
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘

ส่งสอบ ๗๒๙ รูป ขาดสอบ ๑๙๖ รูป คงสอบ ๕๓๓ รูป สอบได้ ๓๗๙ รูป สอบตก ๑๕๔ รูป (๗๑.๑๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรชนะชล  พลศรี

๒/๒๖/๒๕๔๔

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรณัฐวุฒิ  ปญญา

๒/๙/๒๕๔๕
 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระบุญช่วย มงฺคโล วิมล

๕/๓/๒๕๓๐
๑๑/๓/๒๕๕๕

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระทองหนัก สีลสํวโร จันทะสิม

๑๐/๘/๒๔๙๙ ๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระพิสิษฐ์ สีลสุทฺโธ นนท์บุตร์

๒๕/๕/๒๕๒๒ ๒๘/๔/๒๕๕๙

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระวีนัส กนฺตวีโร แก้วหลอย

๒๖/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระหาญชัย ธมฺมจาโร พรมกา

๕/๕/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรจิรายุทธ  จันทะทัย

๑/๑๑/๒๕๔๒

 วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 แสงพล
๑/๒/๒๕๔๕

 วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรอดิศักดิ

์

 อันทะชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรจักรพันธ์  สิทธิ

๒๑/๑/๒๕๔๖

 วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระศักดิบุรุษ

์

ถิรปฺุโ ศรีสมบูรณ์
๗/๓/๒๕๐๖

๑๕/๖/๒๕๕๙

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระยุทธภูมิ สิริสุวณฺโณ สุทธิประภา

๒๙/๙/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระวัชระ สีลสํวโร สีแสนตอ

๑๙/๒/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระวีระชาติ ปุณณาโณ อาจดวงดี

๔/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระนันทวัช อาภาธโร ศรีคัฒนาม

๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

แก้วพิจิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระภากร ยโสธโร ยับสันเทียะ

้

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนคูณ  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรสุรชาติ  คำมะสิงห์

๐๕/๐๑/๒๕๔๐

 โนนคูณ  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระวีระพล วุฑฺฒิจารี คลังแสง

๒๙/๐๘/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชาอุทิศ  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระสระไกร สุทฺธิาโณ พันหล้า

๐๒/๑๒/๒๕๓๑ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระภานุวัฒน์ าณวุฑฺโฒ ไขศรี

๒๔/๐๔/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระน้อย อธิวงฺโส วงค์คำศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๔๗๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระทวี อธิวโร สุขเจริญ

๐๘/๑๑/๒๕๑๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระภินันท์ ธนปาโล ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๑๕ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

ศิลาวุฒาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๑๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระนาคิน พุทฺธรกฺขิโต อามาตรมนตรี

๒๗/๑๐/๒๕๒๗ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระมีทรัพย์ มหาปฺโ คเณสุข

๒๑/๐๕/๒๔๙๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระเฉลิม กิตฺติวณฺโณ ชาทอง

๐๕/๑๒/๒๕๓๑ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระวัชราการณ์ านุตฺตโร ยงลา

๑๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระเสถียร ธมฺมปาโล ประสาน

๐๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระสุรเดช อคฺคธมฺโม สิทธิคำ

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระปริญญา ธมฺมจาโร บุญแพร้ว

๒๑/๐๗/๒๕๒๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระเชษฐณรงค์ ถาวโร ศิราวงค์

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระอภิวัฒน์ ปภากโร นามจันทร์ดี

๒๓/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระสุปญญา จกฺกวโร ศรีกำพล

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระศราวุธ สิริธมฺโม เถาถาวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระอลงกร สุมงฺคโล สีสุรี

๒๖/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระปญญา าณปาโล สิทธิสาร

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระปยพรรณ วิสารโท สุวรรณ

๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระศักดา สิริจนฺโท แสนวัง

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระนฤบาล อคฺคปฺุโ พิมมะที

๐๙/๐๑/๒๕๒๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

สายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระสมพร ปริปุณฺโณ สำริดรินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๒๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระอิสระ เตชปุโ แสนศักดา

๐๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระมนตรี กิตฺติสมฺปนฺโน อรัสวาส

๓๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโก อ่อนสนิท

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระยุทธยา ธมฺรตฺโน ธรรมรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระสุเมธ สุเมโธ ไชยหันขวา

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระณัฐพล านนิสฺสโร โสลา

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำเพชรมงคล  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๔๘
พระภาคภูมิ ธีรปฺโ ตรีเดช

๑๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำเพชรมงคล
 

นภ ๔๑๕๙/๐๐๔๙
พระติณณภพ จิตฺตธมฺโม คนรู้ธรรม

๐๕/๑๐/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองนำเพชรมงคล
 

นภ ๔๑๕๙/๐๐๕๐
พระบัญชา อคฺควโร บงแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๒๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยไร่  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระวุฒิพงค์ วุฑฺฒิธมฺโม โพธิวิรัตน์

์

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยไร่  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๕๒
พระทะนง มหาาโณ พิรภาค

๓๐/๐๖/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยไร่  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระสุเมตตา สุทฺธสีโล จำปาขาว

๑๕/๑๑/๒๕๑๑

๔/๒/๒๕๔๗
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระบัญญัติ อนุภทฺโท แสนสุด

๔/๘/๒๕๐๒ ๕/๒/๒๕๕๕
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระธวัชชัย เตชธฺมโม แสนชัย

๒๐/๓/๒๕๓๕ ๑๗/๔/๒๕๕๘

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระพรพิทักษ์ กตสาโร เวียงอินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๓๕
๑๗/๔/๒๕๕๘

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระหนู วิสุทฺธสีโล คำตา

๙/๙/๒๔๙๗ ๖/๗/๒๕๕๘
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระบุญมี อุตฺตโม มุติพันดา

๕/๒/๒๕๑๒ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระไพรัตน์ สุภกิจฺโจ พรมิโยธา

๒๐/๑๐/๒๕๓๒

๖/๒/๒๕๕๙
ศรีสระแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๑๒

้
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นภ ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระสุวรรณ สุจิณณฺธมฺโม หอมสมบัติ

๘/๖/๒๔๙๓ ๖/๔/๒๕๕๙
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระกอง กิตฺติปาโล ประเต

๑๙/๑๐/๒๔๙๓

๘/๔/๒๕๕๙
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระอภิชัย โชติโก วรกฏ

๑๐/๘/๒๕๓๔ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระวีรชัย วีตโรโค โครตพันธ์

๓/๒/๒๕๓๘ ๕/๗/๒๕๕๙
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระกง กุสลจิตฺโต โสดา

๔/๓/๒๔๙๔ ๕/๘/๒๕๕๙
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรสหรัฐ  ตาศรี

๒/๒/๒๕๔๒
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรศุภกฤต  แช่นสีดา

๔/๓/๒๕๔๓
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรศราวุธ  ภะวงษ์

๑๙/๔/๒๕๔๓

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรวุมิชัย  ภูไพสอน

๘/๔/๒๕๔๔
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรกิตติพงษ์  โคตรนรินทร์

๑๒/๓/๒๕๔๕

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรวาคิม  พงษ์พัง

๒๐/๑/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรคเณศร์  ธิตระ

๒๙/๑/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรนพรัตน์  แดงนา

๑๔/๒/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรปยวัฒน์  ฟุงโล่ห์

๑๐/๕/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรไชยวัฒน์  พฤกษชาติ

๒๗/๕/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรวรวุธ  จันทรืสุข

๔/๖/๒๕๔๖
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ประทุมวัน

๑๗/๖/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรทัศนัย  ตรีศาสตร์

๓/๗/๒๕๔๖
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรกฤษณะ  รัตนวงษ์

๑๕/๘/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรพีรวัฒน์  ประดับศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระสุธิ สุเมโธ ขันตีกลม

๑๘/๑๐/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระประสิทธิ

์

ธมฺมทีโป หมันสิงห์

่

๒๘/๓/๒๕๐๗
๑/๕/๒๕๕๔ เกาะแก้วทรายขาว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระปยราช สิริธมฺโม คุณปญญา

๒๓/๑๐/๒๕๒๔
๑๑/๕/๒๕๕๖

เกาะแก้วทรายขาว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระศตวรรษ จิตฺตทนฺโต บุญเรือง

๘/๗/๒๕๓๖ ๓/๖/๒๕๕๙ เกาะแก้วทรายขาว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรอาทิตย์  หาญตระกูล

๙/๑๐/๒๕๔๔

 เกาะแก้วทรายขาว  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระปญญา ปฺาวชิโร หงษ์ศรี

๘/๘/๒๕๓๗ ๔/๔/๒๕๕๙
จอมมณี  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระพุฒิพงษ์ สิรินฺธโร แก้วเรืองแสง

๖/๖/๒๕๓๖ ๖/๖/๒๕๕๙
จอมมณี  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระทิวัตถ์ ธีรวโร กลมเกลียว

๖/๖/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๕๙
จอมมณี  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระวงกฎ วราสโย ภูเฉลิม

๘/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๘/๒๕๕๙

เจริญศรีวนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระศักดา พุทฺธวิริโย หอมพรมมา

๑๐/๕/๒๕๓๖
๑/๔/๒๕๕๘

ถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระทัศธร ฉนฺทสีโล อนุศาสน์

๔/๖/๒๕๓๖ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ทุ่งกุญชร  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระอนุรักษ์ รตฺตนเตโช เรืองแก้ว

๑๐/๒/๒๕๒๓ ๑๒/๘/๒๕๕๙

ทุ่งกุญชร  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระอดุลย์ สีหเตโช คำสีโห

๑๘/๖/๒๕๒๑ ๑๖/๘/๒๕๕๙

ทุ่งกุญชร  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระบรรจง ปณฺฑิโต โง้วตระกูล

๑๙/๐๗/๒๕๑๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๒

เทพมงคล  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระสุวิทย์ สุวีโร คุณเลิศ

๐๗/๐๓/๒๕๒๔ ๒๑/๐๒/๒๕๕๓

เทพมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระวีรยุทธ คุตฺตสีโล สีเมืองโข

๔/๗/๒๕๓๖ ๑๑/๒/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระรณชัย ธนปฺโ แสนชัยอาษา

๑/๖/๒๕๓๘ ๖/๖/๒๕๕๙
โนนสะอาด  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระจำรัส อภิเปโม ศรทอง

๗/๘/๒๕๐๔ ๙/๓/๒๕๕๖
ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระภาสกร ปฺาวุโธ บวรรัมย์

๗/๑๑/๒๕๑๗
๓/๒/๒๕๕๗

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระธเนศ านวุฑฺโฒ สว่างจิตร

๒/๑/๒๕๓๘ ๓/๘/๒๕๕๗
ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระถนอม กนฺตธมฺโม ภูชมชืน

่

๔/๙/๒๕๐๖ ๔/๗/๒๕๕๘
ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระรัชพล ทีปธมฺโม ด้วงก้อน

๒/๑๑/๒๕๓๘
๒/๒/๒๕๕๙

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระนิคม อุชุจาโร นามตาแสง

๓/๓/๒๕๓๔ ๓/๖/๒๕๕๙
ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระวรวิทย์ ถาวโร สุทธิ

๓/๘/๒๕๓๘ ๔/๖/๒๕๕๙
ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระบุญมา กตปฺุโ จันทร์หอม

๖/๘/๒๕๓๐ ๖/๖/๒๕๕๙
ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระนรินทร โชติปฺโ วงษ์อำมาตย์

๒/๖/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๕๙
ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระอำนาจ คมฺภีรธมฺโม ดุงจำปา

๓/๑/๒๕๒๘ ๔/๗/๒๕๕๙
ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระสุชาติ โชติปาโร กังศรี

้

๓/๘/๒๕๓๗ ๔/๗/๒๕๕๙
ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระศรายุทธ ทนฺตจิตฺโต นามมี

๕/๑๐/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรปริญญา  หอมพรมมา

๒/๕/๒๕๕๓
 ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 แอมหล้า
๒/๕/๒๕๔๕

 ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๑๑

พระอภิเชษฐ อธิปฺโ วงษ์เทภา

๑๖/๙/๒๕๓๕ ๒๗/๕/๒๕๕๙

พรมมีวิเวก  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๑๒

พระคมสันต์ โชติธมฺโม เหตุเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

๖/๓/๒๕๕๙
โพธิชัย

์

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๑๓

พระสะตญา สนฺตกาโย สารสุข

๑๒/๑/๒๕๓๓ ๑๕/๖/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๑๔

พระตรีภพ ผลาโณ แสนบริสุทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๓๗
๑๕/๖/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๑๕

พระคุณากร คุณากโร ตะนัยศรี

๑๕/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๘/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๑๖

พระกองพล านาคโร ขุนกาน
๕/๓/๒๕๓๕ ๑๐/๘/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๑๗

พระสมพร สนฺตมโน ดอนอาจเอน

๒๑/๗/๒๕๓๓ ๑๓/๘/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรภูชิต  สงวนนอก

๒๖/๓/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๑๙

พระสมบัติ าวโร แก้วอินทร์

๒๙/๕/๒๔๙๓ ๑๐/๖/๒๕๕๘

ศรีชมภู  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระจำนง ธนปาโล สีหาบุตร

๘/๔/๒๕๐๔ ๕/๒/๒๕๕๗
ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๒๑

พระวีรนันท์ ปนาโท เสนผาบ

๒๗/๑/๒๕๒๓ ๑๐/๑/๒๕๕๘

ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๒๒

พระฐาปกรณ์ รกฺขิตสีโล รัตนวงษา

๒๗/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๒๓

พระบุญเพ็ง อภิปุณโณ แดงนา

๑๒/๑/๒๕๑๔ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๒๔

พระวิษณุกรรม อตฺตทีโป โพธิสิลา

์

๑๑/๗/๒๕๒๐ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๒๕

พระพงษ์พิษณุ ภทฺทโก บลรัตน์
๒/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรศิริราช  แนทะอุดม
๙/๘/๒๕๔๘

 ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรธวัชชัย  แจ่มใส

๓/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๒๘

พระเมฆ ธมฺมิโน ชัยสุวรรณ

๑๓/๖/๒๕๓๒ ๑๐/๘/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๒๙

พระฉัตรฐรัฐ ปฺาวชิโร นาถาบำรุง

๑๔/๘/๒๕๓๗ ๑๓/๘/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรณัฐวุฒิ  พุทธาวันดี

๖/๗/๒๕๔๔
 ศรีสุมังค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๓๑

พระโย ปคุโน อุประถา

๘/๑๒/๒๕๒๒
๙/๖/๒๕๕๙

ศิริทรงธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๓๒

พระลำภัย สิริคุตฺโต ถวิลลำ
๑/๘/๒๕๐๙ ๘/๗/๒๕๕๘

ศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๓๓

พระวรวุฒิ สิรินฺธโร พันธ์สุวอ
๑/๕/๒๕๓๘ ๗/๔/๒๕๕๙

ศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๓๔

พระวุฒิชัย กตปฺุโ ศรีหริง

่

๕/๑/๒๕๓๑ ๒/๗/๒๕๕๙
ศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๓๕

พระหาญ หลาโณ ทองจันทร์
๑/๒/๒๕๑๐ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๓๖

พระอุลัย ปยธมฺโม วิญญากุล

๑๒/๑๐/๒๕๑๑

๒/๘/๒๕๕๙
ศิริมงคล  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๓๗

พระนิรุส จนฺทวํโส สุวรรณสิงห์

๔/๑๑/๒๕๓๔
๑/๖/๒๕๕๘

สระปทุมทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๓๘

พระกิตติ อธิฉนฺโท บุรีงาม

๓๑/๙/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

สระปทุมทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๓๙

พระอัศวิน อตฺถยุตฺโต สินธุสน

๑๕/๒/๒๕๑๒ ๑๗/๗/๒๕๕๕

สันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระภูเบศ สุภทฺโท สุ่มมาตย์

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรอภิชาติ  วงษ์ภูธร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๔๒

สามเณรสมปราชญ์  อนุเวช

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๔๓

สามเณรณัฐวุฒิ  มงคล

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๔๔

สามเณรอธิชาติ  ไตรวงศ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๔๕

สามเณรประสิทธิ

์

 ชัยพุทธา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๔๖

สามเณรวันดี  คำบูชา

๕/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรอภิวัฒน์  ทานัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๔๘

สามเณรไอยรา  ขุนรินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๔๙

สามเณรสันติ  สังข์ทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรกันติทัต  บุญหล้า

๙/๐๑/๒๕๔๗

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๕๑

พระลำพวน ภูมิปฺโ คำสีนาค

๐๑/๐๓/๒๕๑๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๕๒

พระวิบูลย์ ถาวโร ชมภูวิเศษ

๐๔/๐๗/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๕๓

พระณํฐพงษ์ อุตฺตโม โนวังหาร

๐๓/๐๑/๒๕๑๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๕๔

พระจักรพงษ์ วชิรวํโส กองบาง

๒๖/๑๐/๒๕๒๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๕๕

พระวีรพงศ์ จนฺทสาโร โพสา

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๕๖

สามเณรนันทวัฒน์  ฮาตวิเศษ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๕๗

สามเณรเศรษฐกุล  ขุนจงยี

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๕๘

สามเณรทวีศักดิ

์

 เอียมมา

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๕๙

สามเณรณัฐวุฒิ  เนียมหอม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรจักรกฤษณ์  นนธิสร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๖๑

สามเณรเสกสรร  ไชยยงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๖๒

พระประทาน ปสนฺโน จันสีชา

๒๓/๑๒/๒๕๑๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๔

โพธิพงษ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๖๓

พระอาคม เตชพโล สิงห์น้อย

๒๐/๐๘/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพงษ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๖๔

พระสมบัติ ปรกฺกโม ภูมิดอนเนา

๑๗/๐๙/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพงษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๑๖๕

พระกฤษดา ปริสาสโภ ศรีมะวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพงษ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๖๖

พระยุทธนา อนาลโย ดวงบุญทัน

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพงษ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๖๗

พระวี กตปฺุโ นันทะพันธ์

๐๒/๐๘/๒๔๙๔ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพงษ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๖๘

พระสมาน สํวโร กองอ้น

๑๓/๑๐/๒๕๑๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๓

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๖๙

พระนฤพงษ์ ปาลธมฺโม นาโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระเป ยโสธโร ดามิลี

๐๑/๐๖/๒๔๘๙ ๑๐/๐๓/๒๕๕๘

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๗๑

พระสุสัณ เหมสิริ ประดับวงค์

๒๕/๐๖/๒๕๑๙ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๗๒

พระอุดม อุตฺตโม ศรีคุณลา

๑๙/๐๕/๒๕๒๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๗๓

พระนิคม สุปติฏฺโต ดุจมยูร

๐๑/๐๖/๒๕๑๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๗๔

พระชาญชัย วิมโล ใจธรรม

๑๖/๐๘/๒๕๑๐ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๗๕

พระฉลอง นิมฺมโล อิมนาง

่

๐๙/๐๒/๒๕๑๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๗๖

พระวินัย จนฺทโชโต ศรีจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๗๗

พระสมพร ธมฺมนนฺโท กงกาเรียน

๒๔/๐๔/๒๕๒๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๗๘

พระลิขิต สุทสฺสโน เทาบุตรสี

๐๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๗๙

พระวัฒนา พฺรหฺมโชโต ธรณ๊

๐๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระอิทธิพล มหาวีโร คำนัน

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๘๑

พระวันเฉลิม ธุวสีโล มีปากดี

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๘๒

พระพรชัย อํสุการี กรมศิลป

๑๙/๑๑/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๘๓

พระพิชณุวัฒน์ ปฺาสิริ ศรีผำน้อย

๐๔/๐๘/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรจตุพล  เกตุสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีประทุม  

นภ ๔๑๕๙/๐๑๘๕

พระอมรฤทธิ

์

ธมฺมโชโต ทัศวงษ์

๓๐/๔/๒๕๓๑
๔/๔/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๘๖

พระมนตรี กนฺตนาโฆ จำปา

๑๕/๑๑/๒๕๒๕
๒๓/๖/๒๕๕๖ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๘๗

พระสันติราษฎร์ กมฺมสุโภ ทูนนอก

๑๓/๑๐/๒๕๓๑
๑๒/๗/๒๕๕๖ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๘๘

พระมนตรี จิตฺตทนฺโต ครูกองชา

๑๕/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๕๘ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๘๙

พระชโลธร ชยานนฺโท สมปุย

๒๙/๖/๒๕๒๕ ๑๘/๖/๒๕๕๘ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระแสงฉาน ชุตินฺธโร บุญพา

๑/๖/๒๕๑๔ ๑๐/๕/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๙๑

พระธีรชัย สุทสฺสโน อุตศรี

๑๙/๕/๒๕๓๙ ๑๙/๕/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๙๒

พระนิติกร โชติปฺโ สิริ

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

๒/๖/๒๕๕๙
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๙๓

พระวุฒิชัย เขมจิตฺโต วงษ์มณี

๒๕/๔/๒๕๓๗
๒/๖/๒๕๕๙

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๙๔

พระไพรวัลย์ อติพโล สำราญรืน

่

๑๒/๙/๒๕๓๖
๙/๖/๒๕๕๙

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๙๕

พระคมสันต์ สีวณสีโล เสนาไทย

๓๐/๔/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๙๖

พระสมัย ธมฺมโฆสโก ทิพดง

๒๐/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๖/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๙๗

พระธีระ จิรฏิโก รัตนวงศ์

๒๐/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๙๘

พระศราวุธ สุทฺธมโน ตังคะนาม

๒๐/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๑๙๙

พระศรชัย จิรสุโภ พิมพ์แป

๑๘/๓/๒๕๒๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระสายทอง โชติธมฺโม เนืองสุมาร

่

๒๔/๙/๒๕๐๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระทองดี กลฺยาณธโร สัทนา

๑๙/๒/๒๕๑๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระมงคล อธิฉนฺโท สำเน่ยงนวล

๔/๓/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระพยนต์ ปภสฺสโร แตชัยภูมิ

๒๘/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระสำราญ สุชาโต ผดาสี

๒๗/๘/๒๔๗๙ ๒๗/๕/๒๕๔๘
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระชัยณรงค์ อภินนฺโท แวงดา

๒๒/๑๑/๒๕๑๓

๑/๓/๒๕๕๗ วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระเคน จิตฺติชาโน ภาษี

๕/๙/๒๔๙๘ ๒๔/๔/๒๕๕๗
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระคำดี จารุธมฺโม จันดาสี

๒๓/๓/๒๕๒๑ ๒๙/๑/๒๕๕๘
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระศราวุฒิ สนฺตจิตโตร ทะวิลา

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

๑/๖/๒๕๕๘ วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระคำรืน

่

ขนฺธสาโร รสพูน

๒๗/๖/๒๕๑๐ ๒๑/๗/๒๕๕๘
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระศักดิดา

์

สนฺตจิตฺโต คำพาลี

๑๙/๓/๒๕๒๑ ๒๔/๑๐/๒๕๕๘

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๑๑

พระชาญวิทย์ ชยาภรโน หวานตา

๒๕/๗/๒๕๒๗
๓/๑/๒๕๕๙ วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๑๒

พระประครอง มหาวีโร รอดอุปโป

๒๔/๘/๒๕๐๖ ๑๕/๒/๒๕๕๙
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๑๓

พระเอกราช เอกธมฺโม ศรีจำปา

๓๑/๖/๒๕๓๖ ๑๐/๔/๒๕๕๙
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๑๔

พระวีรชัย วีรปณฺโ แสงวีเชียร

๑๒/๖/๒๕๓๒ ๑๗/๔/๒๕๕๙
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๑๕

พระณัฐพล รตนาโณ ศรีสติ

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๑๘/๔/๒๕๕๙
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๑๖

พระกมลศักดิ

์

กมโล ไชยแสง

๒๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๑๗

พระพีรฉัตร รตนโชโต รัตนดวงศรี

๒๔/๒/๒๕๓๖ ๒๔/๔/๒๕๕๙
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๑๘

พระวิเชียร วิชิโร หน่อสีดา

๓๑/๘/๒๕๓๘ ๑๑/๕/๒๕๕๙
วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๑๙

พระอนุสรณ์ จนฺทสาโร จันทะทัย

๐๔/๐๙/๒๕๓๓
๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระพิชัย พรมโชโต ดงบัง

๓๐/๑๐/๒๕๓๙
๒๑/๕/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๒๑

พระพิษณุ ปฺมโน บุญแสน

๒๗/๐๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๒๒

พระพงศธร ทีรปฺโฺ ดอนโคตร

๒๔/๐๑/๒๕๓๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๒๓

พระดุสิต จนฺทสาโร จันหาร
๕/๘/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๒๔

พระอินทรา อินฺทสโร ไกรสุวรรณ
๓/๘/๒๕๓๒ ๒๘/๖/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๒๕

พระจำรัส จารุวณฺโณ อ่อนศรีชัย

๒๘/๑/๒๕๐๓
๖/๗/๒๕๕๙ วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๒๖

พระวีระศักดิ

์

วิสุธสีโล บุราณเดช
๓/๕/๒๕๓๕ ๖/๗/๒๕๕๙ วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๒๗

พระทวีศักดิ

์

ทนฺตจิตฺโต ทองนาค

๒๑/๘/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙ วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๒๘

พระสุรพล สุภโร ขายม

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๒๙

พระสุรศักดิ

์

สุรปฺโ กัลยา
๑/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระอุทรณ์ อินธวโส อินสิริ

๙/๓/๒๕๑๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๓๑

พระประมวล ปจนฺทโร ดอนคูณศรี

๒๘/๑๒/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๓๒

พระปญญา ปฺฺาสาโร พระโยธา

๑๒/๐๕/๒๕๐๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๓๓

สามเณรณัฐกานต์  บุญเชิต

๑๙/๑/๒๕๔๕

 วัดศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๓๔

พระกสิน กสินวํโส เรืองโหน่ง
๘/๒/๒๕๐๑

๑๖/๑๒/๒๕๕๘

ประสานศรัทธา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗ / ๑๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๒๓๕

พระสมเบ็ญ วรชาโต เด่นดวง

๘/๑๐/๒๔๙๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๓๖

พระอุทัย อุทโย มาตรราช
๔/๔/๒๕๑๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๓๗

พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส นามบุตรดี
๑/๘/๒๕๒๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๓๘

พระณัฐพล ณฏพโล ถาวงษศ์
๕/๙/๒๕๒๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๓๙

พระพัชรพล วชิรพโล มีหิริ
๑/๕/๒๕๒๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระมนตรี สิริรตโน แก้วสาธร

๒๑/๘/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๔๑

พระสายใจ สิริชาโต ฃาภักดี
๔/๘/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๔๒

พระไกรษร รตนธีโร รัตนพลธีร์
๑/๕/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๔๓

พระวินัย วิริยชาโต กุลกล้า

๑๘/๘/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๔๔

พระมงคลชัย มงฺคลชโย นารี
๑/๙/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๔๕

พระวิรพล วีรพโล ศรีสม

๑๐/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๔๖

พระเสกสรร อนุสรโณ ขันตรี
๑/๖/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๔๗

พระวิไน ชยเมธี ปรีชัย

๒๑/๕/๒๕๒๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๔๘

พระบุญเต็ม สิริเมธี โพธิศรี

์

๑๔/๑๐/๒๕๓๒
๑๔/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๔๙

พระวีระพล วีรเมธี สุริยา

๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระระพีพัฒน์ สิริวณฺโว เทพศิริ

๒๘/๒/๒๕๓๖ ๑๖/๑๒/๒๕๕๙

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๕๑

สามเณรภูตะวัน  นามวงษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๕๒

พระอดุลย์ อาภาสสโร นอนิลศรี

๒๒/๐๕/๒๕๐๙ ๒๕/๑๐/๒๕๕๖

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๕๓

พระจักรพันธ์ ขนฺติจิตโต เขตบุตรศรี

๒๖/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๕๔

พระคำนึง จนฺทปฺโ วงษ์จันทร์แดง

๑๐/๙/๒๔๙๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๕๕

พระพิเชษฐ์ เสปฺโ พรมดีมา

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๕๖

พระฉัตรชัย โชติฒาโณ อ้อกอง

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๕๗

พระวรวุฒิ วรวฑฺฒโณ ภูพวก

๑๙/๐๗/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๕๘

พระณัฐพงษ์ ิตลาโภ เทียมคำ

๑๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๕๙

พระจิรายุ จิรวทฺฒโณ พนารินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๖๐
พระสมคิด สนฺตจิตโต เพ็งธรรม

๒๑/๐๑/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๖๑

พระธนวัฒน์ ธนปฺโ อ้อนสูงเนิน

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๖๒

สามเณรสถาพร  สารโท

๒๖/๖/๒๕๔๔

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรอัฐชัย  ศรีทาทุม

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๖๔

สามเณรพงศธร  เหล่าพิชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๖๕

สามเณรเฟองเดช  เภาปอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๖๖

สามเณรโยธิน  แสนบุญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๖๗

สามเณรบัณฑิต  วันดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรธวัชชัย  ศุภกนิษฐถวิล

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๖๙

สามเณรอนันตศักดิ

์

 แก้วมุงคุณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 ศิริบุญธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘ / ๑๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรชาญณรงค์  ไชยไข

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๗๑

สามเณรชาญวิทย์  ไชยไข

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๗๒

สามเณรพงศธร  ทับสุรีย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๗๓

สามเณรคณนาถ  ผลบุญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๗๔

สามเณรเด่นดนัย  ประทุมรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๗๕

สามเณรสุทธิพงษ์  เดชยศดี

๑๔/๘/๒๕๔๖

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๗๖

สามเณรพิเชฐ  ศาลางาม

๑๔/๙/๒๕๔๖

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๗๗

สามเณรธีรภัทร  ชัยธงรัตน์

๒๒/๙/๒๕๔๖

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรบริบูรณ์  แสงคำมี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๗๙

สามเณรนภัสกร  เนินชาย

๑๗/๔/๒๕๔๗

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรภานุวัฒน์  บุญก่อ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๘๑

พระประสิทธิ

์

โชติปฺโ ทุมชะ

๓๑/๑๐/๒๕๓๒
๒๗/๓/๒๕๕๙

สว่างวนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๘๒

พระวิทูรย์ วิสารโท คำบอนพิทักษ์

๒๘/๕/๒๕๐๕ ๑๕/๕/๒๕๕๙

สว่างวนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๘๓

พระวรศักดิ

์

วรสทฺโท อยู่แร่

๒๖/๑๑/๒๕๓๗
๑๕/๕/๒๕๕๙

สว่างวนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๘๔

พระมานิตย์ มานิโต ทิพฤดี

๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

สว่างวนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๘๕

พระธีรภัทร ธีรธมฺโม ชืนชม

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๒
๑๕/๖/๒๕๕๙

สว่างวนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๘๖

พระนัฐพล ปุตฺตกาโม บุตรดี

๑๐/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างวนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๘๗

พระพิพัฒน์พงษ์ พลาโณ กายถวาย

๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างวนาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๘๘

พระวัฒนา อุพปโล สานาบล

๑๔/๐๒/๒๕๒๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๘๙

พระบุญภูมิ วิชฺชกโร ทรายทอง

๑๖/๐๑/๒๕๓๕ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระกำธร กุสลจิตฺโต ทัพประพันธ์

๒๖/๐๙/๒๔๙๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๙๑

พระปองภพ ปฺาธโร ขวัญยืน

๑๑/๐๘/๒๕๐๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๙๒

พระเฉลิมชัย ฉนฺทธมฺโม จันทร์สมัคร

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๙๓

พระอาทิตย์ อธิปฺโ สีแพงมล

๑๗/๐๙/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๙๔

พระธีรวัฒน์ เตชปฺโ บุญรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๙๕

พระอาคม สุตฺตธมฺโม ภูคำกอง

๒๗/๐๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๙๖

พระณัฐพล ปภสฺสโร ลุนเดชา

๑๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๙๗

พระหวานเย็น วรสทฺโธ สุขบัว

๐๖/๐๙/๒๕๐๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๙๘

พระอภิสิทธิ

์

ปวโร รัตนเพชร

๐๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๕๙/๐๒๙๙

พระประสิทธิ

์

กิตฺติโก กลมนวล

๓๐/๐๗/๒๕๑๖ ๓๑/๐๗/๒๕๔๗
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระชาติ ขนฺติธมฺโม แก้วไพรวัน

๑๕/๑๐/๒๕๒๒ ๑๖/๐๑/๒๕๕๖
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระพนมศักดิ

์

นตฺถิโก สังสัมมา

๐๖/๐๓/๒๕๒๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระพีรเดช สมาจาโร นุ่นนาแซง

๑๖/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระทรงพล พลาโณ วารีน้อย

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระเฉลิม โสภณปฺโ ศรีเรือง

๑๑/๐๙/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระคำไมล์ สีลเตโช สาริยา

๐๓/๐๙/๒๕๑๐ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระเอกลักษณ์ อคฺคธมฺโม ภูมี

๒๘/๐๙/๒๕๓๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระเจษฎาพงษ์ กิตฺติภทฺโธ สุวรรณอาสา

๓๑/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระศรายุทธ าณวโร เหมือนทอง

๒๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระพีรภัทร พุทฺธสโร รุ่งระมา

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระณัฐสิทธิ

์

โฆสธมฺโม ยืนมัน

่

๒๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๑๑

พระสันติ าณธโร ขันธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๒๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๑๒

พระจรัสพงษ์ านวีโร พิมพาสูง

๑๕/๐๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๑๓

พระอนุพงศ์ ิตธมฺโม หงษ์คำ

๑๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๑๔

พระอรรถพล อคฺคธมฺโม เทศสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๑๕

พระวิทวัส ภูริาโณ สีสารคาม

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๑๖

พระศราวุธ สิริธโร แดงท่าขาม

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๑๗

พระอดิศร สุทฺธมโน โค๊ะแสง

๐๕/๐๖/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๑๘

พระศักดินรินทร์

์

สุภาจาโร คนแรง

๑๙/๑๒/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๑๙

พระวีระเดช ิตสีโล ดอนโคตร

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระเอกลักษณ์ อธิปฺโ สะตะ

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๒๑

พระประสบโชค สุทฺธิาโณ สามัญ

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๒๒

พระทองแดง จนฺทธมฺโม สระแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๒๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๒๓

พระธนทัต คุณวโร ต้นพนม

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๒๔

พระอรรถพร กนฺตสีโล แซ่ไหล

๑๑/๐๖/๒๕๒๒ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

ศรีสว่างประจันตเขต
 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๒๕

พระธงชัย สุชาโต ไชยหลง

๓๐/๐๓/๒๕๓๓ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗

ศรีสว่างประจันตเขต
 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๒๖

พระอนุกูล อภิปุณฺโณ จำปาจูม

๒๑/๑๐/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘
ศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๒๗

สามเณรอภิชาต  โกมาลย์
๓/๗/๒๕๔๓

 
ศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๑๕๙/๐๓๒๘

พระอดิศักดิ

์

อกิจโน บูระสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

เจริญทรงธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๒๙

พระอดุลย์ สุภกิจโจ โกษากุล

๒๔/๐๙/๒๕๓๖ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

เจริญทรงธรรม  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระจิรวัฒน์ จารุธมฺโม เผยศิริ

๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

ทรายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๓๑

พระเมธี วุฑฺฒิธมฺโม คำมูล

๐๙/๑๐/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทรายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๓๒

พระชัชวาล ปฺาทีโป แก้ววงษา

๒๓/๐๕/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทรายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๓๓

พระจตุพล เตชพโล ชูชืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทรายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๓๔

พระสุริยา กิตฺติธโร พลโยธา

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทรายทอง  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๓๕

พระพรเทพ านิสฺสโร แซ่เตีย

๐๗/๐๖/๒๕๑๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๓๖

พระภูชิต รกฺขิตธมฺโม ไพรเขต

๒๑/๐๑/๒๕๒๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๓๗

สามเณรอนุรักษ์  ยางศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๓๘

สามเณรสุรศักดิ

์

 นาหงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๓๙

สามเณรสิทธิ  แซ่มขุนทด

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 โนนรัง ก.  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระชาย อินฺทปฺโ ทุมสิงห์

๐๑/๑๒/๒๔๙๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนรัง ข.  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๔๑

พระสุชาติ ปฺาวโร ธิราช

๐๘/๐๕/๒๕๑๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๗

ปาบุญญาภิสมภรณ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๔๒

พระปฐมพงษ์ อริฎฺโก ทวันลา

๑๒/๑๒/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ปาบุญญาภิสมภรณ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๔๓

สามเณรอนุวัฒน์  สีพิกุล

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

 ปาไร่ม่วงเหนือ  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๔๔

สามเณรวรากร  ศรีมันตะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีวิไล  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๔๕

สามเณรสุริยา  สอนสุภาพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีวิไล  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๔๖

สามเณรนลธวัช  ดวงสีทา

๘/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีวิไล  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๔๗

พระไพโรจน์ อนาลโย กัลยนี

๐๔/๐๘/๒๕๐๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๕

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๔๘

พระดิเรก อทิตาโน โพธิศรี

์

๒๒/๑๐/๒๕๑๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๖

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๔๙

พระน้อย สุชาโต พิลาโท

๑๔/๐๘/๒๕๐๗ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระวัฒนา สมนฺตชโย โยธาทูล

๐๖/๑๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๕๑

พระรังสรรค์ วีตโรโค เคนนันท์

๑๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๕๒

พระบุญจันทร์ จตฺตมโล พันธ์พรม

๑๗/๐๘/๒๔๘๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๕๓

พระจินดา สุขิโต ประทุมวัน

๐๓/๐๓/๒๕๐๓ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๕๔

พระวรกิต วีตโรโค วงศ์สง่า

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๕๕

พระสังคม อตฺตทนฺโต สอนคุ้ม

๑๒/๐๖/๒๕๒๐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๕๖

พระอนุชาติ ปฺาวฑฺฒโก ยงยืน

๐๘/๑๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๕๗

พระยอดชาย าณธีโร โคตมูล

๑๐/๑๐/๒๕๓๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๕๘

พระมี อาทิชาโต พรทวี

๑๕/๐๗/๒๔๗๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๕๙

พระดาราพงษ์ อิณมุตฺโต เหลาโล๊ะ

๑๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระร้อย านวีโร พลเสนา

๑๘/๐๑/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๖๑

พระมนัส อิณมุทฺโท ศรีศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๖๒

สามเณรสุภคม  ลุนพุฒ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๖๓

สามเณรไตรภพ  อินทรกำแหง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๖๔

พระยศธพล กิตฺติสาโร ไชยเบ้า

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศิลาอาสน์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๖๕

สามเณรขจรศักดิ

์

 ขันอ่อน

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

 ศิลาอาสน์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๖๖

พระยนต์ าณวโร หนองเส

๒๘/๐๙/๒๔๙๗ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

สว่างชัยศรี  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๖๗

พระปรีชา สิริมงฺคโล กลมเกลียว

๐๙/๐๓/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๖๘

พระธวัชชัย ธีรวงฺโส ศรีกาญจนา

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๖๙

สามเณรจิรายุ  ศรีวรขาน

๒/๐๗/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรเอกอมร  คานทอง

๓/๐๘/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรทินกร  ยางศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๗๒

สามเณรรัชพล  สมภักดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๗๓

สามเณรพรเทพ  กุดทิง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๕๙/๐๓๗๔ สามเณรธนพล  ยางศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๗๕ สามเณรวสันต์  อินทร์เพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๗๖ พระชาตรี สิริปฺุโ สาระวิชัย

๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙
สามัคคีชัย  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๗๗ พระสาธิต คุตฺตสีโล อินเพชร

๑๗/๐๓/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
สุทธาวาสสามัคคี  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๗๘ พระสวาส อธิจิตฺโต ศรีแสน

๐๙/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
สุริยวิทยาราม  

นภ ๔๑๕๙/๐๓๗๙ พระศรันย์ ปภสฺสโร ก้านศรีรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
สุริยวิทยาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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