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ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วัด สนร.คณะจังหวัด

1 พระครูปลัดโม ถาวโร ศรีบุญเรือง เลย

2 พระครูปลัดภีรพัฒน์ จิตฺตสํวโร ศรีบุญเรือง เลย

3 พระครูปลัดภูริภัทร สิริวฑฺฒนเมธี วาปีประดิษฐ์ หนองคาย

4 พระครูใบฎีกากิตติเชษฐ์ สุขวฑฺฒโน ศรีวิชัยวนาราม เลย

5 พระครูใบฎีกากิตติเดชา วิเสสคุโณ ศรีบุญเรือง เลย

6 พระสมุห์บุญรวม ขนฺติสาโร ศรีบุญเรือง เลย

7 พระสมุห์มโนวัฒน์ ธมฺมโชโต ศรีบุญเรือง เลย

8 พระสมุห์ไพโรจน์ วชิรปญฺโญ ศรีบุญเรือง เลย

9 พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ

10 พระสมุห์เตชสิทธิ ์กิตฺติโก สันติวนาราม เลย

11 พระสมุห์เทพพิทักษ์ อินฺทวีโร ศรีบุญเรือง เลย

12 พระใบฎีกาประยงค์ ฐิตญาโณ ศรีบัวบาน หนองคาย

13 พระใบฎีกาภัฑรชคิณษ์ ฐิตรตโน ศรีบุญเรือง เลย

14 พระใบฎีกาวงค์กด ติกฺขวีโร กาหม หนองคาย

15 เจ้าอธิการโสรินทร์ ฐิตธมฺโม รามวิทยาลัย สกลนคร

16 พระอธิการสมเพียร ปภาโส ศรีบุญเรือง เลย

17 พระวันชัย อริโย โพธิช์ัย อุดรธานี

18 พระทวีศักด์ิ สุธมฺโม ศิริชัยวราราม อุดรธานี

19 พระแดงน้อย ติกฺขปญฺโญ โพธิช์ัย อุดรธานี

20 พระจําเนียร ภทฺทโก โพธิช์ัย อุดรธานี

21 พระสมยศ ฐิติญาโณ ป่าอัมพวัน อุดรธานี

ผู้สอบผ่านปี ๒๕๖๔

บัญชลีงทะเบียน
บัญชรีายนามพระภิกษุ สามเณร ทีจ่ะเขา้รับประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก เฉพาะภาค ๘ และ ภาค ๑๐
ณ วัดพระธาตเุชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที ่๒๗ เดอืน มถุินายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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22 พระพิทักษ์ ญาณวีโร ป่าอัมพวัน อุดรธานี

23 พระธวัทชัย ธมฺมธโร ป่าอัมพวัน อุดรธานี

24 พระแดง อุตฺตโร ป่าอัมพวัน อุดรธานี

25 พระปิติ อภิสาโล ป่าอัมพวัน อุดรธานี

26 พระเรืองวุธ ชลิตญาโณ หนองแด่น อุดรธานี

27 พระไพวัลย์ ปญฺญาพโล หนองแด่น อุดรธานี

28 พระสมภาร สุภสฺสโร หนองแด่น อุดรธานี

29 พระไพสัน จิตฺตคุตฺโต หนองแด่น อุดรธานี

30 พระรัฐธรรมนูญ โกสโล หนองแด่น อุดรธานี

31 พระมานิตย์ อรุโณ ไวกูลฐาราม อุดรธานี

32 พระธีรพงษ์ สิริปญฺโญ ไวกูลฐาราม อุดรธานี

33 พระทองสุข เทวธมฺโม ไวกูลฐาราม อุดรธานี

34 พระยอดชาย ปภสฺสโร โคเขตตาราม อุดรธานี

35 พระธวัชชัย เตชธมฺโม ใหม่สัญญาศิริเขต อุดรธานี

36 พระอาทิตย์ อานนฺโท สว่างโยมาลัย อุดรธานี

37 พระสมใจ ฐิตธมฺโม จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี

38 พระศรีสุข รติโก ศิรินทราวาส อุดรธานี

39 พระเจริญ ปุญฺญสมฺภโว ศิรินทราวาส อุดรธานี

40 พระสวัสด์ิ สจฺจาสโภ บูรพา อุดรธานี

41 พระภัทรโภคิน ฐิตสาโร ศรีชุมพร อุดรธานี

42 พระทองพูน สคารโว สะอาดเรืองศรี อุดรธานี

43 พระโชคชัย ธมฺมทีโป หนองเม็ก อุดรธานี

44 พระเกียรติชัย ทิฐิสีโล หนองเม็ก อุดรธานี

45 พระบุญ ปญฺญาคโม ศิริมงคล อุดรธานี

46 พระอาทิตย์ ยติโก ศิริมงคล อุดรธานี

47 พระสมภาร กิตฺติทินฺโน มัชฌิมบุรี อุดรธานี

48 พระไกรศร เตชปญฺโญ สระมณี อุดรธานี



3/38

ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วัด สนร.คณะจังหวัด

49 พระณัฐพล โชติปญฺโญ สระมณี อุดรธานี

50 พระทศพร ถิรพโล โยธานิมิตร อุดรธานี (ธ)

51 พระบุญทูล อนาลโย ชัยพร หนองคาย

52 พระหนูนา จิรธมฺโม ชัยพร หนองคาย

53 พระบุญมา สุขิโต ชัยพร หนองคาย

54 พระไพโรจน์ กิตฺติวํโส ชัยพร หนองคาย

55 พระบุญโชค เมธิโก ชัยพร หนองคาย

56 พระณัฐพงษ์ เขมาภิรโต ศรีคุณเมือง หนองคาย

57 พระอนุสรณ์ ชินวโร ศรีคุณเมือง หนองคาย

58 พระพันธ์ศักด์ิ กิตฺติสาโร ประดิษฐ์ธรรมคุณ หนองคาย

59 พระธีระพล ปภาโส สระแก้ว หนองคาย

60 พระสังคม โชติปฺญโญ หนองคายพัฒนาราม หนองคาย

61 พระสมไพร ธมฺมทีโป เหล่ามีชัย หนองคาย

62 พระทัศ จิตฺตวโร สุริยวงศาวาส หนองคาย

63 พระจําปี จิตเมธี สุริยวงศาวาส หนองคาย

64 พระดวง จิตญาโณ สุริยวงศาวาส หนองคาย

65 พระทองอินทร์ ทานรโต มีชัยทุง่ หนองคาย

66 พระกอละกัน สติสมฺปนฺโน ดอนสวรรค์ หนองคาย

67 พระธวัชชัย วิสุทฺโธ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย

68 พระขวัญแก้ว กิตฺติโสภโณ ศรีมงคลธรรมาราม หนองคาย

69 พระแมน โฆสโก วาปีประดิษฐ์ หนองคาย

70 พระฤทธิดร อธิปญฺโญ อุดมสรรพผล หนองคาย

71 พระสุทธิพงศ์ สุธมฺโม เขตอุดม หนองคาย

72 พระสายัน ปภากโร เขตอุดม หนองคาย

73 พระอาคม จนฺทสีโล สร้างประทาย หนองคาย

74 พระวันชัย มหาปญฺโญ ดงพระโพนทอง หนองคาย

75 พระธนากร สุมงฺคโล โพธิสมภาร หนองคาย
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76 พระกิตติวัฒน์ ถาวโร บ่อน ําสถิตย์ หนองคาย

77 พระสุชาติ สุชาโต ศิลาเขตอุดม หนองคาย

78 พระณเดช ปคุโณ ศรีบัวบาน หนองคาย

79 พระสุภัทร์ สุภทฺโท โชคอํานวยพร หนองคาย

80 พระสุวิทย์ ฐานากโร อุดมรุกขชาติ หนองคาย

81 พระมนตรี โฆสทตฺโต นิเวสคชสาร หนองคาย

82 พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ นิเวสคชสาร หนองคาย

83 พระอนุพงษ์ อนุวํโส โพธิศ์รีสมพร หนองคาย

84 พระวัชรพล นรินฺโท ทุง่พลายงาม หนองคาย

85 พระธนพนธ์ สุเมโธ นิเวสคชสาร หนองคาย

86 พระจันที ถาวโร ศรีสง่า หนองคาย

87 พระพีรวัฒน์ ชินวํโส โพนงาม หนองคาย

88 พระนพพร ฐานุตฺตโร ท่าล่ีศรีสะอาด หนองคาย

89 พระกรวีร์ สุทฺธิญาโณ หนองเรือคํา หนองคาย

90 พระอัมรินทร์ ขนฺติธมฺโม สิงห์ทองเจติยาราม หนองคาย

91 พระชัยเดช อธิปญฺโญ จอมทอง หนองคาย

92 พระธวัชชัย ชนมาโร กาหม หนองคาย

93 พระเฉลิมพงษ์ สุเมโธ เปงจานเหนือ หนองคาย

94 พระเจือ ธมฺมธโร จันทรังษีวราราม หนองคาย

95 พระวินัย อินฺทญาโณ เฝ้าไร่วนาราม หนองคาย

96 พระสมเกียรติ สิริวฑฺฒโก เฝ้าไร่วนาราม หนองคาย

97 พระญาณรุตน์ ญาณวโร ทุง่สว่าง หนองคาย (ธ)

98 พระวรวุฒิ ยติโก ทุง่สว่าง หนองคาย (ธ)

99 พระจรัญ ปสฏฺโฐ อรัญญวาสี หนองคาย (ธ)

100 พระวิเชียร เตชธมฺโม โพนงาม เลย

101 พระสมเพชร ชยปาโล โพธิง์าม เลย

102 พระสมคิด ปสนฺโน ป่าเลไลยก์ เลย
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103 พระชาติเจริญ ชาคโร เทพนิมิต เลย

104 พระกฤตยกรณ์ กนฺตธมโม ศรีวิชัยวนาราม เลย

105 พระจิรเมธน์ ฐิตภทฺรสุธี ศรีวิชัยวนาราม เลย

106 พระฉัตรชัย อภิปญฺโญ ศรีวิชัยวนาราม เลย

107 พระไพรวัลย์ ญาณทีโป ศรีวิชัยวนาราม เลย

108 พระสําราญ สิริสาโร ศรีวิชัยวนาราม เลย

109 พระฤทธิรงค์ ปิยธมฺโม ศรีวิชัยวนาราม เลย

110 พระคีตะกร จนฺทชโย ศรีวิชัยวนาราม เลย

111 พระจีรายุ อาทิจฺโจ เลียบ เลย

112 พระนิคม สญฺญโต ศรีบุญเรือง เลย

113 พระฤทธิชัย จนฺทโชโต ศรีบุญเรือง เลย

114 พระวงษ์ประพันธ์ มนฺตคุตฺโต ศรีบุญเรือง เลย

115 พระภูธนพิภัทร์ ภูมิสราภิภทฺโท ศรีบุญเรือง เลย

116 พระเอกชัย วุฒิธมฺโม ศรีบุญเรือง เลย

117 พระถาวร ภทฺรธมฺโม ศรีบุญเรือง เลย

118 พระสมศักด์ิ กิตฺติสารเมธี ศรีบุญเรือง เลย

119 พระธนชนาทร กตธมฺโม ศรีบุญเรือง เลย

120 พระประยุทธ วรายุตฺโต ป่าศรีภูทอก เลย

121 พระบุญธรรม ผาสุโก สะพานยาว เลย

122 พระตะวัน สุรเตโช ป่าเปลือย เลย

123 พระสนิท อคฺคธมฺโม ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย

124 พระอนันต์ กตสาโร ลาดปูท่รงธรรม เลย

125 พระพลากร โชติปุญฺโญ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ)

126 พระอานนท์ อาคปญฺโญ ป่าคูณคําวิปัสสนา สกลนคร

127 พระชาหลง ชยธมฺโม โพนงาม(บูรพาภิรมย)์ สกลนคร

128 พระเพชรยุธ ญาณวชิโร ศรีสุมังคล์ สกลนคร

129 พระธนพล กิตฺติสมฺปนฺโน ศรีสุมังคล์ สกลนคร
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130 พระลภัสรดา ฐานรโต อรุณแสงทอง สกลนคร

131 พระพิษณุ ผาสุกาโน อรุณแสงทอง สกลนคร

132 พระบรรณดิษฐ์ วรทชโย อรุณแสงทอง สกลนคร

133 พระแผน ธมฺมทีโป ศรีวรารมณ์ สกลนคร

134 พระสมพร อนุตฺตโร สุวรรณาราม หนองบัวลําภู

135 พระไพรศล ฐิตคุโณ สังคมสามัคคี หนองบัวลําภู

136 พระสวัสด์ิ จนฺทธมฺโม ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลําภู

137 พระมานิต จนฺทสาโร ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลําภู

138 พระศิริรวัฒน์ กตปุญฺโญ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู

139 พระต่อโชค ฐานิสฺสโร ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

140 พระวิรัตน์ วิรตโน ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

141 พระธงชัย โสภณสีโล ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

142 พระสุรเชษฐ์ อิทฺธิเตโช ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

143 พระอนุรักษ์ รตนเตโช ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

144 พระสมยศ ภิรธมฺโม ป่าโชติการาม หนองบัวลําภู

145 พระเอกภพ เอกภโว สามัคคีชัย หนองบัวลําภู

146 พระสมชาย ปสนฺโน ไตรภูมิ บึงกาฬ

147 พระไกรเชษฐ์ จตฺตมโล โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

148 พระยศวัจน์ จิตฺตปาโล โพธิศ์รี บึงกาฬ

149 พระสาคร ธมฺมสาโร สุวรรณาราม บึงกาฬ

150 พระสุพิศ อตฺถกาโร สุวรรณาราม บึงกาฬ

151 พระเกียรติศักด์ิ ปญฺญาทีโป แจ้งสว่าง อุบลราชธานี

152 พระสิริธรรม ฐิตสีโล พิชโสภาราม อุบลราชธานี

153 พระณัฐพล ติกฺขกโร ศิริวราวาส ศรีสะเกษ

154 พระพชร ฐานวุฑฺโฒ พระธาตุพนม นครพนม

155 พระศักด์ิดา สิริจนฺโท มหาธาตุ ยโสธร

156 พระสามารถ สามตฺถิโก มหาธาตุ ยโสธร
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157 พระภานุพงษ์ อภิปุณฺโณ มหาธาตุ ยโสธร

158 พระสุระชัย สุพโล ยางตลาด ยโสธร

159 พระอารุณ กลฺยาโณ ยางตลาด ยโสธร

160 พระกัมปนาถ อตฺถกาโร ยางตลาด ยโสธร

161 พระพงษ์ศักด์ิ อคฺคปญฺโญ ฟ้าหยาด ยโสธร

162 พระกตัญญู กตคุโณ บูรพารามใต้ ยโสธร

163 พระถวิล จารุวณฺโณ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ

164 พระวิโรจน์ วิโรจโน บ้านเก่าบ่อ อํานาจเจริญ

165 พระสมภพ ธมฺมนนฺโท ศรีใคร อํานาจเจริญ

166 พระสุชาติ อนาวิโร โพธิช์ัย อุดรธานี

167 พระโกวิท จารุธมฺโม ป่าอัมพวัน อุดรธานี

168 พระสมปอง เจินกว๊าง ป่าอัมพวัน อุดรธานี 

169 พระทินภัทร นรินฺโท วิสุทธิมัคคาราม อุดรธานี

170 พระพิษณุ กนฺตวีโร โพธิช์ัยศรี อุดรธานี

171 พระวันชัย วิสุทฺโธ โคเขตตาราม อุดรธานี

172 พระภัสดา กนฺตสีโล ศรีนคราราม อุดรธานี 

173 พระคูณ ฐานุตฺตโร โพธิช์ัยงิ วเหนือ อุดรธานี

174 พระสมจิตร สิริจนฺโท นาฬิกวนาวาส หนองคาย

175 พระสมจิตร สิริธมฺโม ยอดแก้ว หนองคาย

176 พระบุญทิพย์ นนฺทิโย วาปีประดิษฐ์ หนองคาย

177 พระเพ็ง ยโสธโร ท่าล่ีศรีสะอาด หนองคาย

178 พระมานิตย์ เขมกาโม โสภาพิมุข หนองคาย

179 พระกิตติ สนฺตจิตฺโต หลวงพิสัยเจติยาราม หนองคาย

180 พระพงศธร วรมงฺคโล นวติตถาราม หนองคาย

181 พระบุญกอง กนฺตวีโร กาหม หนองคาย

182 พระธวัชชัย ธมฺมทีโป ป่าเลไลยก์ เลย

183 พระโยธิน กตปุญฺโญ ศรีบุญเรือง เลย
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184 พระเสาร์ เตชธมฺโม ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย

185 พระไพรวัลย์ พุทฺธญาโณ เอราวัณพัฒนาราม เลย

186 พระไกรทอง ญาณวโร ศรีสงคราม เลย

187 พระเพชรชะกัน เตชปญฺโญ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ)

188 พระนิยม ฐานวโร ขามชุม เลย (ธ)

189 พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺโน ศรีสุมังคล์ สกลนคร

190 พระยุทธนา เทวธมฺโม ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลําภู

191 พระธีรยุทธ มหพฺพโล โนนรัง ก. หนองบัวลําภู

192 พระกันตพงษ์ สุทฺธสีโล สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู (ธ)

193 พระทวีชัย จารุวณฺโณ ไตรภูมิ บึงกาฬ

194 พระมนัส อมโร โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

195 พระวิทชัย ธมฺมกาโม สว่างมีชัย บึงกาฬ

196 พระนัตฐพงษ์ ธนิฏฺฐวํโส ปากน ํา อุบลราชธานี

197 พระเสกสิทธิ ์สจฺจญาโณ พิชโสภาราม อุบลราชธานี

198 พระประสิทธิ ์วิชฺชาธโร สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

199 พระรัตนะ รตนวณฺโณ เกษมสุข ศรีสะเกษ

200 พระพงษ์วิชัย พทฺธธมฺโม พระธาตุพนม นครพนม

201 พระภาคภูมิ สมจิตฺโต ห้วยกอย ยโสธร

202 พระจิรายุ ถาวโร ห้วยกอย ยโสธร

203 พระลําพอง วรปญฺโญ เหมือดขาว ยโสธร

204 พระอาคม ผาสุโก เหมือดขาว ยโสธร

205 พระปราโมทย์ ฉินฺนมนฺโท ศรีใคร อํานาจเจริญ

206 พระปิยะพงค์ ปิยภาณี ศรีใคร อํานาจเจริญ

207 สามเณรติณณภพ มูลกิตติ โพธิช์ัย อุดรธานี

208 สามเณรธรพล ทุมแสง ป่าอัมพวัน อุดรธานี 

209 สามเณรอาทิตย์ ใสกระจ่าง ป่าอัมพวัน อุดรธานี 

210 สามเณรปฏิภาณ สุคตาสอน ไวกูลฐาราม อุดรธานี
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211 สามเณรคธาวุธ ดําแดง ไวกูลฐาราม อุดรธานี

212 สามเณรฉันทพัฒน์ อินชัยศรี ไวกูลฐาราม อุดรธานี

213 สามเณรณัฐวุฒิ เชื่อชน โคเขตตาราม อุดรธานี

214 สามเณรศุกลวัฒน์ กันฤทธิ์ โคเขตตาราม อุดรธานี

215 สามเณรณัฐวุฒิ บุรพันธ์ โคเขตตาราม อุดรธานี

216 สามเณรธนาดุล มงคลสวัสด์ิ โคเขตตาราม อุดรธานี

217 สามเณรอนุพนธ์ มงคลสวัสด์ิ โคเขตตาราม อุดรธานี

218 สามเณรยอดชาย พิมพาแสง ใหม่สัญญาศิริเขต อุดรธานี

219 สามเณรปรัชญา แสนยาสมุทร ศรีนคราราม อุดรธานี 

220 สามเณรศุภกิตต์ิ จักกะวานน้อย ศรีนคราราม อุดรธานี 

221 สามเณรเทพศิริ เจริญศรี ศรีนคราราม อุดรธานี 

222 สามเณรเอกพันธ์ สาเกตุ บูรพา อุดรธานี

223 สามเณรวัชรกร มีศรี ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี

224 สามเณรพีระพัฒน์ ปิลอง ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี

225 สามเณรจักรกฤต สารผล อุดมอินทราวาส อุดรธานี

226 สามเณรนฤภัทร นาดี ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี

227 สามเณรธวัชชัย หอมกล่ิน ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี

228 สามเณรเฟือ่งเดช พัฒนพรหมณ์ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี

229 สามเณรคมกฤษ แซ่เอี ยว หนองเม็ก อุดรธานี

230 สามเณรจิรโชติ แสนเสนา ศิริมงคล อุดรธานี

231 สามเณรอนุภัทร ทวีทรัพย์ ศิริมงคล อุดรธานี

232 สามเณรเจษฎา โคสอน ศิริมงคล อุดรธานี

233 สามเณรรุ่งโรจน์ นุรัตน์ ศิริมงคล อุดรธานี

234 สามเณรอภิสิทธิ ์นนท์คําจันทร์ ศิริมงคล อุดรธานี

235 สามเณรกิตติ ผ่านชมภู ศิริมงคล อุดรธานี

236 สามเณรชลสิทธิ ์ฉลวยแสง ธาตุโพธิช์ัย อุดรธานี

237 สามเณรประเสริฐชัย แพงทุย มัชฌิมบุรี อุดรธานี
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238 สามเณรสหภาพ กั วจํานงค์ มัชฌิมบุรี อุดรธานี

239 สามเณรศักด์ิวรินทร์ ศรีแสงจันทร์ มัชฌิมบุรี อุดรธานี

240 สามเณรเทียนชัย ศรีเหลา สระมณี อุดรธานี

241 สามเณรจิรภัทร น้อยดัด สระมณี อุดรธานี

242 สามเณรพรเทพ พูลสมบัติ สระมณี อุดรธานี

243 สามเณรคมกริช บุญเกิด สระมณี อุดรธานี

244 สามเณรวชเชษฐ์ เทพศิลา สระมณี อุดรธานี

245 สามเณรกฤษณะ สุกใส ชัยพร หนองคาย

246 สามเณรวีระ แดนเขต ชัยพร หนองคาย

247 สามเณรจิระพัฒน์ ชมภูนาค ศรีษะเกษ หนองคาย

248 สามเณรทินภัทร น้อยนิล ศรีษะเกษ หนองคาย

249 สามเณรนันทวัฒน์ สุวรรณรัตน์ หายโศก หนองคาย

250 สามเณรนันทผล สุวรรณรัตน์ หายโศก หนองคาย

251 สามเณรณัฐพล หมั่นอุตส่าห์ หายโศก หนองคาย

252 สามเณรโชคชัย วงผาบุตร โพธิช์ัย หนองคาย

253 สามเณรธนพนธ์ ทวีโชติ ศรีสุมังคล์ หนองคาย

254 สามเณรธนวัฒน์ พงษ์พันนา ประดิษฐ์ธรรมคุณ หนองคาย

255 สามเณรหิรัณย์ เศษสม โพธิศ์รี หนองคาย

256 สามเณรธนพล รู้สมกาย สระแก้ว หนองคาย

257 สามเณรรัฐภูมิ สมณา สระแก้ว หนองคาย

258 สามเณรธนภัทร วิสัยรัตน์ สระแก้ว หนองคาย

259 สามเณรจักรพงษ์ ปัญสวัสด์ิ พระธาตุราษฎร์บํารุง หนองคาย

260 สามเณรสุเมธ ถือวุธ ตอหมุน หนองคาย

261 สามเณรชนินทร์ แก้วกาหลง จอมมณี หนองคาย

262 สามเณรธีรพัฒน์ ไชยสุระ จอมมณี หนองคาย

263 สามเณรภูวดลย์ กงชัยภูมิ จอมมณี หนองคาย

264 สามเณรธนาธิป ราชบัญดิษฐ จอมมณี หนองคาย
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265 สามเณรผไท จันทร์เสนา จอมมณี หนองคาย

266 สามเณรนนทภัมธ์ โคตะมี จอมมณี หนองคาย

267 สามเณรสง่า สุริสาร จอมมณี หนองคาย

268 สามเณรธาวิน ใบมณฑา บ้านบอน หนองคาย

269 สามเณรกฤษฏวัช กระเบื องเก่า บ้านบอน หนองคาย

270 สามเณรกอบชัย จันทร์คง บ้านบอน หนองคาย

271 สามเณรทรรศพร นันอุดร บ้านบอน หนองคาย

272 สามเณรอาภากร บัวทัน บ้านบอน หนองคาย

273 สามเณรสราวุธ พรมโยธี บ้านบอน หนองคาย

274 สามเณรอดิเทพ ถินแดง บ้านบอน หนองคาย

275 สามเณรการัญยภาส ภักดีราช บ้านบอน หนองคาย

276 สามเณรเดชฤทธิ ์โพธิศ์รี เหล่าสินชัย หนองคาย

277 สามเณรอรรนพ อุตระชีพ บ้านบอน หนองคาย

278 สามเณรวัชรกร สอนศรี บ้านบอน หนองคาย

279 สามเณรเอเชีย สามิตร บ้านบอน หนองคาย

280 สามเณรสุกฤษฎิ ์พลรัมย์ บ้านบอน หนองคาย

281 สามเณรธนพล ทามแก้ว บ้านบอน หนองคาย

282 สามเณรสมุทรสาคร คิดสาจันทร์ ดอนสวรรค์ หนองคาย

283 สามเณรธีรภัทร อนุราช พระธาตุบังพวน หนองคาย

284 สามเณรณัฐวุฒิ วงประทุม พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย

285 สามเณรกิตติพงษ์ เพชรจันทร์ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย

286 สามเณรณรงค์ชัย นาไพรวัลย์ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย

287 สามเณรพสุนันท์ สมศรี สุธรรมนิมิต หนองคาย

288 สามเณรนพรัตน์ บัวคอม สุธรรมนิมิต หนองคาย

289 สามเณรศรัณยู เขียวรัมย์ สุธรรมนิมิต หนองคาย

290 สามเณรณฐวัฒน์ ชลชี สุธรรมนิมิต หนองคาย

291 สามเณรศธาวิน ศรีพระวงษ์ ราษฎร์บํารุง หนองคาย
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292 สามเณรธีรศักด์ิ โคตรปัญญา ราษฎร์บํารุง หนองคาย

293 สามเณรธีรพัทธ์ ลุนกา เพืยลือ หนองคาย

294 สามเณรวรชิต นุ่มสาลี โนนอุดมหนองแจ้ง หนองคาย

295 สามเณรริมโขง น้อยผาง สุภกิจเจริญ หนองคาย

296 สามเณรศุภณัฐ ภูละมูล สุภกิจเจริญ หนองคาย

297 สามเณรศุภกฤต พิลา สุภกิจเจริญ หนองคาย

298 สามเณรชยพล อุ่นเริอง โกเสยเขต หนองคาย

299 สามเณรวีรพล มณิโชติ โกเสยเขต หนองคาย

300 สามเณรจตุพร โยธาทร โกเสยเขต หนองคาย

301 สามเณรศราวุธ คําภิฑูรย์ โพธิสมภาร หนองคาย

302 สามเณรภานุวัฒน์ แก้วบุญเรือง โพธิสมภาร หนองคาย

303 สามเณรพรประเสริฐ พุม่จันทร์ โพธิสมภาร หนองคาย

304 สามเณรวรัญญู สาจันทร์ โพธิสมภาร หนองคาย

305 สามเณรณัฐพล เชิดทอง โพธิสมภาร หนองคาย

306 สามเณรปิยะ อินทรบุตร ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย

307 สามเณรบัณฑิต งามวงศ์ ป่าส่างคํา หนองคาย

308 สามเณรรัชชานนท์ มณีสวัสด์ิ ป่าส่างคํา หนองคาย

309 สามเณรณัฐพงษ์ โสภาค ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย

310 สามเณรศักรินทร์ ทองเขียว โพธิง์าม หนองคาย

311 สามเณรธีรเทพ เพชรสุวรรณ โพธิง์าม หนองคาย

312 สามเณรธีระพงษ์ ชานุบาล ผดุงสุข หนองคาย

313 สามเณรกิตติวัฒน์ สิงห์ชมภู จอมนาง หนองคาย

314 สามเณรภานุพงศ์ ทุริสุทธิ์ โนนพระแก้ว หนองคาย

315 สามเณรศักดิชัย บุญชิ โคกสว่าง หนองคาย

316 สามเณรสมชาย ชัยจันทา อัมพวัน หนองคาย

317 สามเณรปริวัฒน์ สุขสําราญ อัมพวัน หนองคาย

318 สามเณรถิรวัฒน์ ภูมี อัมพวัน หนองคาย



13/38

ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วัด สนร.คณะจังหวัด

319 สามเณรสมพงษ์ ทัดสบง อัมพวัน หนองคาย

320 สามเณรธรรมธร สุนทรวงษ์ จําปาทอง หนองคาย

321 สามเณรศักด์ิดานุวัฒน์ แก้วเกษ จําปาทอง หนองคาย

322 สามเณรพันธการนต์ ซ่องผม ศรีบุญเรือง เลย

323 สามเณรอรรถกร ห้องเพ็ชร์ ศรีบุญเรือง เลย

324 สามเณรพัชรพล บุญเทียน ศรีบุญเรือง เลย

325 สามเณรณัฐวรรธ์ โกสิยพันธุ์ ศรีบุญเรือง เลย

326 สามเณรพีรพล ศรีโย ศรีบุญเรือง เลย

327 สามเณรธนา กล้าสู้ ศรีบุญเรือง เลย

328 สามเณรโยธิน ชูแก้ว ศรีบุญเรือง เลย

329 สามเณรสุทธิรักษ์ สายทองมี ศรีบุญเรือง เลย

330 สามเณรศิวกร เอียนรัมย์ ศรีบุญเรือง เลย

331 สามเณรภูมิภัทร สิงห์รักษ์ ศรีบุญเรือง เลย

332 สามเณรอนิรุทธิ ์แก่งจําปา ศรีบุญเรือง เลย

333 สามเณรกนก แทนชิน โพนงาม เลย

334 สามเณรปาณรวัฐ เสาสูงเนิน โพนงาม เลย

335 สามเณรนราธิป วงษ์นิคม โพธิศ์รีสมโพธิ เลย

336 สามเณรปุญญพัฒน์ โรจน์บูรณาวงศ์ เทพนิมิต เลย

337 สามเณรชยพล ศรีบุรินทร์ ศรีวิชัยวนาราม เลย

338 สามเณรพิชิตชัย ดาวงษา ศรีวิชัยวนาราม เลย

339 สามเณรกฤษณพงศ์ ประจําเมือง ศรีวิชัยวนาราม เลย

340 สามเณรทวีชัย เคือภักดี ศรีวิชัยวนาราม เลย

341 สามเณรประกาศิต อะวะตา ศรีบุญเรือง เลย

342 สามเณรสถาพร สุทธิสอน ศรีบุญเรือง เลย

343 สามเณรธรรมจักร ราชม โพนชัย เลย

344 สามเณรธนากร สุคงเจริญ โพนชัย เลย

345 สามเณรเอกอนันต์ ตันตุลา โพนชัย เลย
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346 สามเณรอนุชิต แสนศรี วารีสาร เลย

347 สามเณรนันทการณ์ นิราช ศรีสุทธาวาส เลย (ธ)

348 สามเณรพงษ์ศักด์ิ สุริยะ ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)

349 สามเณรภานุกร โสภาภักด์ิ ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)

350 สามเณรอธิบดี บุญอุไร ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)

351 สามเณรธนพล คําจันดี จันทรังษี เลย (ธ)

352 สามเณรนันทิพัฒน์ เขตจํานงค์ จันทรังษี เลย (ธ)

353 สามเณรศักด์ิดา แก้วถิ่นดง ขามชุม เลย (ธ)

354 สามเณรธนธรณ์ อุปคุณ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร

355 สามเณรอนุรักษ์ รถเกษ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร

356 สามเณรภาคภูมิ ผันอากาศ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร

357 สามเณรณรงค์ฤทธิ ์แสนหูม แจ้งแสงอรุณ สกลนคร

358 สามเณรจุลจักร สูตรไชย สระแก้ววารีราม สกลนคร

359 สามเณรอานันดร ดวงดี ศรีบุญเรือง สกลนคร

360 สามเณรตะวัน สีลานุช ศรีสระแก้ว หนองบัวลําภู

361 สามเณรอานนท์ ทองวิไลย์ ศรีสระแก้ว หนองบัวลําภู

362 สามเณรอภิสิทธิ ์คัฒฑเนตร โพธิช์ัยสมสะอาด หนองบัวลําภู

363 สามเณรเจษฎา พันธ์คูณ โพธิช์ัยสมสะอาด หนองบัวลําภู

364 สามเณรสิริวัฒน์ ศุภนัตร์ โพธิช์ัยสมสะอาด หนองบัวลําภู

365 สามเณรณัฐชัย มะนิลสี โพธิช์ัยสมสะอาด หนองบัวลําภู

366 สามเณรศุภกร พรมนอก ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลําภู

367 สามเณรปฏิภาค พานิช สว่างอารมณ์ หนองบัวลําภู

368 สามเณรวิชัย เห็มทอง ป่าโชติการาม หนองบัวลําภู

369 สามเณรนพเก้า เหล่าภักดี โนนรัง ก. หนองบัวลําภู

370 สามเณรเบญจรงค์ เขียวหนู เซกาเจติยาราม บึงกาฬ

371 สามเณรรัตนชัย การพัดชี เซกาเจติยาราม บึงกาฬ

372 สามเณรกิตติศักด์ิ รสหอม เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
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373 สามเณรภาคิน พิกุลศรี เซกาเจติยาราม บึงกาฬ

374 สามเณรพรศิริ ลวกไธสง ไตรภูมิ บึงกาฬ

375 สามเณรพีรพงค์ อินต๊ะ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

376 สามเณรวสันต์ิ นาชัยลาน โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

377 สามเณรสนธยา แพงทุย โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

378 สามเณรเจตนิพัทธ์ ฐานกระโทก ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ

379 สามเณรบพิตร ยศทอง ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ

380 สามเณรพงศ์เทพ ยศทอง ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ

381 สามเณรพีระพงษ์ ราชวงษ์ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ

382 สามเณรธนกร คําเหลือ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ

383 สามเณรโสภณณัฐ ดอกไม้ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ

384 สามเณรอุดมศักด์ิ วาสิงห์หล สุวรรณาราม บึงกาฬ

385 สามเณรเฉลิม คําเมืองมูล ด้ามพร้า อุบลราชธานี

386 สามเณรอนันตพงษ์ นพศรี พิชโสภาราม อุบลราชธานี

387 สามเณรอิทธิชัย ปัดภัย ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

388 สามเณรกานต์ดนัย ศุภบุตร ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

389 สามเณรการัณยภาส ส้มอ่าํ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

390 สามเณรกฤตธร แสนคนึง ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

391 สามเณรไมตรี หล้าสิงห์ วารินทราราม อุบลราชธานี

392 สามเณรณัฐชัย วิลามาตย์ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ

393 สามเณรสุธารักษ์ อุ่นแก้ว เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ

394 สามเณรอภิชัย มณีชัย มหาธาตุ ยโสธร

395 สามเณรอริญชัย สีวะสา มหาธาตุ ยโสธร

396 สามเณรนิตย์ ลูกหวาย ยางตลาด ยโสธร

397 สามเณรวุฒิศักด์ิ สายกองคํา เหมือดขาว ยโสธร

398 สามเณรวุฒิชัย ช่างปรุง บูรพารามใต้ ยโสธร

399 สามเณรเดชโสธรธานี เหมือนตา บูรพารามใต้ ยโสธร
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400 สามเณรปกาศิต บุญบุง้ทอง บูรพารามใต้ ยโสธร

401 สามเณรกิตติกร ขจรสมบัติ บูรพารามใต้ ยโสธร

402 สามเณรธีรเทพ วิชาฤทธิ์ บูรพารามใต้ ยโสธร

403 สามเณรวรวิทย์ เหล็กเจริญ บูรพารามใต้ ยโสธร

404 สามเณรวัชราวุฒิ ทองบ่อ บูรพารามใต้ ยโสธร

405 สามเณรเกียรติศักด์ิ คล่องแคล่ว ศรีบุญเรือง มุกดาหาร

406 สามเณรเจริญชัย นาคเจริญ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ

407 สามเณรกิตติพงษ์ ผุเพ็ชร โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ

408 สามเณรเอกรินทร์ โลเตียะนัน โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ

409 สามเณรปฏิภัทร ประภาสะโนบล มัชฌิมาวาส อุดรธานี

410 สามเณรชัยวัฒน์ สาแขม ป่าอัมพวัน อุดรธานี

411 สามเณรธีระวัฒน์ ไชยราชา โคเขตตาราม อุดรธานี

412 สามเณรนันทชัย ขันตี ศิริมงคล อุดรธานี

413 สามเณรไตรรัตน์ บุญเกิด สระมณี อุดรธานี

414 สามเณรอภิชา ชุมพล สระมณี อุดรธานี

415 สามเณรศุภกิจ จําปา สระมณี อุดรธานี

416 สามเณรชัยมงคล สุพรรณโมกข์ ชัยพร หนองคาย

417 สามเณรสุขุมวิท พุฒมุข ชัยพร หนองคาย

418 สามเณรตั งจิตร ชุมพล ชัยพร หนองคาย

419 สามเณรศักรินทร์ สีกวนชา ชัยพร หนองคาย

420 สามเณรอนุพัฒน์ นาสําแดง ชัยพร หนองคาย

421 สามเณรรัฐภูมิ หิรัญอร ชัยพร หนองคาย

422 สามเณรนิกร มาตวังแสง ศรีษะเกษ หนองคาย

423 สามเณรพีรธัช ปาสาริตา หายโศก หนองคาย

424 สามเณรภานุวัฒน์ จันทร์สว่าง โพนงาม เลย

425 สามเณรพีรพัฒน์ ปะวันนา โพธิศ์รีสมโพธิ เลย

426 สามเณรภากร แสนศรี ศรีวิชัยวนาราม เลย
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427 สามเณรพีรวิชญ์ พรมนิกร ศรีวิชัยวนาราม เลย

428 สามเณรสิทธิชัย ชินพร ศรีวิชัยวนาราม เลย

429 สามเณรพีรพัฒน์ รัตนพล ศรีบุญเรือง เลย

430 สามเณรธีรเดช วงศ์วุวัฒน์ โพนชัย เลย

431 สามเณรกฤตภัค บุญเกิด โพนชัย เลย

432 สามเณรตะวัน ลิ มประยูร ลาดปูท่รงธรรม เลย

433 สามเณรณฐพร ตันคําฮอง ลาดปูท่รงธรรม เลย

434 สามเณรไชยพศ ธิธรรม ลาดปูท่รงธรรม เลย

435 สามเณรนิกร วังคีรี ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)

436 สามเณรพิพัฒนชัย ชาญจระเข้ ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)

437 สามเณรนิพิฐพนธ์ วิระกิจ ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)

438 สามเณรภูมิรินทร์ กํามะนิต ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)

439 สามเณรณัฐพล ละอออ่อน ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)

440 สามเณรดานุวงศ์ มหาราช ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)

441 สามเณรศุภวิชญ์ มะละ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร

442 สามเณรนันทกร วงษาพัด แจ้งแสงอรุณ สกลนคร

443 สามเณรนนท์ธิชา สารภาพ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร

444 สามเณรประสงค์ มัสสาทิตย์ โพธิธ์ัย สกลนคร

445 สามเณรดิศรณ์ เมฆสุวรรณ ศรีบุญเรือง สกลนคร

446 สามเณรศรชัย โทวาท สายทอง หนองบัวลําภู

447 สามเณรวิเศษไชยชาญ กาภูคํา สว่างอารมณ์ หนองบัวลําภู

448 สามเณรนิรุตร์ โพธิข์ี สว่างอารมณ์ หนองบัวลําภู

449 สามเณรปรีดา เด่นดวง เซกาเจติยาราม บึงกาฬ

450 สามเณรวีระชัย หลักคํา เซกาเจติยาราม บึงกาฬ

451 สามเณรฐิติพงศ์ ภูมิภาค โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

452 สามเณรธีรภัทร์ สุนทรวิเศษ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

453 สามเณรธันยสิทธิ ์เสาวรส ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ
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454 สามเณรยุทธพิชัย เพียมูล ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ

455 สามเณรอภินันท์ ขจรโมท ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ

456 สามเณรประกาศิต พูลพล ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ

457 สามเณรกรกฎ สุนีย์ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ

458 สามเณรเจษฎา สังข์เงิน ศรีชมพูวนาราม บึงกาฬ

459 สามเณรคุณากร ทันเต ด้ามพร้า อุบลราชธานี

460 สามเณรธรรมธัช อาสาพงษ์ ด้ามพร้า อุบลราชธานี

461 สามเณรศุภกฤต อนันต์ แจ้งสว่าง อุบลราชธานี

462 สามเณรอยุทธพงษ์ พันธะราช พิชโสภาราม อุบลราชธานี

463 สามเณรไกรวิชญ์ ชํานาญวงษ์ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

464 สามเณรพรชัย สังฆรักษ์ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

465 สามเณรนันทวัฒน์ สัตตารัมย์ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

466 สามเณรธนทรัพย์ แหวนเพ็ชร ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

467 สามเณรณัฐดนัย ชุมนุม ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

468 สามเณรณัฐภัทร แพงไพรี ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

469 สามเณรธีรวัฒน์ ภูคํา ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

470 สามเณรกฤษฎา รามศิริ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

471 สามเณรธฤต รอดเริงร่ืน ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

472 สามเณรพินิจ ไฝงาม ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

473 สามเณรณัฐนนท์ ประภาศรี ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี

474 สามเณรปิติกร เงากระจ่าง วารินทราราม อุบลราชธานี

475 สามเณรพงศธร อารีย์ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ

476 สามเณรวีระ เตรียมสติ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ

477 สามเณรกันต์ธีภพ อัตพงษ์ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ

478 สามเณรอํานาจ ธรรมปัต ห้วยกอย ยโสธร

479 สามเณรภาณุพงษ์ โกยทา บูรพารามใต้ ยโสธร

480 สามเณรวุฒินันท์ ช่างปรุง บูรพารามใต้ ยโสธร
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481 สามเณรจตุรงค์ ศรีจันทร์ บูรพารามใต้ ยโสธร

482 สามเณรพงศ์พิพัฒน์ ไผ่มณี บูรพารามใต้ ยโสธร

483 สามเณรธนบัตร ชื่นตา บูรพารามใต้ ยโสธร

484 สามเณรคิรากร รุ่งแจ้งรัมย์ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ

485 สามเณรจิตรเทพ แสงพงษ์ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ

486 สามเณรภานุวัฒน์ บุตรเครือ ศรีใคร อํานาจเจริญ

487 สามเณรพงษ์พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ ศรีใคร อํานาจเจริญ
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488 พระครูอุดมสิทธกิจ ปสิทฺธิโก ศรีสว่าง อุดรธานี

489 พระครูสถิตธรรมานุยุต ฐิตธมฺโม บ้านบอน หนองคาย

490 พระครูโอภาสปัญญาจารย์ เตชปญฺโญ ศรีวิชัยวนาราม เลย

491 พระครูสารเมธากร อคฺควโร ศรีวิชัยวนาราม เลย

492 พระครูอุทุมพรวนารักษ์ โชติวโร ศรีวิชัยวนาราม เลย

493 พระครูสุมนธรรมนาถ ฐานุตฺตโร ป่าธรรมวิเวก หนองบัวลําภู

494 พระครูวินัยธรวีระชาติ สิทฺธิวโร ศรีสว่าง อุดรธานี

495 พระครูสังฆรักษ์ชัยโย ติกฺขปญฺโญ ศรีบุญเรือง เลย

496 พระปลัดสุธรรม อธิปญฺโญ ศรีบุญเรือง เลย

497 พระสมุห์เฉวียน ขนฺติธโร ศรีวิชัยวนาราม เลย

498 พระใบฎีกาสุชานันท์ สนฺตจิตฺโต เซกาเจติยาราม บึงกาฬ

499 พระอธิการทวีศักด์ิ สุจิตฺโต พิเศษสังฆาลัย หนองคาย

500 พระอธิการณรงค์ คุณาลโย พระธาตุศรีมงคล สกลนคร

501 พระอธิการอมรฤทธิ ์อมโร ศรีบุญเรือง เลย

502 พระนวลจันทร์ จนฺทวํโส มัชฌิมาวาส อุดรธานี

503 พระอาภรณ์ ฐานรโต สุวรรณุทการาม อุดรธานี

504 พระทองลี ปญฺญาธโร ป่าอัมพวัน อุดรธานี

505 พระแสงเดือน ชาคโร ป่าอัมพวัน อุดรธานี

506 พระสิทธิศักด์ิ สิริจนฺโท ป่าอัมพวัน อุดรธานี

507 พระคํานวณ กิตฺติญาโณ ป่าอัมพวัน อุดรธานี

508 พระสุพล สุธมฺโม ป่าอัมพวัน อุดรธานี

509 พระระพีพร พลสทฺโท ป่าอัมพวัน อุดรธานี

บัญชลีงทะเบียน

ผู้สอบผ่านปี ๒๕๖5

บัญชรีายนามพระภิกษุ สามเณร ทีจ่ะเขา้รับประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก เฉพาะภาค ๘ และ ภาค ๑๐

ณ วัดพระธาตเุชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที ่๒๗ เดอืน มถุินายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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510 พระวสันต์ จนฺทวณฺโณ ป่าอัมพวัน อุดรธานี 

511 พระสํารอง ญาณธมฺโม ป่าอัมพวัน อุดรธานี 

512 พระภราเดช คุเณสโก หนองแด่น อุดรธานี

513 พระแดน ชิตมาโร ไวกูลฐาราม อุดรธานี

514 พระชัยยา จิตฺตวโร ศรีโสภณ อุดรธานี

515 พระปัญญา อคฺคจิตฺโต ศรีนคราราม อุดรธานี 

516 พระวิชาญ จนฺทสีโล ศรีนคราราม อุดรธานี 

517 พระหงษ์เรียน สุจิตฺโต ศรีนคราราม อุดรธานี 

518 พระจําปา จตฺตสลฺโล ศรีนคราราม อุดรธานี 

519 พระวิพัฒน์ อภิวณฺโณ ศรีนคราราม อุดรธานี

520 พระเกียรติชัย ปภสฺสโณ สว่างโยมาลัย อุดรธานี

521 พระไวยวัฒน์ วรธมฺโม จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี

522 พระศรายุทธ สรายุทฺโธ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี

523 พระพงค์ปณต กนฺตธมฺโม จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี

524 พระแสวง ผาสุโก จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี

525 พระอนันต์ ยสินฺธโร ดอนคง อุดรธานี

526 พระเจม เมตฺติโก ศิรินทราวาส อุดรธานี

527 พระพรม สุจิรวํโส สะอาดเรืองศรี อุดรธานี

528 พระวรโชติ ถามวโร สะอาดเรืองศรี อุดรธานี

529 พระปิยฉัตร จกฺกวโร สะอาดเรืองศรี อุดรธานี

530 พระเสถียร สิริวฒฺฑโน ศรีชุมพร อุดรธานี

531 พระสัมเริง ปญฺญาวชิโร ศรีชุมพร อุดรธานี

532 พระไชย์ยา สุวโจ ศรีชุมพร อุดรธานี

533 พระพิชยาพร นาควโร ไชยนาถวราราม อุดรธานี

534 พระนิสนัย องฺสุมาลี ไชยนาถวราราม อุดรธานี

535 พระปรีดา สิริปุญฺโญ สว่างอารมณ์ อุดรธานี

536 พระประมวล จกฺกวโร สว่างอารมณ์ อุดรธานี
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537 พระสําอาง ปญฺญาวโร สว่างอารมณ์ อุดรธานี

538 พระวัชรพล วชิรญาโณ สว่างอารมณ์ อุดรธานี

539 พระชัชวาล อภิญาณกวี สว่างอารมณ์ อุดรธานี

540 พระธีรพนธ์ คมฺภีรธมฺโม สว่างอารมณ์ อุดรธานี

541 พระปิติพล ปิยธมฺโม โพธิศ์รีทุง่ อุดรธานี

542 พระอนุสรณ์ สิริภทฺโท โพธิศ์รีทุง่ อุดรธานี

543 พระอุดร ธนปาโล ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี

544 พระพิทักษ์ สีลวฑฺฒโน ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี

545 พระวิรัตน์ วิชิโต นิยมบวร อุดรธานี

546 พระอรรถชัย ญาณวีโร นิยมบวร อุดรธานี

547 พระบุญถม กนฺตธมฺโม อุดมอินทราวาส อุดรธานี

548 พระธีรสิทธิ ์ปญฺญาทีโป อุดมอินทราวาส อุดรธานี

549 พระยุทธนา ธมฺมวโร อุดมอินทราวาส อุดรธานี

550 พระสุฤทธิ ์สีลธโร อุดมอินทราวาส อุดรธานี

551 พระจินดา ทีปงฺกโร อุดมอินทราวาส อุดรธานี

552 พระอุดม โชติวณฺโณ หนองเม็ก อุดรธานี

553 พระประมวล สุธมฺโม ศิริมงคล อุดรธานี

554 พระโกมล นนฺทสาโร มัชฌิมบุรี อุดรธานี

555 พระเทพพร อตฺตทีโป สระมณี อุดรธานี

556 พระอาคม ญาณวีโร สระมณี อุดรธานี

557 พระสังคม อถิวฑฺฒโน สระมณี อุดรธานี

558 พระสุนทร  ญาณธโร อาสาพัฒนาราม อุดรธานี

559 พระชุณหา ปิยธมฺโม ศรีชมชื่น อุดรธานี

560 พระนพพร กตปุญฺโญ ศรีชมชื่น อุดรธานี

561 พระเรืองเดช สมจิตฺโต ดงคํา อุดรธานี

562 พระวิทูล สนฺตจิตฺโต โพธิช์ัยงิ วเหนือ อุดรธานี

563 พระวิชชุกร ธีรปญฺโญ โพธิช์ัยงิ วเหนือ อุดรธานี
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564 พระประเจน กรุตฺตโม โพธิช์ัยงิ วเหนือ อุดรธานี

565 พระพงศักด์ิ ฐิตธมฺโม โพธิช์ัยงิ วเหนือ อุดรธานี

566 พระสถิตย์ ถิรธมฺโม ชัยพร หนองคาย

567 พระสัญญา กิตฺติปญฺโญ ชัยพร หนองคาย

568 พระวีระ มหาปญฺโญ หายโศก หนองคาย

569 พระพลพจน์ สิริวํสเมธี หายโศก หนองคาย

570 พระสมศักด์ิ อภิวโร มีชัยท่า หนองคาย

571 พระปภังกร อินฺทญาโณ ศรีคุณเมือง หนองคาย

572 พระสมรักษ์ ปภสฺสโร ศรีบุญเรือง หนองคาย

573 พระปิยะภัณร์ ขนฺติธโร ยอดแก้ว หนองคาย

574 พระทองดา ปภสฺสโร จอมมณี หนองคาย

575 พระเอกภพ ชยาภินนฺโท มีชัยทุง่ หนองคาย

576 พระวสันต์ ชุติปญฺโญ มีชัยทุง่ หนองคาย

577 พระจินดา กนฺตสีโล เขตนิมิต หนองคาย

578 พระนฤเบศร์ สุภาจาโร บ้านบอน หนองคาย

579 พระนิยม อมรธมฺโม บ้านบอน หนองคาย

580 พระสมคิด ธมฺมวโร วาปีประดิษฐ์ หนองคาย

581 พระแมน อนุตฺตโร สร้างประทาย หนองคาย

582 พระชลธี พรหฺมญาโณ โพธิสมภาร หนองคาย

583 พระใสว กตธมฺโม พระประดิษฐ์ หนองคาย

584 พระอัษฏาวุธ อาวุโธ บ่อน ําสถิตย์ หนองคาย

585 พระปวริศน์ เทวสิริ ศิลาเขตอุดม หนองคาย

586 พระอร่าม อนุตฺตโร ศิลาเขตอุดม หนองคาย

587 พระอดุลย์ มหาลาโภ ศรีบัวบาน หนองคาย

588 พระสุเดชา ปิยธมฺโม อุดมปัญญาราม หนองคาย

589 พระคณิต กนฺตสีโล ศรีบัวบาน หนองคาย

590 พระสงบ อุทโย พุทธประทีป หนองคาย



24/38

ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วัด สนร.คณะจังหวัด

591 พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ อุดมรุกขชาติ หนองคาย

592 พระทักษิณ นรินฺโท พุทธประทีป หนองคาย

593 พระอดุลศักด์ิ สุภกิจฺโจ ป่าส่างคํา หนองคาย

594 พระเจริญชัย ญาณวีโร ท่าล่ีศรีสะอาด หนองคาย

595 พระธวัชชัย ฐิติสโร มงคลศรีนา หนองคาย

596 พระนิติภูมิ ธมฺมธโร ปัจจันตบุรี หนองคาย

597 พระไพทูน กตปุญโญ ศรีบุญเรือง หนองคาย

598 พระโกมล ฐานิสฺสโร โคกสว่าง หนองคาย

599 พระดิเรก ธมฺมพโล จันทรังษีวราราม หนองคาย

600 พระวงศ์วัฒน์ กิตฺติภทฺโท จันทรังษีวราราม หนองคาย

601 พระฉัตริน ฉตฺตินฺโท ศรีบุญเรือง เลย

602 พระจักรพงศ์ จนฺทสุวณฺโณ ศรีบุญเรือง เลย

603 พระวิทยา จนฺทวํโส โพนงาม เลย

604 พระอภิวัฒน์ ขนฺติวฑฺฒโน โพนงาม เลย

605 พระสยาม ถาวโร โพนงาม เลย

606 พระสัญญา สญฺญโม โพธิศ์รีสมโพธิ เลย

607 พระถาวร กตทีโป ศรีวิชัยวนาราม เลย

608 พระมิตรชาย ฐานิสฺสโร โพนทัน เลย

609 พระวัฒนา สิริสุวณฺโณ ศรีบุญเรือง เลย

610 พระยุทธศักด์ิ ยนฺตสีโล ศรีบุญเรือง เลย

611 พระสยาม เขมิโย ศรีบุญเรือง เลย

612 พระทานนุวัตร สุวฑฺฒโน ศรีบุญเรือง เลย

613 พระกิตติ ธมฺมเตโช ศรีบุญเรือง เลย

614 พระสําราญ จนฺทสาโร ศรีเวียงชัย เลย

615 พระพิสิษฐ์ จรณธมฺโม ศรีอุมุงวนาราม เลย

616 พระวันชัย กิตฺติโสภโณ ผานกเค้า เลย

617 พระพิชัย สุนฺทโร ผานกเค้า เลย
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618 พระวิภูมิ วรชิกโร สะพานยาว เลย

619 พระรังสรรค์ ฐานวฑฺโฒ ศรีสงคราม เลย

620 พระพันธิระ ปภสฺสโร ศรีสงคราม เลย

621 พระไกรสร ขนฺติโต ศรีสงคราม เลย

622 พระณัฏฐพล  ปญฺญาวุฑฺโฒ ป่าคูณคําวิปัสสนา สกลนคร

623 พระปรีชา จิรวฑฺฒโน สะพานศรี สกลนคร

624 พระเสกสรรค์ ธมฺมรํสี สว่างอารมณ์ สกลนคร

625 พระสุรศักด์ิ ฐานกโร อรุณแสงทอง สกลนคร

626 พระธนพงษ์ ปุญญกาโม บูรพา สกลนคร

627 พระChea คุณวโร ศรีสระแก้ว หนองบัวลําภู

628 พระสุรชาติ สํวโร ศรีสระแก้ว หนองบัวลําภู

629 พระอดิศักด์ิ พลญาโณ สายทอง หนองบัวลําภู

630 พระภานุเดช ภูริวฑฺฒโณ สายทอง หนองบัวลําภู

631 พระถามพัฒน์ ถาวรธมฺโม สายทอง หนองบัวลําภู

632 พระสวัสด์ิ ฐานกโร สุวรรณาราม หนองบัวลําภู

633 พระประทีป วณฺณธโร สุวรรณาราม หนองบัวลําภู

634 พระขุนพล พลวฑฺโฒ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู

635 พระสุวิทย์ สิริวฑฺฒโน ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู

636 พระกิตติพันธ์ ทีปธมฺโม ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

637 พระคมสันต์ สนฺตจิตฺโต ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

638 พระพงษ์ศธร พลวุฑฺโฒ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

639 พระปิยะฉัตร สุทธิมโณ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

640 พระยุทธชัย เสฏฺฐจิตฺโต ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

641 พระฤทธิชัย อริญฺชโย ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

642 พระธีระพงษ์ พุทฺธสโร ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

643 พระกฤษกร กิตฺติปาโล ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

644 พระสาคร ฐานิสสโร ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
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645 พระประวิต จารุธมฺโม ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

646 พระปรีชา เขมาจาโร สว่างอารมณ์ หนองบัวลําภู

647 พระประทีป ขนฺติโก สว่างอารมณ์ หนองบัวลําภู

648 พระอรรถพล ธมฺมิโก สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู (ธ)

649 พระรุ่งพร ฐิตจิตฺโต สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู (ธ)

650 พระเอม ปสนฺโน สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู (ธ)

651 พระวรวุฒิ สํวุฑฺโฒ สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู (ธ)

652 พระธฤติพันธ์ ฐิตโสภโณ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ

653 พระชินกร จนฺทโสภโณ ไตรภูมิ บึงกาฬ

654 พระศฐาพงศ์ มหิสฺธิโก อรัญญวิเวก บึงกาฬ

655 พระคํามอญ กนฺตสีโล อรัญญวิเวก บึงกาฬ

656 พระมานัสชัย ฐิตมานโส อรัญญวิเวก บึงกาฬ

657 พระสุขสันต์ สนฺติกโร สุทธาวาส บึงกาฬ

658 พระชัยณรงค์ ฐิตธมฺโม สุวรรณาราม บึงกาฬ

659 พระสุวิทย์ ฐิตวํโส ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ

660 พระนิติพล อาสโภ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ

661 พระเพชรนรินทร์ สิริจนฺโท แจ้งสว่าง อุบลราชธานี

662 พระอภิสิทธิ ์อินฺทวณฺโณ พิชโสภาราม อุบลราชธานี

663 พระทองใบ กนฺตสาโร สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

664 พระสิทธิโชค หิริสมฺปนฺโน ศิริวราวาส ศรีสะเกษ

665 พระวชิรากร วชิรปญฺโญ พระธาตุพนม นครพนม

666 พระสุรชัย ชิตมาโร ศรีเทพประดิษฐาราม นครพนม (ธ)

667 พระปัญญา ปญฺญาธโร ฟ้าหยาด ยโสธร

668 พระอานนท์  ถาวโร บ้านเก่าบ่อ อํานาจเจริญ

669 พระสันติชัย  ฐิตสาโร บ้านเก่าบ่อ อํานาจเจริญ

670 พระอภิชาติ  ญาณธโร บ้านเก่าบ่อ อํานาจเจริญ

671 พระอลงกรณ์  ปญฺญาธโร อนงคาราม อํานาจเจริญ
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672 พระอนุรักษ์  อนุตฺตโร ศรีใคร อํานาจเจริญ
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673 พระคมกฤษ ชยวุฑฺโฒ โพธิศ์รีสว่าง อุดรธานี

674 พระนันทวัฒน์ สุนฺทโร ป่าอัมพวัน อุดรธานี

675 พระคมกฤษช์ ทนฺตจิตฺโต ป่าอัมพวัน อุดรธานี

676 พระชัยอาด ธีรปญฺโญ ศรีนคราราม อุดรธานี 

677 พระภิรชัย ธนปญฺโญ ศิรินทราวาส อุดรธานี

678 พระนพดล อปฺปกิจฺโจ ศิรินทราวาส อุดรธานี

679 พระสถิรวัฒน์ ปภากโร สะอาดเรืองศรี อุดรธานี

680 พระกฤษฎา โชติโก สะอาดเรืองศรี อุดรธานี

681 พระพิชิต ขนฺติธมฺโม นิยมบวร อุดรธานี

682 พระสุรไกร สุขิโต นิยมบวร อุดรธานี

683 พระสมนึก จิตธมฺโม มัชฌิมบุรี อุดรธานี

684 พระบัวศร จนฺทโก สระมณี อุดรธานี

685 พระกิตติพศ สติสมฺปนฺโณ ศรีษะเกษ หนองคาย

686 พระบุญชู ปิยธมฺโม พระธาตุราษฎร์บํารุง หนองคาย

687 พระเสกสรร ผาสุโก เขตนิมิต หนองคาย

688 พระอัครตฐาเมธานนท์ ชยปาโล โพธิสมภาร หนองคาย

689 พระสมยศ ปภงฺกโร ป่าส่างคํา หนองคาย

690 พระสงวน จารุวณฺโณ สมุหนาค หนองคาย

691 พระอนงค์ อินฺทปญฺโญ โสภาพิมุข หนองคาย

692 พระธนาธิป จิตฺตสํวโร หายโศก หนองคาย

693 พระอนันต์ อมโร หายโศก หนองคาย

694 พระประวิทย์ ธมฺมวโร โพนงาม เลย

695 พระHUU PHUOC นาโถ โพธิง์าม เลย

696 พระโกสินทร์ มหาปคุโณ ศรีวิชัยวนาราม เลย

697 พระธงชัย เตชปญฺโญ ศรีบุญเรือง เลย

698 พระอินแปง วิสุทฺโธ ศรีสงคราม เลย

699 พระนิกร จารุวณฺโณ ศรีสงคราม เลย
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700 พระวีระพงษ์ ญาณวฑฺฒโน ลาดปูท่รงธรรม เลย

701 พระอุทัย ธมฺมสโร ลาดปูท่รงธรรม เลย

702 พระกันหา ญาณวีโร ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

703 พระรุ่งเรือง สุจิตฺโต เซกาเจติยาราม บึงกาฬ

704 พระจิระเดช จิรสุโภ อรัญญวิเวก บึงกาฬ

705 พระสรณดล กนฺตสีโล  โขงเจียม อุบลราชธานี

706 พระฤทธิไกร อิทฺธิปุญฺโญ คําเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี

707 พระสินชัย นาโค ศรีอุดม อุบลราชธานี

708 พระสัญญา ยสินฺธโร พิชโสภาราม อุบลราชธานี

709 พระธนพล เขมธมฺโม พิชโสภาราม อุบลราชธานี

710 พระสมถิ่น ขนฺติสาโร สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

711 พระวินัย สนฺตจิตฺโต สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

712 พระเพลิง วิจาโร สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

713 พระจิรเดช ธมฺมวโร สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

714 พระปรมาพงษ์ ปริปุณฺโณ โนนม่วง ศรีสะเกษ

715 พระเจตน์ ธนปญฺโญ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ)

716 พระชัยยา กิตฺติธโร ประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ (ธ)

717 พระสิทธิชัย  ชาตวีโร ศรีใคร อํานาจเจริญ

718 สามเณรไชยเงิน วงทับซ้าย สังคาว อุดรธานี

719 สามเณรธนวัฒน์ มีพันธ์ สังคาว อุดรธานี

720 สามเณรอรรถกร กัณหาสี หนองแด่น อุดรธานี

721 สามเณรกิตตินันท์ จันทร์เอียด ไวกูลฐาราม อุดรธานี

722 สามเณรทศพล เกษศรี ไวกูลฐาราม อุดรธานี

723 สามเณรบุญทวี  แบกบุญ ไวกูลฐาราม อุดรธานี

724 สามเณรบวรพจน์  ตลอดไธสง ไวกูลฐาราม อุดรธานี

725 สามเณรพินิจพงษ์ ภูพลผัน ไวกูลฐาราม อุดรธานี

726 สามเณรจิรายุ ภูผาลี ใหม่สัญญาศิริเขต อุดรธานี
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727 สามเณรภภัทรบดี ภูมิประชา ใหม่สัญญาศิริเขต อุดรธานี

728 สามเณรบุญชู พินิจมนตรี ใหม่สัญญาศิริเขต อุดรธานี

729 สามเณรกิตติพศ คําทองดี ศรีนคราราม อุดรธานี 

730 สามเณรปริน   สกุลคู ศรีนคราราม อุดรธานี 

731 สามเณรศรัณย์  บุญทา ศรีนคราราม อุดรธานี 

732 สามเณรกิตติพงษ์  ทะวิลา ศรีนคราราม อุดรธานี 

733 สามเณรพลวัฒน์ ปัญญาวงค์ ศรีนคราราม อุดรธานี 

734 สามเณรศราวุฒิ ศรีบุรินทร์ ทุง่สว่างปะโค อุดรธานี

735 สามเณรธีรศักด์ิ แสนทวีสุข ทุง่สว่างปะโค อุดรธานี

736 สามเณรณัฐพล สรวงศิริ ศรีชุมพร อุดรธานี

737 สามเณรณัฐพงษ์ เชียงษาวงศ์ ศรีชุมพร อุดรธานี

738 สามเณรอิทธิกร หินแก้ว ศรีชุมพร อุดรธานี

739 สามเณรจิรวีย์ ไชยราช ศรีชุมพร อุดรธานี

740 สามเณรจิตรกร กะโสพิล ศรีชุมพร อุดรธานี

741 สามเณรสัญลักษณ์ อุตรนคร ศรีสวาท อุดรธานี

742 สามเณรธรรมวัฒน์ โอชารส ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี

743 สามเณรกํานัน วรรณจันทร์ อุดมอินทราวาส อุดรธานี

744 สามเณรธาวิน อุตมะชะ อุดมอินทราวาส อุดรธานี

745 สามเณรศุภณัฐ ฉลวยงาม อุดมอินทราวาส อุดรธานี

746 สามเณรศุภวัฒน์ ดวงจิตร อุดมอินทราวาส อุดรธานี

747 สามเณรธนพล กล้าหาญ หนองเม็ก อุดรธานี

748 สามเณรณัฐฐินันท์ รักษาภักดี หนองเม็ก อุดรธานี

749 สามเณรจิรายุ เครือเพียกุล หนองเม็ก อุดรธานี

750 สามเณรบัญญวัต นีอํามาตย์ หนองเม็ก อุดรธานี

751 สามเณรธนพล เพียแก้ว หนองเม็ก อุดรธานี

752 สามเณรศราวุธ ภูมิศรีแก้ว หนองเม็ก อุดรธานี

753 สามเณรอนุตรา คําวิเชียร ศิริมงคล อุดรธานี
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754 สามเณรสุทธิชัย กรณีย์ ศิริมงคล อุดรธานี

755 สามเณรอนวัฒน์ การี ศิริมงคล อุดรธานี

756 สามเณรกฤตวิทย์ บุตรชาดา ศิริมงคล อุดรธานี

757 สามเณรชาคริต จิตมั่น ศิริมงคล อุดรธานี

758 สามเณรดัสกร แก้วคําฝา ศิริมงคล อุดรธานี

759 สามเณรอดิศักด์ิ ชุมมา ศิริมงคล อุดรธานี

760 สามเณรธนพันธ์ คงปราโมทย์ ศิริมงคล อุดรธานี

761 สามเณรปารเมศ จําปีคุณ ศิริมงคล อุดรธานี

762 สามเณรประวิต ทรัพย์กล่ิน ศิริมงคล อุดรธานี

763 สามเณรชาญณรงค์ สมศรีงาม สระมณี อุดรธานี

764 สามเณรภรลภัส แก้วพิกุล สระมณี อุดรธานี

765 สามเณรอภินันท์ ศิรวราพันธ์กุล สระมณี อุดรธานี

766 สามเณรรัฐภูมิ ภูมิมิตร สระมณี อุดรธานี

767 สามเณรผดุงศักด์ิ สังฆศรี ศรีชมชื่น อุดรธานี

768 สามเณรน ําเพ็ชร บุญเกิด ศรีชมชื่น อุดรธานี

769 สามเณรหฤษฎิ ์บุญโนนแต้ ศรีชมชื่น อุดรธานี

770 สามเณสิทธิพงษ์ สาหล้า ดงคํา อุดรธานี

771 สามเณรอดิศร  ทนิลรัมย์ ดงคํา อุดรธานี

772 สามเณรอดิเรก ประกอบใส ดงคํา อุดรธานี

773 สามเณรธีรภัทร พิมพ์พระศรี ดงคํา อุดรธานี

774 สามเณรพัสกร อสิพงษ์ ดงคํา อุดรธานี

775 สามเณรสามารถ มูลเจริญ โพธิช์ัยงิ วเหนือ อุดรธานี

776 สามเณรไกรศร ธรรมรักษา ป่าภูก้อน อุดรธานี (ธ)

777 สามเณรก้องหล้า ภานนท์ ป่าภูก้อน อุดรธานี (ธ)

778 สามเณรภูวนัย แก้วต่ึง ชัยพร หนองคาย

779 สามเณรฉัตรมงคล พลเทพ ชัยพร หนองคาย

780 สามเณรอานนท์ พันธชุม โพธิช์ัย หนองคาย
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781 สามเณรแปง แสงสวาด โพธิช์ัย หนองคาย

782 สามเณรธนสร ธ.น.แพน หายโศก หนองคาย

783 สามเณรเสกสรร อุดปัญจา ศรีสุมังคล์ หนองคาย

784 สามเณรกนกกร ทวีโชค ศรีสุมังคล์ หนองคาย

785 สามเณรณัฐพงษ์ บัวแก้ว ศรีสุมังคล์ หนองคาย

786 สามเณรชัยณรงค์ มูลยาพอ ประดิษฐ์ธรรมคุณ หนองคาย

787 สามเณรนนท์ทกร แสนละมุล สระแก้ว หนองคาย

788 สามเณรประชา โยธาศรี พระธาตุราษฎร์บํารุง หนองคาย

789 สามเณรภานุวัฒน์ วงศ์ละคร พระธาตุราษฎร์บํารุง หนองคาย

790 สามเณรศุภโชค อาสาธรรม พระธาตุราษฎร์บํารุง หนองคาย

791 สามเณรศักด์ิดิธัช แววศรี จอมมณี หนองคาย

792 สามเณรธวัชชัย คําประเวศน์ จอมมณี หนองคาย

793 สามเณรธนภัทร เล็กอ่อน จอมมณี หนองคาย

794 สามเณรรพีพัฒน์ เดชไชย จอมมณี หนองคาย

795 สามเณรอนุชิต บุตธิสาร จอมมณี หนองคาย

796 สามเณรบูรพา ทัดเหว่า จอมมณี หนองคาย

797 สามเณรปิยะวัฒน์ จันทร์คํา บ้านบอน หนองคาย

798 สามเณรธนากร บุญนาค บ้านบอน หนองคาย

799 สามเณรธนพล ทองรักษ์ บ้านบอน หนองคาย

800 สามเณรธวัชชัย ยืนนาน บ้านบอน หนองคาย

801 สามเณวรัญญู กินรี โกเสยเขต หนองคาย

802 สามเณรทักษ์ดนัย สารวงค์ เขตอุดม หนองคาย

803 สามเณรพงค์วรินท์ แสนสิทธิ์ เขตอุดม หนองคาย

804 สามเณรสุธินันท์ มารศิริ เขตอุดม หนองคาย

805 สามเณรปิติ บุตรวงศ์ เขตอุดม หนองคาย

806 สามเณรอรรถพล นิยะนุช โพนงาม หนองคาย

807 สามเณรอนุชา พันทชุม มณีโคตร หนองคาย
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808 สามเณรปงศ์ปณต ตู้พิมาย ไทย หนองคาย

809 สามเณรพูนทรัพย์ พูลทอง โนนพระแก้ว หนองคาย

810 สามเณรเตวิช เจริญเกียรติ อัมพวัน หนองคาย

811 สามเณรอติรุศ กลูขุนทด อัมพวัน หนองคาย

812 สามเณรสิทธิชัย ลีดอนงิ ว อัมพวัน หนองคาย

813 สามเณรจิรภัทร   พิลาคุณ ศรีบุญเรือง เลย

814 สามเณรวีรศักด์ิ พลยืน ศรีบุญเรือง เลย

815 สามเณรพิชัยภูษิต วังคีรี โพนงาม เลย

816 สามเณรัฐภูมิ จิตรไชสง ศรีบุญเรือง เลย

817 สามเณรณัฐพงษ์ สุขศรี ศรีบุญเรือง เลย

818 สามเณรกฤษดา หลงสิม ศรีบุญเรือง เลย

819 สามเณรพงศกร จําปา ศรีบุญเรือง เลย

820 สามเณรปุญญพัฒน์ แสนจัน ศรีบุญเรือง เลย

821 สามเณรธนกร สุดเพียร โพนชัย เลย

822 สามเณรบวรศักด์ิ จันทะคุณ โพนชัย เลย

823 สามเณรวีรภัทร เชื อบุญมี โพนชัย เลย

824 สามเณรสุรพล สารพันธ์ ศรีสงคราม เลย

825 สามเณรธนวัฒน์  วิเศษดี ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)

826 สามเณรพรไท อินธิแสง แจ้งแสงอรุณ สกลนคร

827 สามเณรศิริวิทย์ ใจศิริ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร

828 สามเณรธนากร เพ็ญคํา พระธาตุศรีมงคล สกลนคร

829 สามเณรทศพล บาลลา ศรีบุญเรือง สกลนคร

830 สามเณรธนกฤษ ศูนย์ยันต์ ศรีบุญเรือง สกลนคร

831 สามเณรภูวดล ธรรมวสุกุล ศรีบุญเรือง สกลนคร

832 สามเณรโชติพิพัฒน์ ทัศคร สระแก้ววารีราม สกลนคร

833 สามเณรพัธดนย์ สุรินราช ศรีบุญเรือง สกลนคร

834 สามเณรผดุงศักด์ิ เงินงาม ศรีบุญเรือง สกลนคร
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835 สามเณรกชกร ท่อนจันทร์ ศรีบุญเรือง สกลนคร

836 สามเณรอาทิตย์ นพคุณ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร

837 สามเณรภานุพงศ์ วงศ์ษร โพธิช์ัย สกลนคร

838 สามเณรวุฒิกร เคนตา ศรีสระแก้ว หนองบัวลําภู

839 สามเณรธวัชชัย ชมภูวิเศษ ศรีสระแก้ว หนองบัวลําภู

840 สามเณรพีรพัฒน์ โอดเวหน ศรีสระแก้ว หนองบัวลําภู

841 สามเณรศุภวิชญ์ อิติบุตตา สายทอง หนองบัวลําภู

842 สามเณรณัฐพงษ์ เลียบไทยสง โพธิท์อง หนองบัวลําภู

843 สามเณรอานัส โต๊ะลีบํารุง ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลําภู

844 สามเณรรชตะ พะชะ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลําภู

845 สามเณรทัศนัย วรรณพัฒน์ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลําภู

846 สามเณรธรรมจักร ยิ มเนียม ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู

847 สามเณรศรันย์ชัย ชาธรรม ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู

848 สามเณรอนุวัต จําศักด์ิ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

849 สามเณรจักรภัทร อัฒจักร ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

850 สามเณรราชิต นามไชย ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู

851 สามเณรโชติพงษ์ สีหามาตย์ สว่างอารมณ์ หนองบัวลําภู

852 สามเณรธีรภัทร แพงน้อย ป่าโชติการาม หนองบัวลําภู

853 สามเณรธนาวุฒิ บุญเลี ยง โนนรัง ก. หนองบัวลําภู

854 สามเณรธนกฤต ศรีราชา ไตรภูมิ บึงกาฬ

855 สามเณรบดินทร์ อุสาพรหม ไตรภูมิ บึงกาฬ

856 สามเณรวีรภัทร ทองนํา ไตรภูมิ บึงกาฬ

857 สามเณรธีระศักด์ิ พระโรจน์ ไตรภูมิ บึงกาฬ

858 สามเณรธีรเทพ ศรีพลน้อย ไตรภูมิ บึงกาฬ

859 สามเณรศุภคม ยะแสง ไตรภูมิ บึงกาฬ

860 สามเณรพีรภัทร พิมพ์ท่าโพธิ์ ไตรภูมิ บึงกาฬ

861 สามเณรโสภณวิชณ์ พหลทัพ ไตรภูมิ บึงกาฬ
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862 สามเณรธนชัย พลวงษา โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

863 สามเณรทีปกร ทิพวัต โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

864 สามเณรคชาภรณ์ อุปมนต์ สุวรรณาราม บึงกาฬ

865 สามเณรพชรดนัย ฟุง้สวรรค์ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ

866 สามเณรรณฤทธิ ์คําประสาน ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ

867 สามเณรศุภกฤต เทพชมภู ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ

868 สามเณรพีรยุทธ วามะขันธ์ คําเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี

869 สามเณรวรเมธ เร่ิมชัย สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

870 สามเณรดบัสวิน สุภะสอน สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

871 สามเณรณัฐพล  พละการ วารินทราราม อุบลราชธานี

872 สามเณรชัยชนะ บุญเสริม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

873 สามเณรโย่มะ ยามาโนะ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

874 สามเณรสุเทพ หมุนวงษ์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

875 สามเณรศตวรรษ พันธุกาง บ้านกู่ ศรีสะเกษ

876 สามเณรธํามรงค์ โพนปลัด เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ

877 สามเณรจิตติพัฒน์ ตาชั่ง เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ

878 สามเณรธนกร นิลเพ็ชร เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ

879 สามเณรจิรภัทร วันทะวงษ์ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ)

880 สามเณรวัทธิกร สุขขารมย์ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ)

881 สามเณรธีรศักด์ิ บุญตะวัน บูรพารามใต้ ยโสธร

882 สามเณรกิติพงษ์   วังญาติ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ

883 สามเณรฐิติวัสส์  คะนานาม โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ

884 สามเณรวีรพล กันยะสินธุ์ สระเกษ อํานาจเจริญ

885 สามเณรสิริวัฒน์  คูณเมือง บ่อชะเนง อํานาจเจริญ

886 สามเณรปิยะวัฒน์ วงศ์คําจันทร์ ป่าวิเวกโนนแคน อุดรธานี

887 สามเณรยุทธนา  พาทา ไวกูลฐาราม อุดรธานี

888 สามเณรยสินธร ด้นดั น ศิรินทราวาส อุดรธานี
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889 สามเณรวณัยชนก ศรีโพอุ่น บูรพา อุดรธานี

890 สามเณรตุลากรณ์ บุตรอินทร์ ศรีชุมพร อุดรธานี

891 สามเณรกมล เครือนิล ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี

892 สามเณรสิทธิโชค โพธิป์ัสสา อุดมอินทราวาส อุดรธานี

893 สามเณรศุกลวัฒน์ สาสนสิทธิ์ อุดมอินทราวาส อุดรธานี

894 สามเณรชินกร ขจรบุรี อุดมอินทราวาส อุดรธานี

895 สามเณรผาภูมิ สมสนุก อุดมอินทราวาส อุดรธานี

896 สามเณรธาวิน เยาวนันท์ อุดมอินทราวาส อุดรธานี

897 สามเณรชัยพัทธ์ เงาะเศษ ศิริมงคล อุดรธานี

898 สามเณรอรรถพร ผ่องแผ้ว ศิริมงคล อุดรธานี

899 สามเณรธนพล สิทธิบุญ ศิริมงคล อุดรธานี

900 สามเณรพีรพงษ์ รัตชาตา ศิริมงคล อุดรธานี

901 สามเณรวราวุฒิ ศรีจันทร์กลาง โนนสว่าง อุดรธานี (ธ)

902 สามเณรกฤษเรศ ภูแช่มโชติ ชัยพร หนองคาย

903 สามเณรนัธทวัฒน์ ผดาวัลย์ จอมมณี หนองคาย

904 สามเณรปวริศ ศรีคลัง ป่าส่างคํา หนองคาย

905 สามเณรจักรชัย เชื อทอง ป่าส่างคํา หนองคาย

906 สามเณรบูรพา เบือดขุนทด ป่าส่างคํา หนองคาย

907 สามเณรธีรภัทร   วิลาพา ศรีบุญเรือง เลย

908 สามเณรภัทรพล พันธ์แจ่ม ศรีบุญเรือง เลย

909 สามเณรกิตติชัย บุตรดา ศรีบุญเรือง เลย

910 สามเณรคงนุพันธ์ คําเกษ โพนชัย เลย

911 สามเณรพลากร ด่อนแผ้ว โพนชัย เลย

912 สามเณรภูมินทร์ แก้วบ่อ โพนชัย เลย

913 สามเณรณรงค์ชัย นนท์เข็มพรม โพนชัย เลย

914 สามเณรณัฐสิทธิ ์สุภาษิ โพนชัย เลย

915 สามเณรกิตติธัช แซ่ซื อ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย
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916 สามเณรเดชา ตันทอง ลาดปูท่รงธรรม เลย

917 สามเณรวรโชติ มาตรนอก ลาดปูท่รงธรรม เลย

918 สามเณรเศรษฐบุตร นาแพงรัตน์ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร

919 สามเณรสิทธิพล ดอนน้อย พระธาตุศรีมงคล สกลนคร

920 สามเณรชัยชนะ พินแพทย์ ศรีสระแก้ว หนองบัวลําภู

921 สามเณรอิทธิพล นาทสีทา ศรีสระแก้ว หนองบัวลําภู

922 สามเณรพีรพัฒน์ สีพิมพิมพ์สอ ศรีสระแก้ว หนองบัวลําภู

923 สามเณรสถิตธรรม พานคํา สุวรรณาราม หนองบัวลําภู

924 สามเณรนพเดช  สอนพิมพ์ คีรีวรรณบรรพต หนองบัวลําภู

925 สามเณรธนภูมิ คงโนนนอก คีรีวรรณบรรพต หนองบัวลําภู

926 สามเณรวีระศักด์ิ จันทะนิด สุวรรณาราม หนองบัวลําภู

927 สามเณรฐิติ หาบุตร คีรีวรรณบรรพต หนองบัวลําภู

928 สามเณรวันเฉลิม ยกชู ป่าโนนทอง หนองบัวลําภู

929 สามเณรธีรศักด์ิ โพธิศ์รีหา ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู

930 สามเณรวชิรพล บุญกอด ไตรภูมิ บึงกาฬ

931 สามเณรวุฒิชัย พรมสิงห์ ไตรภูมิ บึงกาฬ

932 สามเณรพีระภัทร สีพลน้อย ไตรภูมิ บึงกาฬ

933 สามเณรอนุชา พิมพ์โคตร ไตรภูมิ บึงกาฬ

934 สามเณรวีรภาพ ลีพรม ไตรภูมิ บึงกาฬ

935 สามเณรพงศธร กุตสี โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

936 สามเณรอัครพล สมประสงค์ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

937 สามเณรอัมรินทร์ เสริมศรีพงษ์ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

938 สามเณรอานนท์ พินันท์ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ

939 สามเณรนัฐพล ภักดีสวัสด์ิ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ

940 สามเณรรัฐศาสตร์ เหมกุล ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ

941 สามเณรธนกร พระประเสริฐ มหาวนาราม อุบลราชธานี

942 สามเณรอุดมศักด์ิ เกตุนอก ดงบัง อุบลราชธานี
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943 สามเณรธีระวัฒน์    บุญเจริญ ปากน ํา อุบลราชธานี

944 สามเณรอดิเทพ  วงศ์เสน ปากน ํา อุบลราชธานี

945 สามเณรสุรศักด์ิ ธานี คําเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี

946 สามเณรธนดล จารุจิตร คําเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี

947 สามเณรเตวิช จํารัส พิชโสภาราม อุบลราชธานี

948 สามเณรพุทธิชาติ กาญจนโศภิต สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

949 สามเณรภาคภูมิ ทองรอง สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

950 สามเณรอรรถกร ชาวลําเนา สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

951 สามเณรสิทธิโชค แสงคุณเมือง สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

952 สามเณรธานินทร์ คําสุณี สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี

953 สามเณรนิธิพัฒน์ บัวเขียว บ้านกู่ ศรีสะเกษ

954 สามเณรกิตติธรรม ไชยมูล เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ

955 สามเณรกิตติวินท์ วรเชษฐ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ

956 สามเณรธัมมาวุธ แก้วมงคล เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ

957 สามเณรภควุฒิ นาสินสร้อย วินิจธรรมาราม ยโสธร

958 สามเณรทวีศักด์ิ  จันทา ปัจฉิมวัน อํานาจเจริญ

959 สามเณรณรงค์ฤทธิ ์ศรีสุข ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ)


