
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๔๑๙ รูป ขาดสอบ ๑๒๓ รูป คงสอบ ๒๙๖ รูป สอบได้ ๒๙๑ รูป สอบตก ๕ รูป (๙๘.๓๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระมณีรัตน์ อติธมฺโม ไชยกุล

๒๒/๐๒/๒๕๐๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

เก่านำคำ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ พิมพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เก่านำคำ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระสมร อสโม คณารักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เก่านำคำ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระธรรมศักดิ

์

ิตวายาโม สุขใจ

๑๗/๐๘/๒๔๙๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

โคกกอก  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระอนุรักษ์ ปรกฺกโม บุบผาเฮ้า

๒๔/๑๒/๒๕๑๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกกอก  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระทองเลือน

่

สุนฺทโร ขันทะวิชัย

๑๔/๑๐/๒๔๙๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ดอนแดง  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระบุญทวี วณฺณคุตฺโต ศรีโสภา

๒๗/๑๐/๒๕๑๙ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘

ดอนแดง  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระไพฑูรย์ ภูริปฺโ โสภาลุน

๑๐/๐๕/๒๕๒๒ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ดอนแดง  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระจักร์จิต มหาภิฺโ ละบุสัตย์

๒๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ดอนหวาย  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรจิรวัฒน์  บุญสุภาพ

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

 ดอนหวาย  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระกษิดิศ สุเมโธ ฉายสันต์

๑๐/๐๙/๒๕๑๕ ๒๓/๐๘/๒๕๕๗

ถำพระสีห์วนาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระบุญเลิศ ปุณฺณาโณ รุ่งเรือง

๑๔/๐๑/๒๕๒๓ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘

ถำพระสีห์วนาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระชยพล อภินนฺโท ศรีสุวรรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๒๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

ถำพระสีห์วนาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระสัญญา พุทฺธวโร คมกล้า

๒๑/๐๒/๒๕๑๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ถำพระสีห์วนาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระวิชาญ ธิพคุโณ พิลาจิตร

๒๐/๑๑/๒๕๒๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ถำพระสีห์วนาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระชัยวัฒน์ อภิาโณ พูลชาติ

๒๓/๑๐/๒๕๓๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ถำพระสีห์วนาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระนฤพนธ์ สนฺตจิตฺโต บุญภา

๒๑/๐๒/๒๔๙๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

เทพมงคล  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระชัยยง กิตฺติาโน สิงห์ชมภู

๓๐/๐๘/๒๕๐๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

เทพมงคล  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระสุบิน สุภทฺโท สีฟา

๒๓/๐๓/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

นาเรือง  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระกฤษณะ อนาลโย จารุจิตต์

๐๒/๐๓/๒๕๒๓ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

นาวัง  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสราวุฒิ  พรมเหลา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรกิตติพงษ์  รุ้งแจ้งรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

 โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระสุจินดา สุจิณฺโณ สวาสุด

๒๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

พันธวิชา  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระวุฒินันท์ วฑฺฒโณ นามบุดดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

พันธวิชา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑ / ๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระปฏิภาณ านวโร คำผาลา

๒๒/๐๖/๒๕๓๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

พันธวิชา  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระบัวลา อภินฺนโท อนุภักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๐๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระชาญวิทย์ อภินนฺโท เหลืองนพคุณ

๒๓/๐๙/๒๕๒๓ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระพันสี สิริภทฺโท เอกผล

๒๓/๑๑/๒๕๐๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระประกาศ ชูติปฺโ สุขสำราญ

๑๗/๑๑/๒๕๐๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระณัฐพงษ์ ปสนฺโน อยู่มัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระไชยันต์ เตชวโร มีแสง

๒๑/๐๔/๒๕๑๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระวันดี ธมฺมวโร พิลาพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรพงษ์ศิริ  ละติเดช

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรชินวัตร  เข็มสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระจิรยุทธิ

์

กตสาโร จงเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญยืน  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรชูพงษ์  ลวนานนท์

๑๒/๐๓/๒๕๑๖

 ศรีบุญยืน  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระชาญณรงค์ สุเมโธ รอดวินิจ

๑๐/๐๒/๒๕๒๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรวิรชัย  มิงขวัญ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรทินกร  เมืองแพน

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรกมล  บุญจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรชัยชนะ  ชาวระนอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรดิษฐพงศ์  เมืองแพน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรนาทวี  เหลาศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรรัฐนนท์  บุดดาน้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรอนันต์  พรมาตร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรอาทิตย์  อินทโสม

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรวีรชิต  ศรีเรือนลุน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรแสงชัย  สุขชัยแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 สระเกษ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรนันทะชัย  แถวทัศ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

 หนองตาใกล้  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรณัฐพงษ์  วาหะรม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

 หนองตาใกล้  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระสำรวย ปยวณฺโณ บุญไชย

๒๓/๑๒/๒๕๒๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๕๒
พระแดงน้อย ธีรธมฺโม พวงมาลัย

๐๔/๐๔/๒๕๑๔ ๒๘/๐๑/๒๕๕๕

หนองแห่  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระเพทาย อาสโภ สันตะวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๐๕ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

หนองแห่  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระสิทธิศักดิ

์ ์

สิทฺธิสกฺโก จำปาหอม

๑๗/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองแห่  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระวรินทร์ สิริจนฺโท วิรินไพร

๒๕/๐๗/๒๕๒๐ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระธนากร อภินนฺโท เสียภัย

๒๔/๐๓/๒๕๓๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระมนูญ กิตฺติาโณ อ่อนชาติ

๑๗/๐๒/๒๕๒๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

เหล่าพรวน  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระคำฟอง สุภทฺโท เหลาผา

๒๒/๐๔/๒๕๒๑ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

เหล่าพรวน  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระร่มใจ อาสโภ พละพิทักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๑๗ ๑๑/๐๓/๒๕๕๒

โคกสะอาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒ / ๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระโยธิน สุเมโธ ประชุมเหล็ก

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

โนนศิลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ วงศ์คำ

๐๘/๐๖/๒๕๓๐ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

โนนศิลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระวันชัย ขนฺติสาโร ประชุมเหล็ก

๑๑/๑๒/๒๕๓๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

โนนศิลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระไพโรจน์ อนาลโย ประชุมเหล็ก

๑๒/๐๕/๒๕๑๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

โนนศิลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระวิลัยพร จกฺกวโร หมูนดี

๐๕/๐๖/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนศิลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระชีวพงศ์ อภิวณฺโณ อภิสมย์ศิริ

๐๙/๐๘/๒๕๑๓ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

พุทธรักษา  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระอัสดง อภิปุณฺโณ คำพุฒธา

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

พุทธรักษา  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระคาย อนตฺตโร

กองแก้วมณีวรรณ
๐๑/๐๗/๒๔๙๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

เมธาสีตาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระประมวล โชติปฺโ ชาวระนอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระยุทธนา กนฺตวณฺโณ ธานีโรจน์

๐๒/๑๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระประจักร์ กิตฺติวณฺโณ บุญมาก

๐๔/๐๘/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีวิไล  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระไพวัลย์ ปฺาสาโร สามาอาพัฒน์

๐๕/๐๓/๒๕๐๙ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

ศรีวิไล  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระคุณวุฒิ สุจิณฺโณ ประชุมเหล็ก

๒๙/๑๐/๒๕๒๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

สมบูรณ์  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระวุฒิชัย สีลเตโช ประเคน

๐๕/๐๓/๒๕๓๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

สายนาดง  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระบุญช่วย ปฺาทีโป จันทะศรี

๐๔/๐๘/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สายนาดง  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระบุญถม รตนวณฺโณ ราชิวงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สายนาดง  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระชินพันธ์ เตชธโร คำนาม

๒๕/๐๗/๒๕๓๐ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

หินกอง  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระพรศักดิ

์

ปยธมฺโม ด้วงเงิน

๒๕/๐๗/๒๕๓๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

หินกอง  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระสุริยัน ิตปฺโ ลุกลาม

๗/๑๐/๒๕๒๕ ๒๙/๖/๒๕๕๙

โคกศิริ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระวิทยา วิริยธโร คำโสดา

๒๖/๑/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

โคกศิริ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระเล็ก จารุวณฺโณ แสนแดง

๔/๒/๒๕๑๖ ๘/๗/๒๕๕๙
จันทรังษี  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระอดิศักดิ

์

ถามวโร มณีเขียว

๒๖/๒/๒๕๒๐
๘/๗/๒๕๕๙

จันทรังษี  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระนิพนธ์ ิตปฺุโ ธาดา

๒๒/๒/๒๕๒๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

จันทรังษี  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระนิทัศน์ นาคโร ดำมา

๑๙/๒/๒๕๓๘ ๒๕/๕/๒๕๕๙

เชตวนาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระวัฒนชัย อคฺคธมฺโม เสือสา

๒๑/๙/๒๕๑๙
๙/๖/๒๕๕๙

เชตวนาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรณรงค์พล  ชาญถินดง

่

๒๐/๒/๒๕๔๗

 เชตวนาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระรังสรรค์ มหาวีโร สีพาสาร

๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นาถาวร  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระวีระชัย ขนฺติธโร คำภูแก้ว

๘/๔/๒๕๒๗ ๑๖/๓/๒๕๕๙

โนนงาม  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระวร โชติปฺโ จำปาโท

๒๐/๖/๒๕๐๑ ๑๗/๑/๒๕๕๙

โนนสำราญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระสนธยา พฺรหฺมสโร กาเผือก

๙/๗/๒๕๓๐
๑๗/๑/๒๕๕๙

โนนสำราญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระคำไหล ถิรสทฺโธ ช้างดำ

๒๑/๑/๒๕๓๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โนนสำราญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระจำนงค์ โชติธมฺโม แก้วอาสา

๖/๘/๒๕๒๘ ๒๘/๖/๒๕๔๙

บ้านโคกพระ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระกิติศักดิ

์

สุมงฺคโล สีแลง

๑๙/๕/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๕๙

บ้านโคกพระ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระอนันต์ ปยธมฺโม ประชา

๓๐/๑๑/๒๕๓๘
๒๒/๖/๒๕๕๙

บ้านโคกพระ  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระโสภา โสภณจิตฺโต สาระดำ

๑๒/๔/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๕๙

บ้านโคกพระ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓ / ๙

้
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่
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อจ ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระมงคล กตปฺุโ หมืนชัย

่

๗/๖/๒๕๐๒ ๗/๕/๒๕๕๙
ศรีชมภู่  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระสุรดิษ ปวโร เพ็ญจันทร์

๑๙/๕/๒๕๒๐
๗/๗/๒๕๕๙

ศรีชมภู่  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระวิลาศ อานนฺโท กลินหวาน

่

๐๗/๑๐/๒๔๙๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภู่  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระกีรติ านุตฺตโร อัจฉฤกษ์

๒๑/๓/๒๕๑๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีชมภู่  

อจ ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระบันเทิง าณวโร ศรีแดงชาติ

๒/๗/๒๕๑๑
๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ศรีชมภู่  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระจำเนียร กุสลจิตฺโต ใจใส

๕/๑/๒๕๐๓
๑๓/๖/๒๕๕๘

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระธีระพงศ์ ธีรปฺโ ศรีสำรวม

๑๓/๖/๒๕๓๒
๙/๗/๒๕๕๙

ศรีปุญญนิมิต  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรจักรี  ขันบุ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 สุทธาวาส  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระหนูพันธ์ ปุณฺณโก เบ้าทอง

๓๐/๔/๒๔๙๐
๑/๗/๒๕๕๙

สุทธิกาวาส  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระสุดใจ อุตฺตโม เชาวะนะ

๕/๙/๒๔๙๐ ๑/๗/๒๕๕๙
สุทธิกาวาส  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระปญญา ทีฆายุโก แก่นกุล

๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สุทธิกาวาส  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระณรงค์กร สุทฺธปฺโ พ่อชมภู

๒๖/๑๐/๒๕๓๓
๑๙/๔/๒๕๕๙

อนงคาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระบุญจันทร์ ธีรปฺโ พุทธรัตน์

๓/๖/๒๔๙๓ ๘/๓/๒๕๕๙
อุดรมงคล  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระกิตติชัย ธมฺมโชโต สิทธิธรรม

๓๐/๔/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อุดรมงคล  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระฤทธิเกียรติ กิตฺติธโร วงค์คูณ

๖/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อุดรมงคล  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระสุพจน์ าณธโร โลห์คำ

๑๙/๑๑/๒๕๐๐ ๑๓/๐๓/๒๕๓๖

ไชยาติการาม  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๑๑
พระสมชาย สุริยวํโส สุริยะวงศ์

๑/๐๑/๒๔๙๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ไชยาติการาม  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๑๒
สามเณรฐาปกรณ์  ชิดนอก

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

 ไชยาติการาม  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรรัตนชาติ  เปไธสง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนขวัญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรกิจจิยนต์  บาลุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 ดอนขวัญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรวรากร  วันคาร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 ดอนขวัญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรอาทิตย์  บุญรอด

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

 ตรีอรุณรัตน์  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรณรงศักดิ

์

 จักสาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 ตรีอรุณรัตน์  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรกิตติพัศ  สวัสศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 ตรีอรุณรัตน์  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระสมหมาย เตชธมฺโม บูชาพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๐๖/๑๒/๒๕๕๗

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระกมลศิลป ธมฺมทินฺโน สิงหา

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๒๑
พระสมชาย ธมฺมวโร ทะนงค์

๒๕/๐๘/๒๕๑๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระวันเฉลิม อภิปุณฺโณ จันทร์ดี

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรชยพล  ปาระเคน

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรประสิทธิ

์

 กานุสนธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรเสกสันต์  สมมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรโยธิน  ทองตาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๒๗
สามเณรจิรวัฒน์  วรรณทวี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๒๘
สามเณรธิติ  ยอดอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรกิตติชัย  รองสำลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรอนันต์  พิศคำ

๓๐/๓๐/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๓๑
สามเณรราชา  แผนสมบูรณ์

๓/๐๑/๒๕๔๕

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรชินวัตร  พูลเพิม

่

๒/๐๔/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระสามารถ ิตวิริโย วินมูล

๑๔/๔/๒๕๑๔ ๒๐/๕/๒๕๕๘

ปาตำแย  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๓๔
พระศราวุธ ชยวุฑฺโฒ มุงธิราช

๒๙/๑๒/๒๕๓๕

๑๐/๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระอานนท์ อภิวณฺโณ ชูแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๓๖

๑๐/๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระนครินทร์ เตชธมฺโม มุ่งหมาย

๑๗/๐๘/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระณรงค์ชัย ยสินฺธโร ดาลัย

๐๑/๑๒/๒๕๒๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ม่วงสวาสดิ

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระสมัชชา สุมงฺคโล สาระรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ม่วงสวาสดิ

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระฉลอง านวุฑฺโฒ ยุวพรม

๒๓/๑๑/๒๔๙๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

มิคคาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระไพศาล วิสทฺโธ ยนต์พันธุ์

๒๘/๑๐/๒๕๓๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระนันทพงศ์ อภิวณฺโณ โทบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๓๕
๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๔๒
สามเณรธีระวัฒน์  ศิริราช

๑๘/๖/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๔๓
สามเณรนรวีร์  สมเดช

๗/๗/๒๕๔๔
 สว่างโสภิตาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระอนุทรัพย์ ปฺาธโร ชะนะพา

๒๗/๐๓/๒๕๓๗ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

สว่าง  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระเพชรพนา ปฺาวุฑฺโฒ ศรีสุวงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๓๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

อัมพร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิทฺธิสกฺโก วรรณอุดม

๒๓/๒/๒๔๙๔ ๒๒/๗/๒๕๕๓

กุงชัย  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระธวัชชัย สุมงฺคโล มลัยกอง

๒๙/๑/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๘

กุงชัย  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระวรพล ถามวโร อุ่นแทน

๒๑/๖/๒๕๒๒
๒/๒/๒๕๕๙

กุงชัย  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระพงศ์พิทักษ์ วรธมฺโม แผนภิรมย์

๒๒/๑๑/๒๕๓๗
๑๙/๓/๒๕๕๙

กุงชัย  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระสุริยา สุทฺธสีโล พันโยธา

๒๙/๑๐/๒๕๓๗
๑๒/๔/๒๕๕๙

กุงชัย  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระสมนึก สมจิตฺโต กัลยา

๒/๔/๒๕๓๖ ๒๗/๕/๒๕๕๙

กุงชัย  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระศุภณัฐ สนฺตมโน ยืนยัง

่

๑๒/๒/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กุงชัย  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระจันทรัตน์ ธีรธมฺโม จันทร์ศรี

๒๔/๐๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชมภูกุดสิน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระชัช จนฺทโสภโน แสงฉาย

๒๑/๑/๒๕๑๑ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ดงบัง  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระพัฒนายุ ิตวํโส ภูผาสุวรรณ

๓/๘/๒๔๘๘ ๒๐/๗/๒๕๕๘

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระปรอยเทพ สุชาโต คำหล้า

๑๐/๒/๒๕๓๘ ๑๑/๔/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระทศพล ขนฺติพโล ระเวงจิตร

๑๘/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระบุญเลิศ านิโย ไพยการ

๑๖/๒/๒๔๘๖
๑/๗/๒๕๕๖

ฟาห่วน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระจักรพันธ์ ถิรปฺโ โมลา

๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แมดใน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระพล เตชธมฺโม สุดาชม

๔/๘/๒๔๙๖ ๒๙/๕/๒๕๕๘

ไร่ขี  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระมานพ ิติธมฺโม พวงเพชร

๐๕/๐๙/๒๕๐๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองนกหอ  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระธงชัย ปยวณฺโณ โพธิรักษ์

๒๒/๐๙/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองหิง

้

 

อจ ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระประจวบ านจาโร วงศ์เหมาะ

๑๒/๑๐/๒๕๒๑

๒/๗/๒๕๕๙
เหล่าฝายน้อย  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระวิลัย านิสฺสโล แสงขาว

๑๕/๑๒/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๔

เหล่าฝาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระรัตนา รตนลโภ สารคณา

๒๔/๑๐/๒๕๑๖
๑๓/๓/๒๕๕๗

เหล่าฝาย  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระสุภี สนฺติกโร ยนต์พันธ์

๖/๖/๒๔๙๔ ๒๗/๕/๒๕๕๖

เหล่าเลิง  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระเพิม

่

ปาริสุทฺโท มันจิตร

่

๙/๙/๒๔๗๘ ๑/๗/๒๕๕๗
เหล่าเลิง  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระเจนณรงค์ จตฺตมโล สายสุด

๑๗/๔/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระเกียรติอนันท์ ธมฺมธโร สำราญสุข

๒๕/๒/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระชาติชาย กตปฺุโ พลูชาติ

๒๙/๘/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๗๑
สามเณรกำพล  จงช่อกลาง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 อำนาจ  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๗๒
สามเณรอิษวะ  สมควร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 อำนาจ  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๗๓
สามเณรประสิทธิ

์

 อัมรินทร์พรชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

 อำนาจ  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระคำดี ตปสีโล พุทธขันธ์

๑๓/๐๓/๒๕๒๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

คึมข่า  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระอำนวย อาทโร กาลบุตร

๐๑/๐๑/๒๔๗๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๗๖
สามเณรประกาศิต  เกษร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๗๗
สามเณรศุภมงคล  รากวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

 นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๗๘
สามเณรบุรินทร์  เกตุสิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระหลอด พุทฺธสโร จันทาดี

๒๐/๐๓/๒๕๒๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๓

ปานาสะอาด  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรสมหวัง  โพธิไทร

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

 ปานาสะอาด  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๘๑
สามเณรกาย  กัสสะปะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

 ปานาสะอาด  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระวดาพงษ์ เตชธมฺโม อยู่ทิพย์

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธาราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระสมเพียร สุชาโต จันทโสม

๒๔/๐๘/๒๕๑๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ไร่สีสุก  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๘๔
พระจันทร์สี จนฺทปฺโ สาริยา

๐๓/๐๒/๒๔๙๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๓

ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระชมพู ปภสฺสโร พลยง

๒๐/๐๙/๒๔๙๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๔

ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระกิตติ สทฺโท เอกสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๑๖ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระสุวรรณพงษ์ สุวณฺโณ ยืนยัง

๒๕/๑๑/๒๕๒๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระประมวล จิตฺตทโร คำภักดี

๒๑/๑๑/๒๕๒๒
๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๘๙
พระสมศักดิ

์

สุขกาโม ผลศรี

๒๐/๐๔/๒๕๑๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระสุรวุฒิ อนาลโย ผิวหอม

๐๒/๐๒/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรพันศักดิ

์

 แจ่มใส

๐๗/๑๒/๒๕๓๙

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรภาณุพงษ์  พลเยียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๙๓
สามเณรชูเกีรติ  อ่อนเฉวียง

๒๕/๐๑/๒๕๔๐

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรกรวิทย์  เปนบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรอนุพงศ์  แก่นสาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๙๖
สามเณรวีรภัทธ  ฉัตรสุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๙๗
สามเณรสันติพงษ์  สุรพล

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๙๘
สามเณรณัฐพงศ์  จำปา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรสุระศิษย์  ท้าวเขตย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีใคร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรเทียนทอง  ฉัตรสุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรบรรณการ  ดีเล็ก

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรเชิดชัย  คำสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรณัฐพนธ์  สกุลไทย

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรเฉลิมไชย  ไชยพันโท

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรกิตติธัช  เสนารินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรพิชชา  สราญรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรพงศธร  เสียงเย็น

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรธนโชติ  สุขเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรธีระศักดิ

์

 พูลทวี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระสัญชัย จนฺทูปโม โยริพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๑๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

หนองไฮ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระกฤษณา พฺรหฺมปฺโ พรมภักดี

๒๔/๐๕/๒๕๐๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

อินทราราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระจังโก้ อธิจิตฺโต ดอกไม้

๒๗/๐๔/๒๕๑๒ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

อินทราราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระสุภักดี เทวธมฺโม เทพพิทักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

อินทราราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระแมนมิตร ยสินฺธโร จุลทรรศน์

๑๖/๐๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

อินทราราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระปรมินทร์ อธิปฺโ พุ่มจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อินทราราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระวราฤทธิ

์

กนฺตวีโร เทพารักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๓๓ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

อินทราราม  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระสมบัติ วฑฺฒโน ปะวันตา

๒๗/๐๘/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คำน้อย  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระวัฒนา ปภสฺสโร โสดาวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คำน้อย  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระณัชพล ขนฺติโก สมดี

๑๖/๐๕/๒๕๑๗ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

ชะแงะ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรธีรพล  บำเพ็ญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๒๑
สามเณรธนภูมิ  สังข์ทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๒๒
สามเณรสมคิด  ประทุม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๒๓
สามเณรประมัย  เกษงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๒๔
สามเณรจิระวัฒน์  สุพรรณนนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๒๕
สามเณรอัศนัย  สุทธิมาตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรคุณากร  อินลี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๒๗
สามเณรไชยวัฒน์  โกษา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรคธาวุธ  แผ่นทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรมงคล  นุชชาติ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรพีรรัขญ์  เสนาใหญ่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๓๑
สามเณรวัฒนชัย  ว่องไว

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๓๒
สามเณรวีรชัย  ดวงมาลา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๓๓
สามเณรประพฤก  พิมพ์หาร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๓๔
สามเณรคุณาโชค  พันธแสน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๗ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระนาวัน วรปฺโ พรหมาสุข

๓/๔/๒๕๒๗
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระองอาจ อาสโภ เสมอภาค

๗/๖/๒๕๓๑
๒๙/๑๐/๒๕๕๘

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระวริทธร ปฺุพหุโล บุญมาก

๙/๒/๒๕๓๔ ๓/๑๒/๒๕๕๘

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๓๘
พระประทีป โอภาโส นันไชย

๒๕/๕/๒๕๓๖ ๑๔/๒/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระอุบล อุปโล ดวงแก้ว

๒๑/๕/๒๕๐๓ ๒๘/๒/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระภาณุ นิปโก แสงชาติ

๒๓/๓/๒๕๓๔
๓/๕/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระวัชรากรณ์ วชิรธมฺโม พิจารย์

๒๙/๔/๒๕๓๘
๓/๕/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระมิตร พุทธขิง สุมิตฺโต

๓/๑๑/๒๕๑๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระทองดี โชติธมฺโม ผังนิล

๒๗/๑๑/๒๕๒๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๔๔
พระพิสิษฐ์ สุทฺธิาโณ ทองแสง

๖/๖/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระพงษ์บดี กตกุสโล พงษ์เหล็ง

๑๕/๘/๒๔๙๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๔๖
สามเณรภาคิน  กันภัย

๑๘/๘/๒๕๔๕

 บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรวรฤทธิ

์

 คุณะชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๔๘
สามเณรชานนท์  คุณะชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๔๙
สามเณรกันชัยวัน  ชานันโท

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรจิรวัฒน์  กุระจินดา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๕๑
สามเณรวาคิม  หลอดคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรวุฒิธร  อ่อนหวาน

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๕๓
สามเณรปรมัตถ์  นิยม

๓๑/๐๙/๒๕๔๖

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๕๔
สามเณรฐิติพงษ์  นาคสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรณภัทร  นาคสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๕๖
สามเณรอานนท์  มัฐผา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรกษณะ  ประโพธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรณัฐพงศ์  กุระจินดา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๕๙
สามเณรณัฐวุฒิ  กุระจินดา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรภัทรพงษ์  สอนจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรอัษฎาวุธ  มาตแท่น

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรธีรพัฒน์  อาจมณี

๑๐/๐๘/๒๕๓๙

 บุบผามาลา  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรเอกสิทธิ

์

 เคนออง

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

 พระศรีเจริญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรภูษณ  สิทธิวิไล

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

 พระศรีเจริญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรศรัณย์  บุญพุฒ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 พระศรีเจริญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๖๖
สามเณรพรชัย  พนาเจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 พระศรีเจริญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๖๗
สามเณรศรัณย์ภัทร  เหลากลม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 พระศรีเจริญ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรนิวัฒน์  เวียงอินทร์

๒๒/๖/๒๕๔๒

 โพธิศรี

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรศุภโชค  อาจเอียม

่

๒๐/๖/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘ / ๙
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรดนุพร  ขจรกลิน

่

๒๘/๘/๒๕๔๔

 โพธิศรี

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๒๗๑
สามเณรธีรภัทร์  หยาดทอง

๒๒/๗/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๒๗๒
สามเณรฉัตรชัย  วิบูรณ์

๓๐/๙/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

อจ ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระวินัย วิสารโท สุวิพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๙/๒๕๕๙

รัตนวารี  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระประจักษ์ ถิราโณ สายสุด

๑๑/๐๔/๒๕๑๓ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

ศรีทอง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติาโณ โครภูธร

๑๑/๐๙/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีทอง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระแดง กิตฺติคุโณ ศิริคุณ

๑๖/๐๖/๒๔๘๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีทอง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๗๗
สามเณรธีรยุทธ  เกิดสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีทอง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๗๘
สามเณรกิตติวิน  เพียรกล้า

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีทอง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๗๙
สามเณรฤชากร  แก้วสวย

๑/๐๕/๒๕๔๓

 สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรธีรวัฒน์  คุณรักษ์

๑๗/๙/๒๕๔๖

 สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระสัมพันธ์ สมปฺุโ มิมำพันธ์

๐๔/๐๔/๒๔๙๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สวนสวรรค์  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระภูวนาถ กนฺตสีโล ทองเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๒๙
๑๐/๐๕/๒๕๕๙

สวนสวรรค์  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระนนธวัช อคฺคธมฺโม ตากวาด

๒๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๒/๒๕๕๙

หนองยอ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระสมประสงค์ สุนฺทรธมฺโม พิณเสนาะ

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองยอ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระสุพจน์ โสภณปฺโ ขันธ์แก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองยอ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย พันธุ์พุทธรักษา

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๙/๒๕๕๙

หนองยอ  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระเคน จนฺทวณฺโณ อุดมสันต์

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๙/๐๙/๒๕๕๑

หนองแสง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระขวัญชัย เขมโก บาระมี

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

หัวดง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๘๙
สามเณรพิสิฐ  มลสิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 หัวดง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรจตุพงศ์  สันตะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 หัวดง  

อจ ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระบุญธรรม ปฺุธโร บุญดก

๐๓/๐๔/๒๕๒๐ ๐๙/๐๙/๒๕๕๙

อัมพวัน  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
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