
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑,๐๐๐ รูป ขาดสอบ ๑๓๘ รูป คงสอบ ๘๖๒ รูป สอบได้ ๖๖๔ รูป สอบตก ๑๙๘ รูป (๗๗.๐๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระวีระศักดิ

์

ทินฺนวโร บัณฑิต

๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒/๐๑/๒๕๕๙

ชัยพร  

นค ๔๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรคำนวณ  เสาทอง

๗/๐๒/๒๕๔๒

 ชัยพร  

นค ๔๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรชัยมงคล  สุพรรณโมกข์

๒/๐๑/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรกฤษฎา  บุดดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

 ชัยพร  

นค ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรจิตรกร  สังข์ทอง

๑/๐๒/๒๕๔๗

 ชัยพร  

นค ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรนนทการ  อนุลาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 ชัยพร  

นค ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระกอละกัน สติสมฺปนฺโน ไชยะลาด

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

นาฬกวนาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรคามิน  บุตรนนท์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

 นาฬกวนาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรแก้วกัลยา  พิมประสงค์

๒/๐๕/๒๕๔๓

 ประดิษฐ์ธรรมคุณ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรณัฐพงค์  ขำจิต

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 ประดิษฐ์ธรรมคุณ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรประทวน  อึงจันทร์

่

๒๒/๑/๒๕๔๔

 ประดิษฐ์ธรรมคุณ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระพงษ์ศิริ ธมฺมจาโร วงษ์พยัคฆ์

๑๘/๑๑/๒๕๑๐

๖/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรภาณิน  นิลเกตุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรพงศ์พิเชษฐ์  ไร่เขือ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

 โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรชาญชัย  บัวพัด

๒/๐๗/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรสุริยา  ขาวขำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระสุพจน์ ชยาภิรโต เกียงคำ

๒๐/๑๒/๒๔๙๘ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

มีชัยท่า  

นค ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรพีรธัช  ปาสาริตา

๑๑/๙/๒๕๔๖

 มีชัยท่า  

นค ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรกฤษฎา  ยุบุญชู

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 มีชัยท่า  

นค ๔๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรศักรินทร์  ศรีสวรรค์

๑๖/๕/๒๕๔๕

 มีชัยท่า  

นค ๔๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรวิไลพร  สุลิยง

๑๕/๔/๒๕๔๒

 มีชัยท่า  

นค ๔๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรสหรัก  สว่างเลิศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๑

 ยอดแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรศักดินนท์  บัวเงิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 ยอดแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรราชันย์  โพธิจักร

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 ยอดแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๒๐

้
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นค ๔๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรหัสดี  สารีราช

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

 ยอดแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรจักรพงศ์  ทำเนาว์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 ยอดแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรณรินธร  กวงตุ้น

๓/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีคุณเมือง  

นค ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรศิรสิทธิ

์

 รองทอง

๑๙/๓/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรพรพรม  ดุลย์สุข

๑๐/๑/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรอภิเดช  เกียรติโพธิงาม

์

๑๓/๓/๒๕๔๘

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรสรัญ  แสงสีอ่อน

๒๖/๙/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรนภดล  ควรคำคง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรศักดิชัย

์

 ไกรนอก

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรเอกชัย  แสนวัง

๑/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรวุฒิชัย  สีตาแสน

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรภูวดล  นานอก

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรณัฐภัทร  ลักขะเสน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรสุรพัศ  แสงโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรเมษา  แสนเมือง

๒/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรนันทวัฒน์  มังคลาด

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีษะเกษ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรชัยพล  ศิริ

๘/๔/๒๕๔๔
 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรพงษ์พิพัฒน์  วงค์ดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรธีรภัทร  สุขบงกช

๑๒/๑/๒๕๔๔

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรนันทกร  ศิริเมือง

๑๓/๘/๒๕๔๗

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรปุญญพัฒน์  วรพัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรพิพัฒน์  ดวงจำปา

๒๗/๗/๒๕๔๗

 ศรีสุมังคล์  

นค ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระมนัส จนฺทสาโล พนาลิกุล

๐๑/๐๗/๒๔๘๗ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

สระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรทศกร  ชาตินิล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

 สระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรสุรธัช  พงศ์ษากลาง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

 สระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระจิรสิน สุวณฺโน พาติกะบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๒๔ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

สิริมหากัจจายน์  

นค ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระวารุจน์ านิสฺสโร ผานิบุศย์

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๑๗/๐๖/๒๕๖๐

สิริมหากัจจายน์  

นค ๔๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรภานุวัฒน์  วิเศษโสภา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 อุดมมหาวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรชัยวัฒน์  ทินกรวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

 อุดมมหาวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระสัมภาษณ์ อาภสฺสโร สุจจัง

๔/๕/๒๕๑๒
๓๐/๑๒/๒๕๕๙

เตยนิมิต  

นค ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระสมาน อินฺทปฺโ จิตมาลย์

๐๖/๐๗/๒๔๙๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

ธรรมรัตนากร  

นค ๔๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรสุริยา  มนต์อิม

่

๖/๙/๒๕๔๐
 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรโชคชัย  แก้วส่อน

๒๓/๑/๒๕๔๒

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรโยธา  อินทร์มาวงค์

๒๓/๔/๒๕๔๒

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรธวัชชัย  มะลิตะ

๑๔/๔/๒๕๔๓

 บ้านบอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๒๐

้
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นค ๔๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรอรรถพล  โสภาธรรม

๑๘/๕/๒๕๔๔

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรวิรัตน์  อินทะวงศ์

๑/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรพรภูเบศร์  โพธิดา

๑๐/๑/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรภัทรพล  นันทะรัตน์

๑๔/๓/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรอนุชา  โสดากุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรอันวา  โยธะวงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรนรากร  ชายา

๒๕/๓/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรสหรัฐ  มารักษา

๖/๔/๒๕๔๖
 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรณัฐพนธ์  กองกุล

๑๘/๗/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรสุรศักดิ

์

 วงค์ล่า

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรอาทิตย์  สุวรรณเลิศ

๑๑/๑/๒๕๔๗

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรณัฐวุฒิ  วงษ์ทอง

๓/๓/๒๕๔๗
 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรนฤสรณ์  พรรณขาม

๒๒/๖/๒๕๔๗

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรอดิศักดิ

์

 ต่างโอษฐ์

๑๘/๗/๒๕๔๗

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรสมัชญ์  กิจไทยสงค์

๒๐/๗/๒๕๔๗

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรธนดล  รักเดช

๒๖/๗/๒๕๔๗

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรธนพงษ์  ฝายขาว

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านบอน  

นค ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระอาทร สิริปฺโ อ้วนศรีเมือง

๔/๗/๒๕๒๓
๘/๑/๒๕๖๐

ปาโพธิปญญาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระสุริยันต์ อภิปุณฺโณ สีทองเหลือง

๑/๘/๒๕๓๕ ๓/๖/๒๕๖๐
ปาโพธิปญญาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระสัมฤทธิ

์

ธมฺมวโร โคตรภักดี

๑๗/๒/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ปาโพธิปญญาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรวัชรพล  ศรีทะบาล

๒๐/๕/๒๕๔๓

 ปาโพธิปญญาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระบุญยืน สุปฺปฺโ อินคงมะดัน

๑๓/๗/๒๕๑๖ ๒๗/๒/๒๕๖๐

ปาอุดมคงคานิมิต  

นค ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระธวัชชัย วิสารโท ชำนาญ

๑๕/๑๐/๒๕๒๙

๓๐/๔/๒๕๖๐

พุทธไสยาสน์  

นค ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระธวัฒน์ ิตสีโล โสดากุล

๘/๑๑/๒๕๓๘

๔/๙/๒๕๖๐
พุทธไสยาสน์  

นค ๔๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรสมจิต  พงนิดตะพอน

๑๗/๒/๒๕๔๒

 วาฬุกรมณีท่า  

นค ๔๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรพงศ์พัทธ์  ศรีแก้วต่างวงค์

๑๑/๖/๒๕๔๗

 วาฬุกรมณีท่า  

นค ๔๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรศุภชัย  ชาแสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 วาฬุกรมณีท่า  

นค ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระสถิต ธมฺมิโก เคลือบคลาย

๑๔/๖/๒๕๑๘ ๒๕/๑๑/๒๕๕๖

วาฬุกรมณีทุ่ง  

นค ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระบัณฑิต อาภสฺสโร อัครทัย

๑๖/๒/๒๕๑๗ ๒๑/๕/๒๕๕๘

วาฬุกรมณีทุ่ง  

นค ๔๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรปุณยวัจณ์  กาหวาย

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 วาฬุกรมณีทุ่ง  

นค ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระประจักษ์ สิริธโร กุนเสน

๐๒/๑๑/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาธิคุณ  

นค ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระประทีป สิริสาโร กองไทยสงค์

๑๙/๓/๒๕๒๕
๕/๗/๒๕๕๗

สนทนาธรรมาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระวัชรินทร์ จารุธมฺโม ขุนรอง

๒๐/๑๑/๒๕๓๓
๒๖/๖/๒๕๖๐

สนทนาธรรมาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระบัณฑิต ถาวโร สีหาพล

๐๒/๐๓/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

กุศลนารี  

นค ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระยงค์ยุทธ สุมโน แก้วเนตร

๒๙/๐๕/๒๕๓๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐
เทพพลประดิษฐาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๒๐

้
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นค ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระถวิล ปยสีโล ศรีชมทา

๑๘/๐๔/๒๕๐๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สมประศักดิ

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรธวัชชัย  หมอแพทย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรมงคล  ใสยันต์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรภานรินทร์  ปญญาสิม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

 กุกุรัตนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรแพทริค  แมคฟลิ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรณรงค์สิทธิ

์

 พลศูนย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรณฐัพันธ์  ศิริพันธ์

๒๙/๑/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ศรีปอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรยุทธนา  เดชเมือง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรเกรียติศักดิ

์

 สามงามยา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรเจษฎา  สุกรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรนพดล  ลอยลาด

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรธวัชชัย  ฝายสงฆ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรรชต  สงวนพัฒน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรเดชา  นามดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรเทพนพ  พรมพิลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรปราโมทย์  สวัสศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรณัฐภูมิ  กลางยศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรศตวรรษ  จันทองใส

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 โกเสยเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระนครินทร์ สิริคุตฺโต สราพิมพ์

๒/๘/๒๕๒๘ ๓/๗/๒๕๖๐
ชุมแพ  

นค ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระอำนาจ สุจิตฺโต หินะสุทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๑๘

๗/๗/๒๕๖๐
ชุมแพ  

นค ๔๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรนิกร  ขจรใจ

๓๐/๓/๒๕๔๘

 ชุมแพ  

นค ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระบุญมา อนุตฺตโร ปสสาวะโก

๐๘/๑๐/๒๕๑๐ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

โนนอุดมหนองแจ้ง  

นค ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระสุเมธ สุทฺธิปภาโส อุปรีย์

๒๙/๐๔/๒๕๓๗ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

โนนอุดมหนองแจ้ง  

นค ๔๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 อุตมาณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 โนนอุดมหนองแจ้ง  

นค ๔๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรนิคม  สิงมหา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 โนนอุดมหนองแจ้ง  

นค ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระสิทธิ

์

ปภสฺสโร สีสา

๑๔/๗/๒๕๑๘ ๑๗/๘/๒๕๕๖

ปาดอนค้อ  

นค ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระสันติ สุกวโร สุขดี

๑๐/๕/๒๕๑๐
๕/๗/๒๕๖๐

ปาดอนค้อ  

นค ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระสุภชัย สุภกิจฺโจ โคตรจรินทร์

๒๖/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

วาปประดิษฐ์  

นค ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระถนอม ขนฺติยุตฺโต พันธ์เทศ

๒๐/๐๙/๒๕๑๔ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรศักดิดา

์

 แทนโหมก

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีอุบลเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรนันทพงศ์  แจ่มประโคน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีอุบลเขต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรธีรเดช  กองแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรชัยวัฒน์  วงษ์ตาแสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรสุรเชษฐ์  ปกคะมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

 สุภกิจเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๒๐

้
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นค ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรธนาวุฒิ  ภมรศิริ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรนพพล  สาริพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

 สุภกิจเจริญ  

นค ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระกฤษฎา ถาวโร ยศแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๓๗
๒๖/๕/๒๕๖๐

อุดมสรรพผล  

นค ๔๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรประทิน  ชนิดชน

๒๘/๙/๒๕๔๘

 อุดมสรรพผล  

นค ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระมงคล มงฺคโล กาละภักดี

๑๘/๙/๒๕๑๐ ๓๐/๗/๒๕๕๕

เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระธีรพล ธีรปฺโ เอกวงษา

๗/๑๐/๒๕๓๗ ๓๑/๖/๒๕๖๐

เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระอดิศร อิทธิาโณ สุนทรชัย

๙/๗/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๖๐
เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระอาคม จนฺทสีโล ตาพาว

๑๔/๐๔/๒๕๒๔

๘/๗/๒๕๖๐
เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรรุ่งโรจน์  บุญทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรอภิลักษณ์  หากันได้

๓/๖/๒๕๔๖
 เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรธนวัฒน์  พิมพ์ชารี

๑๙/๙/๒๕๔๗

 เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรภัตรษดา  สมบูรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรธนกร  นาวิรัตน์

๑๔/๓/๒๕๔๘

 เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรสิริโชค  โคตรศรีเมือง

๑๒/๔/๒๕๔๘

 เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรธีรภัทร  สวัสดิเอือ

์ ้

๒/๕/๒๕๔๘
 เขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระอำพร กิตฺติปฺโ ผ่านคำ

๑๘/๗/๒๕๓๑

๙/๓/๒๕๖๐
รุ่งอรุณวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระสุวรรณ์ สุวณฺโณ เมยดง

๒๑/๙/๒๕๒๕

๕/๗/๒๕๖๐
รุ่งอรุณวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรศักดิษรณ์

์

 นิยะนุช

๑๔/๔/๒๕๔๘

 รุ่งอรุณวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระสายัณ ปภากโร ผมตาล

๗/๖/๒๕๑๖ ๗/๓/๒๕๖๐
ศรีบัวบาง  

นค ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระวันชัย มหาปฺโ ตันนารัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๓๐
๑๖/๓/๒๕๖๐

ศรีบัวบาง  

นค ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระนครินทร์ อาภากโร ศิริรัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตอหมุน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรชวิศ  ง้วนพันธ์

๑๒/๕/๒๕๔๓

 ตอหมุน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรศราวุฒิ  บุญกล้า

๓๑/๔/๒๕๔๔

 ตอหมุน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรเอกรินทร์  พันศรี

๑๔/๙/๒๕๔๗

 ตอหมุน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรพงษ์พิพัฒน์  บุญประจง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 ตอหมุน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระกฤษณะ กิตฺติราโน พลสวัสดิ

์

๒๓/๔/๒๕๓๑ ๑๘/๓/๒๕๖๐

โนนวังสิม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรพงภรณ์  ปากดีสี

๑๙/๗/๒๕๔๑

 โนนวังสิม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระณัฐกิตต์ อธิจิตฺโต คำบุญเรือง

๑๐/๐๕/๒๕๐๕
๑๒/๖/๒๕๖๐ พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรจีระศักดิ

์

 พยุงแดน

๒๗/๐๘/๒๔๙๐

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรกรรชัย  บุญเพชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรนนทพันธ์  พรมบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรชนะวรรณ  วรพรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรศักดิดา

์

 ปตตายะโส

๕/๑๒/๒๕๔๖

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรณัฐวัฒน์  บัวใหญ่รักษา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรสุภกิณห์  อ่อนสี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง
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นค ๔๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรกฤษฎา  เนืองภักดี

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรกิตติพงศ์  โสภาพรม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรดุษิต  จันทรสงเคราะห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

 
พระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรคงศักดิ

์

 บังขุนทด
๙/๙/๒๕๔๕

 
หนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรวธัญู  ผิวขำ

๔/๒/๒๕๔๗
 

หนองคายพัฒนาราม
 

นค ๔๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรนครินทร์  ท่ากุดเรือ

๓๑/๗/๒๕๔๗

 
หนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรทินภัทร  ร้อยแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 
หนองคายพัฒนาราม

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระทินกร จกฺกวโร ทองใบ

๐๘/๐๘/๒๕๓๒ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ปาวังธรรม  

นค ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระอภิสิทธิ

์

อภิปฺุโ ชาญสุข
๓/๙/๒๕๓๘ ๑๑/๒/๒๕๖๐

พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระอภิชาติ มหาลาโภ ชาญสุข

๙/๖/๒๕๓๗ ๑๖/๖/๒๕๖๐

พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรทักดนัย  ปองกัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรประธาน  พรหมวงศา

๖/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรดาราพงศ์  สร้างโคตร

๑๗/๒/๒๕๔๖

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรวัชรพล  สุขวงศ์

๗/๘/๒๕๔๖
 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรเอกสิทธิ

์

 ยิมลมัย

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรจิรายุ  ศิลาแดง

๙/๔/๒๕๔๗
 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรธีรยุทธ  สองเมือง

๑๑/๙/๒๕๔๗

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรเจตนิพัทธ์  แสนประสิทธิ

์

๑๘/๙/๒๕๔๗

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรสรธร  นามเสนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรอัครชัย  พงษ์นิล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรภุชงค์  สองเมือง

๙/๕/๒๕๔๘
 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ไชยะโส
๗/๗/๒๕๔๘

 พระธาตุบังพวน  

นค ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระสมศักดิ

์

ิตสมฺปนฺโ สวัสดิวงศ์

์

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระชาริยะ อริยวํโส เจียมรัมย์

๐๖/๐๓/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรทองพูล  สองเมือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

 โพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรสุรชัย  ภูระวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

 โพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรทินภัทร  แสงสีอ่อน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระพลากร อาภาธโร เกาะแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๘/๒๕๕๘

สาลวรรณนิมิต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรโชคชัย  วงผาบุตร

๑๗/๙/๒๕๔๗

 เกษตรศิริ  

นค ๔๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรจักรพงษ์  นามรส

๕/๑๐/๒๕๓๓

 เขตนิมิต  

นค ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระธิติกร กิตฺติโสภโณ พรหมเขจร

๒๐/๑/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

จอมมณี  

นค ๔๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรเจษฎา  กุณาการ

๒๘/๗/๒๕๔๕

 จอมมณี  

นค ๔๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรกฤษฎา  สังโส

๑๒/๑/๒๕๔๗

 จอมมณี  

นค ๔๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรจิรศักดิ

์

 แก้วกาหลง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 จอมมณี  

นค ๔๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรณัฐพล  โคตรศรีเมือง

๗/๔/๒๕๔๘
 จอมมณี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรธนาพล  ทิพย์พระ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 ปทุมวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระวรชิต สุปฺโ อินธิราช

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรวีระวัฒน์  กันหา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรณัฐพงษ์  กันหา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรอดิสรณ์  สร้างช้าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรนิรันดร์  สิงคำหาร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

 
พระไชยเชษฐาธิราช

 

นค ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระอุทิศ กตปฺโ มิงวงค์ยาง

่

๑๔/๑๑/๒๔๙๘

๕/๗/๒๕๕๙
มีชัยทุ่ง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระอุทัย ขนฺติธโร ราโชทร

๒๗/๑๒/๒๕๐๘
๒๒/๖/๒๕๖๐

มีชัยทุ่ง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระกฤศณัฏฐ์ สิริภทฺโท บุตรนาค

๓/๘/๒๕๒๗
๘/๗/๒๕๖๐

มีชัยทุ่ง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระนิวัฒน์ สุมงฺคโล ทับลือ

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
ศาสนกิจบริหาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระถาวร อนุตฺตโร แก้วเกตุ

๒/๓/๒๕๑๘ ๗/๗/๒๕๕๙
สุริยวงศาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระอานง รตนปฺโ แก้วมีชัย

๓๐/๑๐/๒๕๓๙
๒๙/๓/๒๕๖๐

สุริยวงศาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรทัดสะนะ  ศรีหาวงศ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

 สุริยวงศาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรอิทธิโชค  ชุมศร

๑๘/๗/๒๕๔๗

 หนองเคร่า  

นค ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระศราวุธ คมฺภีรปฺโ แสงนาค

๕/๙/๒๕๒๐ ๑/๗/๒๕๕๙
เหล่ามีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระชัยณรงค์ ชยมงฺคโล เหมวงศ์

๒๙/๕/๒๕๓๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

เหล่ามีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรเอกชัย  ศรีณวงศ์

๑/๒/๒๕๔๓
 เหล่ามีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรเมธาวี  ชาวยศ

๕/๗/๒๕๔๓
 เหล่ามีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระสนัน

่

ปภากโร ธาตุไพบูรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๑๖

๒/๐๑/๒๕๖๐

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระจรรยา จนฺทสาโร ศิริโนนลัง

๑๖/๐๔/๒๕๑๗

๖/๐๑/๒๕๖๐

โชคอำนวยพร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระสหพัฒน์ านิโย สีหามาตย์

๒๓/๐๒/๒๕๒๐ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

บ่อนำสถิตย์  

นค ๔๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 สนิทชน

๑๒/๑๑/๒๕๔๐

 บ่อนำสถิตย์  

นค ๔๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรพยากรณ์  มันทุราช

๓/๘/๒๕๔๖
 บ่อนำสถิตย์  

นค ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระสมเกียรติ สติสมฺปนฺโน เส็งเอียม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๐ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระประเสริฐ์ รตนาโณ สรแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๓๒
๐๑/๐๒/๒๕๖๐

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระจีรศักดิ

์

จารุวณฺโณ บริหาร

๐๓/๑๒/๒๕๓๒
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระเพิมพูน

่

สิริปุโ พิมสมาน

๒๗/๐๙/๒๕๓๘
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระสนอง สิริปุณโณ ปุณณสาร

๐๘/๐๓/๒๕๔๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระสนัน

่

สุจิณโณ ลีละบุตร

๒๔/๐๑/๒๕๑๕
๑๙/๕/๒๕๖๐

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระสาคร ิตมโน สาริมาตย์

๑๐/๐๓/๒๕๒๕
๑๙/๕/๒๕๖๐

โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรคมกริช  บุญวิเศษ

๒๓/๐๕/๒๕๓๗

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรธัญญวัฒน์  แสงอรุณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรเจษฎา  บุษราคัม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรณัฐพงษ์  ยาตาล

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรกวิทย์  ศรีสร้างคอม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิสมภาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรชัยมงคล  ชัยสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรนพรัตน์  วังพรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรเอกราช  ยาตาล

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๓๘
สามเณรวราวุธ  หล้าคอม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรพงสกร  ตาลหยง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรพชร  หาฉวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรปยวัฒน์  พานโน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรภานุวัฒน์  แก้วบุญเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรสุรพัศ  ลีละบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรภัทรศักดิ

์

 ศิริรักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

 โพธิสมภาร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระอนุโชษ อคฺคปฺโ นาพิมแสง

๒๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

มงคลศรีเจริญ  

นค ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระวรพล ขนฺติพโล ลักษณเปย

๑/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

มงคลสมณกิจ  

นค ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระพงษ์พัฒน์ อุทโย สมบัติมี

๒๒/๑/๒๕๓๘ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

วาปเกษตร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระสมนึก นนฺทสาโร สีกุลนาวา

๒๒/๙/๒๔๘๘
๕/๘/๒๕๕๙

ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระไชยา อคฺคโต ภูมิดี

๓๐/๑๐/๒๕๓๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระธนพล ธนปาโล ศรีบุรินทร์

๑/๑๒/๒๕๓๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระวรเดช สุจิณฺโณ มณฑาทิพย์

๖/๑/๒๕๒๑ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระเขมชาติ อภิฺโ ตุละรัต

๕/๑๐/๒๕๑๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรโสภณ  สิงหาพรม

๒๒/๘/๒๕๔๖

 ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรชัยยา  อ่างทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรปฏิวัติ  ฐานชัยภูมิ

๘/๗/๒๕๔๖
 ศรีบัวบาน  

นค ๔๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรภูมิศักดิ

์

 ทองประพันธ์

๑๖/๙/๒๕๔๖

 ศิลาเขตอุดม  

นค ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระประเสริฐ ปสนฺนจิตฺโต บัวเลิง

๒๑/๑๒/๒๔๘๒
๑๒/๗/๒๕๑๓

อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระสมเกียรติ กิตฺติโก ตะลาด

๑๐/๓/๒๕๐๘ ๒๘/๒/๒๕๕๖

อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระสมศักดิ

์

จกฺกวโร พรมลี

๑๐/๕/๒๕๑๔ ๒๐/๗/๒๕๕๖

อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระพงษ์พณิชย์ สิริปฺโ ศรีสถาน

๑๐/๙/๒๕๑๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๖

อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระสิงหา มหาวีโร วงศ์คำจันทร์

๑๑/๘/๒๕๒๑ ๕/๑๒/๒๕๕๗

อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระใจ สุมโน ผาสุก

๗/๖/๒๔๙๐
๒๓/๒/๒๕๕๘

อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระไหม สุเมโธ จ้ายสอนนา

๑๒/๖/๒๔๙๒
๗/๗/๒๕๕๙

อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระทอง กตปฺโ แซ่เลียว

๕/๖/๒๕๐๕ ๖/๙/๒๕๕๙
อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระการันย์ กตปฺุโ ยะเถโล

๖/๓/๒๕๓๗ ๙/๕/๒๕๖๐
อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระวิชัย รตฺตโน ภูเฮืองแก้ว

๒๐/๓/๒๕๒๔
๔/๖/๒๕๖๐

อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระวันชัย วิชโย อดทน

๒๔/๒/๒๕๑๑

๔/๗/๒๕๖๐
อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระภานุวัฒน์ สนฺตจิตฺโต สมพิศ

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
อรัญญิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรอนุวัฒน์  สิมาชัย

๒๑/๙/๒๕๔๐

 อรัญญิกาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระอนุวัฒน์ จตฺตมโล อำนาจดี

๑๕/๐๒/๒๕๓๗
๖/๑๑/๒๕๕๙

อุดมวันประดิษฐ์  

นค ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระธนพล พลาโณ ภูมี

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรยุทธพงศ์  วระวงศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรชญานุตย์  ธรรมวงษา

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรปวเรศ  ฉายถนอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรชนะภัย  ชัยสาคร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระวีรพล วชิราโณ นิมนวล

่

๒๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เกษตรผล  

นค ๔๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรธีรเทพ  สระใคร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

 เกาะแก้วขวัญเมือง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระนิพนธ์ ปยธมฺโม ศรีเขียว

๐๒/๐๔/๒๕๒๔ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

แก้วพิจิตร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรยุทธพล  เจริญสุข

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

 แก้วพิจิตร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรสุรเชต  ครุฑวิเศษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 แก้วพิจิตร  

นค ๔๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรปญญาวิศิษฎ์  แสงจันโท

๑/๑๐/๒๕๔๗

 โคกสว่าง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรอนุชา  กลับกลาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรสิรภพ  คำสวาท

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรอดิเทพ  ศรีเสาวงษ์

๕/๑๐/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรราชันย์  แคนวัง

๘/๑๑/๒๕๔๖

 จำปาทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรอธิชา  แกมภู

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

 จำปาทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระสุพรรณ ถาวโร สัมพันธะ

๑๑/๑๑/๒๕๑๔

๓/๐๕/๒๕๕๙

ดอนโพธิ

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระสุรพล วรธมฺโม แก้วอาษา

๒๔/๐๑/๒๕๒๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

ถำ  

นค ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระศรีสวัสดิ

์

โสภโณ มีแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐

ไทรเงินธรรมวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระจตุพร จิตฺตปฺโ สุทธินิยม

๓๐/๐๔/๒๕๑๗
๙/๑๐/๒๕๕๙

ธรรมคุณ  

นค ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระสุขเกษม ปภสฺสโร เจริญราศรี

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

ธาตุปากมาง  

นค ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระบุญยิง

่

สจฺจวโร ศิลธรรม

๐๕/๐๖/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๓

โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระนัฐพล เตชธมฺโม หัสชู

๑๑/๐๒/๒๕๓๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรธีปกร  แสนอุบล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรอชิตะ  แก้วดวงศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรตันติกร  อินทา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรสุเมธ  อินดา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 โนนพระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระวินัย านวีโร อุดมทรัพย์

๑๐/๐๙/๒๕๑๘ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ปาทรงธรรม  

นค ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระวีระพันธ์ านุตฺตโร สมาขันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๓๓ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

ปาทรงธรรม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระเนติพงษ์ อินฺทปฺโ สมานคำ

๒๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาทรงธรรม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระวรชาติ รตนวณฺโณ ชัยปรีดานุกรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๒๕ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

พระยืน  

นค ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระหนูแดง ทีปวํโส วงษ์ละคร

๐๙/๑๑/๒๕๐๖ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระชัยชาญ านวุฑฺโฒ ถินนาเวียง

่

๖/๑/๒๕๑๔
๕/๖/๒๕๖๐

ลัฎฐิวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระพรสวรรค์ เตชปฺโ คันทรินทร์

๒๐/๖/๒๕๒๔
๕/๖/๒๕๖๐

ลัฎฐิวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระสุรชาติ านวีโร เฉียบแหลม

๑๑/๙/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
เวฬุวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระอนันต์ อธิปฺโ จันธิราช

๑๕/๙/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
เวฬุวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระอนุพงษ์ สิริจนฺโท จันทอุดร

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
เวฬุวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรธนภัทร  ชาวเหนือ

๒๒/๗/๒๕๔๖

 เวฬุวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระสมร กตธมฺโม นันทะ

๒๐/๑๒/๒๕๓๖

๗/๔/๒๕๖๐
ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระเมตต์ สุทฺธิจิตฺโต มณีรัตน์

๙/๔/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระภาวิน ขนฺติวโร ศรีออ่น

๑/๖/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐
ศรีชมชืน

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรจักรภัทร  ปุนนา

๘/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรสมบัติ  อู่นอก

๙/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรธีระเดช  พรมสมบัติ

๑๘/๖/๒๕๔๗

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรชัยวัฒน์  ผึงโสภา

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรวิทวัฒน์  พรมกุล

๕/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรพจนา  หน่อสีดา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

 
ศรีเทพเลิงสดวนาราม

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรรณชัย  พูลแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 
ศรีเทพเลิงสดวนาราม

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรชวลิต  สายทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 
ศรีเทพเลิงสดวนาราม

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระดนัย สุมโน โพธิเพชรเล็บ

์

๒๔/๐๓/๒๕๓๒ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นค ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระบรรจง จนทสโร วงศ์อ่อน

๒๖/๐๖/๒๕๒๒ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

นค ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระชู อุตฺตโม โคตรวงษา

๐๓/๐๓/๒๕๐๑ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

สร้อยพร้าว  

นค ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระวราวุฒิ จารุวํโส ลาสิงห์

๑๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สร้อยพร้าว  

นค ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระวรวุฒิ าณวีโร บุตรโตคร

๒๕/๔/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

สระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระสรพงษ์ ภูริปฺโ ชาตรี

๑๙/๙/๒๕๑๓

๗/๗/๒๕๖๐
สระแก้ว  

นค ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระอุเทน ลีลเตโช รักษาสัตย์

๒๘/๔/๒๕๓๕ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

สระสุวรรณ  

นค ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระธงศักดิ

์

จกฺกวโร หนองหารพิทักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๒

๕/๖/๒๕๕๙
สระสุวรรณ  

นค ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระประพาส านทินโน โมธรรม

๑๕/๒/๒๕๓๓ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

สระสุวรรณ  

นค ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระจงเจริญพร ิตสทฺโธ ใจดี

๓๑/๐๘/๒๕๐๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สว่างธรรมาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรปาณวัฒน์  วงศ์บุตรศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

 สว่างธรรมาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรณัฐธรณ์  ปลัดพรม

๗/๑๐/๒๕๔๗

 สักกวนาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระธีรวัตร สํวโร อ่อนท้าว

๒๓/๙/๒๕๑๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๓

สุคนธาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระธีรพงษ์ อารยธมฺโม หมอยาเก่า

๑๒/๐๘/๒๕๓๗

๔/๐๗/๒๕๖๐

หงษ์ทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๓๓๔
สามเณรมนัส  ธรรมา

๑/๐๔/๒๕๔๓

 อัมพวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๓๓๕
สามเณรธิติวุฒิ  เชียงเวียง

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 อัมพวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๓๓๖
สามเณรนิวัติชัย  ยาพรม

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 อัมพวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๓๓๗
สามเณรชยกฤช  นิธิโชคธนากุล

๗/๐๓/๒๕๔๘

 อัมพวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรธีรนันท์  มาตรทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 โคกสุข  

นค ๔๑๖๐/๐๓๓๙
สามเณรธนวัฒน์  ราชมี

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

 โคกสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรจีรศักดิ

์

 ดาชมภู

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 โคกสุข  

นค ๔๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรสอนสินไซ  สีปะเสิด

๑/๑๑/๒๕๔๒

 จอมทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระบุญ สุขิโต ชานุชิต

๒๕/๐๒/๒๔๙๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

จอมนาง  

นค ๔๑๖๐/๐๓๔๓
สามเณรตะวัน  ชาวยศ

๒๕/๘/๒๕๔๕

 จอมนาง  

นค ๔๑๖๐/๐๓๔๔
สามเณรวัชรพล  ศรีสมบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 จอมนาง  

นค ๔๑๖๐/๐๓๔๕
สามเณรวีระพงษ์  พันพลอย

๑๑/๒/๒๕๔๖

 จุมพลเมือง  

นค ๔๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรกิตติพงษ์  มืดคำบง

๙/๓/๒๕๔๘
 จุมพลเมือง  

นค ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระสุริยันต์ จนฺทสาโร ปอมพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๑๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

ทุ่งธาตุ  

นค ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระนิรันดร์ ชวนปฺโ โคนุตะ

๒๒/๐๔/๒๕๑๒

๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งธาตุ  

นค ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระวีรยุทธ กนฺตสาโร สีแสง

๒๒/๐๗/๒๕๓๕

๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งธาตุ  

นค ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระรัฐพงษ์ โชติมนฺโต คำสอน

๐๓/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระเกียรติภูมิ ขนฺติมโน จันทะสุวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระชัชวาล อาสโภ สิงหาเทพ

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เทวดาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรโชคอนันท์  มูลมณี

๒๘/๐๖/๒๕๓๑

 เทวดาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระอาธิษฐาน อาทิจฺจวํโส จำปากุล

๘/๔/๒๕๒๗ ๔/๗/๒๕๕๙
ไทย  

นค ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระปรีดา โชติโย เทพา

๑/๑/๒๕๓๔ ๓๑/๗/๒๕๕๕

นวติตถาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระจตุพล สติสมฺปนฺโน บุญคำ

๒/๖/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

นวติตถาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระสมาน สธมฺโม ระลวย

๒๘/๐๓/๒๕๒๘ ๑๑/๐๑/๒๕๕๖

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระอนงค์ อินฺทปฺโ จำเริญศรี

๒๖/๐๓/๒๔๙๖ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระมานิตย์ เขมกาโม สุระสิธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๐๖
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระสุพล สุปฺโ แย้มบุญชุม

๑๔/๐๔/๒๔๙๓ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระประสิทธิ

์

มหาวีโร ราชสุวรรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระโมริกะ ธมฺมสาโร กามะพร

๒๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๖๐/๐๓๖๓
สามเณรกมลชัย  นพเวช

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

 ปจจันตบุรี  

นค ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระโอรส อิสฺสโร สุวรรณสาน

๑๒/๘/๒๕๓๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

ผดุงสุข  

นค ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระอดุล อมโร พลประจักษ์

๑๖/๑/๒๕๒๐ ๑/๑๑/๒๕๕๙

ผดุงสุข  

นค ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระพิชิต สุจิตฺโต กัณหา

๒๙/๑๐/๒๕๒๕
๔/๑๒/๒๕๕๙

ผดุงสุข  

นค ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระดำรง ิตวํโส เพ็ชรทอง

๓๐/๐๗/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรณัฐพงษ์  โสดาบัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรสิฐธิพล  เชือฉำหลวง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรวุฒิชัย  ทองมา

๑๕/๒/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรรัตนะ  พิมพา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรวุฒินันท์  อาจปราบ

๒๗/๙/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรวรวุฒิ  โบราณกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรนัฐพล  สุวรรณเพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑ / ๒๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรปฏิภัทธ์  ทองสง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรศุภกร  จันทร์เขียว

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรสุภกฤษ  น้อยสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรพสุชา  นันทชาติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรวราเมธ  สัตตบุตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรพิสิทธิ

์

 วงษ์มัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระชัชวาล ถิรวิริโย ตำตาด

๖/๗/๒๕๑๓ ๕/๖/๒๕๕๗
ภิรมยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระกฤษณะ ยโสธโร เอกปฐมศักดิ

์

๔/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ภิรมยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระสวย ปภสฺสโร หรดี

๑/๔/๒๔๗๙ ๑๓/๓/๒๕๕๔

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระณัฐวุฒิ รตนปฺโ เข็มทอง

๒๓/๕/๒๕๓๓ ๒๑/๑/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระพิษณุ ิตเมโธ ศรีสมพร

๒๖/๖/๒๕๓๔ ๑๙/๒/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระวินัย าณวีโร ทิงเทพ

้

๔/๑๒/๒๕๐๙
๘/๔/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระพรชัย จนฺทโชโต พัฒนสาร

๒๐/๔/๒๕๒๘ ๑๕/๔/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระบัญชา ขนฺติโก อิศรานุวัฒน์

๑๑/๙/๒๔๙๘

๔/๕/๒๕๖๐
วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระประสงค์ ถาวโร ตะโนนทอง

๑๓/๒/๒๕๒๕
๒๐/๕/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระปุน ปฺาวโร ไกรโสดา

๑๖/๕/๒๔๘๗
๑๐/๖/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระภิรมย์ ขนฺติธโร ไกรโสดา

๑๖/๕/๒๕๒๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระวรวุฒิ สีลเตโช ไชยา

๑๗/๘/๒๕๓๓
๑๐/๖/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระวิชิตชัย วิสุทฺโธ หล้าพรม

๑๕/๓/๒๕๓๗
๑๐/๖/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระสุดใจ ธมฺมวโร โพธิมน

๒/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๖/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระทศวรรษ สิริภทฺโธ กัวจรัญ

้

๖/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระชานนท์ กตธมฺโ แก้วนิกุล

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๖๐
วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระประดิษฐ์ สิริภทฺโท โคตรพันธ์

๕/๔/๒๕๓๖ ๓/๗/๒๕๖๐
วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระวชิราวุฒิ วิสุทฺโธ พิลาพรม

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระจักรกฤษณ์ จารุธฒฺโม โคตรพันธ์

๒๘/๗/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

วุฒิกาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระอัฐพงษ์ ธมฺมโชโต ธรรมชาติ

๒๕/๐๗/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สิงห์ทองเจติยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระอัฐพล ติกฺขปฺโ พรหมเทพ

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สิงห์ทองเจติยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระอานันท์ มหาปฺโ พรหมเทพ

๑๔/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สิงห์ทองเจติยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระประนุชา สิริภทฺโท ชิดชาด

๐๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อรัญวาสี  

นค ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระกรวิทย์ นรุตฺตโม สุดาปน

๓๑/๐๕/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อรุณรังษี  

นค ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระเสกสันต์ จิรวฑฺฒโน ทองอนันต์

๑/๐๕/๒๕๐๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คำเจริญ  

นค ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระอาทิตย์ อุตฺตมโชโต แสงสีดี

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คำเจริญ  

นค ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระสุกัน ฆรมุตฺโต พวงบุบผา

๑๒/๑๑/๒๕๐๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คำเจริญ  

นค ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระวินัส ทีปงฺกโร พรมภักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๓๐ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

คำสว่าง  

นค ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระบุญไพ อาภทฺธโร รังไธสง

๑๕/๐๓/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คำเสนแสนสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระสันติ กิตฺติธโร อุทุมมา

๑๗/๑๑/๒๕๐๑ ๒๓/๑๒/๒๕๕๙

คำเสนแสนสุข  

นค ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระอานนท์ สุทฺธาโณ อุทุมมา

๙/๐๓/๒๕๒๗ ๔/๐๗/๒๕๖๐

คำเสนแสนสุข  

นค ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระศักดา สุจิณโณ พิสัยพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระกิตติ กิตฺติสมฺปฺโณ ชลเพชร

๑๖/๐๕/๒๕๓๗
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระพนมกร อภิปฺโ ศรีชมภู

๑๓/๐๘/๒๕๒๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระณัฐพงษ์ กนฺตสาโร ทองประเทือง

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระปฏิภัทร์ ธมฺมวิริโย พังชาลี

๑๐/๐๗/๒๕๑๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระดวงตา ธมฺมวโร บุญนาค

๐๕/๑๐/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

คุยลุมพุก  

นค ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระพรากร วรธมฺโม ศรีมณีรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๓๑ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

เจริญศรี  

นค ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระนฤเบศธ์ ปริฉนฺโท คำม้าว

๐๓/๐๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เจริญศรี  

นค ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระอนุเดช อิทฺธิโชโต จันอบ

๑๐/๐๑/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เจริญศรี  

นค ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระสรวิชญ์ ปภสฺสโร คำกรฤาชา

๒๙/๐๗/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เจริญศรี  

นค ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระสุดเขตต์ สุธมฺโม ปวงษ์สุวรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๑๕ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗

ชัยราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรชัยณรงค์  ชม ภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 ชัยราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๒๔
สามเณรพิษณุชา  สุลาทอง

๑/๐๓/๒๕๕๔

 ชัยราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระอภิสิทธิ

์

มหาวีโร ทิพย์รักษา

๑๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ชัยศรีเจริญ  

นค ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระสุวิทย์ จิตสาโร ตันติเมธา

๐๕/๐๑/๒๕๒๕ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ทรงศิริพัฒนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระเติม เหมธุโร ไทรเพชร

๐๗/๐๓/๒๕๒๕ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

ทรงศิริพัฒนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระสนิด ปฺาธโร ภูมิลิง

๑๐/๐๓/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๔๖

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระณัฐพล พนฺธพโล พิมพ์พันธ์

๙/๐๓/๒๕๓๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระสายันต์ อาธโร สีชมภู

๑๓/๐๔/๒๕๒๒ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระพิทักษ์ วิสุทฺโธ ไขสี

๑๕/๐๗/๒๕๓๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระกฤษฎานันท์ สิทฺธิวุฑฺโฒ ขันตี

๑๐/๐๒/๒๕๓๖
๔/๐๗/๒๕๖๐

ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๓๓
สามเณรโอภาส  สุวรรณวาท

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรลือชัย  ดวงมะลุ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 ท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระพิชิตชัย ปริปุณฺโณ มูลหา

๑๕/๐๕/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เทพคงคาคำตอยูง  

นค ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระพงษ์ศักดิ

์

มงฺคลิโก ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เทพคงคาคำตอยูง  

นค ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระเฉลิม ธีรปฺโ โคตรประจิม

๒๐/๐๘/๒๕๒๖
๔/๐๗/๒๕๖๐

ประทุมเทพวนาราม
 

นค ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระศักดิสิทธิ

์ ์

านุตฺตโร พรมจักร

๒๐/๑๑/๒๕๓๔ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ปาเทพนิมิต  

นค ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระสวน อธิปฺโ ยอดจำปา

๑/๐๒/๒๔๘๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

โพธิยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระอำไพ าณสมฺปฺโณ โพธิจุมพล

์

๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระยศ วิทูโร จูมฟอง

๑๙/๐๓/๒๕๒๑
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระสามารถ ชมฺมริจโย คำสุขดี

๑๘/๐๓/๒๕๓๕
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระอภิชาติ ยโสธโร คำสุขดี

๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระจุมพล ทสฺสนีโย ปานกลำ

๓๐/๑๐/๒๕๐๕ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๔๔๕
สามเณรนันทกาต์ร  วิชัยคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิยาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระสงวน สุมโน ศรีตัน

๖/๐๒/๒๔๙๗ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระสุทธิพงษ์ สิริปฺโ บึงหาญ

๒๓/๐๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระฉัตราช าณวีโร มีคำดี

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระวีระพงษ์ จนฺทสาโร ชมพู

๓๐/๐๑/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระไพโรจน์ ิตฺธมฺโม เพชรสุกร

๐๖/๐๗/๒๕๒๓ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระคำม้วน จิตฺตทนฺโต วัดโสภา

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระแสวง จิตฺตมโย กับบุญ

๑๑/๑๑/๒๔๙๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระสมพงษ์ ปยสีโล อุประ

๑๙/๑๑/๒๕๓๐
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระวีระชัย ติกฺขวีโร อุทรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๓๔
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระมัชฌิมา สมจิตฺโต อุทรักษ์

๒๖/๐๘/๒๕๓๗ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระจักรกฤษณ์ จิรวฑฺฒโณ อินทชาติ

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระวุฒิชัย อิสรธมฺโม สุนันทา

๐๔/๐๑/๒๕๐๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระนิคม คุณสมฺปนฺโน อนงค์ชัย

๒๗/๐๖/๒๕๓๗
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระนฤชา จารุธมฺโม ชนูนันท์

๒๘/๑๑/๒๕๓๓
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระสวง สุทธิาโณ สุพันธ์

๕/๐๒/๒๕๒๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระสุพัฒน์ อธิจิตฺโต มุงคุณคำซาว

๑/๐๘/๒๕๑๔ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระวิไล านิสฺสโร แก้วแสนชัย

๒๓/๐๔/๒๕๑๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระเสงียม

่

ติสฺสโร พรมคำซาว

๒๑/๑๐/๒๕๐๔
๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระโยธิน อาภสฺสโร จอมศรี

๑๔/๐๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระสุขสันต์ ยโยธโร วงคำแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๗

สมุหนาค  

นค ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระทองศูนย์ ถิรธมฺโม สิงสุข

๑๗/๐๔/๒๔๘๗ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

สามัคคีธรรมาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระสมหวัง นิภาธโร ปองศรี

๑/๐๕/๒๕๐๓ ๒/๐๓/๒๕๓๖

สายทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระศักดิมงคล

์

ทนฺตกาโย ดวงมาลา

๐๗/๐๓/๒๕๒๓ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

สายทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระหรือช่า สมนฺตปาสาทิโก บุบพิ

๒๓/๐๓/๒๕๑๕
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

สายทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระอิสระ ปภสฺสโร งามละออ

๑๖/๘/๒๕๒๒
๗/๐๖/๒๕๖๐

สายทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระเกรียงไกร ปริปุณฺณสีโล พลศีลธรรม

๓๐/๐๑/๒๕๑๖ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

สายทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระประเวช ทีปงฺกโร บุญกว้าง

๒๔/๐๒/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สายทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๔๗๓
สามเณรสุรัตน์  อินมณี

๑๕/๐๗/๒๕๒๔

 หินจุ้ม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระบุญชู วรธมฺโม แก้ววิเศษ

๗/๐๖/๒๕๑๐ ๑/๐๑/๒๕๕๖

เจริญผล  

นค ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระทองศิลป นาถปฺุโ สนันอึอ

่ ้

๑๐/๐๘/๒๕๐๘
๒/๐๕/๒๕๕๘

เจริญผล  

นค ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระอ๊อด ปฺาวุโร ปญญาวุโร

๑๑/๐๑/๒๕๑๑ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

เจริญผล  

นค ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระวันชัย วรปฺโ ฝายขาว

๗/๐๔/๒๕๓๖ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

เจริญผล  

นค ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระเกียรติชัย ิตธมฺโม เทวงศา

๒๖/๐๓/๒๕๒๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

กัจจายนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๗๙
สามเณรฑีฆายุ  หัสกรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

 จันทราวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๔๘๐
สามเณรนภัส  เข็มงามดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 จันทราวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระกิตติพันธ์ ชาคโร ฤทธิทอง

์

๑๘/๐๑/๒๕๓๒
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ธาตุดำ  

นค ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระคัมภีร์ ทีขวโร เมืองพวน

๒๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

นวลพลสุขาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระวงสรรค์ จนฺทวโร พรมแพงดี

๐๓/๐๗/๒๕๐๙ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

นวลพลสุขาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๔๘๔
สามเณรวัชระ  ตุนก่อ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

 นวลพลสุขาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๔๘๕
สามเณรณัฐวัฒน์  ธรรมวิเศษ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 นวลพลสุขาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๔๘๖
สามเณรธนากร  โสดา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 นวลพลสุขาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระสันติ สนฺติกโร คงสวัสดิเจริญ

์

๒๑/๐๒/๒๕๐๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระพงษ์สิทธิ

์

ผลาโณ เมืองภู

๑๒/๐๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระเฉลิมพล อาจาโร บุญมานาง

๑๒/๐๒/๒๕๑๐ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

ศรีเชียงใหม่  

นค ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระทวีศักดิ

์

กนฺตปฺโ เข็มพรมมา

๑๖/๐๔/๒๕๓๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีเชียงใหม่  

นค ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระธันวราช สุเมโธ รินทรามี

๖/๑๒/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีเชียงใหม่  

นค ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระนัฐรัฐ ชนาสโภ จงเพิมกลาง

่

๒๗/๐๗/๒๔๙๒ ๒๒/๐๙/๒๕๕๘

สพานทอง  

นค ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระปญญา ภทฺทโก ด่านกำมา

๐๑/๐๖/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้วธรรมคุณ  

นค ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระทรงศักดิ

์

ติกฺขวีโร สุขสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๑๒ ๒๑/๐๓/๒๕๔๕

หาดปทุม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระคงฤทธิ

์

ปวโร ภูมิโพธิตาก

์

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หาดปทุม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๙๖
สามเณรตุลา  ร่มเย็น

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 หาดปทุม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๙๗
สามเณรธนพนธ์  แซ่ลิม

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

 หาดปทุม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๙๘
สามเณรอโณทัย  จันทอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 หาดปทุม  

นค ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระอาทิตย์ ฉตฺติโก คำโต

๐๑/๐๒/๒๕๓๒ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

อรัญญารุกขาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๐๐
สามเณรสิริลักษณ์  ฮุยเสนา

๒๖/๐๒/๒๕๓๙

 อรัญญารุกขาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระฐิติพงษ์ สีลสํวโร ทองสงค์

๑/๑/๒๕๔๐ ๘/๑/๒๕๖๐
โนนเกษม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๐๒
สามเณรธนากร  สมพล

๑๕/๙/๒๕๔๕

 โนนเกษม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระบุญมี กตปฺุโ ศิริวรรณ์

๑๘/๑/๒๕๐๔ ๒๓/๗/๒๕๕๓

โนนศรีสว่าง  

นค ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระสุรพล ปสนฺโน ศรีสนิท

๒/๕/๒๕๑๗ ๑/๗/๒๕๓๘
ปพพตาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระยุทธการ ยโสธโร สุวรรณเทศ

๕/๙/๒๕๓๒ ๑๙/๙/๒๕๕๙

ปพพตาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระไพศาล ชุติมนฺโต สูงสนิท

๑๖/๔/๒๕๓๑

๙/๔/๒๕๖๐
ปพพตาวาส  

นค ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระสงกรานต์ สุวโจ โพนทัน

๖/๒/๒๕๒๖ ๑๔/๑/๒๕๖๐

ผาใหญ่วชิรวงศ์  

นค ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระอภิภู านธมฺโม อุยานนท์

๑๗/๔/๒๕๐๐ ๗/๑๑/๒๕๕๘
พระพุทธบาทผาจ่อง

 

นค ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระชัชชล ชินวโร มูลศรี

๒๙/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐
พระพุทธบาทผาจ่อง

 

นค ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระนิติชัย าณสุโภ เทพรักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๑๖

๕/๓/๒๕๖๐
ราชสิงขรณ์  

นค ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระอินทร์ อินฺทวณฺโณ ตะวงษา

๐๙/๐๕/๒๔๙๑

๖/๕/๒๕๕๘
ศรีสว่าง  

นค ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระสุริยัน สุริโย ไชยโภคา

๒๙/๐๗/๒๕๒๐

๖/๑/๒๕๕๗
ศิริขันฑ์  

นค ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระพิชิต ปฺาปทีโป ชาวชายโขง

๐๙/๐๓/๒๔๙๗

๙/๔/๒๕๖๐
ศิริขันฑ์  

นค ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระพิทยา ชินวโร เบญจมาศ

๒๐/๔/๒๕๓๑ ๒๖/๗/๒๕๕๘

หายโศก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระสุวรรณ์ านิสฺสโร ชมภูพาน

๕/๗/๒๕๑๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

หายโศก  

นค ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระสัมภาษณ์ อตฺตเปโม หัสวงษ์

๒๓/๗/๒๕๒๒

๕/๕/๒๕๖๐
หายโศก  

นค ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระสกล ถิรธมฺโม ทองสะอาด

๑๔/๘/๒๕๑๘ ๑๓/๖/๒๕๖๐

อูบมุง  

นค ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระอุดม อุตฺตมปฺโ เกณฑ์มา

๐๑/๑๐/๒๕๑๔ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

คำโคนสว่าง  

นค ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระเสียง วิสุทฺโท พัดสิงห์

๐๗/๐๘/๒๕๓๔ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระสมประสงค์ อุตโม ใจตรง

๑๕/๐๕/๒๕๓๘
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระอเนก เขมวีโร พัดสิงห์

๑๗/๐๒/๒๕๓๔
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระภีรวัฒน์ ธีรวโร ไชยทะเศษ

๐๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระอำนวย มหาวิโร ฉันพจน์

๓๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระกาเพชร เขมธมฺโม ซางมนนท์

๑๖/๓/๒๕๔๑ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระดิตถ์ธนโชติ กิตฺติสาโร ปาณะศรี

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระอนุสิกข์ อานฺนโท ทองคำนุช

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระอูบ นิรตกฺสโร แสนมี

๑๑/๐๒/๒๔๙๓
๐๗/๐๙/๒๕๖๐

จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๒๘
สามเณรทองริน  คิวสวรรค์

๐๗/๖๐/๒๕๔๖

 จันทรังษีวราราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระเกษม นิราสโย ศรีส้น

๑๖/๐๑/๒๕๓๒
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

เจริญศรีธิดาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระพรชัย าณสทฺโท อุบลมาน

๒๐/๐๙/๒๕๓๒ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

เจริญศรีธิดาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระพฤเบศน์ กนฺตลีโล วรรณพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๓๙ ๐๖/๑๒/๒๕๖๐

เจริญศรีธิดาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระชาญชัย ธมฺมิโก นิสัยพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

นาคประดิษฐ์มีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระนพดล จนฺทวํโส ทินรถ

๒๕/๐๓/๒๕๑๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

นาคประดิษฐ์มีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระคำไพ อาภาธโร ไชรรส

๐๒/๐๑/๒๕๑๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาคประดิษฐ์มีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระจำเนียร ิตสาโร อินนอก

๐๓/๐๗/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

นาคประดิษฐ์มีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระชาญชัย วุฑฺฒธมฺโม รักษาบุญ

๐๓/๑๒/๒๕๑๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

โนนสะอาด  

นค ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระไชยรัตย์ สนฺติกโร คำไชย

๒๘/๐๒/๒๕๓๕ ๐๔/๑๐/๒๕๕๘

โนนสะอาด  

นค ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระเวียงชัย จิตฺติคุโณ แสงคำ

๒๖/๐๕/๒๕๑๒ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

นค ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระปญญา วิิตธมฺโม อฐิตัง

้

๐๗/๐๕/๒๕๑๕ ๑๒/๐๙/๒๕๕๙

ปามหาวัน  

นค ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระณิพล ปฺฌาธโร เหล่าทองสาร

๒๑/๑๒/๒๕๒๖ ๑๗/๐๒/๒๕๕๕

ปาเวียงคำ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระพิเชษฐ์ อติวีโร คำจินดา

๑๓/๐๒/๒๕๑๕ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

ปาเวียงคำ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระณรงค์ สุวีโร เครือแสง

๑๑/๐๑/๒๕๐๙ ๐๕/๑๒/๒๕๖๐

ปาเวียงคำ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระสุริยา กนฺตวีโร นาสถิตย์

๑๑/๐๗/๒๕๐๙ ๑๗/๓๐/๒๕๖๐

ปาเวียงคำ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระวินัย อินฺทาโม อุดมทรัพย์

๐๓/๐๑/๒๕๒๔ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระเกรียงไกร จนฺทสาโร แสนสนยา

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระสุวรรณชัย กิตฺติาโณ จันทร์ษี

๑๑/๑๒/๒๕๒๗
๒๔/๐๗/๒๕๖๐

เฝาไร่วนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระธนพล เตชวโร พรมถาวร

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

พุทธวงษ์วนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระคาวี กตปฺุโฺ กำแหงพล

๐๙/๑๐/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

พุทธวงษ์วนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระชำนาญ ถตธมฺโม สาระภี

๐๗/๐๔/๒๔๙๗ ๐๗/๐๘/๒๕๔๓
ราษฎร์ศิริมังคลาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๖ / ๒๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระเพชรราช อริยวํโส สีจันมา

๑๓/๑๑/๒๕๐๙ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

ราษฎร์ศิริมังคลาราม
 

นค ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระสุระเดช รตฺนโชโต แสนคำภูมิ

๓๐/๐๔/๒๕๑๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระสนอง วิชชาถโร เหล่าพล

๐๙/๑๐/๒๕๐๓ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระวีระพงษ์ จนฺทปฺโฺ หอมอ่อน

๑๕/๐๘/๒๕๒๗
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระสุวิทย์ สุภทฺโท เสนาเทพ

๐๔/๐๑/๒๔๙๖ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระสมศักดิ

์

สุจิตฺโต ช้างทอง

๑๓/๐๕/๒๕๐๐ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระทรงผล สุภาจาโร ชยายวงค์

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระทวี มหาปฺุโ สิงห์แก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระฑฆาวุฒิ ปริปฺโน โคมชัยภูมิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๐ ๐๖/๑๒/๒๕๖๐

ศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระคำตา ฉนฺทโก โคตรสงคราม

๑๒/๑๐/๒๕๑๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ศรีอุดมพร  

นค ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระเมืองมน จนฺทสโร ศรีแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๐๙ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

สมหมายวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระอักษร ิติสมฺปนฺโน จำปาบุรี

๑๑/๑๐/๒๕๒๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระดอกดิน ผลาโฌ เขียวทอง

๐๑/๑๐/๒๕๒๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๔

สุขสำราญวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระแก่ง จนฺทธมฺโม ไชยราช

๑๘/๑๑/๒๕๒๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

สุขสำราญวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระปญญา ฉนฺทสาโร นาใจเย็น

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สุขสำราญวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระเกียรติศักดิ

์

ถนฺตธมฺโร สังสิมมา

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สุขสำราญวนาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระทุน เทวธมฺโม มุละสีวะ

๑๔/๘/๒๕๑๖ ๑๒/๒/๒๕๖๐

เจริญชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระทศพล ธมฺมทีโป โบสถ์ดอน

๒๙/๖/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
เจริญชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระประเสริฐ จารุวณฺโณ ภูทะเก

๔/๘/๒๕๐๒ ๒๑/๔/๒๕๖๐

ชัยศรี  

นค ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระคะนอง วิชโย วัฒสาร

๓๑/๑๐/๒๕๓๓

๒๐/๔/๒๕๖๐

ดงยางชุม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระสุนทร จนฺทสโร ศรีแก้ว

๒๔/๙/๒๕๓๙ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ดงยางชุม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระพุทธะสิน ธมฺมคุตโต คำสุกใส

๑๕/๗/๒๕๒๕
๓/๔/๒๕๕๘

ดงเล้า  

นค ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระวิเชียร สิริมงฺคโล ไชยนุช

๑๖/๗/๒๕๓๓ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ดงเล้า  

นค ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระภานุกุล สุภาทโร ผลบุญ

๑๔/๔/๒๕๑๖

๖/๗/๒๕๖๐
นายาง  

นค ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระเมธาวี อติเมโธ สุโพธิ

์

๒๓/๑/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
นายาง  

นค ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระอภิวัฒ ธนวฑฺโฒ อุทะยุธ

๒๕/๓/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
นายาง  

นค ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระโสวัฒน์ วฑฺฒโน แสงงาม

๒/๑/๒๔๙๕ ๕/๖/๒๕๕๑
เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระเหง้า สุขกาโม บุญชนะ

๑๕/๕/๒๔๗๙ ๒๕/๗/๒๕๕๗

เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระอุทัย ปฺาวชิโร ปลัดประโคน

๒๕/๔/๒๕๑๙ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระสำราญ อินฺทโชโต ทวีวงค์

๕/๒/๒๕๒๑ ๒๔/๒/๒๕๕๘

เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระเคน สุทฺธิจาโค อรรคศีล

๑๔/๑๒/๒๔๙๙
๒๑/๓/๒๕๕๙

เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระสมบัติ จตฺตภโย กุลพัฒน์

๑๑/๗/๒๕๑๕ ๒๐/๕/๒๕๕๙

เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระศรีเมือง ชนาสโก ไกรรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๐๘
๑๙/๗/๒๕๕๙

เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระบุญเพ็ง สุปปุโ ประเสริฐสังข์

๒๒/๔/๒๕๒๐
๑/๒/๒๕๖๐

เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระธวัช วรธมฺโม มุลละ

๑/๔/๒๔๙๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เปงจานเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๗ / ๒๐

้
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นค ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระชาตรี สิริจนฺโท รัตนทิพย์

๓๐/๗/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระศรัญยูชัย กิตฺติาโณ นามสา

๖/๓/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๖๐

เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระประดิษฐ์ วชิรวํโส อินเทพมงคล

๒๒/๑๑/๒๕๑๐
๒๔/๗/๒๕๖๐

เปงจานเหนือ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระสว่าง อานนฺโท จันดากุล

๕/๕/๒๕๐๐
๔/๑๐/๒๕๕๘

โพนคำ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระประครอง กนฺตสาโร หาญบำรุง

๑๒/๔/๒๕๒๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โพนคำ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระประสิทธิ

์

อาทโร บุปผารักษ์

๑๐/๔/๒๕๑๔ ๒๓/๑/๒๕๖๐

โพนคำ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระอัตพงษ์ มหาวายาโม ศรีสุข

๒๘/๑๑/๒๕๒๒ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

โพนแสน  

นค ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระบัววัน กิตฺติภทฺโท พหลทัพ

๒๔/๑๒/๒๕๐๕

๙/๒/๒๕๖๐
โพนแสน  

นค ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระใส อนาลโย ไตรดำรง

๑๔/๓/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ดำริ  

นค ๔๑๖๐/๐๕๙๔
สามเณรตะวัน  บุปผา

๑๑/๘/๒๕๔๗

 วารีพิมุข  

นค ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระนวลจันทร์ อาภสฺสโร การงาน

๑/๑/๒๔๙๖ ๔/๑๒/๒๕๕๖

ศรีสว่างอารมณ์  

นค ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระภาณุวัฒน์ ภาสโก บุตรโคตร

๑๙/๘/๒๕๓๖ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ศิริมงคลชัยราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระอนิวัตติ

์

วราโณ พิมพรภิรมย์

๑๘/๙/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ศิริมงคลชัยราม  

นค ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระบุญธรรม อาสโภ กองคูณ

๒/๑/๒๔๘๗ ๑๖/๗/๒๕๕๘

สามัคคีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระบุญช่วย โชติโย ทากุดเรือ

๑๙/๖/๒๔๙๙

๖/๗/๒๕๖๐
สามัคคีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระเสมียน อินฺทโชโต ปกกาโส

๑๕/๑๑/๒๕๐๗

๖/๗/๒๕๖๐
สามัคคีชัย  

นค ๔๑๖๐/๐๖๐๑
พระธวัช กุสลจิตฺโต รัตนะ

๑๒/๑๒/๒๕๐๓ ๒๑/๑๒/๒๕๕๑

สิริมงคล  

นค ๔๑๖๐/๐๖๐๒
พระกิตติศักดิ

์

ธมฺมสาโร เคหะฐาน
๖/๗/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
สีหราช  

นค ๔๑๖๐/๐๖๐๓
พระสุริยา ปภาโส แก้วลอดหล้า

๑๙/๙/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
สีหราช  

นค ๔๑๖๐/๐๖๐๔
สามเณรพัลลภ  สุขเจริญ

๒๖/๖/๒๕๔๓

 สีหราช  

นค ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระเสกสรร โชติาโณ มองบุญ

๒๙/๕/๒๕๒๒
๒/๕/๒๕๕๖

เสตมงคล  

นค ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระทวี ภทฺทวโร พรหมรัตน์

๒๕/๙/๒๕๓๓ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

เสตมงคล  

นค ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระสมบูรณ์ ธมฺมปาโล รู้สมกาย

๔/๔/๒๕๐๙ ๔/๗/๒๕๕๖
หนองคอน  

นค ๔๑๖๐/๐๖๐๘
พระภูมินทร์ ปสนฺนมโน จีนมหันต์

๑๐/๗/๒๕๒๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

หนองคอน  

นค ๔๑๖๐/๐๖๐๙
พระเชาว์ อนาวิโล ความหมัน

่

๑๐/๓/๒๕๑๗
๖/๑/๒๕๕๙

หนองคอน  

นค ๔๑๖๐/๐๖๑๐
พระบุญเรือง สิริมงฺคโล สุขจันทร์

๒๐/๓/๒๕๓๕ ๒๔/๕/๒๕๕๙

หนองคอน  

นค ๔๑๖๐/๐๖๑๑
พระคุณภัทร อตฺตทนฺโต สอนคำหาร

๖/๑๑/๒๕๓๖ ๒๒/๕/๒๕๖๐

หนองคอน  

นค ๔๑๖๐/๐๖๑๒
พระคมกฤต ธมฺมสโร พิมพ์แก้ว

๒๑/๖/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

หนองคอน  

นค ๔๑๖๐/๐๖๑๓
สามเณรเบญจพล  ดวงดารา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 ไชยาประดิษฐ  

นค ๔๑๖๐/๐๖๑๔
สามเณรเศกสิทธิ

์

 พุทธิรักษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 ไชยาประดิษฐ  

นค ๔๑๖๐/๐๖๑๕
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ขาลมา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 ไชยาประดิษฐ  

นค ๔๑๖๐/๐๖๑๖
สามเณรรุทธกร  แก้วไพวัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

 ไชยาประดิษฐ  

นค ๔๑๖๐/๐๖๑๗
สามเณรวินิทร  สลับศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 ไชยาประดิษฐ  

นค ๔๑๖๐/๐๖๑๘
สามเณรธนชิต  โคตรปดถา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

 ไชยาประดิษฐ  

นค ๔๑๖๐/๐๖๑๙
พระพิทักษิ

์

จิตสทฺโท ภูแช่มโชติ

๐๔/๑๐/๒๕๐๓ ๒๐/๐๓/๒๕๕๔

นิเวสคชสาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๘ / ๒๐

้
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นค ๔๑๖๐/๐๖๒๐
พระบุญล้อม โชติมนฺโต ปองเทพ

๒๐/๐๕/๒๕๑๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๗

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๒๑
พระประยูร วิจิตฺโต คำมีศรี

๑๐/๐๕/๒๕๑๕ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระสุจิตร สุธมฺโม สีเสน

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๒๓
พระบุญมา มหาลาโภ ศรีไสย์

๐๓/๐๑/๒๔๙๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระณัฐนนท์ สิริพุทฺโธ หยาดไธสง

๐๘/๐๘/๒๕๒๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระเรวัตร สุชาโต วังคีรี

๒๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระกัณเศรษฐ์ สุมโน พรหมวงศา

๐๘/๐๖/๒๔๙๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระภูพิงค์ เตชธมฺโม พรหมภิภักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๑๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระมงคล กิตฺติโก อยู่นอก

๑๑/๐๖/๒๕๒๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระอรรถพล ขนฺตวโร หมืนสุข

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๓๐
พระศุภรักษ์ จตฺตสํวโร วงษาบุตร

๒๔/๐๘/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระระเบียบ ธนปฺโ สาลี

๐๘/๐๔/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๐

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระสุระศักดิ

์

านวีโร ธงชัย

๐๗/๑๐/๒๕๒๔ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐

นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๓๓
สามเณรวัชรพล  วงษ์ภักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๐

 นิเวสคชสาร  

นค ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระวิไล วรลาโภ พรมวัน

๑๐/๑๑/๒๕๑๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

โนนเชียงคูณ  

นค ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระเทวี สิริจนฺโท สักเสริม

๐๕/๑๐/๒๔๙๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

บำเพ็ญสังฆกิจ  

นค ๔๑๖๐/๐๖๓๖
สามเณรเฉลิม  อุยะพิตัง

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

 บำเพ็ญสังฆกิจ  

นค ๔๑๖๐/๐๖๓๗
พระทศวรรษ โกวิโท วิรุณพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พุทธประทีป  

นค ๔๑๖๐/๐๖๓๘
พระกฤษณะ ิตวโร แนวมัน

้

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พุทธประทีป  

นค ๔๑๖๐/๐๖๓๙
พระมงคลศักดิ

์

ผาสุโก ไชยเสนา

๑๖/๐๕/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พุทธประทีป  

นค ๔๑๖๐/๐๖๔๐
พระพายุ ขนฺติโก คูคำ

๒๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พุทธประทีป  

นค ๔๑๖๐/๐๖๔๑
พระสมพร สมวโร เกษานุช

๒๕/๐๒/๒๕๑๕ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

โพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระปญญา โอภาโส โพธิสาธิ

๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสง่า  

นค ๔๑๖๐/๐๖๔๓
สามเณรเอกภพ  ศรีบุญเรือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

 ศิลาวิเวก  

นค ๔๑๖๐/๐๖๔๔
สามเณรสุบิน  เจริญสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 สมณานุเคราะห์  

นค ๔๑๖๐/๐๖๔๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ศรีวิชัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 สมณานุเคราะห์  

นค ๔๑๖๐/๐๖๔๖
สามเณรพงศกร  นันทะนี

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 สมณานุเคราะห์  

นค ๔๑๖๐/๐๖๔๗
สามเณรนครินทร์  มันธิสุทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

 สมณานุเคราะห์  

นค ๔๑๖๐/๐๖๔๘
สามเณรธนวัฒน์  รักขะเสน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

 สมณานุเคราะห์  

นค ๔๑๖๐/๐๖๔๙
สามเณรเสกสรร  เสริฐเจิม

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 สมณานุเคราะห์  

นค ๔๑๖๐/๐๖๕๐
สามเณรณัฐวุฒิ  อินทสุทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 สมณานุเคราะห์  

นค ๔๑๖๐/๐๖๕๑
สามเณรธรรมนูญ  นามวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

 สมณานุเคราะห์  

นค ๔๑๖๐/๐๖๕๒
สามเณรสุวิชชา  อินทวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 สมณานุเคราะห์  

นค ๔๑๖๐/๐๖๕๓
พระจำลอง อาทิจฺโจ โคตรชมภู

๐๗/๐๕/๒๕๒๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

หลวงปูขาว  

นค ๔๑๖๐/๐๖๕๔
พระหวัน กมโล พันเนตร

๒๘/๐๗/๒๔๘๕
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

หลวงปูขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๙ / ๒๐
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๑๖๐/๐๖๕๕
พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ ฮาดตา

๐๕/๐๓/๒๕๓๓ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

หลวงปูขาว  

นค ๔๑๖๐/๐๖๕๖
พระวิจิตร์ เขมจาโร จันทะเดช

๐๖/๐๕/๒๕๑๗ ๑๔/๑๒/๒๕๕๖

อุดมรุกขชาติ  

นค ๔๑๖๐/๐๖๕๗
พระวรเมธ ธมฺมทีโป มีผาพงษ์

๒๑/๗/๒๕๓๗ ๑๘/๕/๒๕๖๐

กาหม  

นค ๔๑๖๐/๐๖๕๘
พระสุระพงษ์ สุขกาโม ชัยพรม

๖/๑๒/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
กาหม  

นค ๔๑๖๐/๐๖๕๙
พระนิราศ เขมวโร หนูพาพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๐๖

๘/๗/๒๕๖๐
กาหม  

นค ๔๑๖๐/๐๖๖๐
พระกันยา กิตติาโณ สาลิกา

๙/๗/๒๕๒๒ ๒๕/๒/๒๕๕๙

ตาหมู  

นค ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระสุวรรณ เตชธมฺโม ปราบพาน

๒๘/๐๓/๒๕๑๖
๑๓/๒/๒๕๕๙

โพธิรุกขาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระสุเมธี กตคุโณ ศรีภา

๑๘/๑๑/๒๕๒๘

๗/๗/๒๕๖๐
โพธิรุกขาราม  

นค ๔๑๖๐/๐๖๖๓
พระวัฒนา อนาลโย ทองธิราช

๑๘/๘/๒๕๑๑ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

รุกขาภิรมณ์  

นค ๔๑๖๐/๐๖๖๔
พระสุขสัน กตคุโณ เชือจันอัด

้

๑๘/๔/๒๕๓๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศรีสังวร  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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