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เลขที

่
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรจ้อย  -

๐/๐/๒๕๔๗
 กลางทุ่ง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรปยะ  -

๐/๐/๒๕๔๓
 กลางทุ่ง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรอนุชา  -

๐/๐/๒๕๔๒
 กลางทุ่ง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๐๔
พระภิกษุวันชัย สีลเตโช -

๐/๐/๒๕๓๗ ๐/๐/๒๕๕๖ จองคำ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรกัมพล  ปาเจริญ

๐/๐/๒๕๔๒
 จองคำ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรหลาว  -

๐/๐/๒๕๔๑
 จองคำ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๐๗
พระภิกษุสุนทร กนฺตธมฺโม แสนคำโหม้

๒๙/๑๑/๒๕๒๕

๐/๐/๒๕๕๖ ดอนเจดีย์  

มส ๓๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรจาย  -

๐/๐/๒๕๔๓
 ปางล้อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๐๙
พระภิกษุบุญศรี จรณฺธมฺโม มันคง

่

๐/๐/๒๕๐๒ ๐/๐/๒๕๕๕ ปาลาน  

มส ๓๒๕๙/๐๐๑๐
พระภิกษุภัทรพงศ์ สุทฺธิมโน สุภาพ

๐/๐/๒๕๓๗ ๐/๐/๒๕๕๗ ผาอ่าง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรปยมิตร  -

๐/๐/๒๕๔๕
 พระนอน  

มส ๓๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรปุน  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 ห้วยผา  

มส ๓๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรเกตุ  -

๐/๐/๒๕๔๕
 หัวเวียง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๑๔
พระดำริห์ ตปคุโน โอบเอือ

้

๐๘/๐๗/๒๕๑๕ ๐๗/๐๙/๒๕๕๕

คำใน  

มส ๓๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรสุรพัด  -

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรเอกราช  ธรรมนิติสุขสกุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรอดิศักดิ

์

 -

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรภูมินันท์  รัชนีทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรธีรภัทร์  -

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรปณิธาน  -

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรหลาวแสง  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรชลัมพ์  -

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรทวีชัย  -

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรสุรบิล  -

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  
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มส ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรพงศ์พิศ  -

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรจรัส  -

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรกมล  -

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรธวัชชัย  -

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๒๙
พระบุญ โอภาโส ธรรมปรากฏ

๐๕/๐๔/๒๕๐๗ ๒๖/๐๖/๒๕๔๔

นาปูปอม  

มส ๓๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรแสง  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 นาปูปอม  

มส ๓๒๕๙/๐๐๓๑
พระพุฒิพงศ์ ปฺาวชิโร อินต๊ะปญญา

๐๙/๐๙/๒๕๐๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

แม่ละนา  

มส ๓๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรวิยะ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 แม่ละนา  

มส ๓๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรเจษฎา  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 แม่ละนา  

มส ๓๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรนาวีบ์  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 แม่ละนา  

มส ๓๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรหน่อ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 แม่ละนา  

มส ๓๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรกิตติ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

 แม่ละนา  

มส ๓๒๕๙/๐๐๓๗
พระอาษา กนฺตสีโล นครพนม

๐๑/๐๗/๒๕๓๒ ๐๑/๑๑/๒๕๕๓

สบปอง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๓๘
พระอนุสรณ์ านวุฑฺโฒ รักติประกร

๐๑/๐๕/๒๕๑๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

สบปอง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๓๙
พระโกวิท ตฺตทโม ไชยบุตร

๐๑/๐๕/๒๕๐๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

สบปอง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรชัยบุตร  -

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

 สบปอง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรธนวัฒน์  รายคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

 สบปอง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรกันทา  -

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 สบปอง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรธนภูมิ  จ่านซือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 นาจลอง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๔๔
พระพูล ปภาโส มูโยม

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๓

แม่นาเติงใน  

มส ๓๒๕๙/๐๐๔๕
พระอุกกฤษฎ์ อุชุจิตโต วงศ์ลังการ์

๐๑/๐๗/๒๕๒๑ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

หลวง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๔๖
พระสุเทพ เทวธมฺโม สุพาราช

๒๒/๐๓/๒๕๒๒ ๑๕/๐๔/๒๕๔๑

แม่ลาน้อย  

มส ๓๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรภราดร  ไม่ม่ชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๒
 กิตติวงศ์  

มส ๓๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรธีรเดช  ไม่ม่ชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๒
 กิตติวงศ์  

มส ๓๒๕๙/๐๐๔๙
พระอนันท์ อภินนฺโท ปูวัน

๐/๐/๒๕๑๘ ๐/๐/๒๕๕๕ จอมทอง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๕๐
พระสานนท์ จิตฺตานนฺโท

ไพโรจน์ถาวรวัฒนา
๐/๐/๒๕๑๕ ๐/๐/๒๕๕๗ ดอยเกิง

้

 

มส ๓๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรสุทัศน์  ทารัตน์

๐/๐/๒๕๔๕
 ท่าข้ามใต้  

มส ๓๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรเอกรัตน์  สดใสวนาลัย

๐/๐/๒๕๔๔
 ทุ่งแพม  

มส ๓๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรพินิจ  พะโกแฮ

๐/๐/๒๕๔๕
 ทุ่งแพม  

มส ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรชาคริต  แสนอาสะวะ

๐/๐/๒๕๔๔
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๕๕
พระวีรชาญ อนาลโย

หาญชัยนิตยพันธ์ ๐/๐/๒๔๙๔ ๐/๐/๒๕๕๖ ปาหมาก  

มส ๓๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรเสรีภาพ  

ศรีพัฒนาพรรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๑
 ปาหมาก  

มส ๓๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรธีรภัทร  ไม่ม่ชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๐
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรเอกสิทธิ

์

 จีวะระ
๐/๐/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรตะวัน  อนุสรณ์ความดี

๐/๐/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  
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มส ๓๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรธนนชัย  ทองดีแจ่มใส

๐/๐/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรพลชัย  ลักษณ์เลิศวณิช

๐/๐/๒๕๔๕
 สบหารเหนือ  

มส ๓๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรอัครชัย  ชันษายืนยาว

๐/๐/๒๕๔๔
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรศิริศักดิ

์

 ประจักษ์นุกุล
๐/๐/๒๕๔๕

 สุพรรณรังษี  

มส ๓๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรจิรายุส  ยอดคีรีวง

๐/๐/๒๕๔๕
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรธันวา  เกียรติยศกำธร

๐/๐/๒๕๔๕
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรชาคร  ขจรเลิศ

๐/๐/๒๕๔๖
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรภูมิเมือง  อภิวงศ์

๐/๐/๒๕๔๓
 แสนทอง  

มส ๓๒๕๙/๐๐๖๘
พระศรีโพธิ

์

ธมฺมานนฺโท ยอดยิง

่

๐/๐/๒๕๑๐ ๐/๐/๒๕๓๑ อมราวาส  

มส ๓๒๕๙/๐๐๖๙
พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน ธรรมามน

๐/๐/๒๕๑๖ ๐/๐/๒๕๕๓ อมราวาส  

มส ๓๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรนิเทศ  กนกวงศ์จรูญ

๐/๐/๒๕๔๖
 อมราวาส  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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