
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๘๘๙ รูป ขาดสอบ ๑๕๗ รูป คงสอบ ๗๓๒ รูป สอบได้ ๖๑๖ รูป สอบตก ๑๑๖ รูป (๘๔.๑๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระหัด าตุกาโม อินทะสาร

๑๒/๐๖/๒๕๐๖ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ชลธาราราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรธันวา  เลาหาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

 ชลธาราราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระคฤหัสถ์ กนฺตสีโล ทองปน

๑๘/๐๔/๒๕๒๖ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

ทับมิงขวัญ

่

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรธีรวุธ  ยศบุญเรือง

๑๒/๒/๒๕๔๖

 เทพนิมิต  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรณัฐวุฒิ  บุตรทา

๑๔/๖/๒๕๔๗

 เทพนิมิต  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรอัฐชัย  รามศิริ

๕/๑๒/๒๕๔๗

 ปาเลไลยก์  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรปรัชญา  แสนคำภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 ปาเลไลยก์  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระศรประจักษ์ าณวีโร สุโคตรพรหมมี

๒๐/๒/๒๕๑๖
๖/๒/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระทัศน์พล ปยสีโล สุวรรณรัต

๒๐/๑๐/๒๕๔๐

๘/๗/๒๕๖๐
โพธิงาม

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระประยุทธ ธนปาโล วงค์สมบัติ

๑๕/๑๐/๒๕๒๕

๙/๗/๒๕๖๐
โพธิงาม

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรวราวุฒิ  ผาสุขธรรม

๒๘/๗/๒๕๔๓

 โพธิงาม

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรศุภกิตติ

์

 กันยาประสิทธิ

์

๑๘/๖/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระพงษ์ศักดิ

์

วจโส ราคาแพง

๒๒/๖/๒๕๒๑

๓/๔/๒๕๖๐
โพธิชุม

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรธีรภัทร  เกษทองมา

๒๑/๒/๒๕๔๗

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรพิธิวัฒน์  ประดิษฐ์จ๋า

๘/๖/๒๕๔๗
 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรวราวุฒิ  บันดิษฐ์

๒๐/๖/๒๕๔๗

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรธีรภัทร  แสงขาว

๗/๘/๒๕๔๗
 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรอนุชา  โคตรมูล

๘/๙/๒๕๔๗
 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธนกฤต  จำปาสุ

๒๐/๙/๒๕๔๗

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรวิทวัส  ดาเคน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรอนุพงศ์  อาจศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรสุพัฒน์  ฉำมณี

๒๒/๓/๒๕๔๘

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระประสิทธิ

์

ปริสุทฺโธ บุญกิจ

๑๑/๔/๒๕๑๒ ๒๖/๔/๒๕๕๖

โพนงาม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระนูหล่าม อภิาโณ กองฉันทะ

๔/๒/๒๔๘๘ ๑๒/๓/๒๕๕๙

โพนงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๑๙

้
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ลย ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระพิบูลย์ สีราโณ วงปอง

๒๑/๒/๒๔๙๖ ๑๓/๙/๒๕๕๙

โพนงาม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรกิตติพงศ์  ศรีบุรินทร์

๙/๗/๒๕๔๗
 โพนงาม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธวัชชัย  พรมมานอก

๒๖/๙/๒๕๔๗

 โพนงาม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระชาย นนฺทสโร ภูมิประเสริฐ

๑๗/๘/๒๔๙๑
๑/๔/๒๕๔๒

โพนทัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระวันชัย สุวนฺโน แก้วเจริญ

๑/๖/๒๕๓๙
๗/๔/๒๕๖๐

เลียบ  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระนาวี สุจิตฺโต วงศษา

๑๙/๘/๒๕๒๖

๕/๗/๒๕๖๐
เลียบ  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรชัยศิลป  เงินประกอบ

๒๐/๗/๒๕๔๔

 เลียบ  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระจรัสพงษ์ จนฺทธมฺโม จันทร์โท

๑๘/๑๑/๒๕๒๙
๑๗/๔/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระสวัสสดิ

์

สุเมธโส ยนตะพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๐๕
๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระเผดิม อติพโล สุขกลึง

๒/๑/๒๕๑๑ ๒๙/๔/๒๕๕๙

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระคชิณ ภูมิปาโล วิทูลย์

๒๑/๒/๒๕๒๓

๓/๔/๒๕๖๐
วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระนิคม อภินนฺโท คำมา

๔/๘/๒๕๓๔ ๒๙/๕/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระหทัย จารุธมฺโม มันมาตร์

่

๖/๑/๒๕๒๕ ๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรมินทดา  เพราะผักแว่น

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรศราวุฒิ  ตันคำหล้า

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรชลธี  ศรีวิชา

๖/๕/๒๕๔๔
 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรธนลาภ  อังกาบ

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรอาวุธ  ธัญญารักษ์

๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรปฏิพล  ธานีนุกูล

๒๑/๕/๒๕๔๖

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรพิพัฒน์พงษ์  คงศิลา

๓๑/๐๖/๒๕๔๖

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรอานนท์  อ่อนโพธา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรโฆษิต  ผิวศิริ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรกิตินันท์  กุลวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรนำชัย  บุญโสภา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรกำชัย  บุตตะไทย

๖/๔/๒๕๔๗
 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรพีรวัฒน์  โค้งอาภาส

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรกฤตภาส  เนียมชีน

๒๘/๖/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรอนุชา  โซ่เชียงคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรอนุชา  แก้วกันหา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรณัฐนนท์  เกษศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรทวีศักดิ

์

 มีคำนิล

๑๓/๖/๒๕๒๔

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระปรีชา ปริาโณ อาคะนัย

๑๒/๗/๒๕๓๓

๔/๔/๒๕๖๐
ศรีจันทร์  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระอดิศักดิ

์

อมโร แสนสวนจิก

๒๕/๗/๒๕๓๔
๑๐/๔/๒๕๖๐

ศรีจันทร์  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรจรัญ  กัณหาอาจ

๒๔/๑/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรอัษฎา  ศรีมงคล

๑๘/๑/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๑๙

้
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ลย ๔๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรสุทธิพงษ์  หงษ์ชุมแพ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรอนุวัฒน์  จ่าแท่นทะรัง

๑๓/๒/๒๕๔๘

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระพรัตน์ สิริธมฺโม ปตสายะสังข์

๑๒/๓/๒๕๑๒

๗/๒/๒๕๖๐
ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระประจักร อชิโต วงศ์ตาทำ

๖/๗/๒๕๑๒ ๒๕/๓/๒๕๖๐

ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรกิตติชัย  สารพันธ์

๖/๘/๒๕๔๕
 ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรสัตยา  สาปตุ

๑/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรณัฐวุฒิ  วอดทอง

๑๙/๙/๒๕๔๗

 ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรอนุวัตร  มีศีลป

๙/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรเจตนิพัทธ์  วรรณไชย

๑๙/๖/๒๕๔๘

 ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรสมิทร์  สาระมโน

๑๑/๒/๒๕๔๓

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 อารีชาติ
๘/๙/๒๕๔๓

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรปุญญพัฒน์  โรจน์บูรณาวงศ์

๑๒/๓/๒๕๔๔

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรพัทธดนย์  เทอดรัตนเกียรติ

๕/๕/๒๕๔๔
 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรภานุพงษ์  วังคีรี

๗/๖/๒๕๔๔
 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรยุทธนา  จันทะวงศ์

๑๒/๙/๒๕๔๔

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรณัฐวุฒิ  หะติง

่

๘/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรพรชัย  ขวัญชม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรธวัชชัย  วังคีรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรธีรภัทร  ขวัญสูตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรอิทธิพล  การเลียง

้

๕/๒/๒๕๔๕
 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรพงศธร  ดอนพุทธา

๑/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรปวิพล  เผ่าดวงดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรณัฐนุพงษ์  ดาวงษา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรรพีภัทร  เคชบุรัมย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรณัฐวุฒิ  ผาระขันธ์

๑๕/๖/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรณัฐวุฒิ  ศรีลาเฮียง

๒๙/๖/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรสิปปวิชญ์  รุ่งเรือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรเทวฤทธิ

์

 ศิลาโคตร

๑๕/๗/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรกายสิทธิ

์

 ลุนาหา

๒๐/๗/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรณัฐวุฒิ  มะณีดา

๒๘/๗/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรอนิเทพ  นามบุตร

๔/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรพรรษา  พรมกาง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรอภิเชษฐ์  ขวัญพินิจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรวรรณกร  พลธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรกิตติพล  วิชามาก

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓ / ๑๙
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ลย ๔๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรอิสรชน  ดวงศรี

๔/๑/๒๕๔๗
 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรยศพล  คร้ามอำ

๒๑/๑/๒๕๔๗

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรไกรวุฒิ  วงษ์ลา

๑๒/๔/๒๕๔๗

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรมนัสชัย  วิชาธร

๓๐/๕/๒๕๔๗

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรวีกิตติ

์

 ปตถานัง
๙/๖/๒๕๔๗

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรกฤษฎา  อุ่นจิตร

๒/๗/๒๕๔๗
 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรปาณวัฒน์  พิลาธรรม

๒/๗/๒๕๔๗
 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรพิทวัส  การัญกิจ

๘/๗/๒๕๔๗
 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรอดิเทพ  ทาริวิก

๗/๙/๒๕๔๗
 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรณัชพล  รอดแย้ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรอนุพงษ์  เพชรวิเศษ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรณัฐวัฒน์  ปญญาประสิทธิ

์

๒๘/๑/๒๕๔๘

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรมาฆบุตร  ไชยศรีฮาด

๑๓/๒/๒๕๔๘

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรพรปวีณ์  จำปาศิริ

๒๒/๓/๒๕๔๘

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรรวิภาส  จันทโครต

๑๕/๕/๒๕๔๘

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรกิตติชัย  จันทะวงศ์

๑/๘/๒๕๔๘
 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระอดุลย์ อนุตตโร วังคีรี

๒๖/๔/๒๕๒๔ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

จอมศรี  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระวันชัย อมโร แก้วสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

๖/๔/๒๕๖๐
จอมศรี  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรสหฤทธิ

์

 จินารักื
๓/๑/๒๕๔๔

 จอมศรี  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรวัฒวุฒ  วงษาเนา

๖/๔/๒๕๔๖
 จอมศรี  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรสรชัย  มูลวิชา

๑๒/๒/๒๕๔๗

 จอมศรี  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรพร้อมพงษ์  บุญอุม

๖/๖/๒๕๔๗
 จอมศรี  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระธวัชชัย สุภทฺโท อัมพรศรี

๑/๑๑/๒๕๑๗ ๑๗/๕/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระวีรศักดิ

์

มหานาโค เดชไธสงคื

๑๕/๑๒/๒๕๒๐ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระวีรศีลย์ วีรสีโร ยิมเครือทอง

้

๑๐/๑๐/๒๕๐๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระจำลอง พาลสีโร พันธ์มาด

๑๕/๓/๒๔๙๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ปาใต้  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระธีระ โฆสนาโม ทุมเฮด

๓๑/๕/๒๔๙๗

๗/๓/๒๕๖๐
ปาใต้  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระอดิศร ธมฺมธโร ศรีบุรินทร์

๒๔/๒/๒๕๓๓ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ปาใต้  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระปฎิวัติ วฑฺฒโน เพิมเพียร

่

๕/๕/๒๕๓๗
๔/๖/๒๕๖๐

ปาใต้  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรอนุชิต  แน่นอุดร

๑๘/๕/๒๕๔๕

 ปาใต้  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรณัฐนนท์  พงษ์รัตน์

๗/๑๐/๒๕๔๕

 ปาใต้  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรทิวทัศน์  น้อยอัง

้

๕/๒/๒๕๔๘
 ปาใต้  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระจักรรินทร์ สุรินฺโท พรมดี

๓๑/๕/๒๕๒๘ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

ปาศรีภูทอก  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระศักดิณรงค์

์

นรินฺโท แสนซ้าย
๒/๘/๒๕๒๗

๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ปาศรีภูทอก  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรสิทธิกร  น้อยอาสา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ปาศรีภูทอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔ / ๑๙
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ลย ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระจตุรงคื จตุมงฺคโล กรมทอง

๔/๑/๒๕๒๑
๔/๔/๒๕๖๐

โพนงาม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรปภาวิชญื  ดีแก่นเวิน

๔/๔/๒๕๔๗
 โพนงาม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรกฤษณชล  อินทะศรี

๔/๘/๒๕๔๗
 โพนงาม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรธีรพัฒน์  สุดประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 โพนงาม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระลีละวัฒน์ ติกฺขวีโร แน่นอุดร

๒๐/๑๒/๒๕๑๒
๑๒/๕/๒๕๕๗

โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระประกาย พุทฺธวํโส พรมกูล

๒๙/๑๒/๒๕๐๗
๑๒/๗/๒๕๕๗

โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระเกียงศักดิ

์

วชิรวํโส มาเอม
๗/๑๐/๒๕๐๐

๓๑/๑๑/๒๕๕๔

ภูช้างน้อย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระธงชัย ชยธมฺโม ปูทอง

๔/๘/๒๕๑๖ ๒/๗/๒๕๖๐
ภูช้างน้อย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระชำนาญ คุณวิโร ศรีวิไลทอง

๑/๘/๒๕๒๙ ๖/๔/๒๕๕๒
มหาธาตุ  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระบุญเพ็ง จนฺทโก ชาเครือ

๒๐/๗/๒๕๐๕
๖/๔/๒๕๕๘

มหาธาตุ  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระไกรคีรี จนฺทสาโร สีหานาค

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

๑๘/๑/๒๕๖๐

มหาธาตุ  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระชาติชาย อานนฺโท อินแถลง

๙/๑๒/๒๕๓๓

๙/๕/๒๕๖๐
มหาธาตุ  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระสัมฤทธิ

์

อติพโล จันทะนา
๑/๗/๒๔๙๒

๕/๗/๒๕๖๐
มหาธาตุ  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรปฐพี  สีหานาค

๑๓/๑๐/๒๕๕๓

 มหาธาตุ  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระไพฑูรญ์ อามิโก อร่ามราศฏร

๑๒/๑๑/๒๔๙๐
๒๓/๔/๒๕๓๖

เวฬุวัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระอภิชาต อภิชาโต อดมศิป

๓/๑๑/๒๔๙๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีคำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระธวัชชัย สุภทฺโท อิมพรศรี

๑/๑๑/๒๕๑๗ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

ศรีคำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระอภิพล อภิพโล โพธิดี

์

๒๕/๑๑/๒๕๓๘

๑/๕/๒๕๖๐
ศรีคำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระสุมิตร ธมฺมวโร เสนาทิพยื

๗/๑๐/๒๕๑๐ ๑๐/๕/๒๕๖๐

ศรีคำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระไพโรจน์ สิริธโร ปนใจ

๒๗/๑/๒๔๙๙ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรอนุพงษ์  ไชยสิทธิ

์

๔/๑/๒๕๔๗
 ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรคมกริช  พรมมาอ้วน

๖/๒/๒๕๔๘
 ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรปฏิภาณ  พิชาย

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีสะอาดโพนทัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรภูวดล  วงกองแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสะอาดโพนทัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรเมธา  รุ่งเรือง

๗/๕/๒๕๔๗
 ศรีสะอาดโพนทัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระบุญเลิง ธมฺมธีโร พรมวารี

๑๒/๕/๒๕๑๖ ๑๒/๕/๒๕๕๓

สันติวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระวันเฉลิม กิตฺติสาโร บุตรวงษ์

๒๙/๘/๒๕๓๑ ๒๘/๑/๒๕๖๐

สันติวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรกิติชัย  กำเนิดหล่ม

๒๓/๖/๒๕๔๕

 สันติวนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระวิชัย สีลเตโช แปดเจริญ

๑๖/๖/๒๕๑๒

๙/๗/๒๕๖๐
เครือหงษ์  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระวาส สุภทฺโท สุทธิชาติ

๒๗/๑๐/๒๕๐๘
๒๓/๗/๒๕๖๐

โคกงาม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระสมพงษ์ ขนฺติธโร ยศพิมพ์

๐/๗/๒๔๗๘ ๐/๘/๒๕๕๗
ดอนตูม  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระโชคบุญ ปภงฺกโร เชือบุญมี

้

๐/๑๒/๒๕๒๓
๐/๑๑/๒๕๕๐

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระรินทอง สฺโม จอมเกาะ

๒๓/๔/๒๕๐๘ ๒๕/๙/๒๕๕๙

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระกร ิติาโณ โรจนะศาธร

๑๕/๘/๒๕๐๕ ๑๘/๑/๒๕๖๐

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระวุฒิชัย กิตฺติวณฺโณ แสงแก้ว

๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๑/๒๕๖๐

เนรมิตวิปสสนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕ / ๑๙

้
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่
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ลย ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระวิเชียร อินทาโณ สุวรรณโชติ

๒/๕/๒๕๓๒ ๑๐/๔/๒๕๖๐

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระวรชัย ธมฺธีโร ภูมิภาค

๐/๙/๒๕๒๐ ๐/๘/๒๕๖๐ เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร สุวรรณ

๐/๑๑/๒๕๓๕

๐/๘/๒๕๖๐ เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระกวีวัฒน์ านกโร สงครามศรี

๑๑/๑/๒๕๒๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระวินัย สุภกิจฺโจ ท้าวเงิน

๐/๓/๒๕๑๙ ๐/๘/๒๕๕๙
โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระสายใจ สุจิตฺโต คำบุตรษิ

๐/๑๐/๒๕๒๔

๐/๑/๒๕๖๐ โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระสุรศักดิ

์

อภิลาโภ ถาปนแก้ว
๕/๒/๒๕๒๑ ๑๘/๑/๒๕๖๐

โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระเตียง ปริปุณฺโณ โถชารี

๒๕/๑/๒๔๙๔ ๑๙/๑/๒๕๖๐

โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระนครชัย กตทีโป โถบำรุง

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

๑๙/๓/๒๕๖๐

โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระสุธิดล ภูริปฺโ จันทะวิสิทธิ

์

๒๔/๗/๒๕๓๖
๑๐/๕/๒๕๖๐

โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระปราการ กิตฺติปฺโ ไชยนอก

๑๙/๑/๒๕๑๓ ๒๑/๕/๒๕๖๐

โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระจิรายุธ ปฺาวชิโร ศรีสุชาติ

๔/๗/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระอานนท์ เขมปฺโ จันทะดวง

๔/๑/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๖๐

โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 สวิล
๒/๓/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรนิติกร  ศรีภูมิไตร

๒๑/๑/๒๕๔๖

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรกฤษณะ  พรมโคตร

๒๐/๙/๒๕๔๔

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรจิรยุทธ  สุธงษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรจีรศักดิ

์

 พรมวงษ์
๑/๗/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ขุนพิรัตน์

๓/๘/๒๕๔๖
 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 แสนแก้ว

๒๕/๘/๒๕๔๖

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรจิณณพัต  ยอดยาดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรนภดล  โสภาภักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรเคนคำ  สิมยอด

๑/๑/๒๕๔๗
 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรนนุพร  ศรีเจริญ

๑/๒/๒๕๔๗
 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรธวัลพร  วงษา

๒/๓/๒๕๔๗
 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรราเมศวร์  ฤทธิเนติพงศ์

์

๕/๔/๒๕๔๗
 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรณัฐพล  สารมโน

๒๔/๕/๒๕๔๗

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรสิทธิพร  พลปญญา

๒๔/๕/๒๕๔๗

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรสุทธิเกียรติ  สาที

๒๕/๕/๒๕๔๗

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรบวรศักดิ

์

 จันทะคุณ

๒๒/๗/๒๕๔๗

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรธุวานนท์  กำจัด

๒๗/๗/๒๕๔๗

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรโชคอนันต์  ดาศักดิ

์

๙/๘/๒๕๔๗
 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรจักรกฤษ  สิงห์รัก

๑๕/๑/๒๕๔๘

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรมนต์ธิชัย  วังคีรี

๑๘/๑/๒๕๔๘

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรภูริภัทร์  สารมะโน

๑๑/๒/๒๕๔๘

 โพนชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖ / ๑๙

้
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ลย ๔๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรณัฐวุฒิ  พรหมาวัน

๒/๓/๒๕๔๘
 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรธีระเดช  วงศ์สุวัฒน์

๑๒/๓/๒๕๔๘

 โพนชัย  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระสำรวย เขมงฺกโร อึงหนองบัว

่

๑๖/๕/๒๕๐๓ ๑๕/๕/๒๕๕๘

โพนสว่าง  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรสุนทร  กาศเกษม

๖/๘/๒๕๔๓
 ราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรเอกราช  เพ็ชรกระจ่าง

๑๘/๒/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระวาคิม กิตฺติวโร ทิวาคำ

๒๘/๑๒/๒๕๒๑
๓๐/๑๐/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระหนูการ ทีปงฺกโร ตุระพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๑๔

๑/๘/๒๕๕๘
ศรีสะอาด  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระอุทัย จนฺทสโร พิมพ์โพธิ

์

๑๐/๘/๒๕๑๐
๙/๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรชนกานต์  ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๖/๕/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรพิทักษ์  เทฤทธิ

์

๑๔/๔/๒๕๔๘

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระประดิษฐ์ อนามโย กุลหมืน

่

๑๙/๓/๒๕๑๕ ๑๕/๓/๒๕๖๐

โพนข่า  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระสุรศักดิ

์

ปภาโส บุญมา

๒๗/๑๐/๒๕๓๑
๑๕/๓/๒๕๖๐

โพนข่า  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระมินทรา านวโร สีหาสุท

๓๐/๙/๒๕๒๘ ๒๕/๓/๒๕๖๐

โพนข่า  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรอัครินทร์  พลดาหาร

๓๐/๙/๒๕๔๖

 โพนข่า  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรวรฤทธิ

์

 มณีศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 โพนข่า  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรวิริทธิพล

์

 ศรีราคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

 โพนข่า  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรกิตติเกษม  สารพัน

๑๘/๒/๒๕๔๘

 โพนข่า  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรณัชชานนท์  พุมศรีสวัสดิ

์

๔/๔/๒๕๔๘
 โพนข่า  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรปริญญา  พรมมา

๓/๕/๒๕๔๘
 โพนข่า  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระอุเทพ อิทฺธิเตโช ฉลากกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๒๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

โพนศรี  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระเพชร ฉนฺทกาโม ชัยมงคล

๑๔/๖/๒๔๙๑
๓๐/๖/๒๕๖๐

โพนศรี  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระดนัย นาควโร สีพุทธา

๑๙/๗/๒๕๒๙ ๒๒/๕/๒๕๖๐
เมืองตูมธรรมาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระทองอินทร์ จกฺกวโร รุงเรือง

่

๔/๖/๒๕๐๐ ๖/๓/๒๕๒๕
ศรีสงคราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระอุทัย อธิปฺโ มีนา

๑๙/๙/๒๕๓๖
๓/๔/๒๕๕๖

ศรีสงคราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรพันธกร์  กลืนกระโทก

๑/๑๑/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระอินศวร จารุธมฺโม สุภาวรรณ์

๑๑/๖/๒๕๑๑ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระธีรวุฒิ กิตฺติธโร ปลืมสุด

้

๓/๔/๒๕๓๒ ๘/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระอธิวัฒน์ กิตติปฺุโ หาญกล้า

๒๕/๖/๒๕๓๓

๕/๗/๒๕๖๐
อินทราราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระวิชัย จนฺทธมฺโม คนหลัก

๑๔/๗/๒๔๙๗

๗/๗/๒๕๖๐
อุโมงมังคลาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรจุรินทร์  วันทนา

๘/๒/๒๕๔๑
 อุโมงมังคลาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระจอมทอง ขนฺติโก มัฏฐารักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๑๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ปานากระเซ็ง  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระศรชัย สุธมฺโม นาคฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๐๕ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

ปานากระเซ็ง  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระปญญา อธิปฺโ คนทาทอง

๐๒/๐๙/๒๕๒๗ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

โพนสัก  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรวินัย  มูลทากุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรธนพล  เปาวนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 ลาดปูทรงธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗ / ๑๙

้
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ลย ๔๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรณัฐนนท์  ใจเผือ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรดนัย  เพชรน้อย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรมนตรี  จันธิราช

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๓๘
สามเณรอัมพร  สุพรมอินทร์

๒๐๑/๘/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรธนเสฏฐ์  พงษ์สุพรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรโชคชัย  รอวันชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรอนันตศักดิ

์

 บุลีรัง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรจิรพัส  นาชิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรปราโมทย์  พนมใส

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรภัทรพล  อดใจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรณัฐวุฒิ  อินทร์อำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรอาทิตย์  สีหามาตย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรพงศ์พิช  อนุภวาลย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรสุมล  จันทร์ไทย

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรจักรี  ขุรีรัง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรกฤษณพงศ์  ปุตาระคุ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรวุฒิสิทธิ

์

 ขาวพา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรธีรพล  สุขเพลีย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรธนิต  สาลี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรฐานิต  โพธิทอง

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรจักรพันธ์  แดงซำรัมย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรสมภาร  นาชิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรวัชระพล  พันกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรพชรพล  ติงเทพ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรเฉลิมพล  หวานหอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรพีรพล  คณะวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรวุฒิชัย  ธัญญารักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรวิทยา  แนวเงินดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรมนัสชัย  หนองเปด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรวรพล  ชัยเจริญ

๓/๒๗/๒๕๔๘

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระจันทอง อคฺคธมฺโม จันปตถา

๐๑/๐๔/๒๔๙๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

ศรีโสภณ  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระสมบัติ สิริปฺุโ บุญเฮือง

๒๙/๐๖/๒๕๑๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

สุวรรณาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระพระหลำ อตฺถยุตฺโต โสดเขา

๐๑/๐๒/๒๕๐๒ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

สุวรรณาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระสำรวม ธมฺมกาโม ฉ่อกระโทก

๐๑/๐๗/๒๕๐๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระวิชัย อนุตฺตโร อุ่นคำ

๒๑/๐๗/๒๕๑๑
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรอดิเทพ  นิกรสุข

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

 สุวรรณาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรพงศ์วรินทร์  มงคลศิลป

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

 สุวรรณาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรสิงหา  หมัดวัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

 สุวรรณาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระชายชาญ สุภทฺโท เพียเสนา

๒๒/๘/๒๕๑๗
๒/๑/๒๕๕๘

ถำประกายเพชร  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระวุฒิชัย สุทฺธิาโณ ร่องจิก

๒๒/๓/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
นำสวยภักดี  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระธีรพล ธีรพโล ศรีจันทร์

๑๘/๙/๒๕๓๑
๙/๖/๒๕๕๙

ปาจริยธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระราชันห์ านวีโร บรรหาร

๑๖/๖/๒๔๙๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ปาจริยธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระณฐกฤต กตคุโณ กอแก้ว

๖/๑๑/๒๕๑๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ปาจริยธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระวีระพันธ์ วีรวํโส คำบรรพ์

๖/๓/๒๔๙๔ ๒๗/๕/๒๕๖๐

ปาจริยธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระสุธี สุธีโร แสนฤชา

๓/๑๑/๒๕๓๘
๒๐/๖/๒๕๖๐

ปาจริยธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระพิทยา ิตกุสโล

เกิดศักดิณแวงน้อย

์

๑๔/๖/๒๕๓๖ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ปาจริยธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสทฺโท พิมคีรี
๙/๖/๒๕๓๗ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ปาจริยธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรกฤษฎา  แดงดี

๑๒/๑/๒๕๔๗

 มณีชลขันธ์  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระสำราญ จกฺกวโร กงภูธร

๑/๘/๒๕๑๘ ๒๕/๕/๒๕๕๙

วีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระสำรวย อินฺทวีโร จงเทพ

๑๕/๗/๒๕๑๐ ๑๔/๑/๒๕๖๐

วีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระนที นรินฺโท ปดชาศรี

๑๘/๑๐/๒๕๒๙

๕/๗/๒๕๖๐
วีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรธนากร  จันทร์งาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 วีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระศัจวัฒน์ สพฺพกิจฺโจ ผิวอ่อน

๒๔/๕/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
สุพรมนิมิต  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระไกรษร อิทฺธิาโณ แก้วเกษศรี

๑๒/๑๒/๒๕๒๗

๗/๗/๒๕๖๐
โคกสว่างพัฒนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระนันธวัตร์ อภิปุณฺโณ วังคีรี

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
โคกสว่างพัฒนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระปน อนิปฺผโล เนตรแสงสี

๑/๑/๒๕๐๕ ๑/๑/๒๕๖๐
ธาตุดินแทน  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระคมกฤช ปฺาธโร สุนันท์

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

๘/๘/๒๕๕๖
โพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระสมศักดิ

์

ถาวโร เอียมกอง

่

๑/๓/๒๔๙๘ ๑/๑/๒๕๓๑
ศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระนิพนธ์ อกิฺจโน กุลจู

๑/๑/๒๕๐๘ ๗/๗/๒๕๕๙
ศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระสุวิทยา วิชากโร พรวาป

๑๑/๑๑/๒๕๐๗

๔/๔/๒๕๖๐
ศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระพิพัฒน์ จิรวฑฺฒโน สีกุม

๑/๑/๒๕๓๐ ๔/๔/๒๕๖๐
ศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระวรุฒ จิรธมฺโม ชาเชียงตุง

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๕/๕/๒๕๖๐
ศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระกลำ ธมฺมวโร เชือบุญมี

้

๖/๖/๒๕๐๔ ๖/๖/๒๕๖๐
ศรีสว่างมงคล  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระบุญญฤทธิ

์

จกฺกวโร นาคย่านยาว
๗/๗/๒๕๔๐ ๗/๗/๒๕๖๐

สีมาพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระสันทนา ปสนฺนจิตฺโต กวดวงศ์ษา

๑๕/๑๒/๒๕๑๒ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

โพนทอง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระณัฐนันท์ วิสุธฺโธ เสวิสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๑

๓/๐๗/๒๕๖๐

โพนทอง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรศราวุธ  มาตหนองจอก

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 โพนทอง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรธนวัตร  นวมนาคะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

 โพนทอง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรวิธวัฒน์  ธัญญะอุดม

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 โพนทอง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรสุริยา  คำแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 โพนทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙ / ๑๙

้
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่

ชือ

่
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ลย ๔๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรกิตติศักดิ

์

 หนูดำ

๔/๐๓/๒๕๔๘

 โพนทอง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรอนุชา  บุดดีคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 โพนทอง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระสนัด สุขิโต ศรีบุรินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๑๒ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

วารีสาร  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรกชกร  ก้อนแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

 วารีสาร  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระบรรหาญ ปฺุาโณ ธิมาชัย

๒๗/๑๑/๒๕๒๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระณัฐพล ปฺาวุธโธ วงษ์ไถร

๑๕/๐๙/๒๕๓๒ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระสุทธิรักษ์ ธมฺมวโร หลักทอง

๙/๑๑/๒๕๓๔
๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระอ่วย อนาริโล เสนานุช

๑๔/๐๗/๒๕๐๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

ศรีพันดอน  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระอนุชา จนฺทวํโส วงค์รินทร์

๕/๐๙/๒๕๓๘ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีพันดอน  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรชาญชัย  บุตรเอก

๘/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรอรรถพงษ์  เครือหงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระมารุด ปฺุกาโม สีบุญเรือง

๑๕/๙/๒๕๑๘

๙/๑/๒๕๖๐
เทพจันดาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระยุทธนา อาภสฺสโร สอนพล

๔/๙/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๖๐

เทพจันดาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระพายุ อินฺทปฺโ คำบุญเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

๑/๑/๒๕๕๗
โนนศรีสะอาด  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระหมิด วรธมฺโม เจริญใจ

๓/๓/๒๔๘๗ ๑/๑/๒๕๖๐
โนนศรีสะอาด  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระจุมพล สิริจนฺโท ไชยสิทธิ

์

๒/๒/๒๕๐๒ ๑/๑/๒๕๖๐
โนนศรีสะอาด  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระรุ่งทวี สิรินฺธโร จูมก้อม

๕/๘/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐

โพนสว่าง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระภัทรพงศ โชติปฺุโ ขำลึก

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โพนสว่าง  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระสัญญา ตนฺติปาโล จิประพันธ์

๑/๗/๒๕๑๘ ๑/๑/๒๕๖๐
ลัฏฐิวัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระธนากร อคฺคธมฺโม ภูนวนงาม

๕/๕/๒๕๓๗ ๔/๔/๒๕๖๐
ลัฏฐิวัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระกิตติพงษ์ กิตฺติสทฺโท กองราช

๒๕/๗/๒๕๓๗
๔/๕/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระสะอาด อริยวํโส จันทร์ดี

๔/๑๑/๒๔๗๙ ๑/๑๒/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระชาญวิทย์ ธนวํโส ยศสุธรรม

๑/๑๒/๒๕๓๔

๖/๕/๒๕๖๐
ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระประจวบ ขนฺติธโร ตระกูลศิลป

๑/๑๒/๒๔๙๐ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระจักรพันธ์ สิริจนฺโท จันทะแพง

๒๒/๕/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระเจริญ ปุกาโม วังคีรี

๑/๑/๒๕๐๐ ๗/๗/๒๕๖๐
ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรอธิเดช  แสงไชยวัน

๑๘/๕/๒๕๔๔

 ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระธีรพล พลาโณ สุยานาง

๕/๕/๒๕๓๙ ๕/๕/๒๕๖๐
ศรีพิชัยมงคล  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๓๓
สามเณรสมใจ  ไชยคำจันทร์

๘/๘/๒๕๔๗
 ศรีพิชัยมงคล  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระบุญเมียง อตฺตทนฺโต ไชยวัฒน์

๑๕/๓/๒๕๐๕
๗/๗/๒๕๕๗

ศรีภูธร  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระชาญชัย ชยธมฺโม แขวงเมือง

๔/๔/๒๕๐๔
๑๑/๑๑/๒๕๕๘

ศรีภูมิสุรการ  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระจำลอง พาลสีโล พันธ์สุมาด

๖/๖/๒๔๙๓ ๔/๔/๒๕๕๙
ศรีภูมิสุรการ  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระธงชัย ชยธมฺโม การาม

๘/๘/๒๕๑๖
๔/๔/๒๕๖๐

อัมพวัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระสมนึก กนฺตธมฺโม อินสว่าง

๑๑/๕/๒๔๘๓ ๒๖/๕/๒๕๔๙

วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระปลัดรักษ์พงษ์ สุทฺธิกิตฺติ สมงาม

๒๙/๑๒/๒๕๑๒
๑๒/๗/๒๕๕๓

วังสะพุงพัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระสงวน ปฺคโม ชัยบุตร

๓/๗/๒๕๐๖ ๑/๗/๒๕๕๘ วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรพนมพรรณ  เมืองชมภู

๙/๔/๒๕๔๔
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๔๒
สามเณรกิตติพงษ์  ดอเลาะ

๒๐/๒/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๔๓
สามเณรธีระวัฒน์  หวานแท้

๒๐/๔/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๔๔
สามเณรวทัญู  บุตรดา

๒๗/๔/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๔๕
สามเณรณัฐพงษ์  สุนนท์

๔/๙/๒๕๔๖
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรเจษฎา  ปาแน้

๖/๙/๒๕๔๖
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรเกียรติชัย  หมืนสม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๔๘
สามเณรชนาธิป  แก้วสมบัติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๔๙
สามเณรยุทธนา  เสริฐศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๕๐
สามเณรฉัตรชัย  สิงห์โต

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรญาณวุฒิ  เชือสารถี

้

๒๘/๒/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรศุภชัย  ทีฟอง

๑๔/๓/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรกฤษณะ  จิตต์แสง

๑๔/๖/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๕๔
สามเณรธนพนธ์  ชัยสาตร์

๒๑/๖/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๕๕
สามเณรศรายุทธ  วรรณ์ชัย

๔/๗/๒๕๔๗
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรตะวัน  พันสนิท

๘/๗/๒๕๔๗
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๕๗
สามเณรชัยโย  สนธิมูล

๗/๙/๒๕๔๗
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๕๘
สามเณรพีระพงษ์  พิมพ์เสนา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๕๙
สามเณรอาทิตย์  ศรีษะนาราช

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๖๐
สามเณรพงษ์พัฒน์  บุตรเพ็ง

๑/๑๑/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๖๑
สามเณรศักดิดา

์

 คุณเมือง

๖/๑๑/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรจิตติกรณ์  ศาลางาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๖๓
สามเณรทศพล  แก่นมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรธีรพัฒน์  สุดประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๖๕
สามเณรภัคพงษ์  พิมพ์เสนา

๒๔/๓/๒๕๔๘

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๖๖
สามเณรรัชชานนท์  พูลพุทธา

๒๖/๓/๒๕๔๘

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระประวุฒิ วิชฺชากโร ศรีอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๓๑ ๒๖/๑๑/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระคำชี านวโร ทันวงษา

๓/๘/๒๕๐๙ ๙/๕/๒๕๕๙
ศรีพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระศราวุธ โชติโก ฮาตระวงษ์

๒๗/๑/๒๕๒๕

๕/๓/๒๕๖๐
ศรีพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระทินภัทร ชินวโร เหลือมาลี

๑๙/๙/๒๕๓๕
๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระสุรัตน์ อภิปฺุโ เฉลิมพรสกุล

๔/๑/๒๕๒๑ ๑๑/๖/๒๕๖๐

จันทราราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระประจักษ์ ิตปฺุโ คำขัน

๓/๖/๒๕๐๗ ๑๕/๔/๒๕๖๐

แท่นศิลาอาสน์  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรศุภวิทย์  มาปาเดิด

๒๕/๗/๒๕๔๑

 ปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรญาณกิกต์  แนมขุนทด

๒๓/๗/๒๕๔๗

 ปาเทพนิมิตมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรธีระพงษ์  เดชพันธุ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 ปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระสุเทพ ขนฺติโก แซงดานุช

๒๓/๑๐/๒๕๒๖

๓/๓/๒๕๕๙
ผาแดงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระไพรัช ธมฺมธีโป เพชรนาม

๓/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ผาแดงพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระสารินทร์ สมตฺโถ ศรีวงศ์

๒๐/๖/๒๕๒๙
๒/๗/๒๕๕๙

ผานกเค้า  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระนนทชัย ติกฺขวีโร โมกศิริ

๓/๑๐/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

พุทธาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระเกรียงศักดิ

์

กนฺตวีโร บุญจริง

๒๑/๗/๒๕๑๓
๒/๗/๒๕๕๓

โพธินิมิต

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระเฉลิมพร ปภสฺสโร สร้อยสน

๑/๘/๒๕๓๗
๓๐/๑๐/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรนันทวัฒน์  รามจาตุ

๒/๒/๒๕๔๕
 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรวัชรพงษ์  บุญปน

๗/๙/๒๕๔๕
 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรศุภวิชญ์  บุญทศ

๕/๗/๒๕๔๖
 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรมงคลชัย  ไสกลาง

๑๐/๘/๒๕๔๗

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรวิทยา  สมสวนจิตร

๒๗/๘/๒๕๔๗

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรณัฐกิตติ

์

 แก้วโวหาร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรชนาธิป  ยันศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีทัศน์  

ลย ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระบุญรอด ปฺุสุทฺโธ ผาสุก

๒/๑๒/๒๕๐๖ ๒๒/๑๒/๒๕๔๙
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระนิโรจน์ ขนฺติพโล เนตังวาศ

๓๑/๓/๒๕๑๘
๓๐/๑/๒๕๖๐ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรอรรถสิทธ์  หงษา

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรพลพล  มาสวัสดิ

์

๑๙/๙/๒๕๔๕

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรศุภกิจ  สุธรรมมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๙๔
สามเณรศตพร  ขาวนอก

๑๒/๑/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๙๕
สามเณรพงษ์พัฒน์  ชลธีเลิศสกุล

๒/๓/๒๕๔๗
 

ศรีภูกระดึงพัฒนาราม
 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๙๖
สามเณรชนะศักดิ

์

 พรมอินทร์
๘/๔/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๙๗
สามเณรสุระพันธ์  บุตรใส

๑๙/๔/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๙๘
สามเณรจิรเดช  ไชยดี

๗/๗/๒๕๔๗
 

ศรีภูกระดึงพัฒนาราม
 

ลย ๔๑๖๐/๐๓๙๙
สามเณรอภิชาต  จุติพนาไพร

๒๒/๗/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๐๐
สามเณรเทิดศักดิ

์

 ชลธีเลิศสกุล

๑๓/๙/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๐๑
สามเณรอภิชาต  มงคลหฤทัย

๑๔/๙/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๐๒
สามเณรสุวินวงศ์  ฆ้องจันทร์

๑/๑๑/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรชัยธวัช  ดีบุรี

๙/๑๑/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรนนทชา  สุดใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๐๕
สามเณรพัชรพล  ดาวันดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระพุทธ านวีโร ธรรมภุ

๓/๓/๒๕๒๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระสาโรจน์ ขนฺติพโล แสงทองอร่าม

๒๔/๙/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระสุภีร์ สุธมฺโม สุธรรมา

๑๕/๑๑/๒๕๑๗

๕/๑/๒๕๖๐
ห้วยเดือ

่

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๐๙
สามเณรยุทธพงษ์  ภิรมย์ชม

๑๘/๔/๒๕๔๗

 ห้วยเดือ

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรภัคนัย  กัณลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 ดอยสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๑๑
สามเณรมอเตอร์  มูลเพ็ง

๑๔/๓/๒๕๔๗

 ดอยสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรพีรณัฐ  รังดี

้

๗/๖/๒๕๔๗
 ดอยสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรณัฐนันท์  เชือบุญมี

้

๑๗/๖/๒๕๔๗

 ดอยสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรคมสัน  จันทร์เทียน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 ดอยสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระพลวิทย์ สาตฺติโก อุทธบูรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๓๑

๔/๗/๒๕๖๐
โนนทองสามัคคี  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระอนุวัฒน์ จนฺทสาโร เขียนแก้ว

๒๖/๗/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
โนนทองสามัคคี  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระแทน ถาวโร ผลเหลือ

๑๕/๘/๒๕๒๓ ๒๖/๒/๒๕๕๘

ศรีจำปา  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระไพทูรย์ ทีปวํโส ลาปุบ

๑๒/๒/๒๕๑๐ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ศรีจำปา  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระสมเกียรติ ิตธมฺโม พุทธะเสน

๑๐/๗/๒๕๐๐
๓/๕/๒๕๕๘

ศรีชุมพร  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระสุรพงษ์ สุนธมฺโม ลำเลิศ

๙/๙/๒๕๒๕ ๒/๗/๒๕๖๐
ศรีชุมพร  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระณัฐวุฒิ อชิโต ขันตรี

๒๗/๑๑/๒๕๓๑

๑/๗/๒๕๖๐
ศรีสะอาดวารี  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระสุภัสสรา ธมฺมานนฺโท โคชะดา

๑๗/๗/๒๕๒๙

๕/๖/๒๕๖๐
ศรีอรุณ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระภาสกร สิริวาโร ศิริวาร

๑๒/๒/๒๕๐๗
๕/๔/๒๕๔๗

สันติสุขาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระบุญเทียง

่

ปฺุคโม ดวงพรม
๕/๕/๒๕๐๖ ๓/๒/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระสิงหา ตปสีโล ศิลาคำ

๒๓/๘/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระสุพลตรี ปภสฺสโร จำปาแก้ว

๒/๑๒/๒๕๓๔ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระยอด เตชธมฺโม จำปาอ่อน

๒๓/๕/๒๕๒๔

๗/๗/๒๕๖๐
แสงสว่างคงคา  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระดวง จิตาโณ พุทธสอน

๒๐/๑/๒๕๐๗
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรชัยยุทธ  ทัศนา

๑๒/๓/๒๕๔๒

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรวานิช  เกษทองมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระประดิด จนฺทโชโต ภักดีอำนาจ

๑/๑๒/๒๕๒๔

๒/๗/๒๕๖๐
จอมมณี  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระทองพูน เตชธมฺโม ทาเขียว

๒๑/๕/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
จอมมณี  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระศุภสิทธิ

์

สุชาโต ทุมเทียง

่

๙/๘/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
จอมมณี  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระสายชล ปริชาโณ ตาลซัว

๑๕/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ถาวรมงคล  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระสามารถ กนฺตวณฺโณ แสวงสาย

๘/๑๑/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ถาวรมงคล  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระไพรัช ภูมิทตฺโต ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๒๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

ถำผาสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระพิทักษ์ ปภสฺสโร ศรีภูเวียง

๑๒/๑๐/๒๕๒๙

๑/๖/๒๕๕๘
ถำผาสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระทองจันทร์ โสภโณ ศิริแพงพา

๑/๑/๒๕๒๐
๑๕/๗/๒๕๕๘

ถำผาสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระนิคม ถาวโร วงไชยา

๑๒/๕/๒๕๑๕

๗/๗/๒๕๖๐
ถำผาสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระสมชาบ สุทฺธสีโล สิงยะเมือง

๑/๑๒/๒๕๑๐
๔/๓/๒๕๖๐

ไทรคำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระพรชัย โพธิตโล เลิศทวีโพธิกุล

๑๕/๑๐/๒๕๑๓

๗/๗/๒๕๖๐
ไทรคำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระพร้อมพันธ์ ธมฺมทนฺโต สมใจ

๑๓/๓/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
ไทรคำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระสมยศ กนฺตปฺโ แสงดาว

๒๐/๓/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๖๐

ไทรคำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระพยุงศักดิ

์

จนฺทธมฺโม หอมสมบัติ

๒๖/๖/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ไทรคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระนันทวัฒน์ เตชปฺโ พลสัสดี

๑๖/๒/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ไทรคำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระวินัย จกฺกธมฺโม สิงห์หาบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๑๕
๒๕/๕/๒๕๕๕

ผานำเต้าทอง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระวิญู สุมโน พิมใจ

๙/๖/๒๕๒๔ ๑๙/๗/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระประสิทธิ

์

วิสุทฺโธ พิมใจ

๒๕/๘/๒๕๑๖ ๖/๑๒/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระนนทวัฒน์ สุจิตฺโต บุผู

๕/๑/๒๕๓๙
๒/๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระสุบิน โชติปฺโ กรรณลา

๒/๗/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

วินัยสังวร  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระชานิตย์ กิตฺติปฺโ หลักคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๐

๔/๗/๒๕๖๐
วินัยสังวร  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระธงศธร สนฺตมโน ชานุวัจน์

๑๘/๕/๒๕๓๗

๕/๓/๒๕๖๐ ศิริธัมมารัตนานุสรณ์
 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระดัสกร สุจิณฺโณ ล่องบุตรศรี

๑๕/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ศิลาอาสน์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระวีรภาพ ิตคุโณ เจียงคำ

๒๗/๑๒/๒๕๑๐
๒๗/๔/๒๕๖๐

สมศักดิพัฒนาราม

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระเธียนชัย ขนฺติโก คำสา

๒๖/๕/๒๕๓๒

๖/๗/๒๕๖๐ สมศักดิพัฒนาราม

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระธนารักษ์ กิตฺติธโร เริงฤทธิ

์

๑๑/๔/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
สระแก้ว  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระโรจน์ สปฺปฺโ จาระชอน

๑/๙/๒๔๙๓ ๑๕/๗/๒๕๕๖

สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระธนชานันท์ สุวณฺโณ บางสำรวจ

๒๒/๑/๒๕๒๕ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระถลำ จนฺทสาโร ศรีประทุม

๒๔/๒/๒๕๑๙ ๑๓/๕/๒๕๖๐

สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระเจษฎา ขนฺติธมฺโม สุภิวงค์

๑๗/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระวันเฉลิม าณธโร บางสำรวจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

๖/๗/๒๕๖๐
สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรชนชล  สุริยันต์

๒๙/๗/๒๕๔๔

 สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระคมกฤช วุฒฺฒิธมฺโม ประเสริฐสังข์

๑๑/๓/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
สามัคคีธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระเอกพันธ์ ภทฺทธมฺโม พรมมาลา

๗/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
สามัคคีธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระมนูญ กิตฺติสาโร ศรีหนองแสง

๔/๔/๒๕๑๓
๔/๗/๒๕๖๐

สุขทวีคูณ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระศักดิสิทธิ

์ ์

โอภาโส ศรีหนองแสง
๘/๔/๒๕๒๒

๔/๗/๒๕๖๐
สุขทวีคูณ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระวันชัย สิริวณฺโณ ทรงจำ

๒๕/๑/๒๕๒๘

๗/๗/๒๕๖๐ ห้วยไคร้ศรัทธาธรรม
 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระทินวัฒน์ อภินนฺโท บุญเหลือ

๕/๙/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๖๐ ห้วยไคร้ศรัทธาธรรม
 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระอุทิศ อาสโภ แสนสมบัติ

๒๑/๗/๒๕๓๙

๘/๖/๒๕๖๐
อำนวยศิลป  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระโกมน สิตวํโส ห้วดทอง

๑๘/๘/๒๕๒๗ ๑๔/๗/๒๕๖๐

อำนวยศิลป  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระเสถียร กตปุโ คำโนนคอม

๑๐/๗/๒๔๙๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

อุทัยบรรพต  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระยอดเยียม

่

ยติกโร คงทะนง
๗/๑/๒๕๒๓

๒๐/๑๐/๒๕๕๗

กู่คำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระสมหวัง องฺสุธโร ก้องกังวาลไกล

๒๒/๒๒/๒๕๑๗
๑๔/๒/๒๕๕๙

กู่คำ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๗๔
สามเณรปติกร  แผ่นจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 ดอยวิเวก  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๗๕
สามเณรภูมิพัฒน์  สารวงษ์

๓๐/๑/๒๕๔๗

 โนนศรีชมพู  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๗๖
สามเณรอัครพล  นิยมพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 โนนศรีชมพู  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระธนภัทร ธนภทฺโท สุทธิสอน

๑๗/๑๐/๒๕๓๐
๒๑/๑/๒๕๖๐

โนนสว่างพัฒนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระประดิษฐ์ ภูมิปฺโ ษรจันทร์ศรี

๒๒/๖/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๕๘

โนนสำราญ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระพละ มหาลาโภ นครขวาง

๓/๘/๒๕๓๐
๑๗/๑๒/๒๕๕๘

โนนสำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔ / ๑๙

้
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ลย ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระศราวุธ ถิรปฺโ ทองบุญ

๔/๕/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๖๐

โนนสำราญ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระธวัชชัย ธีรวํโส ชินทวัน

๒๒/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โนนสำราญ  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระพงพัฒน์ านุตฺตโร คำภูษา

๘/๒/๒๕๓๒ ๒๓/๓/๒๕๖๐

ปาบุ่งตาข่าย  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระสมัย สุภกิจฺโจ วังขอนนอก

๓/๘/๒๕๐๐
๒๘/๒/๒๕๖๐

ปาเลไลยก์  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระทองอินทร์ เตชปฺโ ศิริวงษ์

๒๖/๙/๒๕๐๒ ๑๑/๗/๒๕๕๔

โพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระมานะศักดิ

์

ธีรวํโส ปทมแสง
๖/๒/๒๕๓๒

๒๒/๑๐/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระปรีชา ปสุโต บุญบาตร์

๒๗/๑/๒๕๑๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ลย ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระสาคร กิติปฺโณ จันณะรงค์

๒๑/๗/๒๕๑๑ ๑๒/๕/๒๕๖๐

วังทรายทอง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระเอกพล กิตฺติปฺโ บุญโสม

๑๕/๐๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๓/๒๕๕๓

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระโม ถาวโร สร้อยเสนา

๒๒/๐๓/๒๕๑๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๔

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระวัชระ กนฺตธมฺโม สุตะแสง

๒๕/๑๒/๒๕๓๒ ๑๑/๐๖/๒๕๕๔

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระธนาเทพ สจฺจวโร การจักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๓๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระเศวตฉัตร อภิปุณฺโณ นามจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระขาล อาภสฺสโร ศรีบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๐๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระไพศาล จิตฺตสํวโร จอมคำสิงห์

๑๒/๐๖/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระอภิสิทธิ

์

สมาจาโร ทองคำแสน

๒๗/๑๑/๒๕๓๒
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระสุชาติ านจาโร ทานนท์

๓๐/๐๘/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระอรรธพงษ์ กนฺตปฺโ แสนบุตร

๑๓/๐๓/๒๕๑๕
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระธวัชชัย ธวชฺชโย อนันเต่า

๒/๓/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระประดิษฐ์ ปภสฺสโร มณีสวาท

๑๐/๖/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระธวัชชัย มหาาโณ มาตร์ซู

๑๒/๐๑/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระสราวุธ สุธมฺโม พุทธิสา

๓๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๐๒
สามเณรสิทธิชัย  โม้ทองศรี

๒๒/๑/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๐๓
สามเณรอริยะ  รัตนอุดม

๒๘/๑/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๐๔
สามเณรตะวัน  สเตศรี

๒๘/๔/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๐๕
สามเณรรัตชพล  หอมทอง

๒๑/๖/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๐๖
สามเณรปริญญา  ซาแท่น

๓๐/๗/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๐๗
สามเณรธวัชชัย  หอมสมบัติ

๔/๑๑/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๐๘
สามเณรภาคภูมิ  พลเส็ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๐๙
สามเณรณัฐวุฒิ  จันทร์ชมภู

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๑๐
สามเณรจักรพงษ์  แก้วสาขา

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๑๑
สามเณรวัชรพงษ์  ศรีสุพัฒน์

๑๖/๑/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๑๒
สามเณรศราวุธ  โพธิศรี

์

๗/๙/๒๕๔๓
 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๑๓
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 โสดาดง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๑๔
สามเณรธีระพงษ์  แสดงจิตร

๘/๒/๒๕๔๔
 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๕ / ๑๙
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ลย ๔๑๖๐/๐๕๑๕
สามเณรลิขิต  จันทวงศ์

๑/๓/๒๕๔๔
 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๑๖
สามเณรวีระศักดิ

์

 เคนหาญ

๒๙/๘/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๑๗
สามเณรทินกร  จิตเจริญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๑๘
สามเณรอาทิตย์  ทับอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๑๙
สามเณรพีรพัฒน์  วัตธัน

๗/๒/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๒๐
สามเณรวิธาน  ศรีมันตะ

๑๐/๒/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรณัฐวุฒิ  พุกหน้า

๒๗/๗/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๒๒
สามเณรเจษฎา  โททำ

๒๖/๙/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๒๓
สามเณรปริญญา  โททำ

๒๖/๙/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๒๔
สามเณรวุฒิศักดิ

์

 โคกโพธิ

์

๑/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๒๕
สามเณรเจนณรงค์  สารมูลโต

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๒๖
สามเณรธนพร  มีงามดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๒๗
สามเณรภัทรพล  สุจิมงคล

๖/๑/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๒๘
สามเณรอภิยุทธ  ทองดี

๘/๓/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๒๙
สามเณรภานุพงศ์  แก้วโสภา

๙/๔/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๓๐
สามเณรหรรษวัต  ทองจันทร์

๒๖/๗/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๓๑
สามเณรมิตรชัย  โพธิราช

๒๓/๘/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๓๒
สามเณรทักษิณ  แสนทวีสุข

๒/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๓๓
สามเณรกิตติกร  เพ็ชรดำดี

๙/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๓๔
สามเณรวิษณุ  พรมหาราช

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๓๕
สามเณรอนุศักดิ

์

 จักรพรมมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๓๖
สามเณรอนุชา  ทานิสุทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระอภิสิทธิ

์

สมาจาโร ทองคำแสน

๒๗/๑๐/๒๕๒๒

๓/๖/๒๕๖๐
ศรีมงคลวราราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระธวัชชัย มหาาโณ มาตรบู้

๑๒/๑/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระสราวุธ สุธมฺโม พุทธสา

๓๐/๙/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระสวรรค์ ธมฺมวโร แก้วสุพรรณ์

๑/๙/๒๕๒๒ ๖/๑๒/๒๕๕๗

ศรีอุบลพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระเสนอ ปฺาวโร บุญวาสน์

๕/๑๒/๒๕๐๐
๔/๓/๒๕๕๕

ศิริธราราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระเฉลิมชัย รตฺนาโณ สุระ

๒๙/๗/๒๕๑๓ ๑๐/๓/๒๕๕๘

สว่างสามัคคี  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระอำนวย วิสุทฺโธ ศรีสะอาด

๑/๓/๒๕๑๖ ๒๐/๓/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระอมรฤทธิ

์

อมโร ศรีศาสตร์

๑๐/๑๒/๒๕๒๑

๖/๗/๒๕๖๐
อภิราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระศรายุทธ านวโร ราชโยธา

๒๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

อัมพวัน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระสุริยา สุจิณฺโณ แสนกุล

๑๒/๘/๒๕๒๑ ๑๑/๔/๒๕๖๐

อุทุมพรพัฒนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระพัฒนา ตปสีโล อำนาจ

๒๐/๑๒/๒๕๒๙ ๒๒/๑๒/๒๕๖๐

อุทุมพรพัฒนา  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระปลัน ตปสีโล งิวลาย

้

๓๐/๐๗/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตาดข่าพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๔๙
สามเณรดาวิษ  สุภิสิงห์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

 ร่มโพธิธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๖ / ๑๙

้
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ลย ๔๑๖๐/๐๕๕๐
สามเณรมารุเดช  แซ่จึง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

 ร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๕๑
สามเณรมงคล  แช่มช้อย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 ร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระชายชุตินันท์ โชติาโณ ห้ามไชยสง

๑๕/๑๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระอุทิศ อาภสฺสโร บาบุญ

๐๗/๑๑/๒๕๑๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๕๔
สามเณรนัทตพล  อินทสอน

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๕๕
สามเณรธวัชชัย  เทียงเคน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๕๖
สามเณรนพดล  งามลี

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๕๗
สามเณรกิตติพงศ์  วงเวียง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๕๘
สามเณรณัชพล  แสนศรีจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๕๙
สามเณรอนุชิต  อนุชิต พรมลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๖๐
สามเณรบริพัทพันธุ์  เมฆบุตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๖๑
สามเณรกรวิชญ์  วรรณสิม

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๖๒
สามเณรอภิสิทธ์  วิวัน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๖๓
สามเณรวีรภัทธ  ทัศนิยม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีหนองหิน  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระพงษ์เทพ ฉนฺทสาโร ศรีคัฒนะพรม

๑๖/๐๘/๒๕๓๗
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระพระกวีพงษ์ สิรินฺธโร ผองแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระนัฐพงษ์ าณโสภโณ บ้านภูมิ

๒๘/๐๓/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระเลิศศักดิ

์

ิตวโร สุติยะวัน

๒๗/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระศิวากร โสภณปฺโ อภิรัตนวโรดม

๑๗/๑๒/๒๕๒๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระเอกชัย จนฺทิโต พันธ์เพียร

๐๙/๐๒/๒๕๓๓ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ธารสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระอนุชิต ทินนฺปฺโ เทศบาล

๒๗/๐๗/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ธารสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระวรวัฒน์ อธิวโร วงเวียง

๒๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ธารสวรรค์  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระพิพัฒน์ ปุกาโม รักษา

๒๑/๑๑/๒๕๒๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙ ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระธนากร สุนฺทโร สีดามาตย์

๑๗/๑๐/๒๕๒๑ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐ ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระคำแท่ง จนฺทธมฺโม ศรีบุรินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๐๔ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐ ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระเชษฐา รกฺขิตสีโล ศรีสุโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๒๘ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐ ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระฉัตรชัย ปภากโร จิตแสง

๒๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐ ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระสุรสิทธิ

์

กิตฺติภทฺโท จนฺจุติ

๑๖/๐๑/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐ ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระธงชัย ติกฺขปฺโ คำสงห์

๐๘/๐๔/๒๕๑๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐ ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระวิทยา จิรธมฺโม แสงโสดา

๑๕/๑๐/๒๕๒๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐ ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๕๘๐
สามเณรศราวุฒิ  คำผิว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 

ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระวิชัย ปณฺฑิโต หมืนสา

่

๐๔/๐๘/๒๕๑๙ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระอือ จิตฺตสงฺวโร คุณสาร

๑๑/๐๓/๒๔๙๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระธีรยุทธ สุทธาโณ บัวทุม

๑๖/๐๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระสุบรร านิสฺสโร ศรีสาร

๒๖/๐๓/๒๕๑๑ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๗ / ๑๙

้
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ลย ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระนิกร อธิวโร บุญแท้

๑๓/๐๖/๒๕๓๔ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระถาวร อุตฺตโม ออกเทียน

๑๔/๐๑/๒๕๓๓
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระยุตพงษ์ จนฺทวณฺโณ ทุมภา

๑๓/๑๑/๒๕๑๖
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระวัชยะ ขนฺติกโร จาบทอง

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระอนุพงษ์ จิรธมฺโม ทาวงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๓๗
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระนทีธร นาถธมฺโม ศรีผัดผ่อง

๑๘/๐๔/๒๕๓๙
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระทองหล่อ วิโรจโน ระวังชัยสงค์

๐๗/๐๓/๒๔๙๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระวุฒิชัย จนฺทสีโล เภาพาน

๐๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระศักดิชัย

์

สีลธโล เขียวอ่อน

๐๗/๐๙/๒๕๑๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๙๔
พระนฤเนตร วิสุทฺธโร คำนัด

๑๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระพรพงษ์ ิตสีโล ข้อยุ่น

๒๖/๐๖/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระสรศักดิ

์

อภินนฺโท อินทรชุม

๑๕/๐๒/๒๕๑๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระสุริยา ภทฺทปฺโ ซินลุด

๐๑/๑๒/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระพงษ์ธร ปุมโน บุญแท้

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๕๙๙
สามเณรอาทิตย์  เสงียมพันธ์

่

๐๙/๐๑/๒๕๓๘

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๐๐
สามเณรรพีภัทร  สุกัณหา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๐๑
สามเณรธีรพงษ์  สุวรรณชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๐๒
สามเณรนันทกร  คำสอน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๐๓
สามเณรอัญญาฤทธิ

์

 ตังสมบูรณ์

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๐๔
สามเณรวงศกร  คงพินิจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๐๕
สามเณรวีระพล  สีใส

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๐๖
สามเณรภาคิน  นามสมดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๐๗
สามเณรยุรนันท์  เชือวงศ์

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๐๘
สามเณรฐิติกร  ดาหอม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๐๙
สามเณรธนา  กล้าสี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๑๐
สามเณรกฤษณะ  อนุพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๑๑
สามเณรธีรภัทร  สายศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๑๒
สามเณรพัฒนชัย  ผาโคตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๑๓
สามเณรวรรณุวัฒน์  มูลสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๑๔
สามเณรโชติวัฒน์  แก้วหล้า

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๑๖๐/๐๖๑๕
สามเณรสุวิจักษณ์  ศรีหาบุญมา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

 เอราวัณพัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๘ / ๑๙

้
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ลย ๔๑๖๐/๐๖๑๖
สามเณรศักดิรินทร์

์

 คำพิชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

 เอราวัณพัฒนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๙ / ๑๙

้
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