
ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียน พัดยศ
1 พระครูปิยสิริธรรม วาฬุกรมณีทุง่ หนองคาย พัดหน้านาง
2 พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ โพธิ์ชัยพฤกษ์ หนองคาย พ้ืนแพรสีแดง
3 พระครูธ ารงคุณาธาร ศิริบุญธรรม หนองบัวล าภู ดา้มไม้
4 พระครูปลัด นันทะชัยย์ นนฺทชโย โพนงาม (บูรพาภริมย)์ สกลนคร
5 พระปลัด ชัยนรินทร์ ชยาภวิฑฺฒนเมธี ศรีบุญเรือง เลย
6 พระปลัด วิมล สุจิตฺโต เนรมิตวิปัสสนา เลย
7 พระปลัด ณัฐพงษ์ นาถกโร ศิริบุญธรรม หนองบัวล าภู
8 พระครูสังฆรักษ์ เด่นชัย เขมวโร หนองแด่น อุดรธานี
9 พระสมุห์ กฤติพสิิฐ กิตฺติธมฺโม โพธิ์ชัย หนองคาย

10 พระสมุห์ ธีระพนัธ์ าณธีโร ศรีบุญเรือง เลย
11 พระใบฎีกา พงษ์ศักด์ิ ภทฺราวุโธ โพธิ์ศรีแก้ว มุกดาหาร
12 เจ้าอธิการไพบูลย์ ธมฺมวโร ศรีบุญเรือง เลย
13 เจ้าอธิการพงษ์ชัย รวิว โส ทุง่สว่าง ศรีสะเกษ
14 พระเดชสิทธิ์ ชาคโร บวรรัตนคุณ อุดรธานี
15 พระพงศธร ปภงฺกโร อัมพวันวิทยาราม อุดรธานี
16 พระทินกร ตกุสโล ป่าอัมพวัน อุดรธานี
17 พระจีรศักด์ิ จารุธมฺโม ป่าอัมพวัน อุดรธานี
18 พระสุรพล ตปุญฺโ ป่าอัมพวัน อุดรธานี
19 พระทวีศักด์ิ จิรธมฺโม โพธิ์ชัยศรี อุดรธานี
20 พระอาคม จิตปุญฺโ โพธิ์ชัยศรี อุดรธานี
21 พระวัชรชัย ปิยสีโล จันทราราม อุดรธานี
22 พระปัญญา กิตฺติปุญฺโ ศรีนคราราม อุดรธานี
23 พระชัยพร อคฺคธมฺโม ศรีนคราราม อุดรธานี
24 พระสุธาธร เตชธมฺโม สว่างโยมาลัย อุดรธานี
25 พระณัฐพงษ์ โสภโณ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี
26 พระสมยงค์ สมจิตฺโต ศิรินทราวาส อุดรธานี

บญัชรีายนามพระภิกษุสามเณรทีจ่ะเขา้รับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘ และ ภาค ๑๐

ณ  วัดพระธาตเุชงิชมุ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที ่๒๗ เดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้สอบผ่าน ป ี2564
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27 พระศักด์ิดา สุทฺธิ าณโมลี ศิรินทราวาส อุดรธานี พัดหน้านาง
28 พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน บูรพา อุดรธานี พ้ืนแพรสีแดง
29 พระวสันต์ อาจาโร ศรีชุมพร อุดรธานี ดา้มไม้
30 พระวีระศักด์ิ กิตฺตสารเมธี สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
31 พระเอกราช อิสฺสโร สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
32 พระพทุธพฒัน์ พทฺุธสโร สว่างอารมณ์ อุดรธานี
33 พระสุวิทย์ สุวิชฺโช ศรีสวาท อุดรธานี
34 พระส ารวย สิริภทฺโท มัชฌิมบุรี อุดรธานี
35 พระมนตรี สิรินฺธโร มัชฌิมบุรี อุดรธานี
36 พระชาญยุทธ กิตฺติปญฺโ ศรีชมชืน่ อุดรธานี
37 พระพรามณ์วิชิต านุตฺตโร ดงค า อุดรธานี
38 พระวุฒิชัย วชิรธมฺโม ดงค า อุดรธานี
39 พระประกอบ อุปสโม โพธิ์ชัยง้ิวเหนือ อุดรธานี
40 พระวีรภัทร ธมฺมภทฺโท โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ)
41 พระพงษ์ศักด์ิ จนฺทปญฺโ ชัยพร หนองคาย
42 พระธีระพงษ์ กตปุญฺโ ชัยพร หนองคาย
43 พระนัฐชา ถาวรธมฺโม ชัยพร หนองคาย
44 พระอริญชัย จนฺทธมฺโม ชัยพร หนองคาย
45 พระสุบิน กิตฺติสาโร ศรีชมชืน่ หนองคาย
46 พระจิโรจน์ คมฺภีรเมธี โพธิ์ชัย หนองคาย
47 พระวชิรวิทย์ วชิร าโณ ศรีคุณเมือง หนองคาย
48 พระสุเมธ สุเมโธ ยอดแก้ว หนองคาย
49 พระนพรัตน์ กิตฺติรตโน ยอดแก้ว หนองคาย
50 พระไพรวัลย์ กลฺลยาโณ สุริยวงศาวาส หนองคาย
51 พระอรุณ อรุโณ เขตอุดม หนองคาย
52 พระธีรพงษ์ สุเมโธ โพธิสมภาร หนองคาย
53 พระฤทธิยงค์ กิตฺติโก ศรีบัวบาน หนองคาย
54 พระราเชนทร์ วิสารโท โชคอ านวยพร หนองคาย
55 พระมานะพล ธมฺมทินฺโน เจริญศรีสมพร หนองคาย
56 พระจักรพงษ์ อติธมฺโม ศรีชมภูองค์ต้ือ หนองคาย
57 พระพกิุล จิตฺตปญฺโ ธรรมคุณ หนองคาย
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58 พระอมร อคฺคปญฺโ ธรรมคุณ หนองคาย พัดหน้านาง
59 พระพบิูล านวโร โพนค า หนองคาย พ้ืนแพรสีแดง
60 พระธงชัย สิริรตโน ศรีบุญเรือง เลย ดา้มไม้
61 พระประพฒัน์ อภิวฑฺฒโน โพนงาม เลย
62 พระณัฐวุฒิ จนฺทเสโณ โพธิ์งาม เลย
63 พระศุภกฤต  สุภจิตฺโต  ศรีจันทร์ เลย
64 พระกวีพฒัน์ ตโสภโณ ศรีวิชัยวนาราม เลย
65 พระวิชัย วิชฺชโย ศรีวิชัยวนาราม เลย
66 พระโสภา ธมฺมทีโป ศรีวิชัยวนาราม เลย
67 พระวราศักด์ิ าณวิชฺโย ศรีวิชัยวนาราม เลย
68 พระณัฐพล โสภณจิตฺโต ศรีวิชัยวนาราม เลย
69 พระสายชล อภิชาโต ศรีวิชัยวนาราม เลย
70 พระชัยพร จนฺทว โส ศรีบุญเรือง เลย
71 พระชลภัทร ชลภทฺโท ศรีบุญเรือง เลย
72 พระอมรเทวะ อมรจิตฺโต เนรมิตวิปัสสนา เลย
73 พระเทพนิ กิตฺติสาโร ศรีสว่าง เลย
74 พระสันติชัย สนฺติกโร ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
75 พระส าลี สุมโน สายทอง หนองบัวล าภู
76 พระทองอินทร์ เตชวโร สายทอง หนองบัวล าภู
77 พระพเิชษฐ์ ธมฺมธโร สายทอง หนองบัวล าภู
78 พระปีย์ธวัช ฉนฺทวิมุตฺโต สายทอง หนองบัวล าภู
79 พระประเสริฐศักด์ิ ปญฺ าวุโธ สายทอง หนองบัวล าภู
80 พระวรเดช ตธมฺโม สายทอง หนองบัวล าภู
81 พระจ ารัส อคฺคธมฺโม สายทอง หนองบัวล าภู
82 พระวีรพล สุขิโต ป่าธรรมวิเวก หนองบัวล าภู
83 พระเอกภพ อคฺคธมฺโม สุวรรณาราม หนองบัวล าภู
84 พระสมศักด์ิ กลฺยาโณ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวล าภู
85 พระปฐมวรรธ เขมจิตฺโต ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวล าภู
86 พระปรีชา ปริชโย ประสานศรัทธา หนองบัวล าภู
87 พระสุทธิบัตร ธีรปญฺโ ประสานศรัทธา หนองบัวล าภู
88 พระสนธยา สนฺตกาโย ประสานศรัทธา หนองบัวล าภู
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89 พระณัฐพล อภิชาโน สว่างอารมณ์ หนองบัวล าภู พัดหน้านาง
90 พระอาทิตย์ สุธมฺโม ป่าโชติการาม หนองบัวล าภู พ้ืนแพรสีแดง
91 พระวิวัฒน์ ธมฺมวิริโย สามัคคีสิริมงคล หนองบัวล าภ ู(ธ) ดา้มไม้
92 พระอมรเทพ อุตฺตโร สามัคคีสิริมงคล หนองบัวล าภ ู(ธ)

93 พระอาทิตย์ อคฺคปญฺโ พศิาลรัญญาวาส หนองบัวล าภ ู(ธ)

94 พระทวีศักด์ิ อคฺคปญฺโ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
95 พระปองกานต์ านจาโร อรัญญวิเวก บึงกาฬ
96 พระจอมทอง สนฺตจิตฺโต สุวรรณาราม บึงกาฬ
97 พระภูมิพฒัน์ สุมงฺคโล สุวรรณาราม บึงกาฬ
98 พระสมชาย จนฺทสาโร สุวรรณาราม บึงกาฬ
99 พระศักด์ิ ตสีโล ยางน้อย อุบลราชธานี

100 พระอุทัย สุมงฺคโล พชิโสภาราม อุบลราชธานี
101 พระอ าพร อคฺคธมฺโม สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
102 พระทองแดง อริญฺชโย สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
103 พระวันชนะ กิตฺติสาโร สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
104 พระสถาพร คมฺภีรธมฺโม สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
105 พระอวิรุด ขนฺติพโล ค าเขือ่นแก้ว อุบลราชธานี
106 พระชายชุมพล สุวฑฺฒนเมธี บ้านเหล่าเสน ศรีสะเกษ
107 พระสมคิด สีลธโร หนองหมากแซว ศรีสะเกษ
108 พระสมพงษ์ สมฺมาปญฺโ พระธาตุพนม นครพนม
109 พระกนกนิจ อุฏฺ าโน มหาธาตุ ยโสธร
110 พระไกรสร กวิว โส ห้วยกอย ยโสธร
111 พระจ ารูญ จารุวณฺโณ เหมือดขาว ยโสธร
112 พระทรงกลต กิตฺติโก บูรพารามใต้ ยโสธร
113 พระทินกร ทินฺนวโร บูรพารามใต้ ยโสธร
114 สามเณรกิตติศักด์ิ พงพาน ป่าวิเวกโนนแคน อุดรธานี
115 สามเณรสุเมธ อันหนองกุง ไวกูลฐาราม อุดรธานี
116 สามเณรธีรภัทร ทองทวน ไวกูลฐาราม อุดรธานี
117 สามเณรณฐปกรณ์ สุพรม ไวกูลฐาราม อุดรธานี
118 สามเณรเอกรัฐ หิรัญอร ชัยพร หนองคาย
119 สามเณรอุดมศักด์ิ ตะกะศิลา ชัยพร หนองคาย
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120 สามเณรพรเทพ สายศรี โพธิ์ชัย หนองคาย พัดหน้านาง
121 สามเณรธีรภัทร์ ถมปัด หนองคายพฒันาราม หนองคาย พ้ืนแพรสีแดง
122 สามเณรภูรินทร์ เปล่งผิว หนองคายพฒันาราม หนองคาย ดา้มไม้
123 สามเณรพลวัด ทศบุญ สุริยวงศาวาส หนองคาย
124 สามเณรธีรภัทร์ ควรค า จอมมณี หนองคาย
125 สามเณรกรกช แก้วกาหลง พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย
126 สามเณรภาสกร ดวงไพร พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย
127 สามเณรขันธวัตร์ ราชครูบอน สมุหนาค หนองคาย
128 สามเณรฐิตินันท์ หมอยา ศรีชมภูองค์ต้ือ หนองคาย
129 สามเณรธนกฤต อุปสาแก้ว ศรีชมภูองค์ต้ือ หนองคาย
130 สามเณรจิรภัทร ศรีบุญเรือง โนนพระแก้ว หนองคาย
131 สามเณรสมประสงค์ ไฮกันยา ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย
132 สามเณรวงศกร ทารส ป่าส่างค า หนองคาย
133 สามเณรสุรเดช พมิศิริ ศรีบุญเรือง เลย
134 สามเณรธนวัฒน์ พลพทิักษ์ ศรีบุญเรือง เลย
135 สามเณรวิริทธิ์พล ศรีราค า ศรีวิชัยวนาราม เลย
136 สามเณรอนุพงษ์ เพชรวิเศษ ศรีวิชัยวนาราม เลย
137 สามเณรตะวัน พรอนุลี ศรีบุญเรือง เลย
138 สามเณรธีรพฒัน์ ไชยพลเพชร ศรีบุญเรือง เลย
139 สามเณรธวัลพร วงษา โพนชัย เลย
140 สามเณรภูริทัต จันทพล ศรีสุทธาวาส เลย (ธ)
141 สามเณรธนธรณ์ สิงหล้า ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
142 สามเณรวรพงศ์ โคตรมาตย์ ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
143 สามเณรอัมรินทร์ ท าเพยีง ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
144 สามเณรไชยวัฒน์ กองเกิด ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
145 สามเณรวุฒิ เวฬุวนารักษ์ ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
146 สามเณรกฤษดา วันทองหลาง ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
147 สามเณรเมวรรณ ไชยแสง ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
148 สามเณรภคพล ชินโสภา ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
149 สามเณรกิตติราช วงษ์ละคร ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
150 สามเณรลีนวัตร จันทรังษี ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
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151 สามเณรธีรเดช บุญค้ า ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ) พัดหน้านาง
152 สามเณรวิวรรธณ์ หากันได้ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร พ้ืนแพรสีแดง
153 สามเณรภาคิน อาญาสูน แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ดา้มไม้
154 สามเณรอดิเรก สายลุน อารามแสงอรุณ สกลนคร
155 สามเณรกฤษณะ รัตนวงศ์ ศรีสระแก้ว หนองบัวล าภู
156 สามเณรกฤษณะ ปานนอก สายทอง หนองบัวล าภู
157 สามเณรธนวัฒน์ แสนวัง สายทอง หนองบัวล าภู
158 สามเณรศุภกิจ ช านาญศรี สายทอง หนองบัวล าภู
159 สามเณรณัฐกร ค าสว่าง สายทอง หนองบัวล าภู
160 สามเณรพทุธรักษ์ เภาพฒัน์ ศิริบุญธรรม หนองบัวล าภู
161 สามเณรรัฐวุฒิ ถาบุญเรือง ศิริบุญธรรม หนองบัวล าภู
162 สามเณรศาสตรา หอมจันนวน ประสานศรัทธา หนองบัวล าภู
163 สามเณรนวพล สีลาวงศ์ ประสานศรัทธา หนองบัวล าภู
164 สามเณรพรเทพ กุดทิง สว่างอารมณ์ หนองบัวล าภู
165 สามเณรวัชระ ลาดบัวขาว สว่างอารมณ์ หนองบัวล าภู
166 สามเณรศักด์ิดา ศรีหมอก สว่างอารมณ์ หนองบัวล าภู
167 สามเณรทวีศักด์ิ เอีย่มมา ป่าโชติการาม หนองบัวล าภู
168 สามเณรพรเจริญ เหลือผล ไตรภูมิ บึงกาฬ
169 สามเณรพรีเดช ไกยราช โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
170 สามเณรอนุพงศ์ กงจีน โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
171 สามเณรแทนคุณ วังจ านงค์ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
172 สามเณรภานุชา จันทร์อุดม โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
173 สามเณรนิธิพทัธ์ หลานวงค์ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
174 สามเณรนิติปรัญญา สีต้นโพธิ์ ศรีชมพวูนาราม บึงกาฬ
175 สามเณรธาราดร ภาโสม สุวรรณาราม บึงกาฬ
176 สามเณรสุรศักด์ิ โยธกา สุวรรณาราม บึงกาฬ
177 สามเณรอนุรักษ์ รักษาสัตย์ พชิโสภาราม อุบลราชธานี
178 สามเณรณราวิชญ์ สิมพนัธ์ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
179 สามเณรญาณวัฒน์ บุญเสริม สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
180 สามเณรกฤษกร นิลชา เวฬุวัน อุบลราชธานี
181 สามเณรอัฐพล สายรัตน์ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี
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182 สามเณรสันติ จันทวี วารินทราราม อุบลราชธานี พัดหน้านาง
183 สามเณรธีราทร พมิพเ์สน่ห์ มณีวนาราม อุบลราชธานี พ้ืนแพรสีแดง
184 สามเณรวิศรุต อ าพนัธ์แสน มณีวนาราม อุบลราชธานี ดา้มไม้
185 สามเณรปฏิภาณ หงษา ค าเขือ่นแก้ว อุบลราชธานี
186 สามเณรจิระพงศ์ ทองปลูก เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
187 สามเณรธนดล สนิท เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
188 สามเณรปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
189 สามเณรธีรภัทร อายุวงษ์ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
190 สามเณรธนาชัย แก่นแก้ว เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
191 สามเณรอภิศักด์ิ เงาธรรม พระธาตุพนม นครพนม
192 สามเณรประสพโชค เคนงาม มหาธาตุ ยโสธร
193 สามเณรสิทธิพงษ์ เสนห์พดู มหาธาตุ ยโสธร
194 สามเณรเอกอนันต์ สิงห์งอย มหาธาตุ ยโสธร
195 สามเณรวุฒิชัย โพนพนันา อัมพวัน ยโสธร
196 สามเณรพร้อมพนัธ์ เมืองพลิ ห้วยกอย ยโสธร
197 สามเณรปัญญา   ศรีวะสุทธิ์ บูรพารามใต้ ยโสธร
198 สามเณรอิทธิพล วังทอง บูรพารามใต้ ยโสธร
199 สามเณรลัทธพล มงคลเกตุ บูรพารามใต้ ยโสธร
200 สามเณรณัฐภพ ศรีมันตะ บูรพารามใต้ ยโสธร
201 สามเณรธนพงษ์ กุละวงษ์ บูรพารามใต้ ยโสธร
202 สามเณรรณพร์ี มูลสาร บูรพารามใต้ ยโสธร
203 สามเณรนิวัฒน์ ไตรยมะณี บูรพารามใต้ ยโสธร
204 สามเณรกรกช ขนันเยีย่ม บูรพารามใต้ ยโสธร
205 สามเณรชันยบูรณ์ พลซา บูรพารามใต้ ยโสธร
206 สามเณรกฤษกร แก้วใส บูรพารามใต้ ยโสธร
207 สามเณรแสนศักด์ิ พรมมณี บูรพารามใต้ ยโสธร
208 สามเณรปรีชา เรืองโรจน์ บูรพารามใต้ ยโสธร
209 สามเณรณัฏฐชัย เสคต บูรพารามใต้ ยโสธร
210 สามเณรธเนศ ค าป๊อก บูรพารามใต้ ยโสธร
211 สามเณรปธานิน ชืน่ชม บูรพารามใต้ ยโสธร
212 สามเณรค าภีร์ เฉลิมสุข รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร
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213 สามเณรมงคล วรรณพนัธ์ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร พัดหน้านาง
214 สามเณรธวัฒชัย จันปุม่ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร พ้ืนแพรสีแดง
215 สามเณรศาสตร์ตราชัย ผลาผล รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร ดา้มไม้

216 พระครูอุดรกิตติญาณ ศรีสว่าง อุดรธานี
217 พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ โพนทัน เลย
218 พระครูสุธรรมวุฒิวงศ์ วุฒาราม เลย
219 พระครูอุบลคณานุสิฐ สุปัฏนาราม อุบลราชธานี (ธ)
220 พระปลัด สมเกียรติ สนฺติกโร สระมณี อุดรธานี
221 พระครูสังฆรักษ์ ภัทรพงศ์ ธมฺมทีโป พระธาตุเชิงชุม สกลนคร
222 พระใบฎีกา วุฒิศักด์ิ ธมฺมสุนฺทโร พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
223 เจ้าอธิการสุลิกขิต คมฺภีโร สว่างอารมณ์ อุดรธานี
224 พระอธิการชัยพร ธมฺมชโย ศรีบุญเรือง เลย
225 พระอธิการแสวง สุวณฺโณ ศรีบุญเรือง เลย
226 พระอธิการบุญเพง็ วิชาโณ ป่าธรรมวิเวก หนองบัวล าภู
227 พระส าเภา ติ าโณ โสมสันตยาราม อุดรธานี
228 พระประยูร ปคุณธมฺโม ป่าบ้านถ่อน อุดรธานี
229 พระค าตัน คมฺภีรปญฺโ ศิริชัยมงคล อุดรธานี
230 พระโย เขมากโร ไวกูลฐาราม อุดรธานี
231 พระสมภพ สมจิตฺโต จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี
232 พระวิมงคล ธีรธมฺโม อุดมอินทราวาส อุดรธานี
233 พระประเทือง จนฺทปญฺโ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
234 พระนิพล านวโร มัชฌิมบุรี อุดรธานี
235 พระนิธิกาญจน์ อหึสโก ชัยพร หนองคาย
236 พระสกล สกลเมโธ ชัยพร หนองคาย
237 พระจตุพล อคฺคธมฺโม ชัยพร หนองคาย
238 พระเกียรติศักด์ิ กิตฺติโสภโณ ชัยพร หนองคาย
239 พระชัชวาลย์ ตปสมฺปณฺโน หายโศก หนองคาย
240 พระจิรพฒัน์ ปญฺ าวโร ศรีคุณเมือง หนองคาย

รอบทีส่อง
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241 พระจิรายุทธ จิรยุทฺโธ ยอดแก้ว หนองคาย พัดหน้านาง
242 พระธีรพทัธ์ เตชปุญฺโ หนองคายพฒันาราม หนองคาย พ้ืนแพรสีแดง
243 พระชัยพฤกษ์ จนฺทว โส หนองคายพฒันาราม หนองคาย ดา้มไม้
244 พระเมธาลักษณ์ ตโสภโณ สุริยวงศาวาส หนองคาย
245 พระนันทวัตร ธมฺมปาโล ดงพระโพนทอง หนองคาย
246 พระธีระพงษ์ ธีรว โส ท่าล่ีศรีสะอาด หนองคาย
247 พระชูเกียรติ กิตฺติสาโร โนนพระแก้ว หนองคาย
248 พระมงคล ธมฺมทีโป จ าปาทอง หนองคาย
249 พระสุดสาคร จนฺทสิริ ธรรมคุณ หนองคาย
250 พระอลงกรณ์ านสิริ ราษฎร์ด าริ หนองคาย
251 พระปราโมทย์ ธมฺมธีโร เฝ้าไร่วนาราม หนองคาย
252 พระเสกสิทธิ์ เตชปญฺโ จันทรสามัคคี หนองคาย (ธ)
253 พระค าภา สปฺปญฺโ โพนงาม เลย
254 พระจิรพงศ์ จิรสุโภ ป่าเลไลยก์ เลย
255 พระเจตดิลก รตนปญฺโ ศรีจันทร์ เลย
256 พระธงชัย ธมฺมวโร ศรีวิชัยวนาราม เลย
257 พระศิริชัย ชยสิริ ศรีวิชัยวนาราม เลย
258 พระอนันต์ อาทิโต ศรีวิชัยวนาราม เลย
259 พระวิภพ สิริธมฺโม ศรีวิชัยวนาราม เลย
260 พระอ านาจ วิสาโร ศรีวิชัยวนาราม เลย
261 พระชัชชล อตฺตสาโร ศรีบุญเรือง เลย
262 พระพรีะพงษ์ โคตรชาโต ศรีบุญเรือง เลย
263 พระวิทยา วชิร าโณ ศรีบุญเรือง เลย
264 พระภานุ เทวมิตฺโต ศรีบุญเรือง เลย
265 พระสรศักด์ิ อภินนฺโท เอราวัณพฒันาราม เลย
266 พระมงคล กนฺตสีโล เอราวัณพฒันาราม เลย
267 พระอรุณสัก สิริปุญฺโ ศรีสงคราม เลย
268 พระกิตติพงษ์ นาควโร ศรีสุทธาวาส เลย (ธ)
269 พระวีระศักด์ิ ธมฺมสมฺปนฺโน แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
270 พระกฤษณะ ตปุญฺโ กุดบาก สกลนคร
271 พระคงฤทธิ์ ผล าโณ ศรีสระแก้ว หนองบัวล าภู
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272 พระพงษ์พนัธ์ สนฺตกาโย สายทอง หนองบัวล าภู พัดหน้านาง
273 พระสุพฒัน์ สุภทฺโท ประสานศรัทธา หนองบัวล าภู พ้ืนแพรสีแดง
274 พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน สว่างอารมณ์ หนองบัวล าภู ดา้มไม้
275 พระกัมพล ตธมฺโม พศิาลรัญญาวาส หนองบัวล าภู (ธ)
276 พระสมพล สมาจาโร ท่ากกแห่ อุบลราชธานี
277 พระวาทะชัย มหาวิริโย สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
278 พระสงกรานต์ สุมงฺคโล ยางน้อย อุบลราชธานี
279 พระทองพลู ตว โส มณีวนาราม อุบลราชธานี
280 พระประเวศ อาภาทโร บ้านเก่าบ่อ อ านาจเจริญ
281 พระน าโชค นริสฺสโร บ้านเก่าบ่อ อ านาจเจริญ
282 พระนพดล ธนว โส บ้านเก่าบ่อ อ านาจเจริญ
283 สามเณรคมสัน บุดดีค า ป่าอัมพวัน อุดรธานี 
284 สามเณรวีระพล วิเวศ จันทราราม อุดรธานี
285 สามเณรสกุลมงคล กาสี อุดมอินทราวาส อุดรธานี
286 สามเณรตะวัน แก้วกะรังจัน ศิริมงคล อุดรธานี
287 สามเณรวิทย์ธวัช นาแซง ศิริมงคล อุดรธานี
288 สามเณรวินัย ยอดแก้ว ชัยพร หนองคาย
289 สามเณรอดิศร เรืองบุปผา หนองคายพฒันาราม หนองคาย
290 สามเณรสิดทิไช ค าพมูี สุริยวงศาวาส หนองคาย
291 สามเณรแสงดาวอน ค าพมูี สุริยวงศาวาส หนองคาย
292 สามเณรธนบดี สาภักดี จอมมณี หนองคาย
293 สามเณรฤทธิ์ชัย จ าปาอ่อน สมุหนาค หนองคาย
294 สามเณรสุรเชษฐ์ มีธรรม โพนงาม เลย
295 สามเณรกิตติชัย จันทะวงศ์ ศรีวิชัยวนาราม เลย
296 สามเณรณัฐกิติ บุญชิต ศรีวิชัยวนาราม เลย
297 สามเณรสิปปวิชญ์ รุ่งเรือง ศรีวิชัยวนาราม เลย
298 สามเณรกายสิทธิ์ ลุนาหา ศรีวิชัยวนาราม เลย
299 สามเณรสุรชัย ปริโต ศรีวิชัยวนาราม เลย
300 สามเณรพทุธกาล แก้วโน ศรีบุญเรือง เลย
301 สามเณรอนันตสิน โตเปีย่ม ศรีบุญเรือง เลย
302 สามเณรศุภชัย ทีฟอง ศรีบุญเรือง เลย



แผ่นที ่11 / ๒2

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียน พัดยศ
303 สามเณรสิทธิพร สิทธิ โพนชัย เลย พัดหน้านาง
304 สามเณรวีนภาพ จันทะพนิิจ โพนชัย เลย พ้ืนแพรสีแดง
305 สามเณรเกริกพล ศรีบุรินทร์ ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ) ดา้มไม้
306 สามเณรพรีภัทร สีแสง ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
307 สามเณรจตุพล แสนเหนือ ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
308 สามเณรฐิติวัฒน์ จันทะนา ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
309 สามเณรณัฐพล มันทลา แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
310 สามเณรพงษ์ฐกร ชมภูศรี ศรีบุญเรือง สกลนคร
311 สามเณรสมัชชา ชุมค าน้อย ศรีบุญเรือง สกลนคร
312 สามเณรพสิิษฐ์ ปัดกอง พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
313 สามเณรยงยุทธ โคตรหาชัย ศรีบุญเรือง สกลนคร
314 สามเณรคุณานนต์ คุณศักด์ิ ศรีบุญเรือง สกลนคร
315 สามเณรอดุลเดช พมิเสน บูรพา สกลนคร
316 สามเณรเกษดาพร ทิพย์จันทร์ ศรีสระแก้ว หนองบัวล าภู
317 สามเณรธีรดนย์ สองพล โนนรัง ก. หนองบัวล าภู
318 สามเณรธวัตรชัย แกมนิล ไตรภูมิ บึงกาฬ
319 สามเณรอนุชา ท่าโทม ไตรภูมิ บึงกาฬ
320 สามเณรปรัชญา หลานวงค์ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
321 สามเณรกิตติชัย บาลนครศรี ศรีชมพวูนาราม บึงกาฬ
322 สามเณรยุทธ์ ธนะขันตี พชิโสภาราม อุบลราชธานี
323 สามเณรสุลิเดช นันทวงศ์ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
324 สามเณรสตพฒัน์ เรืองแสง วารินทราราม อุบลราชธานี
325 สามเณรจารุกร การะเนตร์ มณีวนาราม อุบลราชธานี
326 สามเณรธีรกร ปะทังคะติ มณีวนาราม อุบลราชธานี
327 สามเณรอานนท์ อุทานุเคราะห์ ค าเขือ่นแก้ว อุบลราชธานี
328 สามเณรชนะวรรณ จันทร์สมาน ค าเขือ่นแก้ว อุบลราชธานี
329 สามเณรสารีบุตร อุทานุเคราะห์ ค าเขือ่นแก้ว อุบลราชธานี
330 สามเณรพงศพศั รักธัญกรณ์ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
331 สามเณรมงคล เนาวรัตน์ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
332 สามเณรณัชพล ชาติมนตรี ยางตลาด ยโสธร



แผ่นที ่12 / ๒2

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียน พัดยศ
ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



แผ่นที่ 13/๒๒

ผู้สอบผ่าน ปี 2565
ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ

333 พระครูกิตตคุิณสุนทร  ศรีนคราราม อุดรธานี พัดหน้านาง
334 พระครูสุเมธธรรมกิจ  ไชยนาถวราราม อุดรธานี พ้ืนแพรสีแดง
335 พระครูสุทธิญาณโสภิต  ศรีชมชื่น อุดรธานี ดา้มไม้
336 พระครูปลัด สมชยั  นิสฺสโภ ศรีบุญเรือง เลย
337 พระครูปลัด ณัฐวงศ์ ณฏฺ ว โส สุวรรณาราม บึงกาฬ
338 พระครูวินัยธร บุญทูล  อนาลโย สุวรรณาราม บึงกาฬ
339 พระปลัด ธีรวัฒน์  าณสิทฺธิวาที สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
340 พระสมหุ์ บรรณดษิฐ์  วรทชโย อรุณแสงทอง สกลนคร
341 พระใบฎีกา นคร  สุมโณ โพนชัย เลย
342 เจ้าอธิการล าพูน  ถาวโร อาสาพัฒนาราม อุดรธานี
343 เจ้าอธิการเฉลิมเกียรต ิ อสิ าโณ ศรีบุญเรือง เลย
344 เจ้าอธิการสมชาย  โชตลิาโภ บ้านผามุม เลย
345 พระอธิการจิรธนวัฒน์  ธมมฺจารี สามัคคีชัย หนองคาย
346 พระอธิการรัตนธร  นาถธมโฺม ป่าคูณค าวิปัสสนา สกลนคร
347 พระอธิการทัดธน  กตปุญฺโ บึงสาราษฎร์ บึงกาฬ
348 พระอธิการลี  สิริสาโร สามขาสันติสุข อุดรธานี
349 พระสามารถ  สามตถิฺโก สระบัว อุดรธานี
350 พระจักรพันธ์  จนฺทูปโม ป่าอัมพวัน อุดรธานี
351 พระไพฑูรย์  พลธมโฺม ป่าอัมพวัน อุดรธานี
352 พระประสพโชค  ปภสฺสโร ป่าอัมพวัน อุดรธานี
353 พระเจริญ  ภนฺทมตุโฺต ป่าอัมพวัน อุดรธานี
354 พระณัฐวุฒิ  มหาปุญฺโ ป่าอัมพวัน อุดรธานี
355 พระละมยั  สิริสาโร ป่าอัมพวัน อุดรธานี
356 พระวิทยา  วิชชฺาธโร ป่าอัมพวัน อุดรธานี
357 พระมานิตย์  อรุโณ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
358 พระไตรรัตน์  ขนฺตธิโร ไวกูลฐาราม อุดรธานี

บัญชีรายนามพระภกิษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตัง้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ และ ภาค ๑๐

ณ  วัดพระธาตุเชิงชุม   อ าเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น.



แผ่นที่ 14/๒๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
359 พระไพรสน  กิตตฺิ าโณ ไวกูลฐาราม อุดรธานี พัดหน้านาง
360 พระโยธิน  ภทฺทจาโร ไวกูลฐาราม อุดรธานี พ้ืนแพรสีแดง
361 พระจิตรวัฒนา  จารุธมโฺม ไวกูลฐาราม อุดรธานี ดา้มไม้
362 พระสมฤทธิ์  ฉนฺทจิตโฺต ศรีนคราราม อุดรธานี
363 พระสุรชยั  ยโสธโร ศรีนคราราม อุดรธานี 
364 พระทองล้วน  ตสิฺสวโร สว่างโยมาลัย อุดรธานี
365 พระไพรวัลย์  จนฺทสโร สว่างโยมาลัย อุดรธานี
366 พระสุริยัณห์  จกฺกวโร ศิรินทราวาส อุดรธานี
367 พระนุวัฒน์  สุมโน ศิรินทราวาส อุดรธานี
368 พระธวัชชยั  ตวีริโย ศิรินทราวาส อุดรธานี
369 พระกิตตมิศักดิ์  ถิรวชโิร ศิรินทราวาส อุดรธานี
370 พระสุพรม  สุนฺทโร ศิรินทราวาส อุดรธานี
371 พระอนันท์  นนฺทโก ศิรินทราวาส อุดรธานี
372 พระบุญโฮม  สุทฺธิจิตโฺต ศิรินทราวาส อุดรธานี
373 พระไชยานุภาพ  ชาครธมโฺม ศิรินทราวาส อุดรธานี
374 พระธนพล  อธิปญฺโ ศิรินทราวาส อุดรธานี
375 พระชนิกร  ชนิกโร ศิรินทราวาส อุดรธานี
376 พระเดวิศณ์  สุขถาวโร สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
377 พระสุริยา  จนฺทสโร สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
378 พระชาตรี  ชาคโร สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
379 พระสุทัศน์  ขนฺตโิก สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
380 พระฤทธิเกียรต ิ  จนฺทสีโล สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
381 พระนฤนาท  โสภณเมธี สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
382 พระภานุพงศ์  ภาณุว โส สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
383 พระอนุพงษ์  สุธมโฺม ไชยนาถวราราม อุดรธานี
384 พระสุรพล  วร าโณ สว่างอารมณ์ อุดรธานี
385 พระสมภาร  โชตปิญฺโ โพธิศ์รีทุง่ อุดรธานี
386 พระสมด ี จารุธมโฺม โพธิศ์รีทุง่ อุดรธานี
387 พระหนูนา  อภโย ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี
388 พระวีระพันธ์  สีลส วโร ทิพย์ศรีปัญญา อุดรธานี
389 พระสินธุ์  โกวิโท นิยมบวร อุดรธานี
390 พระเอกวิทย์  ธีรวโร อุดมอินทราวาส อุดรธานี
391 พระเบนรี่  ปญฺ าธโร ศิริมงคล อุดรธานี



แผ่นที่ 15/๒๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
392 พระสุริยันต ์ สุทฺธาโภ ศิริมงคล อุดรธานี พัดหน้านาง
393 พระชาญฉกาจ  โชติ าโณ ศิริมงคล อุดรธานี พ้ืนแพรสีแดง
394 พระสมยั  สุขโิต ศิริมงคล อุดรธานี ดา้มไม้
395 พระวรุฒ  อธิมตุโฺต มัชฌิมบุรี อุดรธานี
396 พระอริญชยั  จิตตฺส วโร สระมณี อุดรธานี
397 พระณัฐพล  สุทฺธิ าโณ สระมณี อุดรธานี
398 พระธวัชชยั  สุภากาโร สระมณี อุดรธานี
399 พระสังเวียน  คณฺธาโร สระมณี อุดรธานี
400 พระภิญโญ  านิโย ศรีชมชื่น อุดรธานี
401 พระยุทธศักดิ์  กิตตฺปิุญฺโ ศรีชมชื่น อุดรธานี
402 พระสมยั  สุปตฏิฺ โต ศรีชมชื่น อุดรธานี
403 พระส าเร็จ  อินฺท าโณ ศรีชมชื่น อุดรธานี
404 พระสมศักดิ์  ทีปเสฏฺโ โพธิช์ัยง้ิวเหนือ อุดรธานี
405 พระสราวุธ  กตธมโฺม โพธิช์ัยง้ิวเหนือ อุดรธานี
406 พระทัศชยั  อตชิาตโร โพธิช์ัยง้ิวเหนือ อุดรธานี
407 พระคอร์มคั  สุทฺธสฺสทฺโธ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ)
408 พระใบคอม  จนฺทโชโต ชัยพร หนองคาย
409 พระอภิธรรม  นนฺทโชโต ชัยพร หนองคาย
410 พระอ้น  ธมมฺธโร ชัยพร หนองคาย
411 พระธวัช  ธมมฺทีโป โพธิช์ัย หนองคาย
412 พระณรินธร  จนฺทวณฺโณ ศรีคุณเมือง หนองคาย
413 พระธุดง  อนุตตฺโร สระแก้ว หนองคาย
414 พระอรรคเดช  ตสิฺสโร สระแก้ว หนองคาย
415 พระวิโรจน์  วิสุทฺโท สระแก้ว หนองคาย
416 พระฉลอง  ชตุทิินฺโน ยอดแก้ว หนองคาย
417 พระมนเทียน  โชตโิร หนองคายพัฒนาราม หนองคาย
418 พระวินัย  รกฺขติวินโย จอมมณี หนองคาย
419 พระอุดมเดช  อินฺทว โส บ้านบอน หนองคาย
420 พระเวหา  อนุตตฺโร กุศลนารี หนองคาย
421 พระศราวุธ  สุจิณฺโณ โพธิสมภาร หนองคาย
422 พระเชดิชยั  สุทฺธ าโณ พระประดิษฐ์ หนองคาย
423 พระภพศักดิ์  มหาปญฺโ ศรีบัวบาน หนองคาย
424 พระวระจิตร  สุวณฺโณ ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย
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425 พระนพฤทธิ์  มหิทฺธิโก ป่าดอนพระ หนองคาย พัดหน้านาง
426 พระสมพงษ์  เขมจาโร ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย พ้ืนแพรสีแดง
427 พระพีรวัฒน์  ชนิว โส นิเวสคชสาร หนองคาย ดา้มไม้
428 พระรวมพงษ์  ชตุมินฺโต นวติตถาราม หนองคาย
429 พระสัญญา  วชโิร นวติตถาราม หนองคาย
430 พระเอกมงคล  ปภาโส โพธิง์าม หนองคาย
431 พระจีรสิทธิ์  จนฺทวณฺโณ ศรีชมภูองค์ต้ือ หนองคาย
432 พระนิวัฒน์  มหาโชตวิฑฺฒโน จ าปาทอง หนองคาย
433 พระสุรศักดิ์  กนฺตวณฺโณ จ าปาทอง หนองคาย
434 พระสิริชยั  ปญฺ าวชโิร จ าปาทอง หนองคาย
435 พระอาทิพัฒน์  อินฺทคุตโฺต จ าปาทอง หนองคาย
436 พระบุญทิพย์  นนฺทิโย ธรรมคุณ หนองคาย
437 พระพิชยั  ตมโน ธรรมคุณ หนองคาย
438 พระพงศกร  พุทฺธสีโล ศรีเทพเลิงสดวนาราม หนองคาย
439 พระจตพุร  จิตตฺปญฺโ หายโศก หนองคาย
440 พระชชัชวาลย์  ยตโิก หายโศก หนองคาย
441 พระอาทิตย์  อิทฺธิพโล หายโศก หนองคาย
442 พระอัมพร  สุนฺทโร จันทรังษีวราราม หนองคาย
443 พระธีระพล  ธีรปญฺโ จันทรสามัคคี หนองคาย (ธ)
444 พระณัฐนนท์  กิตตฺปิญฺโ จันทรสามัคคี หนองคาย (ธ)
445 พระเจริญชยั  ขนฺตธิมโฺม ป่านาเพียงใหม่ หนองคาย (ธ)
446 พระธนูศักดิ์  สุมโณ ป่านาเพียงใหม่ หนองคาย (ธ)
447 พระสมศักดิ์  กมมฺสทฺโท โพนงาม เลย
448 พระวิเชยีร  เตชธมโฺม โพนงาม เลย
449 พระศรราม  ขนฺตโิก โพนงาม เลย
450 พระรัชชานนท์  ณฏฺ าภิภู โพนงาม เลย
451 พระทนงศักดิ์  สจฺจวโร โพนงาม เลย
452 พระพูลทรัพย์  โรจนธมโฺม ศรีวิชัยวนาราม เลย
453 พระมนตรี  สนฺตสฺุสโก ศรีวิชัยวนาราม เลย
454 พระศภังณกร  ปิยวณฺโณ ศรีวิชัยวนาราม เลย
455 พระวัชระเดช  าณวุฑฺโฒ ศรีบุญเรือง เลย
456 พระปภังกร  ปภสฺสรเมธี ศรีบุญเรือง เลย
457 พระวสุธร  ธมมฺรโต ศรีบุญเรือง เลย
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458 พระศราวุธ  มงฺคลเมธี ศรีบุญเรือง เลย พัดหน้านาง
459 พระธนาศาล  ตสีโล ศรีบุญเรือง เลย พ้ืนแพรสีแดง
460 พระกฤษฎา  กิตตฺปิญฺโ ป่าศรีภูทอก เลย ดา้มไม้
461 พระณัฐกร  ณฏฺ กโร ศรีคุณเมือง เลย
462 พระสมบูรณ์  มหาปุญฺโ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย
463 พระวัชระ  กนฺตวีโร ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย
464 พระบรรเลง  ฉนฺินาลโย ลาดปูท่รงธรรม เลย
465 พระสุรชยั  สุรชโย ลาดปูท่รงธรรม เลย
466 พระนวพัสตร์  ยโสธโร ศรีสุทธาวาส เลย (ธ)
467 พระลัง  ชวโน ขามชุม เลย (ธ)
468 พระสายสิทธิ์  สารโท ขามชุม เลย (ธ)
469 พระส าราญ  ปภาโส ป่าคูณค าวิปัสสนา สกลนคร
470 พระณัฐพงษ์  ยโสธโร ป่าคูณค าวิปัสสนา สกลนคร
471 พระชมุพล  านิสฺสโร โพธิช์ัย สกลนคร
472 พระนันทะ  ชนิวโร อรุณแสงทอง สกลนคร
473 พระอินทร์จักร  ธมมฺเทสโก อรุณแสงทอง สกลนคร
474 พระพัฒนพงษ์  คุณากโร อรุณแสงทอง สกลนคร
475 พระสมพร  ปญฺ าสิริ โนนสะเคียน สกลนคร
476 พระบุญมา  สมจิตโฺต บูรพา สกลนคร
477 พระนันทพงษ์  เขมวโร บูรพา สกลนคร
478 พระทรงวุฒิ  วุฑฺฒโน ศรีสระแก้ว หนองบัวล าภู
479 พระเลอพงษ์  รกฺขติวณฺโณ ศรีสระแก้ว หนองบัวล าภู
480 พระประวิทย์  นาถสงฺโฆ ศรีสระแก้ว หนองบัวล าภู
481 พระชาตชิาย  คุณกโร ศรีสระแก้ว หนองบัวล าภู
482 พระอาทร  จิตตฺวิริโย สายทอง หนองบัวล าภู
483 พระนรินทร์  นรินฺทโร สายทอง หนองบัวล าภู
484 พระขวัญใจ  องฺควโร สายทอง หนองบัวล าภู
485 พระธณัต ิ เขมโก สายทอง หนองบัวล าภู
486 พระวสันต ์ วสนฺตเวที สายทอง หนองบัวล าภู
487 พระเกรียงไกร  มงฺคโล สุวรรณาราม หนองบัวล าภู
488 พระบวรจิตต ์ สิริภทฺโท ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวล าภู
489 พระชนะชยั  วร าโณ ศิริบุญธรรม หนองบัวล าภู
490 พระส ารวย  อินฺทวีโร ประสานศรัทธา หนองบัวล าภู
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491 พระทองม ี จารุธมโฺม ประสานศรัทธา หนองบัวล าภู พัดหน้านาง
492 พระสุรศักดิ์  สจฺจธมโฺม สว่างอารมณ์ หนองบัวล าภู พ้ืนแพรสีแดง
493 พระบุญม ี สุธมโฺม สว่างอารมณ์ หนองบัวล าภู ดา้มไม้
494 พระอนุชติ  อนุทโย สามัคคีสิริมงคล หนองบัวล าภู
495 พระสถาพร  ถิรจิตโฺต เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
496 พระสัคพงศ์  มนฺตาคโม เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
497 พระสมจิตร  ธมมฺรโส เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
498 พระฤทธิชยั   สีลเตโช เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
499 พระสถาพร   จนฺทสุวณฺโณ ไตรภูมิ บึงกาฬ
500 พระไพรัตน์  สุภโร โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
501 พระอาทิตย์   อาทิจฺโจ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
502 พระจักรกฤษ    ชตุนฺิธโร อรัญญวิเวก บึงกาฬ
503 พระยงยุทธ  ปิตสตโฺธ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
504 พระจีระศักดิ์  ชตุนฺิธโร สุวรรณาราม บึงกาฬ
505 พระสามติร์  สมจิตโฺต สุทธาวาส บึงกาฬ
506 พระโสภณวิชญ์  ภูริปญฺโ สุวรรณาราม บึงกาฬ
507 พระยุตพงษ์  จนฺทวณฺโณ สุวรรณาราม บึงกาฬ
508 พระศรายุธ  สิริวฑฺฒนเมโธ ด้ามพร้า อุบลราชธานี
509 พระทัศนะ   คุณากโร ค าเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี
510 พระทรงเดช  กตทีโป พิชโสภาราม อุบลราชธานี
511 พระวิวัฒน์  ธมมฺานนฺโท สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
512 พระพรเทพ  สุเมธโส บ้านแกงเล้ียว ศรีสะเกษ
513 พระปัญญา  สิริวณฺโณ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
514 พระธนรรณพ  จนฺโทภาโส พระธาตุพนม นครพนม
515 พระภานุวัฒน์  ภานุวฑฺฒโน พระธาตุพนม นครพนม
516 พระจิรายุทธ  จิรกุสโล ป่าวิเวก มุกดาหาร
517 พระอนุรักษ์  ธมมฺคเวสโก บ้านเก่าบ่อ อ านาจเจริญ
518 สามเณรเจษฎากร  ฝีปากดี ไวกูลฐาราม อุดรธานี
519 สามเณรชนสรณ์  อาจแก้ว ไวกูลฐาราม อุดรธานี
520 สามเณรรชต  พ่ึงทรัพย์ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
521 สามเณรรัชชานนท์  บุราณชา สว่างโยมาลัย อุดรธานี
522 สามเณรวัชรพงษ์  เผ่าหอม ศิรินทราวาส อุดรธานี
523 สามเณรวิทยา   ข าแข สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
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524 สามเณรคณาธิป  มลูอาษา สะอาดเรืองศรี อุดรธานี พัดหน้านาง
525 สามเณรพีรภัทร  ธรรมราช อุดมอินทราวาส อุดรธานี พ้ืนแพรสีแดง
526 สามเณรธนาภูม ิ แสงโทโพธิ์ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ดา้มไม้
527 สามเณรธีรวัช  แก้วดวงชยั อุดมอินทราวาส อุดรธานี
528 สามเณรพงษ์ศกร  ภูขงั อุดมอินทราวาส อุดรธานี
529 สามเณรธาวิน  ดโีนนงิ้ว อุดมอินทราวาส อุดรธานี
530 สามเณรธนศักดิ์  หมู่ศิริ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี
531 สามเณรเกียรตศัิกดิ์  น าสงค์ ศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี

532 สามเณรมานพ  พรหมดี ศิริมงคล อุดรธานี
533 สามเณรศรายุทธ  ศรีดามาตย์ ศิริมงคล อุดรธานี
534 สามเณรสรยุทธ  ค าบ้ง ศิริมงคล อุดรธานี
535 สามเณรนัทธพงษ์  จันทร์แจ่มศรี ศิริมงคล อุดรธานี
536 สามเณรณัฐพล  บุญอภัย สระมณี อุดรธานี
537 สามเณรสุภกิณฑ์  ชาตะรักษ์ สระมณี อุดรธานี
538 สามเณรอสุพัฒน์ธะ  พินทา ศรีชมชื่น อุดรธานี
539 สามเณรสุวิตตพ์งษ์  สุพันธ์ ชัยพร หนองคาย
540 สามเณรณัฐวัฒน์  หมื่นไสยาสน์ โพธิช์ัย หนองคาย
541 สามเณรอดศิร  บุญคาน โพธิช์ัย หนองคาย
542 สามเณรพงษ์พิเชษฐ์  ไร่เขอื โพธิช์ัย หนองคาย
543 สามเณรคมกริช  บุษดี โพธิช์ัย หนองคาย
544 สามเณรภาณิน  นิลเกตุ โพธิช์ัย หนองคาย
545 สามเณรปุญญพัฒน์  วรพัฒน์ ศรีสุมังคล์ หนองคาย
546 สามเณรธีรภัทร  สุขบงกช ศรีสุมังคล์ หนองคาย
547 สามเณรนันทกร  ศิริเมอืง ศรีสุมังคล์ หนองคาย
548 สามเณรกิตตนัินต ์ อารีเอ้ือ สระแก้ว หนองคาย
549 สามเณรเอกรินทร์  พันศรี ตอหมุน หนองคาย
550 สามเณรเดชพนต ์ อุดมศิลป์ โนนวังสิม หนองคาย
551 สามเณรอนุชา  ค าพรมมา พระธาตุบังพวน หนองคาย
552 สามเณรจิรศักดิ์  แก้วกาหลง พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย
553 สามเณรภูชสิะ  สมศรีแก้ว สุธรรมนิมิต หนองคาย
554 สามเณรธนกร  นาวิรัตน์ เขตอุดม หนองคาย
555 สามเณรธนชติ  โคตรปัดถา ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย
556 สามเณรทศพร  แก้วก่า ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย
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557 สามเณรเดช  บรรณารักษ์ เจริญผล หนองคาย พัดยศ
558 สามเณรพิทวัส  ปกกลาง ศรีชมภูองค์ต้ือ หนองคาย พัดหน้านาง
559 สามเณรธีระเดช  พรมสมบัติ ศรีชมภูองค์ต้ือ หนองคาย พ้ืนแพรสีแดง
560 สามเณรสมบัต ิ อู่นอก ศรีชมภูองค์ต้ือ หนองคาย ดา้มไม้
561 สามเณรธนากร  จันทะกุล ศรีชมภูองค์ต้ือ หนองคาย
562 สามเณรเทพทัต  ไหทอง โนนพระแก้ว หนองคาย
563 สามเณรพงศกร  ใจเป็น โนนพระแก้ว หนองคาย
564 สามเณรชนัญญู  อ่อนศิริ ศรีบุญเรือง เลย
565 สามเณรธีรภัทร  พุฒพันธ์ ศรีวิชัยวนาราม เลย
566 สามเณรสิทธิพร  พลปัญญา โพนชัย เลย
567 สามเณรมงคล  สมแพง โพนชัย เลย
568 สามเณรภาสภูม ิ กลางจอหอ ผานกเค้า เลย
569 สามเณรภูวดล  จันทรไทย ลาดปูท่รงธรรม เลย
570 สามเณรธนกฤต ิ อยู่เกิด ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
571 สามเณรกันยา  บุษบา แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
572 สามเณรวรวุฒิ  จันทราวุธ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
573 สามเณรอเนชา  กุลฉวะ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
574 สามเณรธนัชชา  กุลเจริญ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
575 สามเณรกิตตนัินท์  มะโนน้อม แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
576 สามเณรมงคล  ทองบัวบาน แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
577 สามเณรคณาธิป  สีนวล แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
578 สามเณรธนภัทร  ค าตะลบ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
579 สามเณรอดศัิกดิ์  พรมประศรี โพธิช์ัย สกลนคร
580 สามเณรวรภัทร  มะลิ ธาตุศรีสมพร สกลนคร
581 สามเณรนันทวัฒน์  เชื้อคุณะ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
582 สามเณรชนิดนัย  ศรีนันนะ ประสานศรัทธา หนองบัวล าภู
583 สามเณรอภิเชษฐ์  ค านาน เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
584 สามเณรนุรัตน์  เชยีงแสน เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
585 สามเณรเอกพันธ์  ใจดี โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
586 สามเณรสิทธิโชค  เพ็งทอง โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
587 สามเณรวุฒิชยั  เรืองเรื่อง โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
588 สามเณรพิชติชยั  พุทธแสง สุวรรณาราม บึงกาฬ
589 สามเณรธีระพล  ระวังรัมย์ สุวรรณาราม บึงกาฬ



แผ่นที่ 21/๒๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
590 สามเณรนิตพัิฒน์  เรียบร้อย สุวรรณาราม บึงกาฬ พัดหน้านาง
591 สามเณรวรดร  นีระพงศ์ ค าเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี พ้ืนแพรสีแดง
592 สามเณรวัชรพล  กันหาวัน สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ดา้มไม้
593 สามเณรภาสกร  ทองวงค์ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
594 สามเณรตน้บุญ  หล่าเพีย ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี
595 สามเณรวันชยั  สุริบุตร ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี
596 สามเณรภูมริพี  กองชนิ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
597 สามเณรวรพล  มหาชานนท์ โนนโพธิ์ อ านาจเจริญ
598 สามเณรอานนท์  ผิวทอง โนนโพธิ์ อ านาจเจริญ

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
599 พระครูวิชยัสมาจาร ป่าอัมพวัน อุดรธานี พัดหน้านาง
600 เจ้าอธิการวีระพันธุ ์ ปญฺ าทีโป นิยมบวร อุดรธานี พ้ืนแพรสีแดง
601 พระณัฐพล  ตปสีโล ป่าอัมพวัน อุดรธานี ดา้มไม้
602 พระนัฐพงษ์  อตตฺมโน ป่าอัมพวัน อุดรธานี
603 พระณภัทร  พฺรหฺมสุโภ ดอนคง อุดรธานี
604 พระจิรวัฒน์  โอภาโส โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ)
605 พระอรรถพล  อตพิโล ภูหินดัง อุดรธานี (ธ)
606 พระอุดร  อกฺกว โส ชัยพร หนองคาย
607 พระวิทยา  ปญฺ าธโร โพธิสมภาร หนองคาย
608 พระแทน  ถาวโร ศรีบุญเรือง เลย
609 พระภานุพงศ์  านสมปฺนฺโน บูรพา สกลนคร
610 พระจรัญ  โชตโิก มงคลโกวิทาราม อุบลราชธานี
611 พระใหม ่ สนฺตจิตโฺต พิชโสภาราม อุบลราชธานี
612 พระเสกสรรค์  เขมโก สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
613 พระวรวุฒิ  สุวฑฺฒโน สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี
614 พระประสิทธิ์  วรญฺโ ปราสาทเยอเหนือ ศรีสะเกษ
615 พระบังคม  นรินฺโท เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
616 พระจรูญ  ตธมโฺม บ้านเก่าบ่อ อ านาจเจริญ
617 พระภาคภูม ิ วิโรจโน บ้านเก่าบ่อ อ านาจเจริญ
618 พระภาณุพงษ์  มหาวีโร บ้านเก่าบ่อ อ านาจเจริญ
619 สามเณรครรชติ  เกตโุพนทอง ป่าอัมพวัน อุดรธานี

รอบทีส่อง



แผ่นที่ 22/๒๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
620 สามเณรณัฐภักดิ์  คงน้อย ไวกูลฐาราม อุดรธานี พัดหน้านาง
621 สามเณรพรชยั  บุญยอด อุดมอินทราวาส อุดรธานี พ้ืนแพรสีแดง
622 สามเณรพรประสิทธิ์  จรรยา โพธิช์ัย หนองคาย ดา้มไม้
623 สามเณรอนุพงษ์  ธรรมอาลี จอมมณี หนองคาย
624 สามเณรมงคล  ธุระงาน โพนงาม เลย
625 สามเณรธนากร  บุญญาพิทักษ์ โพนชัย เลย
626 สามเณรณัฐพงษ์  เดชมะเริง ลาดปูท่รงธรรม เลย
627 สามเณรพชร  อินทรสมมตุิ ตรีสวัสด์ิวนาราม เลย (ธ)
628 สามเณรกฤษดา  หาศรีค า สว่างอารมณ์ สกลนคร
629 สามเณรสุเทพ  จิบจันทร์ มหาวนาราม อบุลราชธานี

630 สามเณรวรเมธ  นัตรศรี มหาวนาราม อบุลราชธานี

631 สามเณรศุภชาต ิ หยาดทอง ปากน า้ อบุลราชธานี

632 สามเณรเดชาธร  อุดร ค าเขือ่นแกว้ อบุลราชธานี

633 สามเณรอรัญ  หลักค า บา้นนาขนนั (สว่างอารมณ์) อบุลราชธานี

634 สามเณรภูริชยา  สร้อยมกุข์ สนมหมากหญา้ อบุลราชธานี

635 สามเณรสิทธิกร  สีทน สนมหมากหญา้ อบุลราชธานี

636 สามเณรพีรนัฐ  แพงไพรี ป่าอบุลแกว้ อบุลราชธานี

637 สามเณรธนวัฒน์   ดวงศรี วารนิทราราม อบุลราชธานี

638 สามเณรธนาธิป  ชนิโชติ วารนิทราราม อบุลราชธานี

639 สามเณรทวนชยั  กะตะศิลา ยางตลาด ยโสธร

640 สามเณรปรเมศร์  บุตมงคล บูรพารามใต ้ ยโสธร

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม


