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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘

ส่งสอบ ๗๒๙ รูป ขาดสอบ ๑๘๓ รูป คงสอบ ๕๔๖ รูป สอบได้ ๔๘๖ รูป สอบตก ๖๐ รูป (๘๙.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระทวี าณวโร บุญชัยเอง

๕/๓/๒๕๑๗ ๑๐/๓/๒๕๕๙

โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระดุสิต อินงฺคโณ อินทรเพชร

๒๙/๑๐/๒๕๑๐
๑๒/๒/๒๕๖๐

โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระวีระพล สุขิโต ไชยศรี

๔/๗/๒๕๔๐ ๕/๔/๒๕๖๐
โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระอนิรุทร์ สุจิตฺโต ภูพลพัน

๑๐/๙/๒๕๑๔
๖/๕/๒๕๖๐

โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระถวิล ถาวโร สำเนียง

๒๔/๑๒/๒๕๒๐

๖/๕/๒๕๖๐
โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรอดิศักดิ

์

 แก้วชมพู

๑๐/๔/๒๕๔๔

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรอรรถพร  ดำเนินงาม

๕/๗/๒๕๔๔
 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรชัยนคร  ชนะไชย

๑๘/๑/๒๕๔๕

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรวรรณพันธ์  เอกกัณหา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรวัชระ  ยอดคีรี

๓๐/๑/๒๕๔๖

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรพงษ์ปรีดา  วอศิริ

๑๒/๕/๒๕๔๖

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรพาทิศ  เสนแสนยา

๑๗/๗/๒๕๔๖

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรอนุชา  พันธ์คูณ

๒๔/๙/๒๕๔๖

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรธนะโชค  ศรีคำสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 คัฒฑเนตร
๗/๑/๒๕๔๗

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรทินภัทร  นาเฟอง

๒๕/๑/๒๕๔๗

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรเฉลิมชาติ  แก้วคำแพง

๑๖/๘/๒๕๔๗

 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรเจษฎา  พันธ์คูณ

๖/๙/๒๕๔๘
 โพธิชัยสมสะอาด

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระธนวัน านุตฺตโร พาภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๐๘
๑๐/๕/๒๕๕๗

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระโสภณ ธีรปฺโ วงเสนา

๘/๑๑/๒๔๙๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระเกณฑ์ ปฺาพโล พานอนันต์

๑๕/๕/๒๔๙๘ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระสมบัติ กิตฺติโสภโณ อุตตะมะ

๗/๑๒/๒๕๑๓ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระแฉล้ม ปภสฺสโร เรศรัมย์

๒๑/๓/๒๔๙๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระยงยุทธ ชุติปฺโ ผาจวง

๓/๑๑/๒๕๓๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีคูณเมือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรภูเบศร์  รุ้งแสงประเสริฐ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรอาทร  ราษฎร์ดี

๑๒/๘/๒๕๔๙

 ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๒๗
พระติยะกร คุตฺตจิตฺโต เทียมแก้ว

๒/๕/๒๕๓๗ ๒๓/๔/๒๕๖๐

อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระพิเชษฐ์ สุธมฺโม ใจอารี

๑๒/๓/๒๕๑๘

๑/๗/๒๕๖๐
อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระมนัส อินฺทวณฺโณ แสนอินทร์เฮียง

๒๘/๖/๒๕๓๑

๑/๗/๒๕๖๐
อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระทรงเภา เขมวโร แก้วพรม

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระชัชวาล คมฺภีราโณ กองทา

๔/๑๐/๒๕๑๗
๒/๗/๒๕๖๐

อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระพิทักษ์ สิริโสภโณ ชารี

๑๐/๓/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐

อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระโชคอนันต์ วิสุทฺธิาโณ แก้วดี

๒๓/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระสุรศักดิ

์

เขมจาโร อันทะชัย
๙/๓/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิมโน พรมเมืองเปลือย

๒๔/๙/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระสมโชค วิโรจโน พลศรี

๙/๙/๒๕๑๘ ๔/๗/๒๕๖๐
อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระพีรภัทร าณโสภโณ บุญประทุม

๑๑/๕/๒๕๒๖

๔/๗/๒๕๖๐
อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระสุริยา โชติธมฺโม หล้าพลพันธ์

๔/๔/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธันวา  สีลาศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรชาญชัย  ทองธนะเศรษฐ์

๑๕/๔/๒๕๔๗

 อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระวิเชียร สุขิโต คงถาวร

๒๑/๗/๒๕๓๓ ๒๕/๒/๒๕๖๐

อุทุมพรพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระยุทธภูมิ โกวิโท พรมแพง

๒๒/๒/๒๕๓๕ ๒๕/๒/๒๕๖๐

อุทุมพรพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระกิรติ าณธมฺโม นารา

๕/๖/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๖๐

อุทุมพรพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระฉัตรฟา าณสีโล ภูกองชัย

๑๑/๐๗/๒๕๓๓

๒/๐๗/๒๕๖๐

แก้วพิจิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระธีระยุทธ์ วุฑฺฒิธมฺโม ทองศรี

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระศรัญู สุธีโร ศรีแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๓๑ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระชิณกร มหาวีโร จิตเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๓๕
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระปญจะ กิตฺติภทฺโท เบ้ามนตรี

๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระบรรจง อาทโร คงเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๒๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

พัชรกิติยาภาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระทรงวุฒิ อิทฺธิาโณ บุญใบ

๑๕/๐๕/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พัชรกิติยาภาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระสวรรค์ านกโร ชัยศรีฮาด

๒๓/๐๙/๒๕๒๑
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พัชรกิติยาภาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระคริสมาส กุสลจิตฺโต จันทสิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พัชรกิติยาภาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระราชัณย์ อภิสมฺปนฺโน หงษ์ชัยภูมิ

๑๘/๑๐/๒๕๒๔ ๑๙/๐๙/๒๕๖๐

พัชรกิติยาภาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระบัณฑิต ธีรวโร คำทุม

๑๘/๑๒/๒๕๐๑ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระทานุ โชติปฺโ จันทะวงศ์

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระอัศวิน วิริโย เข็มเงิน

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระธนคม จิตธมฺโม อกกา

๑๐/๐๙/๒๕๑๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระจิระพงษ์ อนาวิโล ชะนะบุญ

๐๕/๐๒/๒๕๓๒ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระอภิรัตน์ ปฺาวชิโร เนืองกันยา

๒๒/๑๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาวุฒาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๑๕

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระสิทธิศักดิ

์

ปยสีโล คำอ้อ

๒๑/๐๙/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระนันทวัฒน์ ิตสํวโร ศรีสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระถนอม อินฺทวณฺโณ พาภักดี

๒๖/๐๓/๒๕๒๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระสิทธิชัย ปภสฺสรจิตฺโต ศรีสงคราม

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรณัฐพงษ์  ภูศรีนำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

 ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรไกรวิชญ์  สุบิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

 ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระยืนยง รกฺขิตธมฺโม นนท์คำ

๐๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สายทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระจิรวัตร์ จิรวฑฺโฒ แสนภักดี

๐๗/๑๑/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สายทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรอนันต์  โพธิหล้า

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 สายทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรธงไชย  ดลสว่าง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 สายทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระประครอง สุธมฺโม หอมจันทร์

๓/๕/๒๕๑๑ ๒๓/๕/๒๕๔๗

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระธวัชชัย อภินฺนโท ศรีธงชัย

๑๐/๑๐/๒๕๑๔
๒๑/๔/๒๕๔๘

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระสมจิตร จนฺทปโย บึงอ้อ

๒๔/๗/๒๔๙๓ ๙/๑๒/๒๕๕๒

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระทรัพย์ านโชโต จำปาตูม

๗/๑๐/๒๕๒๔
๓/๖/๒๕๕๖

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระชัยวิชิต อิสฺสโร แสงใส

๑๖/๗/๒๕๑๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๗๕
พระสมบูรณ์ คนฺธาโร พีรักษา

๓/๔/๒๕๑๐
๓๐/๑๐/๒๕๕๙

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระชัชวาล ตปสมฺปณฺโณ ค้อไผ่

๑๕/๒/๒๕๓๙

๖/๑/๒๕๖๐
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระอานนท์ ชยาภิรโต ดวงพิลา

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

๒๓/๕/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระสมรักษ์ กิตฺติโสภโณ กาขัน

๘/๗/๒๕๓๙ ๒๓/๕/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระเจษฎา อตฺถยุตฺโต แสนแผ่น

๓/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระอลงกต อุทโย คชฤทธ์

๒๑/๔/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระอนิวัฒน์ อธิจิตฺโต นามวิเศษ

๖/๙/๒๕๓๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระพีรวิทย์ าณฺวีโร เพชรจัน

๑๓/๕/๒๕๓๖ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระณัฐพงษ์ ณฺิโก ลีเลิศ

๑๘/๑/๒๕๓๓ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระพุทธรักษ์ ธมฺมปาโล แสงสว่าง

๒๓/๓/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระอิทธิพงษ์ อิทฺธิาโณ ชอบสะอาด

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

๒๘/๖/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระอุดม อภิฺจโณ อุดมรักษ์

๑๐/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระวันชัย านสมฺปนฺโณ ทูลพิรัตน์

๑๒/๘/๒๕๐๗
๔/๗/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระสมพงษ์ ปภากโร ถินสำโรง

่

๑๗/๔/๒๕๑๒

๗/๗/๒๕๖๐
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระกมลภพ สนฺตมโณ หนาดแดง

๙/๑๑/๒๕๓๓ ๑๒/๗/๒๕๖๐

ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรอรุณ  คงสมบัติ

๘/๔/๒๕๔๖
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรฉัตรชัย  สีลุลี

๒๐/๔/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรวัชรินทร์  โสระมรรค

๔/๕/๒๕๔๖
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรพีรพัฒน์  โอดเวหน

๑/๖/๒๕๔๔
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรนิรุต  รบไพรรินทร์

๗/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรวิเศษ  สืบสอน

๖/๓/๒๕๔๗
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรเจษฎา  ใจผ่องใส

๑๒/๘/๒๕๔๗

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรธวัชชัย  รบไพรรินทร์

๖/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรเมฆา  แดนหงษี

๔/๓/๒๕๔๘
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระกฤษฎา ขนฺติธมฺโม อยู่ทน

๕/๐๘/๒๕๒๕ ๔/๐๑/๒๕๖๐

ศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระกิตติพงษ์ กตคุโณ ผาแดง

๒๓/๐๙/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรตะวัน  สีลานุต

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระศิริศักดิ

์

สีลเตโช บริสุทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

เกาะแก้วสุมังคลา  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระศราวุธ หิกาโม กุจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๓๓
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

เกาะแก้วสุมังคลา  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระวิระ วิรโช คำเหมือน

๑๖/๐๕/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

เขาดินภูวงศ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระวรพงษ์ ขนฺติสมฺปนฺโน เมืองคุณ

๑๖/๐๔/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

จอมมณี  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระอัศวิน โชติวํโส รัตนประเสริฐ

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

จอมมณี  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระคฑาวุธ อธิปฺโ น้อยโสภา

๒๕/๕/๒๕๓๖

๗/๘/๒๕๖๐
ทุ่งกุญชร  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระทินกร ปภสฺสโร ศรีสุทัศน์

๐๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระปจจัย ปภาโส หมันจิตร

่

๒๗/๑๐/๒๔๙๙

๗/๖/๒๕๖๐
โนนอุดม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระคเณศ ตปสีโล สรเสนา

๑๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๙/๐๕/๒๕๕๑

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระถนอม กนฺตธมฺโม ภูชมชืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๐๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระโกมินทร์ โกวิโท มีข้าว

๓๑/๐๕/๒๕๒๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระนิทัศน์ นิสฺสโภ สุนทรถนอม

๑๖/๐๓/๒๕๑๗
๓๐/๐๑/๒๕๖๐

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระบรรพต กมฺมสโก เข็มจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๓๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระจิตติพัฒน์ สุจิตฺโต นามศิริ

๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระลำไย ิตวฑฺฒโน ดอนแปะ

๐๑/๑๒/๒๔๗๑
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระทองหลาง ฉนฺทกาโม วิเศษทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๔๘๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระอุบล ธมฺมโชโต เตศิริ

๑๐/๐๘/๒๔๙๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระพินิทนันท์ วุธิโร พวงบุญชู

๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระบัญชา ปณฺฑิโต อาบหิรัญ

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระมงคล นิสฺสโภ วิชาชัย

๒๐/๐๑/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระธีระพงษ์ สิริภทฺโท ศิริแข็ง

๐๗/๑๑/๒๕๒๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรอดิเทพ  ภูชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรเปนหนึง

่

 โสคำแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรณัฐกิตท์  ผ่องสุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรจักรพงษ์  ศรีประเสริฐวัน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

 ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรศิรวัฒน์  มังสิน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

 ปาโนนทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระไพรศล ธิตคุโณ ระลี

๒๐/๔/๒๕๓๕
๗/๔/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระคมสันต์ อตฺถกาโม อาจหาญ

๓/๕/๒๕๓๕ ๗/๔/๒๕๖๐
โพธิทอง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระศรัญู อุปสนฺโต ปราปปราณี

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

๑๕/๔/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระวิหก สุมโน ไชยรบ

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรเทมส์ไทย  ธรเสนา

๒๔/๒/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรธนารักษ์  นามหลัก

๑๓/๘/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรศักดิระยะ

์

 สลีบาง

๒๑/๑/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรศิวัช  นาเคน

๒๐/๘/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

นภ ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระมงคล สิริสาโร จุลศรี

๒๙/๗/๒๕๐๕ ๒๐/๒/๒๕๕๘

เลิศวิลัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระถาวร ผาสุโก อุปวงษ์

๒๗/๔/๒๔๙๓

๖/๗/๒๕๖๐
เลิศวิลัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระแสงอรุณ ปภากโร ภารสุวรรณ

๑๔/๑๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ ศรีจันดาประชาอุทิศ
 

นภ ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระบรรชา ปฺาทีโป ทองไทย

๒๒/๑๐/๒๕๒๔ ๑๔/๑๒/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระนฤเบศร์ อุปทิโย ศรีจันทร์แดง

๑๕/๖/๒๕๓๔ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระสุทัศน์ คุตฺตวุฒฺฑโณ กาสา

๑๖/๗/๒๕๓๖ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระอัมพะวัน วิริโย ทองมา

๑๓/๑๒/๒๕๒๗

๒/๘/๒๕๖๐
ศรีสะอาด  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระธนากร ธมฺมสุโภ เพ็งธรรม

๑๓/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๔/๒๕๖๐

ศิริทรงธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระนเรศ จนฺทสาโร ศรีหายักษ์

๗/๓/๒๕๓๗ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ศิริทรงธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระเสถียร านวุฑฺโฒ ยาโย

๘/๒/๒๕๐๓ ๑๒/๗/๒๕๖๐

ศิริทรงธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระนุกุล อติชาคโร บุญสุโข

๑๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

ศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระทรงพล ธมฺมทชโร ลาทอน

๒๘/๘/๒๕๓๒

๔/๑/๒๕๖๐
สระปทุมทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระสุริยา ตปสีโล แก้วกอง

๒๕/๕/๒๕๒๔ ๑๙/๓/๒๕๖๐

สระปทุมทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระสมถวิล หิตกฺกโร โรยรำไพ

๒๓/๐๔/๒๕๒๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

สว่างกุงทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระสมัย ธีรปฺโ จำหมาย

๐๒/๑๑/๒๕๐๒ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

สังคมสามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระมงคล ธมฺมทินฺโน สุทธิโสม

๐๒/๐๑/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สังคมสามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระราชัน รกฺขิตวํโส ดุงจำปา

๐๘/๐๒/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

สังคมสามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรวุฒิไกร  โคตรหัสดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 สังคมสามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรสุริยา  บุตรโคตร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

 สังคมสามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระบุญชม ปฺุกาโม ถาปมาตร์

๒๐/๖/๒๕๐๖
๖/๘/๒๕๕๖

สันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระสุจิณร์ สุภโร สุวรรณลา

๑๔/๖/๒๕๑๘
๓/๖/๒๕๕๙

สันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระบุญส่ง ธมฺมสาโร จันทคูณ

๗/๗/๒๕๒๗ ๗/๔/๒๕๖๐
สันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระลิขิดา สฺจิตฺโต นาเหนือ

๘/๙/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

สันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระผล ิตธมฺโม สมทองวัน

๑๐/๐๒/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๐

สุคนธ์เทพนิมิต  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระจีรวัฒน์ ชินวโร จำปาทิ

๓๑/๒/๒๕๓๘

๖/๒/๒๕๖๐
สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระหนูกัน ขนฺติมโน ยอดสว่าง

๒/๗/๒๔๘๗ ๑๐/๓/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระสว่าง อภิปุโ กิงพา

่

๒/๙/๒๕๐๒ ๒๒/๓/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระพีรพล าณธโร ชุมแสง

๑๑/๑/๒๕๓๗
๑๐/๔/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระบุญโฮม ติสฺสาโร ผิวสว่าง

๕/๑๑/๒๕๐๓ ๑๐/๕/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระเทพพร สนฺตมโน ถ่อแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๒๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระกมล ปฺาคโม พรหมพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๓๑ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระกิตติศักดิ

์

เขมจิตฺโต ภูมิฐาน

๑๑/๔/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระณัฐพงษ์ ชวนปฺโ สังฤทธิ

์

๑๑/๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรเขษมศักดิ

์

 อุประถา

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรเสกสรร  จันเพ็ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรปยะ  ผลประเสริฐ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรสุพัฒชัย  พานเชียงสี

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรภัทรพงศ์  เพชรทองเกลียง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรสมศักดิ

์

 ไชยพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรอาณกร  ทองเดช

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรวรเชษฏ์  เสียวสุข

๕/๐๖/๒๕๔๗

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรวราฤทธิ

์

 เสียวสุข

๕/๐๖/๒๕๔๘

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรธีรพัฒน์  พลเยียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรอนุวัฒน์  พรมดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระกิตติพงษ์ จิณฺณจาโร จันทะแพน

๑๘/๑๐/๒๕๓๔ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระอริยวงศ์ สนฺติกโร ภิญโญวัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระใบ นริสฺสโร ชุมแวงวาป

๐๑/๐๘/๒๔๘๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระวินิตย์ สิริปฺโ สังริศิ

๐๑/๐๘/๒๕๑๐ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระวิรัตน์ พรหฺมปฺโ ถาวงษ์กลาง

๑๐/๐๕/๒๕๑๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระไพฑูรย์ จิตธมฺโม คันธนาม

๒๖/๐๘/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระบวรจิตต์ สิริภทฺโท พะชะ

๒๐/๑๐/๒๕๑๑ ๒๖/๐๙/๒๕๕๙

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระทองม้วน มหาวิริโย อาจหาญ

๑๔/๐๕/๒๔๘๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระสุทธิพงษ์ ปฺาวุโธ จันดา

๒๒/๐๖/๒๕๐๕ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระสมภาร ถาวโร แสวงสาย

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระสมบูรณ์ กตปฺุโ สาโคตรวัน

๐๙/๐๑/๒๔๘๕ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระสมพงษ์ กตทีโป ปูสา

๐๕/๐๕/๒๔๙๕ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระวินัย ปริสุทฺโท ทิพย์ดง

๐๔/๐๒/๒๕๐๒ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระสุวิทย์ กนฺตวณฺโณ ผาแพน

๑๑/๑๒/๒๕๒๑
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระวิรัช สิริปฺโ ชมภูพืน

้

๑๔/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระนิวัฒน์ องฺสุการี นักพูก

๐๙/๑๐/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระณัฐกร อาภากโร มิงคำ

่

๑๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระโยธา ธมฺมรโต สรสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระอาทิตย์ รวิวณฺโณ ดอนจันดี

๒๘/๐๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระศักดิดา

์

สทฺธปฺโ รัตน์เพ็ชร

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระวัฒนา รตฺนรํสี พันธ์นกแต้

๒๙/๐๗/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระอนุกูล สิริมํคโร ขุนทำนาย

๑๙/๐๓/๒๕๐๕ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรนพรัตน์  ขนันทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรนำพุ  แพงโสภา

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรวชิรพงษ์  ผุยผัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรเสกสรร  ลุนจักร

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรชาตรี  ด้วงศาลา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรวรวิทย์  อุทัยแสน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรกิตติกานต์  สมสูง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรสุรศักดิ

์

 น้อยมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรศิริโรจน์  คำไข

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรนพเดช  ลินจี

้ ่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรธนบัตร  เหล่าสงคราม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรวายุ  อันทฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระมานะ มนาสทฺโท สินชัย

๐๘/๐๔/๒๔๙๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพงษ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระขุมทรัพย์ กิตฺติปฺุโ ปนคำ

๐๒/๐๘/๒๕๑๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิพงษ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระพัฒนา ทสฺสนีโย ทองชู

๑๓/๑๐/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิพงษ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระหาญ ภทวโร เพียศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๔๗๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระจำรอง ปฺาสิริ ชัยเมืองคำ

๑๒/๐๙/๒๕๑๗
๐๒/๐๒/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระบัวลี เตชธโร รักชาติ

๐๓/๑๒/๒๕๐๓ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระอิฐธิชัย จนฺทวณฺโณ ลำลอง

๓๐/๐๗/๒๔๙๖ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระชัยยันต์ จนฺทธมฺโม ค่าน้อย

๑๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระกิตฺติชัย ธมฺมวโร บุญส่าง

๑๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระซู ยติกโร ประดิษฐ์ศิลป

๐๙/๐๔/๒๔๙๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระยุรนันท์ วิสุทฺโธ หลาบหนองแสง

๑๓/๐๔/๒๕๓๑
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระเรวัตร าณฺวโร มาตรเหลือง

๒๗/๐๘/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระชาญนรงค์ ชยาภิรโต พูลสวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระไพบูลย์ วิปุโล ฮ้อยกำ

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรธวัชชัย  ภูบุญเพ็ชร

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีประทุม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระปฐมวรรธ เขมปฺโ ศรีหะ

๑๗/๒/๒๕๓๕ ๑๕/๕/๒๕๕๕ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระคำปน สุนฺทรจาโร โนนฤาษี

๑๔/๑/๒๕๑๕
๔/๑/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระบุญเลืยง

่

สิริจนฺโท พระสว่าง

๒๒/๒/๒๕๐๒ ๑๗/๓/๒๕๕๘ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระเรียน ปภาคโม บุญห่อ

๓/๒/๒๔๘๗ ๒๑/๗/๒๕๕๘ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระเจตพงษ์ ขนฺติธโร ผ่องสนาม

๑๖/๑๑/๒๕๐๗
๒๙/๒/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระวิเชียร จิตฺตทนฺโต บรรพบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๑๑

๒/๔/๒๕๕๙
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระนิรัญ ฉนฺทกาโม สังโคตร

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระชายชาญ จิตฺติาโณ คากลาง

๒๕/๕/๒๕๓๕

๖/๑/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระวิระยุทธ วิสุทฺสาโร แวนไธสง

๑๕/๒/๒๕๓๙

๖/๑/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระพิชัย กลฺยาโณ อธิยะ

๒๗/๒/๒๕๑๐ ๑๗/๒/๒๕๖๐ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระไกรสร ฉนฺทโก ศาลางาม

๒/๔/๒๕๒๘
๕/๓/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระคำผล อสฺรยาโน สมพาล

๑๒/๑๐/๒๕๐๑
๑๕/๓/๒๕๖๐ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระพานเพชร สุทฺตธมฺโม พลแพงขวา

๑๒/๓/๒๕๓๗ ๑๖/๔/๒๕๖๐ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระสุทน สุธมฺโม ภูคงสด

๑๘/๖/๒๕๓๖

๖/๕/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระอภินันท์ อภินนฺโท อินทร์พิม

๑๖/๙/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๖๐ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระคชาธาร ปฺุกาโม นครชัย

๓/๔/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระศราวุธ สุเมโธ ลุนมา

๗/๙/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระคุณากร ปคุณธมฺโม บรรพรม

๑๒/๙/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระพรชัย ปฺุกาโม คำพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๑๖

๖/๗/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระอุเทน ธมฺมรกฺขิโต บุญพิมพ์

๑๗/๑/๒๕๑๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระอาทิตย์ อกิสฺสโร เกษรลำ

๑๔/๒/๒๕๒๕

๖/๗/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระยุทธศักดิ

์

สิริปฺโ ศรีภูธร

๑๑/๒/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระจัด อาภายตฺโต บุตรจำนงค์

๗/๙/๒๔๙๕
๗/๗/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระประดิษฐ์ จิตฺตกาโร ชมจิตร

๕/๔/๒๕๐๓ ๗/๗/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรประจักษ์ชัย  ธารีจิตร์

๑/๔/๒๕๔๒
 

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรภัทรพล  สุขขา

๕/๑/๒๕๔๔
 

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรทักษ์ดนัย  คำพันธ์

๖/๒/๒๕๔๕
 

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรเกษดาพร  ทิพย์จันทร์

๑๙/๑/๒๕๔๗

 

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรภูมิศักดิ

์

 เทพช่วย

๒๔/๑/๒๕๔๗

 

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรมงคล  สิทธิสาร

๓/๕/๒๕๔๗
 

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรพีระพัฒน์  สีพิมพ์สอ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

 

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรธนากร  โพธิสายทอง

์

๑๓/๑/๒๕๔๒

 

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระวิรัตน์ วิรตฺตโต สร้อยสิงห์

๙/๓/๒๕๑๙ ๒/๑/๒๕๖๐
เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระเฉลิมวงค์ ฉตฺติโก บังกระโทก

๑๓/๓/๒๕๒๓

๒/๑/๒๕๖๐
เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระลำดวน สีลเตโช ชมฎศรีหราช

๘/๘/๒๕๒๒
๔/๓/๒๕๖๐

เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระสนธยา สนฺตกาโย แสงวิเชียร

๑๐/๖/๒๕๓๔ ๑๓/๓/๒๕๖๐

เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระณัฐพล จารุวณฺโณ นาบำรุง

๒๕/๒/๒๕๓๕

๓/๖/๒๕๖๐
เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระธนากร ธนากโร สอนคุณแก้ว

๕/๒/๒๕๓๔ ๒/๗/๒๕๖๐
เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระสาคร สาคโร สอนคุณแก้ว

๑๓/๙/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระชำนาญศิลป ิตกุสโล คำงาม

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

๓/๗/๒๕๖๐
เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระไชยยา ชยธมฺโม มงคลเคหา

๔/๑/๒๕๒๑ ๗/๗/๒๕๕๗
ธาตุเมืองพิณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระประเสริฐ ปสฺสวโร สามิตร

๑๓/๔/๒๕๐๔
๘/๖/๒๕๖๐

ธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระชำนาญ อภิปาโล โพธิศรี

์

๑๗/๒/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
ธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระอิสรภาพ ธมฺมกาโม สวาสดิวงค์

์

๑๙/๐๔/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บูรพาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระมงคล มงฺคลิโก ทุมชนะ

๑/๒/๒๕๑๘ ๑๐/๔/๒๕๖๐

บูรพาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระบุญเทียง

่

ชุตินฺธโร ผ่องแผ่ว
๖/๓/๒๔๙๙ ๑๒/๕/๒๕๖๐

บูรพาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระกิตติพงศ์ ปฺาวโร หลาบโพธิ

์

๒๙/๓/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
บูรพาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระพิชิตชัย ิตคุโณ จอมคำสิงห์

๓๑/๓/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๖๐

บูรพาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระธวัชชัย ธนฺชโย ภูมิดอนใส

๑๖/๖/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บูรพาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระสุริยัน สิรินฺธโร ขุนฟอง

๒๒/๗/๒๕๒๖

๓/๗/๒๕๖๐
บูรพาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระรัตนกุล รตนโชโต บุญลือ

๖/๑๒/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
บูรพาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรธีร์จุฑา  ไวสาลี

๗/๑๒/๒๕๔๗

 บูรพาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรกฤษฎา  นาชัยดูล

๑๓/๙/๒๕๔๗

 บูรพาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระยุทธพิชัย ยุตฺติโก ชาญฉลาด

๑๗/๑๒/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
ประชามงคล  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระปรีดา ปริชาโน นาเจิมพลอย

๒๔/๙/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
ประชามงคล  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรอดิสร  เดชวงษา

๒๘/๕/๒๕๔๑

 ประชามงคล  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระกิติคุณ กิติคุโณ โพธิบัลลังค์

๒๗/๑๑/๒๕๓๓

๑๕/๒/๒๕๖๐

มงคลวาป  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระอนุชิต ปภสฺสโร ริยะวงษ์

๒๖/๙/๒๕๒๑ ๒๓/๔/๒๕๖๐

มงคลวาป  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระวิชัย วิชโย ภาบาสา

๑๖/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๖๐

มงคลวาป  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระรุ่งเรือง รตนโชโต วิลาจันทร์

๓๐/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๖๐

มงคลวาป  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระสมจิต ธมฺมิโก อันทะศรี

๘/๑/๒๔๙๗ ๑๐/๗/๒๕๕๖

ราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระผล วชิรเตโช พาแกดำ

๕/๓/๒๔๙๔
๒๑/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระวีรกร วิรธมฺโม ดอนคุณศรี

๑๑/๒/๒๕๓๔ ๒๕/๑/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระรัตเขต อาภาธโร อันทะศรี

๒๕/๘/๒๕๒๕ ๑๕/๕/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระนัฎพล นราสโภ วินทะไชย

๑๒/๘/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระสุนทร สุนฺทโร สาโรจน์

๒๑/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระสรไกร สีรีธมโม อาจหาญ

๑๓ / ๓ /๒๕๒๖

๕/๑/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระวัชระ สุวนทโร พันโฮม

๑๙/๔/๒๕๒๖ ๑๖/๓/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระกฤษฏา กิตติปาโร นิกาพฤกษ์

๘/๗/๒๕๓๙ ๘/๖/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระอังคาร อาการโน ขุนหล้า

๙/๑๑/๒๕๒๕ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรสมศักดิ

์

 โพธิพะเนา

์

๒๑/๗/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรวสุธันย์  เกรียงเวทย์

๑๑/๒/๒๕๔๖

 ศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระสุเกียง สุทฺธิโก ถามูลเลศ

๘/๘/๒๕๑๘ ๙/๗/๒๕๕๙
สามัคคีธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระจักร์พงษ์ จกฺกวโร วงษ์มัน

่

๑๐/๖/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระพระประพนธ์ สุพนฺธฺโก ดอนดา

๑/๒/๒๕๓๑ ๑/๓/๒๕๕๙
ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระพายัพ จนฺทเมธี ทัพจันทร์

๒๕/๒/๒๕๓๓
๑๐/๓/๒๕๖๐

ประสานศรัทธา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระอานนท์ าณเมธี ยางศรี

๒๘/๓/๒๕๓๙
๑๐/๓/๒๕๖๐

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระสงกรานต์ สนฺติจิตฺโต นามณีชม

๒๓/๓/๒๕๓๓ ๒๕/๓/๒๕๖๐

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระวินัย วินยเมธี เกตทองมา

๘/๑/๒๕๓๕ ๙/๔/๒๕๖๐
ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระนนทการ นนฺทเมธี สุขล้าน

๑๔/๔/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระพินิต สิริวิชโย ศิริวิ

๑๒/๖/๒๕๓๙ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระภูษิต อลงฺกโร ภูคำสอน

๔/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๔/๒๕๖๐

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระทินกร เตชกโร ขันเดช

๑๘/๖/๒๕๔๐ ๑๔/๔/๒๕๖๐

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระปยะพงษ์ ปยธมฺโม วันชัย

๑๙/๙/๒๕๓๗

๕/๕/๒๕๖๐
ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระสุทัศน์ สุขวฑฺฒโน ดีรักษา

๒๐/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ศรีมาวงศ์

๑/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระชโนดม อุตฺตมเมธี โพธิศรีทอง

์

๙/๑/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๖๐
ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระจามีกร เตชเมธี เมฆวัน

๒๐/๔/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระณัฐดนัย ณฎฺเมธี ผายพลพฤฏษ์

๑๕/๕/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระธีรศานต์ สาสนธีโร สีบุรมณ์

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส นามบุตรดี

๑/๘/๒๕๒๖ ๑๓/๗/๒๕๖๐

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรชินดนัย  ศรีนันนะ

๔/๒/๒๕๔๗
 ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรกิบธิพงษ์  จังโกฎ

๒๗/๔/๒๕๔๗

 ประสานศรัทธา  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระทองใส กตปฺุโ ขานตา

๑๕/๑๑/๒๔๙๓
๑๓/๑/๒๕๕๗

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระพุฒิธร ยติกโร ภูขีด -/-/๒๕๒๒ ๗/๒/๒๕๕๘

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระบุญสงค์ ปสนฺโน กาญแก้ว

๑๐/๓/๒๕๐๖ ๖/๑๒/๒๕๕๘

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระสมบัติ สมจิตฺโต คงสมบัติ

๑๕/๒/๒๕๑๔
๑/๗/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระปภินวิทย์ อิทธิโชโต ทาบิดา

๖/๓/๒๕๒๕
๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระจันทร์ใด ขนฺติโก น้อยเพ็ง

๒๕/๕/๒๕๒๔ ๒๕/๒/๒๕๖๐

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระอุดร สิริวณฺโณ ขันลิวุฒิ

๑๐/๑๐/๒๕๑๘

๔/๖/๒๕๖๐
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระสุวิทย์ กนฺตสาโร แก้วศิลา

๑๙/๔/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระทศพล ทสฺสนีโย หงษ์ทอง

๓๑/๐๘/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระณัฐพงษ์ นาถกโร ดาธรรม

๘/๑/๒๕๒๒ ๖/๗/๒๕๖๐
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระสุบิน สปฺโ ศิริสุทธิ

์

๑/๗/๒๕๓๓ ๖/๗/๒๕๖๐
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระวิทวัส รติโย รัตติยา

๑๗/๔/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระธุติพงษ์ ธมฺมาวูโธ เวฬุวณาธร

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระวุฒิพงศ์ วุฑฒิาโณ คำบุตร

๖/๑๒/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระปฏิพล พลวุฑโฒ พิพวนนอก

๑๒/๖/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระธนบูลย์ ธนปาโล วันจงคำ

๙/๗/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๖๐

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรศรายุทธ  ใยย้อย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๓๙
สามเณรธีรเดช  ณ  บางช้าง

๙/๓/๒๕๔๗
 ศิริบุญธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐ / ๑๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรธีรภัทร  ไชยรบ

๓๐/๓/๒๕๔๗

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรวิทยา  บุราณวัตร

๕/๔/๒๕๔๗
 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๔๒
สามเณรวชิรพงษ์  สาริยา

๖/๗/๒๕๔๗
 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๔๓
สามเณรสันติสุข  ดวงเกศ

๑๖/๗/๒๕๔๗

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๔๔
สามเณรสิรภพ  นาคูณ

๒๘/๘/๒๕๔๗

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๔๕
สามเณรธนัต  มาตรา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรณัฏฐพล  พรมราช

๘/๑๑/๒๕๔๗

 ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระบรรลุ สมจิตฺโต งามสง่า

๒๖/๕/๒๕๑๖ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

สว่างวนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระอธวัฒน์ อธิวฒฺโน โคตรสมบัติ

๒๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

สว่างวนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระจักรพงษ์ กิตฺติภทฺโท มายพลพฤกษ์

๒/๙/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๖๐

สว่างวนาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระศราวุฒิ สิริธโร แดงท่าขาม

๒๕/๘/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระดุสิต ธมฺมธโร แน่นอุดร

๑๑/๒/๒๕๒๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระวราพงษ์ สุภาจาโร ลุนเดชา

๒๒/๖/๒๕๓๕
๓๐/๔/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระทองแดง เทวธมฺโม วงศ์แก้ว

๑๕/๔/๒๔๙๗

๑/๕/๒๕๖๐
เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระอนุชา จนฺทธมฺโม โคตรมหา

๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๕/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระจีระพันธ์ จนฺทสาโร พลบุญ

๓๐/๑๐/๒๕๓๕
๒๖/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระทองจันทร์ ิตธมฺโม ศรีบุญเรือง

๒๘/๑๐/๒๕๑๐

๒/๗/๒๕๖๐
เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระสุรพล สนฺตมโน กิจการ

๓/๘/๒๕๑๑
๒/๗/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระจักรพันธ์ จิรธมฺโม จันทร์สมัคร

๓๐/๖/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระขจรศักดิ

์

ปภสฺสโร พลแสน
๑๖//๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระณัฐพงษ์ อิทฺธิเตโช จันเส

๓๑/๘/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระพีระพล นนฺทสํวโร ระภัคดี

๙/๑๒/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระจักรภัทร อาภากโร พลเขต

๑๔/๑๒/๒๕๒๐

๗/๗/๒๕๖๐
เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระอรรถพล ธมฺมทินฺโน ศรีสุข

๑/๘/๒๕๓๕ ๘/๗/๒๕๖๐
เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระปฎิวัติ วรธมฺโม กิจการ

๑๘/๑๐/๒๕๓๗

๘/๗/๒๕๖๐
เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระประภวิชณุ์ ปฺาธโร เสวะนา

๑/๓/๒๕๓๓ ๒๙/๗/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นภ ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระหนูจี ฉนฺทโก ร่มศรี

๒๐/๔/๒๕๑๔ ๒๗/๑๑/๒๕๔๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระพนมรัตน์ สุจิตฺโต เกตุดา

๒๖/๗/๒๕๐๒ ๒๒/๖/๒๕๕๑ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระสถิต ชวโน จันลอย

๖/๒/๒๔๙๖ ๑๘/๔/๒๕๕๗ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระพนมศักดิ

์

นตฺถิโก สังสีมา
๖/๓/๒๕๒๘ ๖/๔/๒๕๕๘ ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระอุทร อินฺทวํโส อินศิริ

๑๕/๒๕/๒๕๑๙
๐๗/๐๖/๒๕๕๘

ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระสมบัติ อภิวณฺโณ บุญขวาง

๑๐/๐๗/๒๕๐๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระสนอง านวีโร สวยกลาง

๑๖/๐๒/๒๕๐๙ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระหัสนัย นรินฺโท ขุนทายก

๒๐/๐๗/๒๕๒๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระประสิทธิ

์

อคฺคปฺโ เนตรนอง

๑๒/๔/๒๕๑๓
๙/๘/๒๕๕๙ ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระศุภชีพ สุเมโธ โยธนันท์

๐๙/๑๐/๒๕๓๕ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระวิรัช ธมฺมทินฺโน พัฒนะสาร

๑๓/๐๖/๒๕๑๓ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระสนอง ภทฺทธมฺโม สุดหล้า

๑๔/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระวีระวัฒน์ อาทโร ชัยบุตรดี

๘/๑๐/๒๕๓๘
๔/๖/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระสุริยะ สุทฺธปฺโ คำทะเนตร

๒๓/๗/๒๕๔๐
๖/๖/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระเกียมใจ จิรธมฺโม แก้วอุดร

๓๑/๙/๒๕๑๘
๒๐/๖/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระสุริยัน กตปฺุโ วงค์ไชยยา

๑๑/๙/๒๕๓๒
๒๐/๖/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระประสิทธิ

์

ปสิทฺธโต แสนบุตร

๑๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระแสน สิรปฺโ คำโคตรสูน

๑๙/๙/๒๕๒๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระบุญลำ วรธมฺโม แก้วบุญเรือง

๓๑/๕/๒๕๑๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระทศพร จนฺทสาโร สายเลน

๒/๖/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระสุรศักดิ

์

สุทฺธิาโณ คำตัน

๒๖/๘/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระเสกสรร โสภณปฺโ เหล่าพิมพ์

๑๘/๓/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระมงคล ภูริาโณ ศรีชัย

๕/๑๒/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระธาราธร โชติธมฺโม นามวงค์

๑๐/๕/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระมรกต มหาปฺโ เวียงผดุง

๒๓/๕/๒๕๒๐
๗/๗/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระบุญมี สิริปฺโ แสนสุข

๘/๒/๒๔๘๙ ๑๘/๗/๒๕๖๐ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระบุญน้อม นริสฺสโร ทุมทอง

๒๑/๕/๒๕๑๖
๔/๗/๒๕๕๖ ศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระอภิชาต ธมฺมทีโป พรสุวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๑๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๗

ศรีสว่างประจันตเขต
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระคีตะการ จนฺทชโย เอสตี

๒๓/๕/๒๕๓๑ ๑๑/๖/๒๕๕๘
ศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระสุตตา สนฺตมโน สาริยา

๒๕/๓/๒๕๒๐ ๑๕/๕/๒๕๖๐
ศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระเทวี อธิจิตฺโต ประเสริฐศรี

๑/๙/๒๕๑๐ ๕/๖/๒๕๖๐ ศรีสว่างประจันตเขต
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระทศพล ถิรธมฺโม มาตร์ภาพ

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐
ศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระธวัชชัย ธมฺมธีโร วรรณชัย

๒๑/๐๔/๒๕๓๘
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างประจันตเขต
 

นภ ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระธวัชชัย มนปฺโ ยิงนอก

่

๑๔/๐๓/๒๕๓๙
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างประจันตเขต
 

นภ ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระกฤษฎา กิตฺติาโณ สารีอาจ

๒๕/๓/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๖๐ ศรีสว่างประจันตเขต
 

นภ ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระธงชัย จิตฺโสภโณ ชัยรัตน์

๑๘/๑/๒๕๒๐ ๓๐/๔/๒๕๕๘

กุงศรีสันติยาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระสุรัตน์ สุทฺธิจิตฺโต บุตรพรม

๐๕/๐๔/๒๕๐๖ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

กุศลกิจพิทักษ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระกิตติ สุทฺธิาโณ พิมพ์สิงห์

๒๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

กุศลกิจพิทักษ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระวชิระ จนฺทสีโล แดงน้อย

๑๖/๑๐/๒๕๓๓

๕/๖/๒๕๕๙
ฐิติปญญาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระมนตรี ิตสํวโร บุญเมือง

๒๙/๑/๒๕๑๓ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ฐิติปญญาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระสมบูรณ์ เตชสีโล บัวจารย์

๐๒/๑๑/๒๕๑๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระวุฒิพงษ์ ถิรธมฺโม สมพะวัง

๑๖/๐๓/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ทรายทอง  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระขจรศักดิ

์

กตทีโป ชาเช็งรุ้ง

๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าชลาวาส  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระไพรัตน์ สีลสาโร มณีโชติ

๑/๐๓/๒๕๓๙ ๕/๐๗/๒๕๖๐

ท่าชลาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรอรรคพล  ตาดี

๘/๐๙/๒๕๔๔

 ท่าชลาวาส  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระโอร้อน โฆสิโต กุดทิง

๘/๔/๒๕๑๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรสันติ  หวดชัยภูมิ

๑๙/๒/๒๕๔๖

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรชิษณุพงษ์  ปนใจ

๑๗/๗/๒๕๔๗

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรธนโชติ  พะละสาร

๓/๘/๒๕๔๗
 โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๑๕
สามเณรบุญอนันต์  ยิงนอก

่

๑๖/๙/๒๕๔๗

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรปฐวิกานต์  สุขรมย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรวรโชติ  โครตศรี

๖/๑๑/๒๕๔๗

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๑๘
สามเณรสุริยา  ไชยาราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๑๙
สามเณรเกรียงไกร  โพธิชัย

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระคมเดช สิริธมฺโม ศิริพรรณา

๐๖/๑/๒๕๒๑ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

โนนรัง ข.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระศุภชัย สุภากาโล อัครัง

๑๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนรัง ข.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระนันทวัฒน์ ธมฺมปาโล บุญไตร

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนรัง ข.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระชัยวัฒน์ โชติปฺุโ ชาญประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนรัง ข.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระอรรคพล อตฺตทนฺโต วงษาศักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
โนนรัง ข.  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระปะการัง ตปสีโล สมเสน

๑๘/๑๐/๒๕๒๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ประชานิยม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระปรีชายุทธ จตฺตสงฺวโร แสนฝาย

๑๖/๖/๒๕๓๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ปาโชติการาม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๒๗
สามเณรพงษ์เพชร  อุ่นเวียง

๙/๙/๒๕๔๓
 ปาโชติการาม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรวิชัย  เห็มทอง

๘/๖/๒๕๔๗
 ปาโชติการาม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรเอกภพ  พรานเนือ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

 ปาโชติการาม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรภราดล  อัคคะนิมาตย์

๒๒/๒/๒๕๔๖

 ปาไร่ม่วงเหนือ  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระวิชิต วิชิโต หวันลา

๑๑/๐๔/๒๕๒๗

๔/๐๕/๒๕๖๐

ปาเลไลก์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระพิศิษย์ สนฺตมโน เข็มลา

๔/๐๘/๒๕๓๘ ๔/๐๕/๒๕๖๐

ปาเลไลก์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระคำมูล จกฺกวโร ไชยวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๐๙

๖/๖/๒๕๕๓
รัตนมงคล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระลำ อาจารสมฺปนฺโน แสงศรี

๐๗/๑๐/๒๕๑๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีจันทร์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระเสมียน ชุติปฺโ ภูนนท์

๐๔/๐๒/๒๕๐๑ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ศรีจันทร์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระทองเลือน

่

ธมฺมวุฑโฒ หารโสภา

๐๓/๐๕/๒๔๙๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีจันทร์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระสาคร อนาลโย แสนมา

๐๑/๐๒/๒๕๑๐ ๐๙/๐๑/๒๕๖๐

ศรีวิไล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระอำพล จารุวงฺโส คำพรมมี

๓๐/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวิไล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรประวิทย์  เดชสิมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีวิไล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรนฤเดช  กุดทิง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

 ศรีวิไล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระดี ขนฺติพโล ดาทุมมา

๘/๐๙/๒๔๙๑
๖/๐๒/๒๕๖๐

ศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระสุรสิทธิ

์

ธีรปฺโ สุวรรณโรจน์

๒๖/๐๙/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระสมชาย รตินฺธโล โฟสนธ์

๑๕/๐๘/๒๔๙๔

๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระแสวง เตชธมฺโม สุริวงค์

๑/๐๑/๒๔๘๒ ๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวิสุทธิวราราม  
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เลขที
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระหลอน อินฺทวณฺโณ หนูท้าว

๑๕/๐๒/๒๔๘๕

๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระบุญนำ อภิชาโณ แก้วนาคูณ

๑๘/๐๙/๒๔๙๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระท่อน ชาคโร สุดชะวงศ์

๕/๑๑/๒๔๙๑ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระนิรันดร์ สฺจิตโต ทิพบำราบ

๒๘/๐๓/๒๕๒๒
๒/๑๑/๒๕๕๙

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระคำแปลง สุชาโต สิทธิบุตร

๑/๐๖/๒๔๘๘ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระภัทรพล วิสุทโท แสนสุข

๒๒/๑๑/๒๕๒๑
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระกวาง อิณมุตโต ทันใจ

๒๙/๐๕/๒๕๓๗
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระวรกิต อกิฺจโณ วงษ์สง่า

๑๙/๐๓/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระวันชัย ขนฺติธมฺโม จูแย้ม

๒๐/๑๒/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๕๔
สามเณรศตวรรษ  สุกดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๕๕
สามเณรณัฐภูมิ  มันนุช

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรปพล  อินทรคำแหง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรอภิเชษฐ์  ศรีบุญเรือง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรดนุสรณ์  เพ็งสว่าง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรพงศกร  ดีมี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระทองดา สุกฺกวิหาโร ล้านทอง

๐๑/๐๖/๒๕๐๖ ๒๗/๐๑/๒๕๕๖

ศิรินทราวาส  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระสุรศักดิ

์

ปฺาธโร จำปาขาว

๐๒/๐๑/๒๕๑๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

ศิรินทราวาส  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระชาญธนศักดิ

์

สมจิตฺโต สมเล็ก

๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

ศิริมงคล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระวิทยา สุมโณ สาระศิลป

๒๔/๐๓/๒๕๒๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระวีระชาติ ปภาโส มณีสี

๘/๙/๒๕๓๑ ๑๑/๕/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระฉัตรชัย อคฺคธมฺโม ค้อชากุล

๑๒/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระชัยวัฒน์ จนฺทวโร เหล่ากลาง

๑๐/๑๒/๒๕๑๘

๘/๐๗/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระทรงวุฒิ จารุวณฺโณ อินทรเพชร

๒๐/๐๕/๒๕๒๙
๘/๐๗/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระอำพล วิสุทฺโธ เอียมม่วง

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๑๕/๔/๒๕๖๐

ศิลาอาสน์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระจรัญ อธิปฺโ แก้วพิลา

๑๗/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศิลาอาสน์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระชนินทร ชาคโร สุหร่าย

๓/๑๑/๒๕๓๐ ๗/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระเอกวิทย์ รวิวณฺโณ พงษ์ภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๓๕
๗/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๗๒
สามเณรธีรศักดิ

์

 พุ่มพวง

๓/๐๓/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๗๓
สามเณรวีรศักดิ

์

 บุญท้าว

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๗๔
สามเณรลิขิต  คำเอียม

่

๗/๐๑/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๗๕
สามเณรประจักร  วิระคุณ

๔/๐๓/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๗๖
สามเณรวิเศษไชยชาญ  กาภูคำ

๒/๐๕/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๗๗
สามเณรกฤษณะ  หลวงชำนิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๗๘
สามเณรโชติพงษ์  สีหามาตย์

๓/๑๒/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๗๙
สามเณรเสด็จ  นันทบุตร

๕/๐๔/๒๕๔๘

 สว่างอารมณ์  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระสุรชัย ปยสีโร คำวิเศษ์

๑๘/๐๔/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
สว่างอำนวยพร  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระไพฑูรย์ านวีโร นาคา

๑๓/๐๓/๒๕๓๔

๓/๐๓/๒๕๖๐

สามัคคีชัย  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระสมบัติ อนุตฺตโร จันทร์ดี

๒๗/๕/๒๕๑๖ ๑๓/๑๑/๒๕๕๔

สุริยวิทยาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระโชคชัย านิสฺสโร คุณต่าย

๒๑/๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
สุริยวิทยาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระสมาน มหาวีโร พรมลา

๒/๗/๒๔๘๗
๗/๗/๒๕๖๐

สุริยวิทยาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระอุทัย อุทโย นาสิงห์

๑๕/๙/๒๕๑๒ ๒๗/๗/๒๕๖๐

สุริยวิทยาราม  

นภ ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระศักดิชัย

์

ชยวณฺโณ ไชยสุวรรณ์

๑๖/๘/๒๕๓๔ ๒๗/๗/๒๕๖๐

สุริยวิทยาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕ / ๑๕

้

http://www.tcpdf.org

