนฺโท กฏสูงเนิน

๐๙/๐๑/๒๕๐๒ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระสัญธยา กนฺตสีโล ดวงสา

๐๕/๐๖/๒๕๒๖ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระชยันต์ อธิวโร ศรีนาทม

๑๔/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระพินิจ ภูริปฺโ เหมพลชม

๑๖/๐๑/๒๕๐๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระดวงจันทร์ จนฺทสาโร จุลเทพ

๒๒/๐๔/๒๕๑๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระสำเนียง ทินฺนปฺโ เหมพลชม

๑๓/๐๗/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรอานันท์  นาศรีทม

๐๕/๐๖/๒๕๓๔

 ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระไพ สุรชโย สุไชย

๒๐/๑๑/๒๕๒๐ ๑๐/๐๓/๒๕๔๒

ศรีบุญสงฆ์  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระลือชัย อกิณฺจโน วิบรรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๑๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระวิทวัส อินฺทปฺโ ศรีหมุน

๒๘/๐๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระอดิสรณ์ อตฺตทีโป ชาแสน

๒๖/๙/๒๕๒๕ ๑๕/๔/๒๕๖๐

ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรวันชัย  นาขะมิน

๑๔/๒/๒๕๔๖

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรศิริชัย  สีตาล

๒๓/๓/๒๕๔๖

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรนภัสกร  อ่วมวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรรัฐธรรมนูญ  ไชยมาโย

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรศุภสิทธิ

์

 นาขะมิน

๑๑/๒/๒๕๔๗

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรมินธาดา  ศิลาโชติ

๒๒/๓/๒๕๔๗

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรกิตติพงษ์  เขียนงาม

๒๕/๕/๒๕๔๗

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรทวีวัฒน์  ปากสีมล

๙/๖/๒๕๔๗
 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรณัฐชัย  พวงพัว

้

๒๘/๖/๒๕๔๗

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๘ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรพิศิษย์สรรค์  บุตรเกตุ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 ธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระวินิจ ปฺาสาโร ปญญาสาร

๔/๓/๒๕๒๐
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ธาตุมงคลศรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรศิลปชัย  มีดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรสุทธิพร  ดวงสา

๑๘/๖/๒๕๔๕

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรปารณัท  บุญยะภักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรเสกสรร  สุวรรณชัยรบ

๒๒/๑/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรสรดิษฐิ

์

 เนินหงส์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรสุรชัย  เวกสูงเนิน

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรสุภัทรชัย  ไชยพรม

๘/๖/๒๕๔๗
 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรรัชชานนท์  ไชยนาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรศิรวิทย์  จาน้อยพรม

๑๘/๓/๒๕๔๘

 ศรีชมภู  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระทิวากร ทิวากฺโร โคตมิตร

๒๗/๑๐/๒๕๒๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระจักรพันธ์ เจตนาสุโภ แสนสุข

๐๕/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระวิโรจน์ โรจนฺวํโส โคตมิตร

๒๑/๐๙/๒๕๒๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระบุญเลียม สุมโณ นะคะจัด

๐๑/๐๕/๒๕๑๙ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระจรูญ จิตฺตธมฺโม เปาวะนา

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีโพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระสายันต์ สุจิณฺโณ สุวรรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรปยะธารา  ชาสงวน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีมงคล  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรภาณุสรณ์  แสนอุบล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรธรรมนูญ  ทุมกิง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

 ศรีหนาถ  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระรินทอง วรปฺโ วะชุม

๒๔/๓/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรุณวนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระศุภณัฐ สิริปฺุโ ชุณหปราณ

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

นาเรียง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระคมสันต์ ปสุโต ทะลาสี

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

นาเรียง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระเฉลิมชัย อาสโภ เขิงภูเขียว

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

นาเรียง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรชุติพงษ์  เชิดสะภู

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

 นาเรียง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรประสพโชค  ลาลุน

๑๘/๑๒/๒๕๕๒

 นาเรียง  

นพ ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระวุฒิชัย อุตฺตโม หาคำ

๒๘/๐๓/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

โพธิไทร

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ปญฺญาสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิไทร

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระสมภพ สุทฺธิาโณ กำคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิไทร

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรสุริยา  ผาลี

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

 โพธิไทร

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระสมพงษ์ พลวฑฺฒโน ไต่ตาม

๑๑/๐๙/๒๕๒๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระปฏิวัติ อคฺคธมฺโม แวงดา

๑๒/๐๖/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระคมกริช คุณากโร ธุพา

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระธนวัฒน์ กตทีโป บุญโต

๑๓/๐๘/๒๕๒๒ ๓๐/๑๑/๒๕๖๐

ศรีสุมังค์  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระศุภกรณ์ มหาวีโร ปองหา

๑๑/๐๙/๒๕๑๑
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

สมประสงค์วนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๙ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระภาคภูมิ สุขิโต ภาโสม

๑๖/๐๑/๒๕๔๑
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

สมประสงค์วนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระพลวัฒน์ ธมฺมวโร อุทรี

๑๐/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

สมประสงค์วนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระนิติพงษ์ สุวณฺโณ เมืองซอง

๑๕/๑๑/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สมประสงค์วนาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระรณฤทธิ

์

รตนาโณ อุยสาห์

๑๖/๑๒/๒๕๐๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระณัฐพล ธมฺมพโล อุประโคตร

๒๘/๐๓/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรพลวัฒน์  หญ้างาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

 กุตาไก้เหนือ  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระสากล สุภกิจฺโจ วาลมนตรี

๒๓/๑๒/๒๕๒๐ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

คณิศรธรรมิการาม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระสมิทธ์ สุทฺธปฺโ อำคำ

๒๙/๐๗/๒๕๒๐ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

คณิศรธรรมิการาม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระสุริยัน ธมฺมธโร แง้วอ๋อง

๑๕/๐๗/๒๕๓๑ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ดำรงเมธยาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระศุภชัย สุภกิจฺโจ มาภา

๙/๐๖/๒๕๓๒ ๔/๐๗/๒๕๖๐

ดำรงเมธยาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระบัวพันธ์ สนฺตจิตฺโต ปองปาย

๐๔/๐๒/๒๕๒๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ท่าจำปา  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระสาคร กิตฺติปาโล สิงห์ดา

๒๕/๐๔/๒๕๒๔
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

ท่าจำปา  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระวารินทร์ ธมฺมทินฺโน ศักดิศรีวรรณ์

์

๐๓/๐๗/๒๕๑๔ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

ท่าจำปา  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระศักดิ

์

จนฺทโสภโณ แสนสุภา

๑/๑๒/๒๔๙๓

๒/๑/๒๕๖๐
ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระถา ปยธมฺโม แสนสุภา

๔/๓/๒๕๐๐ ๘/๓/๒๕๖๐
ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระพิทักษ์ จิรวฑฺฒโน คำไพ

๒๑/๑๐/๒๕๒๓

๐๒/๗/๒๕๖๐

ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระศุภชัย สิริปฺโ ศรีวงษ์ษา

๒/๑๒/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ธาตุมหาชัย  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระพิเชษฐ์ สิริวณฺโณ ศรีวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๓๓
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บวรศรัทธาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระพิชัย สิริธมฺโม คำศรี

๒๓/๐๑/๒๕๓๑
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บวรศรัทธาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระสันญา านธมฺโม ขาวสะอาด

๒๔/๑๒/๒๕๒๔
๐๖/๑๐/๒๕๕๖

ประดู่วีรธรรม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระวันทะนี สุธมฺโม สุแสง

๑๙/๐๑/๒๕๐๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

ประดู่วีรธรรม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระจีระศักดิ

์

จิรธมฺโม สาลีเพ็ง

๐๓/๑๑/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ประดู่วีรธรรม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรยูร  คำไพ

๑๗/๐๘/๒๕๒๖

 ประดู่วีรธรรม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระเสกสรร ปสนฺโน มลทาเย็น

๐๔/๐๖/๒๕๓๑ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

ปามหาชัย  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระถาวร ถาวรจิตฺโต สาแก่งทราย

๑๙/๑๑/๒๕๑๙
๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ปามหาชัย  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระชินกร ภูริปฺโ มูลเมือง

๒๔/๐๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาเมธาวิเวก  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระศักรินทร์ สุภกิจฺโจ สุพรมมา

๒๙/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาเมธาวิเวก  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระปญญลักษณ์ ขนฺติมโน จันทร์ศรีเมือง

๑/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาเมธาวิเวก  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระชูชาติ อธิปฺโ สำรองพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๒๔
๒๒/๐๒/๒๕๖๐

มูลสารกิจ  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระศักดิดา

์

ยสปาโล วงค์ศรีชา
๑/๖/๒๕๒๐ ๗/๒/๒๕๕๘ วังยาง (ศรีลดาราม)  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระเกียรติศักดิ

์

รตนปฺโ แสงจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วังยาง (ศรีลดาราม)  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๓๖
สามเณรศักดินรินทร์

์

 ปลดรัมย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

 วังยาง (ศรีลดาราม)  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๓๗
สามเณรอภิรักษ์  สมฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

 วังยาง (ศรีลดาราม)  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระวรวุฒิ ปฺาวโร คุณคำ

๐๘/๐๔/๒๕๒๑ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

โสมนัสไชยาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระธนะศิลป โกวิโท สุพร

๒๔/๘/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐ หนองบัว (ศรีประทุม)
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นพ ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระวรธน โชติโก เรณู

๑๑/๔/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐ หนองบัว (ศรีประทุม)
 

นพ ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระจ่าเอกวิชัย ธีรปฺโ สายบุตร

๑๓/๒/๒๕๓๖

๒/๒/๒๕๖๐
ห้วยไหล่  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระสราวุฒิ สุธมฺโม เย็นแพง

๙/๑๑/๒๕๓๓

๑/๖/๒๕๖๐
ห้วยไหล่  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระสำลอง สุจิตฺโต ไชยพันธุ์

๓๑/๑๒/๒๕๑๑ ๒๔/๐๗/๒๕๔๒

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระเด่น ภูริาโณ โคตรลา

๒๒/๑๒/๒๕๒๑ ๑๒/๑๒/๒๕๕๑

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระคำ อธิจิตฺโต วรดง

๐๒/๑๐/๒๕๓๑ ๒๘/๐๓/๒๕๕๓

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระแท่น วิสุทฺโธ อุปศรี

๑๒/๐๔/๒๔๘๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๓

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระแพง โอภาโส ปองแก

๑๕/๑๑/๒๕๑๓
๐๒/๐๒/๒๕๕๔

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระตะวัน ปฺุาคโม จันจุฬา

๒๔/๐๑/๒๕๒๙ ๑๑/๐๑/๒๕๕๕

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระหมอก สติวโร พรมทะยาง

๑๙/๑๒/๒๕๑๘
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระวิชัย ติกฺขปฺโ อนุญาหงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๒๓ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระเดือน พุทฺธิาโณ แข็งแรง

๐๑/๐๖/๒๕๒๐ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระปานไทย ฉนฺทโก หลาบคำ

๒๒/๑๐/๒๕๒๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระสมัย ธีรวํโส แก้วปลา

๑๒/๐๒/๒๕๑๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระอาทิตย์ อริยวํโส กุลยะ

๑๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระวสันต์ อคฺคโชโต วรครุธ

๑๖/๐๓/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระทรงเดช ปภาโส สนมศรี

๐๙/๐๗/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระสมนึก สนฺติกโร จำปา

๒๕/๐๓/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระสันติภาพ ธีรปฺโ อนุญาหงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๕๙
สามเณรธวัชชัย  บาลมีทะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๖๐
สามเณรสมพงษ์  บาลมีทะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๖๑
สามเณรดัสกร  อนุญาหงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรวุฒิพงศ์  ใหญ่กระโทก

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๖๓
สามเณรคมสันท์  โพติยะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรกฤษฎิ

์

 พันธ์จี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๖๕
สามเณรกัมพล  แสงชา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๖๖
สามเณรสหรัถ  ศรีเภา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรณัฐนนท์  มณีรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรธนวัฒน์  ข้ามของมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรขวัญนคร  มอมไทรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรกิตตินันท์  จันทร์เสนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรธรรมธัช  แซ่โต๊ะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรณรงค์เดช  ฟองแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรนำพุ  รุ่นหมัน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรสุรเดช  พายัพสกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

 ธาตุเรณู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๑ / ๑๕
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นพ ๔๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรปฐมกุล  ปานศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เดชผิว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรอมรวิทย์  จุลทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรอนันธกรณ์  จะรีศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรธนาธิป  ผาลัง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรคมกริช  อุตสาหะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรธนรัฐ  สุนทรแต

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรอรรถชาติ  มีศิริ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรพัชรพล  ศรีแสน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรภีรวัชญ์  บุดดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรทศพร  พลเขต

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรอุดมศักดิ

์

 ศรีบัว

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรอดิศร  พันโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรคมสรณ์  กองมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๘๙
สามเณรณัฐพล  กุลบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๙๐
สามเณรชนะชัย  สารทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรพงศกร  ลำสมุทร

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรอรัญ  ตาสว่าง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรปญญา  ใต้กรแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๙๔
สามเณรณัฐภูมิ  พันชะตะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๙๕
สามเณรสิทธิโชค  บัวสาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

 ธาตุเรณู  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๙๖
สามเณรสมาน  เนียมจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๙๗
สามเณรกิตติพัฒน์  พ่อเกษ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๙๘
สามเณรศักย์ศรณ์  จิตมาตย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๖๐/๐๓๙๙
สามเณรจักรี  ธงยศ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

 โนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระบุญสิน ปภสฺสโร ภูดวงดาษ

๘/๐๑/๒๔๙๖ ๒๙/๑๑/๒๕๔๕

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระสถาพร ถาวโร ผางงาม

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๖

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระสิทธิศักดิ

์

มหาคุโณ เจริญแสง

๒๐/๐๒/๒๕๑๒

๒/๗/๒๕๕๘
ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระประเวส จารุธมฺโม มาตรแพง

๒๓/๐๙/๒๕๑๒
๒๔/๔/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระวิวัฒน์ กนฺตสีโล เทียมรินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๐๙ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระคำหาญ จนฺทสาโร ธ.ณ ยอด

๒๖/๑๒/๒๕๑๕

๘/๕/๒๕๖๐
ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระปรีชา ปฺาวโร นามนัย

๗/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๕/๒๕๖๐

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระรินรดา ธมฺมาสโภ ฝาระมี

๒๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๑/๖/๒๕๖๐

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระฐาปกรณ์ ิตธมฺโม ฝายลี

๒๘/๐๕/๒๕๓๙
๒๑/๖/๒๕๖๐

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระจิรวัตณ์ อตฺตทนฺโต หูมวงศ์

๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ปจฉิมาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๒ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระเฉลิมพล ปชฺโชโต ธ.น โม้

๑๒/๐๓/๒๕๑๘
๒๔/๖/๒๕๖๐

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระจัตุรงค์ อินฺทาโณ มงคล

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

๒๙/๖/๒๕๖๐

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระกฤขรัตน์ คุณกโร อินทโคตร

๒๗/๐๓/๒๕๓๘
๒๙/๖/๒๕๖๐

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระศุภนันท์ โสรโต ปยาโน

๒๔/๐๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระเมธัส สีลสํวโร พรมนิล

๑๓/๑๐/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระสมพง ฆนสาโร แสนสุภา

๒๗/๐๓/๒๕๐๗

๖/๗/๒๕๖๐
ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระปฏิภาณ านธมฺโม ลพมณี

๔/๐๖/๒๕๔๐ ๖/๐๗/๒๕๖๐

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระชัยวัฒน์ ชยฺวุฑฺโฒ โกพลรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๓๑ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ปจฉิมาวาส  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระกล ฉินฺนาลโย เชือปากเซ

้

๑๖/๐๕/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทรายคำ  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระณัฐเวช ธีรปฺโ อินทริง

๑๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทรายคำ  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระอดิศักดิ

์

สุขิโต เพ็งคำ

๒๒/๑๐/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทรายคำ  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระสมยศ สิริสาโร กวนศรี

๒๖/๐๕/๒๔๙๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ทรายศรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระทวี กตคุโณ อินทิสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๒๐ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

ทรายศรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระพิลา นรินฺโท อินทิสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๔๙๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ทรายศรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระเฉลิม สุตฺตธมฺโม ไชยพรม

๕/๑๒/๒๕๓๘ ๕/๐๗/๒๕๕๙

ทรายศรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระถา ทีปธมฺโม ศิริวงศ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ทรายศรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระสำเร็จ อินฺทวณฺโณ จันทร์ใด

๘/๐๕/๒๕๐๓ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ทรายศรี  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระสมบูรณ์ านุตฺตโม คัดทนะเงิน

๑๓/๐๒/๒๕๐๖
๐๑/๑/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก สะใบ

๑๙/๐๖/๒๕๓๔
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระสุรพล สุทฺธิาโณ คัณทักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๑๙ ๐๘/๐๒/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระอิสรศักดิ

์

วิสุทฺโธ คัณทักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๐๘ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระวันชัย ปฺาวโร เบ้าบาน

๐๗/๐๒/๒๕๒๔ ๐๙/๑๑/๒๕๔๘

วัดจูมมณี  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระสวรรค์ อกิฺจโน คำเกษ

๓๐/๐๓/๒๕๑๒ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดจูมมณี  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระสรรเพชร ปฺาวชิโร คำเกษ

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดจูมมณี  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระทศพล ถาวรปุตฺโต คำเกษ

๐๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดจูมมณี  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๓๕
สามเณรศุภกิตติ

์

 บุตรกูล

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๓๖
สามเณรชัยธวัฒน์  คะดุน

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๓๗
สามเณรปรมินทร์  บุโพธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๓๘
สามเณรธนพล  ซามาตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรอัศดาวุฒิ  นาโอพิมพ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรภาคีนัย  สังข์จีน

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรปรีชาพล  เนียมกุญชร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรวิวัฒน์  เนียมหอม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรพงศกร  แก้วคำแสน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๔๔
สามเณรนัฐกร  ต้นศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 วัดดาราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครพนม  ๑๓ / ๑๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๖๐/๐๔๔๕
สามเณรสิทธิกร  สิทธิเดช

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๔๖
สามเณรณัฐภัทร  วิพรรณะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๔๗
สามเณรมีทรัพย์  ชาวนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๔๘
สามเณรปยทัศน์  อุบัวบล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๔๙
สามเณรกิตติพัฒน์  ไชยเทพ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

 วัดดาราราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระก้องไกล านงฺกโร ผาอิดดี

๒๙/๐๑/๒๕๑๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระจงกล คุณงฺกโร แพงสาระ

๐๔/๑๒/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระมีชัย สุเมธโส ยะภักดี

๐๕/๐๕/๒๕๐๓ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระภาณุพงศ์ ภูริปฺโ วะชุม

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระกฤษดา ปริสุทฺโธ เสนมา

๑๓/๐๙/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระมงกร นรินฺโท การิก

๐๓/๑๐/๒๔๘๘ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระบรรไพ ธมฺมรโต คะลีล้วน

๑๙/๐๓/๒๕๐๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรธันวา  ศิลจักร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรทศวรรษ  มีมาคะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรพรชัย  เหมือนชอบ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรวันชนะ  สุธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรสุธินันท์  เหง้าน้อย

๑๑/๑/๒๕๔๗

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรจักรกฤช  วรรณวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรไกรวิทย์  สันตะมาตย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรเอกชัย  ไชยศล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีสงคราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรเจตณรงค์  วงศ์ศรีชา

๑๔/๓/๒๕๔๗

 คำภินีวรรณ์  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๖๖
สามเณรอภิชัย  มณีชัย

๕/๔/๒๕๔๗
 คำภินีวรรณ์  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๖๗
สามเณรสันติชัย  สิงห์งอย

๒๕/๔/๒๕๔๗

 คำภินีวรรณ์  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๖๘
สามเณรทักษิณ  พิทพิพันธ์

๑๕/๕/๒๕๔๗

 คำภินีวรรณ์  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระณัฐพงษ์ สนฺตจิตฺโต จันทะวงค์

๑๕/๕/๒๕๓๕
๑๐/๖/๒๕๖๐

โพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๔๗๐
สามเณรวายุ  กิงจันมล

่

๓๐/๓/๒๕๔๗

 โพธิเจริญ

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๔๗๑
สามเณรณัฐพล  ธาม

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ไตรมิตรประชาราม  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระประเสริฐ วิโรจโน นันทวรกุล

๑๔/๓/๒๕๒๐
๓/๖/๒๕๕๙

ปาประชาสันติ  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระวิจิตร จิตฺตวโร กลางประพันธ์

๘/๕/๒๕๑๒ ๖/๑๑/๒๕๕๙

ปาประชาสันติ  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระอัฐพล สุจิณฺโณ เชือค้าช้อง

้

๒๖/๘/๒๕๓๙ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

ปาประชาสันติ  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระสมชาย สมจิตฺโต พรมอารักษ์

๙/๕/๒๕๒๕
๒๓/๑๑/๒๕๕๙

ปาประชาสันติ  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระจักรพงษ์ โชติมนฺโต เสนาคำ

๑๕/๑/๒๕๑๗ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ปาประชาสันติ  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระสุขุม ภูริปฺโ เมตตา

๒๓/๑/๒๕๑๗

๖/๖/๒๕๖๐
ปาประชาสันติ  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระอานนท์ ผลปฺุโ อู่พิทักษ์

๑/๒/๒๕๒๐ ๒/๗/๒๕๖๐
โพธิศรี

์

 

นพ ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระแสงมณี ถิรปฺุโ แสนสุริวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๒๐

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิศรี

์
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระไพรัตน์ ิตจิตฺโต ก้อนคำ

๒๔/๘/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๘๑
สามเณรพาคิน  จันทะคูณ

๒๗/๒/๒๕๔๘

 โพนสวรรค์  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระประชา กิตฺติธุโร เสนจันตะ

๒๓/๗/๒๕๓๓ ๒๕/๑/๒๕๖๐

โพนสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระณรงค์ศักดิ

์

สุขิโต หลานเศรษฐา

๓๐/๖/๒๕๓๘
๘/๔/๒๕๖๐

โพนสว่าง  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๘๔
สามเณรธีรภัทร  มีบุญ

๒๒/๖/๒๕๔๗

 วังโน  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระดำรง กิตฺติคุตโต ปุมเปา

๒๒/๒/๒๔๙๙ ๑๑/๖/๒๕๔๙

วังยาง  

นพ ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระทวีวัฒน์ ชิตมโน วงศ์กวานกลม

๑/๒/๒๕๓๐
๑๕/๔/๒๕๕๘

วังยาง  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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