
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๖๓๓ รูป ขาดสอบ ๑๙๕ รูป คงสอบ ๔๓๘ รูป สอบได้ ๓๙๐ รูป สอบตก ๔๘ รูป (๘๙.๐๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระสุขสันต์ อรุโณ แก้วบุญเรือง

๒๙/๐๗/๒๕๓๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๕

ไชยาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระสำรวย สุภาโต โพธิศรี

์

๐๗/๐๗/๒๔๙๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖

ไชยาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระทิระ ธีรธมฺโม นักผูก

๐๘/๐๔/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไชยาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรดำรงค์  ทวีงาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

 ไชยาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระประสาทพร กตปฺุโ พันธ์สวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๒๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

ตูมทองวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระปญญา ิตธมฺโม มีแก้ว

๑๑/๐๗/๒๔๙๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ตูมทองวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระพาโชค สุจิตฺโต แก้วปญญาฟู

๑๙/๑๒/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ตูมทองวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระณัฐพงษ์ กิตฺติธโร เกตุสมพร

๐๕/๑๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตูมทองวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระสิทธิโชค สิริปฺโ ทองเสนา

๒๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทองบางพุฒาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระสมพร อนามโย แดนคำสิ

๒๙/๘/๒๕๓๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

ทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระชุติพงศ์ ชาตวิริโย อ่างคำ

๒๘/๑๑/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระอิทธิวัตร ชวนปฺโ ตรีวัฒน์สุวรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระอรรถ ิตวํโส มงคลฤกษ์รักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๐๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมโยธินนิวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระยงค์วัฒน์ อคฺคปฺโ ศรีสังวรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

โนนนิเวศน์  

อด ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระจิรัฏฐ์ชัย สีลธโร ทัดไทยตระกูล

๒๙/๐๓/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนนิเวศน์  

อด ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระเกียรติกมลชัย ภูริปฺโ ชัยเชาวรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนนิเวศน์  

อด ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระศิโรธร ชุติปฺโ เชิดในเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนนิเวศน์  

อด ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระศิลา อนุตฺตโร สนิมคำ

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนนิเวศน์  

อด ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระพยุงศักดิ

์

ปภสฺสโร ตรีภพ

๑๙/๑๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ่อสร้าง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระเสรีชัย สุวิชาโน บัวทอง

๐๕/๑๐/๒๕๑๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙ ประชาชุมพลพัฒนาราม

 

อด ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระวัชชา จิตฺตสุโภ ไชยศรี

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ปาโคกสูง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระทิวา เทวมิตฺโต ศรีสุดตา

๐๘/๐๔/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
ปาเจริญศรีรัตนมงคล

 

อด ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระบุญทิน ธมฺมโชโต เสนาคำ

๒๕/๐๘/๒๕๓๕ ๐๘/๑๐/๒๕๕๗

ปาทรงธรรม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระศักดิดา

์

สุขกาโม สีหาวงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๒๙ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

ปาทรงธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๑๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระสุรพล มนฺูโ ถามูลแสน

๐๘/๐๙/๒๕๐๙ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ปาทรงธรรม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระพิพัฒน์ชัย วิโรจโน พรรณรักษ์

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
ปาบ้านดานธรรมเจดีย์

 

อด ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระนฤดล นราธิโป มุกดาม่วง

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

ปาเวฬุวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระสมุท สิริธโร ราชสีห์

๐๖/๐๕/๒๔๙๖ ๒๕/๐๕/๒๕๒๑

ปาศรัทธาธรรม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระธนากร ขนฺติโก เสนาภักดิ

์

๑๑/๒๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรัทธาธรรม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระบุญส่ง ชินฺวโร พลพาหะ

๐๖/๐๙/๒๔๘๗ ๑๘/๑๑/๒๕๕๒

ปาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระธนายุ จตฺตมโล พรมวงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๑๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ปาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระกฤษฎา กิตฺติปฺโ คำมะนาง

๐๓/๐๒/๒๕๑๒ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ปาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระสมาน ปสนฺโน อีสาบุตร

๑๘/๐๒/๒๕๑๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระนพพร วิสุทฺโธ เลียงคำ

๒๖/๑๐/๒๕๒๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระกิติภูมิ สิริธมฺโม จวนสาง

๑๐/๐๑/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระแสวง ิตธมฺโม โพธิจักร

์

๒๒/๐๔/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระธีระชัย กิตฺติาโณ บัวบาน

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรสราวุฒิ  ชมเชย

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 ปาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระสุชาติ ฌานรโต วงศ์ไชยา

๑๘/๑๐/๒๕๒๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ปาห้วยสำราญ  

อด ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระสุพจน์ กุลวฑฺฒโน เจียมเจริญกุล

๑๒/๐๙/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระทองมี มุทุจิตฺโต อุนุโล

๐๗/๐๗/๒๕๐๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระกรธิวา กลฺยาณรโต เพชรชู

๑๙/๐๙/๒๕๒๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระชนะศึก มหพฺพโล สุภาษี

๐๓/๐๑/๒๕๒๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระยุทธพงษ์ อนุตฺตโร มีภักดี

๐๕/๐๙/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระสหภาพ ปภสฺสโร ปญหาราช

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระทศพล ทสฺสธมฺโม ยนต์สิงห์

๐๔/๑๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระสุวิทย์ ปภสฺสโร อุ่นสูงเนิน

๑๒/๐๑/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระไพศาล เขมวโร อัศวภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระอนนท์ อนาวิโล คำอ้อ

๐๕/๐๑/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระชาตรี อคฺคจิตฺโต คำพิลึก

๐๙/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระพุทธิพงษ์ วุฑฺฒิธมฺโม อินทร์แสง

๑๒/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระปรเมนทร์ สุเมโธ ปองชาลี

๐๘/๑๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระปฏิภาณ สุทฺธิาโณ ขุนสูงเนิน

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระทศพล กตปฺุโ รักษางาม

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรวาที  ศรีทุมมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

 โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรนที  โพธิทอง

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

 โยธานิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระชายนารถ ชยาภิรโต ลีพฤติ

๒๕/๐๖/๒๕๑๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

ศิริมงคล  

อด ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระพงษ์ศักดิ

์

หิริสมฺปนฺโน จินคำพะเนา

๐๓/๑๒/๒๔๙๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

อด ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระอธิวัฒน์ อติสโย แก้ววันนา

๑๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๑๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระรังสรรค์ ปสุโต พลนิกรกิจ

๒๗/๐๗/๒๕๐๔ ๑๖/๐๑/๒๕๕๗

สามัคคีวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระวัชระ กิตฺติวณฺโณ คุ้มบุญมี

๑๖/๑๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระพนรัตน์ ตนฺติปาโล อุปะชาคำ

๐๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

สีตะวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรปรเมฬ  สมนาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 สีตะวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระสงกราณ อาภากโร สวัสดิชิตัง

๐๙/๐๔/๒๕๐๔ ๐๔/๑๐/๒๕๕๘

สูงแคน  

อด ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระสุริยา ธมฺมโรจโน จุ้ยจร

๑๖/๐๘/๒๕๑๒ ๐๘/๐๖/๒๕๓๖

หัวคู  

อด ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระคำพันธ์ กตปฺุโ บุญหลักคำ

๑๑/๐๙/๒๕๐๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๐

หัวคู  

อด ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระศุภวุฒิ ปุณฺณวฑฺโฒ มิงขวัญ

่

๒๙/๐๖/๒๕๑๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

หัวคู  

อด ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระธีรวัฒน์ วรมงฺคโล สิงสกุล

๑๘/๐๘/๒๕๑๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

หัวคู  

อด ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระรุ่งสุนทร โสภณจิตฺโต กลินหอม

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หัวคู  

อด ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระจิรวัฒน์ ธมฺมานนฺโท วุฒิรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู  

อด ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระทวี จิรวฑฺฒโน จันทะบุรี

๐๑/๐๙/๒๔๘๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๐

อาจสุรวิหาร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระอนุชัย ธนวฑฺฒโน คล้ายสุคง

๐๙/๐๒/๒๕๑๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

อาจสุรวิหาร  

อด ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระสิทธิเดช สนฺติโก ศรีทอง

๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

เกษตรสมบูรณ์  

อด ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระฉัตรยา ถิรสีโล เวชบรรพต

๑๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เกษตรสมบูรณ์  

อด ๖๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรวัชระ  รู้ยืนยง

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

 เกษตรสมบูรณ์  

อด ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระบัญชา เขมปฺโ ประจันทร์ปวน

๐๖/๐๕/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระปฏิภาณ ปริชาโน ศรีเม้า

๐๔/๐๕/๒๕๒๘ ๐๔/๐๘/๒๕๕๗

ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระวิริยะ ธมฺมพโล เจริญวงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๒๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระฤทธิเกียรติ กลฺยาโณ โครตชาลี

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๘๐
พระนรัตน์ พทฺธาโณ หัวดอน

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระศตวรรษ ธีรปฺโ สืบสุโท

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระธนเดช อภิาโณ ลามอ

๐๖/๐๑/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระอุทัย สิริปฺโ จันทร์แสตมป

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระสัญจาริน อภิปฺโ หมอยา

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรเทียนชัย  ทัศศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

 ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรวีรพล  อ่อนตาจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรกฤษดา  ถาบุญเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

 ขันธเสมาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระโชคชัย สุธีโร เจริญสุข

๐๒/๑๑/๒๕๒๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๑

ทุ่งห้วยทราย  

อด ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระวิโรจน์ าณสุทฺโธ ฉุยฉาย

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งห้วยทราย  

อด ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระกิตติพันธ์ อินฺทวีโร แก้วสังหาร

๐๗/๐๕/๒๔๙๔ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

นาล้อม  

อด ๖๑๕๙/๐๐๙๑
พระสำราญ กลฺยาณธมฺโม ใจปติ

๑๐/๑๒/๒๕๐๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระศุภการต์ สนฺตกาโย เก่งพรสกุล

๐๙/๐๘/๒๕๐๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระนิธวัช อาทโร วงศ์ศรียา

๐๖/๐๓/๒๕๒๗ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๙๔
พระบุญมี โชติวโร คตภูธร

๐๔/๐๓/๒๕๓๐ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๑๒

้
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อด ๖๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรรามรรงค์  เทพนวน

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 โนนสว่าง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรนนทวัช  วันชูชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

 โนนสว่าง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรธีรวัฒน์  ศรีสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๐

 โนนสว่าง  

อด ๖๑๕๙/๐๐๙๘
พระรุ่งโรจน์ ชุตินฺธโร เชยงูเหลือม

๑๐/๐๕/๒๕๒๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๕๙/๐๐๙๙
พระสืบพงษ์ กตธมฺโม ธรรมสิมมา

๒๕/๐๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๐๐
พระอภิสิทธิ

์

อนุตฺตโร ไชยรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๐๑
พระพิตรพิบูล เตชพโล คตภูธร

๒๕/๑๑/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๐๒
พระสมชาย จารุวณฺโณ ผินโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๒๔
๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ปาไชยมงคล  

อด ๖๑๕๙/๐๑๐๓
พระกิตติพงษ์ กตปฺโ โกศล

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

ปาหนองวัวซอ  

อด ๖๑๕๙/๐๑๐๔
พระบุญนอม สนฺตมโน ภูทองเงิน

๖/๘๑/๒๕๑๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๘

ภูตะเภาทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๑๐๕
พระธนากร กุสลจิตฺโต ละอองเอก

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ภูตะเภาทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๑๐๖
พระอำนาจ ปภสฺสโร วรรณขาม

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ภูตะเภาทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๑๐๗
พระศราวุธ นาถธมฺโม ภูมิคอนสาร

๐๑/๐๕/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

เมตตากิตติคุณ  

อด ๖๑๕๙/๐๑๐๘
พระชยางกูร ถิรจิตฺโต คูหา

๑๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๘/๒๕๕๙

เมตตากิตติคุณ  

อด ๖๑๕๙/๐๑๐๙
พระศิริวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ศิริวัฒนชัย

๑๔/๕/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างมงคล  

อด ๖๑๕๙/๐๑๑๐
พระสุวัฒน์ชัย ิตาโณ ยิมผ่องสวัสดิ

้ ์

๐๓/๐๕/๒๔๙๗ ๐๒/๐๓/๒๕๔๑

ศรีหมากหญ้า  

อด ๖๑๕๙/๐๑๑๑
พระทองสา อติปฺโ เรียนเจือ

๐๑/๐๗/๒๕๑๖ ๐๔/๐๖/๒๕๕๔

ศรีหมากหญ้า  

อด ๖๑๕๙/๐๑๑๒
พระบรรพต ปฺาวชิโร สุริเยศ

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองแวงยาว  

อด ๖๑๕๙/๐๑๑๓
พระวสันต์ วชิราโณ ทินคำ

๒๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองแวงยาว  

อด ๖๑๕๙/๐๑๑๔
พระนคร นาคุตฺตโม ขันธรักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๑๑ ๑๑/๐๘/๒๕๕๗

อินทราราม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๑๕
พระเดียว

่

กนฺตวีโร กลินจันทร์

่

๐๙/๐๙/๒๕๑๗ ๑๑/๐๘/๒๕๕๗

อินทราราม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรอดิพงษ์  ละดาดาด

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

 อินทราราม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๑๗
พระเจตพร จารุธมฺโม อุดมลาภ

๒๒/๑๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองช้างคาว  

อด ๖๑๕๙/๐๑๑๘
พระยศ เขมโก สุขเกษม

๐๑/๐๒/๒๔๘๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖

อัมพวัน  

อด ๖๑๕๙/๐๑๑๙
พระสุริยา ธีรธมฺโม พยัคมะเริง

๒๗/๐๓/๒๕๒๕ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อด ๖๑๕๙/๐๑๒๐
พระธนารักษ์ เตชธมฺโม ประสงค์ศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๑๒

๘/๗/๒๕๕๙
ปาวังงาม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๒๑
พระอรรถชัย คมฺภีรปฺโ พึมชัย

่

๑๔/๙/๒๕๒๕
๙/๗/๒๕๕๙

ปาวังงาม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๒๒
พระคัมภีร์ สุรปฺโ สัมพันธ์

๒๕/๕/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

ปาวังงาม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๒๓
พระณัฐภัทร กิตติปฺโ คำล้วน

๒/๑๑/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

ปาวังงาม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๒๔
พระมงคลชัย คมฺภีรธมฺโม จรุงพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
ปาวังงาม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๒๕
พระธาราวรรษ สิริปฺโ เคลือภักดี

๖/๓/๒๕๐๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาวังงาม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๒๖
พระศตวรรษ าณวโร ปตถาวะโร

๑๑/๑๒/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาหัวหนองยาง  

อด ๖๑๕๙/๐๑๒๗
พระสมพร สมจิตฺโต แก้วเกิด

๑๒/๓/๒๕๓๖
๖/๖/๒๕๕๖

สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๒๘
พระอนุพงษ์ สิริมํคโล วงศ์ประพันธ์

๒๘/๘/๒๕๓๕
๖/๒/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๒๙
พระชัชวาลย์ ชยปาโล วรภาพ

๑๔/๒/๒๕๓๘ ๑๙/๕/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๑๒

้
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อด ๖๑๕๙/๐๑๓๐
พระณัฐวุฒิ นาควณฺโณ นิลดำ

๖/๖/๒๕๓๕ ๓๐/๕/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๓๑
พระชัชวาล ชวนปฺโ ลือภูวพิทักษ์กุล

๑๘/๘/๒๔๙๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๓๒
พระถาวร ปฺาวโร วรยศ

๒/๒/๒๔๙๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๓๓
พระอนันต์ อนุตฺตโร สรวงศิริ

๑๓/๘/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๓๔
พระศรายุทธ สมาหิโต พละสูร

๔/๘/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๓๕
พระวัชระ คุณวฑฺฒโน ภูมิเพ็ง

๒๑/๘/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๓๖
พระอุดมศักดิ

์

ปรกฺกโม โตสมบัติสิริ

๒๐/๘/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๓๗
พระณัฐวุฒิ พุทฺธครุโก กางมันต์

๒๑/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๓๘
สามเณรภาคิน  สายสิม

๒๐/๕/๒๕๔๒

 สันติกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๑๓๙
พระอักษร เขมวฑฺโฒ ศรีกุลวงค์

๑/๔/๒๕๐๙
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

ดอนคำ  

อด ๖๑๕๙/๐๑๔๐
พระภควัต ตสิริคุตฺโต ศรีชัยมูล

๐๑/๐๗/๒๕๒๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

ดอนคำ  

อด ๖๑๕๙/๐๑๔๑
พระพงศ์ภูมิ กตปฺุโ แก้วสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๒๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาดอนหายโศก  

อด ๖๑๕๙/๐๑๔๒
พระธยวัช รตฺนรํสี วงศ์ดี

๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาดอนหายโศก  

อด ๖๑๕๙/๐๑๔๓
พระอนุวัฒน์ สุทฺธิาโณ ฮวดชัย

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาดอนหายโศก  

อด ๖๑๕๙/๐๑๔๔
พระณรงค์ฤทธิ

์

านิสฺโร พิศชวนชม

๐๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาดอนหายโศก  

อด ๖๑๕๙/๐๑๔๕
สามเณรภวัต  แสงมณี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 ปาดอนหายโศก  

อด ๖๑๕๙/๐๑๔๖
พระณัฐวุฒิ รตฺนโชโต ศรีสมดี

๒๖/๐๙/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สร้างแข้  

อด ๖๑๕๙/๐๑๔๗
พระสัจจา อมโร ภาคศิริ

๐๖/๑๐/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สร้างแข้  

อด ๖๑๕๙/๐๑๔๘
พระไพสิฐ ฉนฺทโก เกตุแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จอมศรี  

อด ๖๑๕๙/๐๑๔๙
พระอภิชาต ธมฺมจาโร เสริมกลาง

๑๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

จอมศรี  

อด ๖๑๕๙/๐๑๕๐
พระคงเดช สิรินฺธโร หงษ์จันดา

๒๔/๐๒/๒๕๒๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

ปาทรงธรรม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๕๑
พระสุราษฎ์ ิติสมฺปนฺโน นวนไชยดี

๒๔/๐๙/๒๕๒๒ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙ ปามัชฌิมวงศ์รตนาราม

 

อด ๖๑๕๙/๐๑๕๒
พระปรีชา อธิปฺโ แสงจอหอ

๒๗/๑๒/๒๕๐๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาศาลาทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๑๕๓
พระชัยวัฒน์ วรชโย สุวรรณพิมพา

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาศาลาทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๑๕๔
พระสมศักด์ สนฺติโก หล่อขุมทรัพย์

๐๓/๑๒/๒๕๑๑ ๑๘/๐๔/๒๕๔๒

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๕๕
พระนัฏพล านฺสมปุณโณ พงษ์ชนะ

๐๓/๐๘/๒๕๓๐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๑

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๕๖
พระปฎิภาณ ปฎิภาณทีโป เรือคำจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๒๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๕

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๕๗
พระคำมุข อคฺคธมฺโม เล่ห์กล

๐๔/๑๒/๒๕๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๕

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๕๘
พระวิฑูล อภิปฺโ น้อยมี

๐๗/๐๒/๒๕๒๕ ๑๔/๐๙/๒๕๕๗

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๕๙
พระประพาด วรปฺโ นาไชย

๒๓/๐๒/๒๕๒๐ ๐๘/๑๒/๒๕๕๗

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๖๐
พระศรัณย์ ขนฺติปาโล สายบัว

๐๒/๐๑/๒๕๑๗ ๒๖/๑๐/๒๕๕๘

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๖๑
พระชาญรัตน์ อภิธมฺโม เชิงดี

๑๒/๐๓/๒๕๒๑ ๒๖/๑๐/๒๕๕๘

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๖๒
พระสากล อภิธมฺโม โสภากุล

๐๙/๐๖/๒๕๐๒ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๖๓
พระเบญจพงษ์ อนีโฆ เพียเผือ

่

๓๐/๐๓/๒๕๒๓ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๖๔
พระสมปอง อคฺคปฺโ พลรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๐๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๕๙/๐๑๖๕
พระพลวัฒน์ ธมฺมปาโล สีเกตุ

๑๔/๐๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๖๖
พระประธาน อาภาธโร สุริยะแสง

๑๙/๐๑/๒๕๑๐ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๖๗
พระสิทธิชัย ธีรปโ หัตถะปะนิตย์

๒๐/๑๐/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๖๘
พระพรชัย กนฺตปฺโ จันทรเสนา

๒๗/๐๓/๒๕๒๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๖๙
พระอุทัย ปฺาธโร เพียรไลร์

๑๖/๑๒/๒๕๑๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๗๐
พระคมสัน ปฺาวชิโร ชาลีสมบัติ

๒๐/๑๐/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๗๑
พระธีระศักดิ

์

อธิปโ นามวงศ์ษา

๓๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๗๒
พระคะนึง อนุตฺตโร คอนปะจัด

๐๘/๐๖/๒๕๐๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๗๓
พระสมชัย เขมปฺโ สีเคนา

๐๖/๐๙/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๗๔
พระศาสนกิจกฤษฏ์ อชิโต พงศ์ไกรรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๗๕
พระนรินทร์ กิตฺติธโร สมอารี

๓๐/๐๓/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๗๖
พระเอกพล จนฺทปฺโ ปยะวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๑ ๑๕/๐๘/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๗๗
พระสมร วรปฺโ กุ้งแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๓๐ ๓๐/๐๙/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๗๘
สามเณรธนากร  สุขรมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๐

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรศุภมงคล  ศรีจุมพล

๒๖/๐๙/๒๕๔๐

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรชัยศักดิ

์

 วิชาชัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๘๑
สามเณรดำรงค์เดช  สมดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๘๒
สามเณรวัชระชัย  ลาไป

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรชาติ  ชาดำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรจิตกร  ละอองศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรฐิติพันธ์  ถึงเพียงพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรสุริยา  ตุศิลา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรกิติศักดิ

์

 ปดทา

๓๑/๐๖/๒๕๔๖

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรอำนาจ  สีลาดเลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๕๙/๐๑๘๙
พระธวัชชัย ปยธมฺโม เนืองแก้ว

่

๒๗/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สามพาดพัฒนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๙๐
พระสุริยะ วรปฺโ วรรณประภา

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สามพาดพัฒนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๙๑
พระคมศักดิ

์

ธนาคโม แก่นศรียา

๒๑/๐๕/๒๕๒๐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๑

สุรพิมพาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๙๒
พระวัชริน ปฺาวุฑฺโฒ กวยทอง

๒๑/๐๕/๒๕๒๐ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

สุรพิมพาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๙๓
พระสุขสันต์ ปฺาวโร เพียศร

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

สุรพิมพาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๙๔
พระกันตภณ สุเมธโส อิมทสาร

่

๑๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

สุรพิมพาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๙๕
พระนธี ธมฺมิโก ศรีทับลอด

๑๖/๐๔/๒๕๓๑ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ปาศรีอุดมรัตนาราม
 

อด ๖๑๕๙/๐๑๙๖
พระธีรภัทร์ โชติปฺโ จิตรซ้าย

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีอุดมรัตนาราม
 

อด ๖๑๕๙/๐๑๙๗
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 รสโสดา

๐๕/๐๓/๒๕๔๐

 
ปาศรีอุดมรัตนาราม

 

อด ๖๑๕๙/๐๑๙๘
พระบุญตา อธิปฺโ พละกุล

๒๐/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิการาม  

อด ๖๑๕๙/๐๑๙๙
พระสายยุทธ กิตฺติวุฑฺโฒ ศรีโยธา

๒๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๕๙/๐๒๐๐
พระพิทักษ์ สุเมโธ แสนโก

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิการาม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๐๑
พระอุ๊ด สนฺตมโน สุขนอก

๒๔/๐๓/๒๕๑๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๒๐๒
พระอภินันท์ อนุตฺตโร จำนง

๐๘/๐๙/๒๔๙๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๒๐๓
พระแต้ม คเวสโก ประเสริฐกลาง

๑๖/๐๔/๒๕๓๑ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๒๐๔
พระฤทธิศักดิ

์

อิธิาโณ จักสวนวัว

๒๑/๐๘/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๐๕
พระอธิพงษ์ กิตฺติธโร โพธิพร

์

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๐๖
พระสนธยา ขนฺติสาโร สุขประมา

๑๒/๐๕/๒๕๒๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ปอพาน  

อด ๖๑๕๙/๐๒๐๗
พระโกสินทร์ โกวิโท ประเสริฐ

๒๙/๐๓/๒๕๒๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปอพาน  

อด ๖๑๕๙/๐๒๐๘
พระพิทยา เขมทตฺโต ทาสีเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ปาโนนผักหวาน  

อด ๖๑๕๙/๐๒๐๙
พระปยะ สุเมโธ ชูชาติ

๒๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนสะอาด  

อด ๖๑๕๙/๐๒๑๐
พระอุรา อุชุจาโร สอนสิงห์

๑๐/๐๙/๒๕๑๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาไร่สีสุก  

อด ๖๑๕๙/๐๒๑๑
พระประเวช วิสุทฺธสาโร แสงชาติ

๑๒/๑๐/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีอุดม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๑๒
พระธนะชัย ปฺาธโล สมน้อย

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีอุดม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๑๓
พระนิกร วิชฺชากโร อัยจักร

๐๒/๐๑/๒๕๒๔ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

ปาหนองหิน  

อด ๖๑๕๙/๐๒๑๔
พระอนุวัฒน์ ปภาโส พิษณแสง

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ปาหนองหิน  

อด ๖๑๕๙/๐๒๑๕
พระประดิษฐ์ ปภสฺสโร แก้วลาย

๑๙/๐๓/๒๕๑๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองหิน  

อด ๖๑๕๙/๐๒๑๖
พระสุนันท์ ปภาโส โพธิผาลาด

์

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองหิน  

อด ๖๑๕๙/๐๒๑๗
สามเณรณัฐปคัลภ์  ไชยสงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 ปาหนองหิน  

อด ๖๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรภูริพัฒน์  อินทร์เคน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

 ปาหนองหิน  

อด ๖๑๕๙/๐๒๑๙
พระวรภัทร์ ทนฺตกาโย สิมศรีพิมพ์

๓๐/๐๕/๒๕๒๔ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

ปาหนองไฮ  

อด ๖๑๕๙/๐๒๒๐
พระหนู กลฺยาโณ คำศรี

๐๑/๐๑/๒๕๑๐ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

ปาหนองไฮ  

อด ๖๑๕๙/๐๒๒๑
พระคำพันธุ์ ิตสีโล หัดทวี

๐๕/๐๔/๒๕๐๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

ปาหัวฝาย  

อด ๖๑๕๙/๐๒๒๒
พระบุญสงค์ ิตเปโม ผันผาน

๒๖/๑๒/๒๕๒๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ปาหัวฝาย  

อด ๖๑๕๙/๐๒๒๓
พระโอรัญ คมฺภีรธมฺโม ชินอ่อน

๐๓/๑๒/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาหัวฝาย  

อด ๖๑๕๙/๐๒๒๔
พระอะบราฮัม วรสทฺโธ เดกัว

๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาหัวฝาย  

อด ๖๑๕๙/๐๒๒๕
พระวีระพันธ์ อริฺโย พันธุระ

๒๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาหัวฝาย  

อด ๖๑๕๙/๐๒๒๖
พระสระไกร อินฺทสโร บัวใหญ่รักษา

๑๐/๐๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหัวฝาย  

อด ๖๑๕๙/๐๒๒๗
พระสิทธิศักดิ

์

สิริธโร ศรีพุทธา

๒๐/๐๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหัวฝาย  

อด ๖๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรณัฐพงศ์  พิมพ์จันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 ปาหัวฝาย  

อด ๖๑๕๙/๐๒๒๙
พระเบญจรงค์ อภิวโร ตะใคร่เสน

๑๒/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสมประสงค์  

อด ๖๑๕๙/๐๒๓๐
พระภูวดล อธิปฺุโ บาลชืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสมประสงค์  

อด ๖๑๕๙/๐๒๓๑
พระกฤษฏา ปยธโร ปญญาสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสมประสงค์  

อด ๖๑๕๙/๐๒๓๒
พระสุรศักดิ

์

สิริปฺุโ จันสด

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสมประสงค์  

อด ๖๑๕๙/๐๒๓๓
พระวีระ าณสุทฺโธ ปทุม

๑๓/๐๗/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สมประสงค์  

อด ๖๑๕๙/๐๒๓๔
พระนิยม ขนฺติพโล จัดสด

๑๓/๐๓/๒๕๑๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สมประสงค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๑๒

้
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่
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อด ๖๑๕๙/๐๒๓๕
พระศิรายุทธ กิตฺติสาโร บุญเพลิง

๑๓/๐๗/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สมประสงค์  

อด ๖๑๕๙/๐๒๓๖
พระสุพจน์ ปริสุทฺโธ ศรีวิชา

๑๓/๐๕/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สมประสงค์  

อด ๖๑๕๙/๐๒๓๗
พระณัฐพงษ์ กิตฺติวณฺโณ เงาสมรูป

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

สาละไพรวัลย์  

อด ๖๑๕๙/๐๒๓๘
พระบุญทิพย์ นนฺทิโย มารศรี

๑๗/๐๙/๒๕๒๖ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๓๙
พระฮิเดะโยะ สนฺตกาโย ฮาดะ

๐๙/๑๐/๒๕๑๓ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๔๐
พระมงคล จตฺตมโล ไพราม

๒๔/๑๒/๒๕๐๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๔๑
พระคะนอง เขมจิตฺโต แก้วเกตุ

๒๓/๐๑/๒๕๒๔ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๔๒
พระธนพล ชุตินฺธโร เลิศดี

๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๔๓
พระอนุชา สุมโณ ชุมนุน

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๔๔
พระมารส เขมจาโร ทวีโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๑๔ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๔๕
พระมณฑล มหาคุโณ อาจใจ

๑๑/๐๒/๒๕๒๕ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๔๖
พระมงคล ิตธมฺโม สักขาพรม

๐๓/๑๐/๒๕๒๗ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๔๗
พระศุภชัย ขนฺตฺยาภรโณ หมู่หัวนา

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๔๘
พระนิตินัย อภโย โสภา

๑๓/๐๓/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๔๙
พระทวนทน กิตฺติภทฺโท มัชชิมา

๒๕/๐๔/๒๕๒๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๕๐
พระมนัส สุทฺธิมโน คำควร

๒๘/๐๗/๒๕๒๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๕๑
พระอภิรักษ์ ธมฺมรกฺขิโต คนชือ

่

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๕๒
พระชัชวาล โฆสวโร ชลาลัย

๒๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๕๓
พระเด่นนคร คุณยุตฺโต ใยขุนทศ

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๕๔
พระบัญชา อติชาคโร หากันได้

๑๕/๐๘/๒๕๑๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรณัฐพงษ์  หลวงหลาก

๑๐/๐๘/๒๕๓๙

 เหล่าหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๕๖
พระบัวบาน ปุริตสีโล บัวบาน

๐/๕/๒๕๒๙
๐๙/๐๓/๒๕๕๙

ปาภูนิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๒๕๗
พระถาวร ถาวโร ทองบุดดา

๑๕/๑๐/๒๕๑๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งโพธาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๕๘
พระเกียรติศักดิ

์

วรธมฺโม ธัญญภู

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๕๙
พระฉัตรมงคล คุณธโร จำปา

๒๖/๐๕/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๖๐
พระพูลทรัพย์ ธมฺมพโล เล็งไทสงค์

๒๐/๑๑/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๖๑
พระจันทรรินทร์ ิติาโณ มีโสภา

๒๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาชัยมงคล  

อด ๖๑๕๙/๐๒๖๒
พระไพทูน ขนฺติวโร ทองราศรี

๐๗/๐๑/๒๕๑๖ ๒๔/๑๒/๒๕๕๑

วัดปาโนนทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๖๓
พระยิงเจริญ

่

เตชธมฺโม ศรีพล

๒๑/๐๗/๒๕๒๒ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดปาโนนทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๖๔
พระบุญเพ็ง ขนฺติธโร คงมัน

่

๐๑/๑๐/๒๕๑๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดปาโนนทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๖๕
พระเรืองรอง อนุตฺตโร เพียรสูงเนิน

๑๑/๐๕/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาโนนสว่าง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๖๖
พระอนุสรณ์ ิตธมฺโม นิวงษา

๑๕/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาโนนสว่าง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๖๗
พระสถาพร วิชโย ชัยคินี

๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาโนนสว่าง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรใหม่  เกษหอม

๐๙/๑๐/๒๕๔๐

 วัดปาโนนสว่าง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๖๙
พระสมพร กนฺตธฒฺโม จันทร์ตรี

๐๔/๐๗/๒๔๙๕ ๒๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดท่าโสม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๑๒

้
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อด ๖๑๕๙/๐๒๗๐
พระอาทิตย์ ธมฺมรโต สงวนนาม

๒๕/๐๙/๒๕๑๙ ๒๕/๐๖/๒๕๔๘

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๗๑
พระจรูญ ขนฺทสาโร วิลัยลักษ

๑๗/๐๘/๒๕๑๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๔

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๗๒
พระวุฒิศักดิ

์

สํวโร ยางชุม

๒๕/๐๕/๒๕๒๒ ๒๔/๑๒/๒๕๕๔

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๗๓
พระศิริวัฒน์ วิสุทฺโธ นามเพชร

๐๕/๐๔/๒๕๑๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๗๔
พระอรุณ คุตฺตธมฺโม พิมพาแสง

๑๑/๐๑/๒๕๒๔ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๗๕
พระปรีชา โชติธมฺโม ลาฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๗๖
พระไพฑูรย์ ิตธมฺโม ศรีจำปาน้อย

๒๘/๐๘/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๗๗
พระชัยวัฒน์ อคฺคธมฺโม ศิริเกตุ

๐๖/๐๓/๒๕๒๕ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๗๘
พระยอดฉัตร ธีรปฺโ พลศรีลาภ

๑๖/๐๒/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๗๙
พระสี ปสนฺโน บุรีรักษา

๑๑/๑๑/๒๔๙๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๘๐
พระณัฐสิทธิ

์

อุชุจาโร สุขกัลยา

๒๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๘๑
พระสามารถ ภูริปฺโ สีออน

๒๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๘๒
พระเฉลิมพันธ์ กตปฺุโ บุดดาชัย

๐๖/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๘๓
สามเณรวิรุฬห์  แจ้งสว่างวงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

 วัดท่าโสม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๘๔
พระธนบดี าณธโร สมรูป

๐๖/๐๕/๒๔๙๐ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

เขมวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๘๕
พระกิตติณัฐสิทธิ

์

ธมฺมคุตฺโต หล้าวันดี

๒๔/๐๖/๒๕๒๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

เขมวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๘๖
พระเด่นชัย จารุธมฺโม แสงคำ

๐๑/๐๖/๒๕๒๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

เขมวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๘๗
พระโต้ง ขนฺติโก จันภิรมย์

๐๙/๐๑/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขมวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๘๘
พระสถาพร จนฺทปฺโ มีชัย

๑๔/๑๑/๒๕๓๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขมวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๘๙
พระบัณฑิต ปริปุณฺโณ ละลี

๒๒/๑๑/๒๕๓๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขมวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรพิทวัส  บุญพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 เขมวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๒๙๑
พระชุมพล สุพพุโต ศรีจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๒๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

โคกสีแก้ว  

อด ๖๑๕๙/๐๒๙๒
พระมงคล วิชิโต เพ็งสะอาด

๑๔/๑๑/๒๕๐๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๐

ดอยบ้านใหม่  

อด ๖๑๕๙/๐๒๙๓
พระอิทธิกร อคฺคปฺโ ดิสถาฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตาดนำพุ  

อด ๖๑๕๙/๐๒๙๔
พระถวิล ฉนฺทสาโร คงเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๑๘
๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ถำพระนาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๙๕
สามเณรเอกราช  สมอุ่มจาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 ถำพระนาหลวง  

อด ๖๑๕๙/๐๒๙๖
พระสุริยา ชินวงฺโส ทิพย์ชัย

๒๕/๐๕/๒๕๒๑ ๑๘/๑๒/๒๕๕๑

ถำพระ  

อด ๖๑๕๙/๐๒๙๗
พระนิโรจน์ สุภทฺโท ชินพันธุ์

๐๘/๐๒/๒๔๙๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ถำพระ  

อด ๖๑๕๙/๐๒๙๘
พระชินณ์วุฒิ สิริปฺุโ พลวาป

๒๔/๐๑/๒๕๑๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๓

ถำหีบ  

อด ๖๑๕๙/๐๒๙๙
พระวีระ ิตมโน โนนทะแสง

๑๖/๑๐/๒๕๑๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๓

ถำหีบ  

อด ๖๑๕๙/๐๓๐๐
พระจิรพงษ์ จตฺตถโย วงษ์ทองคำ

๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

ถำหีบ  

อด ๖๑๕๙/๐๓๐๑
พระสิทธิศักดิ

์

ธมฺมกาโม ดวงขวาง

๒๘/๑๒/๒๕๓๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

เทพนิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๓๐๒
พระชนัทฐา สิริภทฺโท มาชัย

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๓๐๓
พระอภิสิทธิ

์

กิติปฺโ บุตรแสง

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๓๐๔
พระชาญณรงค์ วุฑิฒฺาโณ วิชาชัย

๑๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๑๒

้
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อด ๖๑๕๙/๐๓๐๕
พระโกวิทย์ กิติโก จันทรวิจิตร

๐๑/๐๖/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๓๐๖
สามเณรจิระศักดิ

์

 อรรถประจง

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 เทพนิมิตร  

อด ๖๑๕๙/๐๓๐๗
พระมาวิน ิตสีโล ฤทธิบุญ

๑๕/๐๕/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๓๖

บ้านค้อ  

อด ๖๑๕๙/๐๓๐๘
พระนนทกร ปภสฺสโร ประทุมศิริ

๓๐/๐๓/๒๕๐๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

อด ๖๑๕๙/๐๓๐๙
พระสิทธิพร ิตคุโณ ใจตรง

๑๒/๑๒/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

อด ๖๑๕๙/๐๓๑๐
พระชาตรี ฉนฺทธมฺโม กล้าแข็ง

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ปานาสีดา  

อด ๖๑๕๙/๐๓๑๑
พระเฉลิมพล ธมฺมรกฺขโต ใจหาญ

๑๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปานาสีดา  

อด ๖๑๕๙/๐๓๑๒
พระบัณฑิต สุทฺธิจิตฺโต วันอุด

๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาผักบุ้ง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๑๓
สามเณรไพศาล  วาดไรสง

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

 ปาผักบุ้ง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๑๔
พระอุดร ธมฺมธโร สหมอบ้าน

๐๒/๑๐/๒๕๒๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๖

ปาภูทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๑๕
พระไสว ิติโก เบ้าไอ่

๒๑/๑๒/๒๕๓๓
๓๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๑๖
พระคำสี ถวโร ทูลธรรม

๒๘/๐๗/๒๕๑๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๖

ศรีรัตนสัพพัญู  

อด ๖๑๕๙/๐๓๑๗
พระสุพรรณ เขมกาโม ทองทิพย์

๒๐/๐๑/๒๕๑๐ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สวนอุบลวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๓๑๘
พระเสถียร อาภสฺสโร กุศรี

๒๑/๐๔/๒๕๒๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สวนอุบลวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๓๑๙
พระวีระ าณธมฺโม จันทะคาม

๑๐/๑๐/๒๕๑๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

อรัญญิกาวาส  

อด ๖๑๕๙/๐๓๒๐
พระรัชพล ธมฺมสโร หงษ์ศรี

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์เนรมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๒๑
พระต้อม วฑฺฒธมฺโม บุปพิเษศ

๒๑/๑๑/๒๕๒๐ ๐๖/๐๕/๒๕๕๒

โพธิชัย

์

 

อด ๖๑๕๙/๐๓๒๒
พระก้องภพ านวายาโม วงษ์สาไชย์

๐๑/๐๕/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

โนนทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๒๓
พระสุรชัย กิตฺติโก สุดสาหะ

๐๓/๑๒/๒๕๑๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

โนนทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๒๔
พระอุทัย สุภจิตฺโต ศรีแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๒๕
พระธาวิน สิริสาโร สิมลี

๑๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๒๖
สามเณรสหรัฐ  สามเสน

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

 โนนทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๒๗
สามเณรประถมพงษ์  อินทรสงเคราะห์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

 โนนทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๒๘
สามเณรอนุภาพ  ศรียาคะบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

 โนนทอง  

อด ๖๑๕๙/๐๓๒๙
สามเณรจีระศักดิ

์

 บุญเชิด

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 ปาโคกเกษตร  

อด ๖๑๕๙/๐๓๓๐
พระอาทิตย์ อาภสฺสโร เขตนิมิตร

๓๐/๐๕/๒๕๒๕ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

ปาโคกขาน  

อด ๖๑๕๙/๐๓๓๑
พระจักรเพชร ธมฺมวุโฒ ชัยบุรม

๑๔/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโคกขาน  

อด ๖๑๕๙/๐๓๓๒
พระสงกรานต์ รตินฺธโร ทองสุข

๑๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโคกขาน  

อด ๖๑๕๙/๐๓๓๓
สามเณรลิขิต  ศรีกฤตยา

๑๒/๐๗/๒๕๔๐

 ปาโคกขาน  

อด ๖๑๕๙/๐๓๓๔
พระทศพล ตปสีโล นามยศ

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาจันทวนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๓๓๕
พระวีระยุธ สุภาจาโร สุวรรณเรือง

๕/๐๒/๒๕๓๕ ๒๘/๐๒/๒๕๕๖

พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๓๖
พระปยะ สีลธโร สอนวิชัย

๒๓/๑๐/๒๕๒๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๓๗
สามเณรธีรพัฒน์  ประหยัดทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๓๘
สามเณรลิขิต  พรมเกสร

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๓๙
สามเณรธีระศักดิ

์

 เอกะแสง

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

 พุทธนิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๑๒

้
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อด ๖๑๕๙/๐๓๔๐
สามเณรวิโรจน์  พันธ์วงษ์

๗/๐๔/๒๕๔๔

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๔๑
สามเณรบรรจง  ปองเทพ

๒/๐๗/๒๕๔๔

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๔๒
สามเณรบรมบดินทร์  พิกุลทอง

๒/๐๖/๒๕๔๕

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๔๓
สามเณรณัฐพงษ์  เข็มเพชร

๑/๐๘/๒๕๔๕

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๔๔
สามเณรวชิรวัฒน์  เขียวโสภา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๔๕
สามเณรดรัญ  ใจกล้า

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๔๖
สามเณรคุณากร  แสนณรงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๔๗
สามเณรนันทวัฒน์  สีหาพล

๑/๐๔/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๔๘
สามเณรนนธชา  พรมบุตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๔๙
สามเณรวันเฉลิม  บุญยอด

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๕๐
สามเณรกมลพัฒน์  จันโทกุล

๑/๐๖/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๕๑
สามเณรกมลพันธ์  จันโทกุล

๑/๐๖/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๕๒
สามเณรจีระพงษ์  สายทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๕๓
สามเณรปติภัทร  ดวงจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๕๔
สามเณรสุรชัย  วรรณคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๕๕
สามเณรปฐมพงษ์  เขือนมัน

่ ่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๕๖
สามเณรชัยธวัช  นครชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๕๗
สามเณรศาสดา  เดชฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๕๘
สามเณรณัฐวัฒน์  ปอมเชียงพัง

๑/๑๑/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๕๙
สามเณรกฤษณะ  ชัยสุวรรณ

๒/๑๑/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๖๐
สามเณรศราวุธ  

ทองเดือนเหมือน
๕/๑๑/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๖๑
สามเณรอภิชิตชัย  วงพรม

๕/๑๑/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๖๒
สามเณรศุภกฤต  โพธิสาวัง

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๖๓
สามเณรสรรเพชรญ  แหนะควา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๖๔
สามเณรอธิคม  ไชยกลาง

๖/๑๒/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๖๕
สามเณรพงศ์พล  ดอนริวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๕๙/๐๓๖๖
พระอุทัย ธีรวโร ประทุมพัว

่

๓/๑๑/๒๕๐๓ ๑๕/๓/๒๕๕๕

ถำมันปลา  

อด ๖๑๕๙/๐๓๖๗
พระนิกรณ์ สนฺตกาโย ลาไป

๑๒/๗/๒๕๑๕ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ถำมันปลา  

อด ๖๑๕๙/๐๓๖๘
พระบำรุงสุข าณสโร อร่ามพานิช

๕/๕/๒๔๙๘ ๒/๗/๒๕๕๙
ถำมันปลา  

อด ๖๑๕๙/๐๓๖๙
พระบุญชัย ยโสธโร ศรีโสม

๑๐/๑๐/๒๕๓๕
๑๔/๗/๒๕๕๙

ถำมันปลา  

อด ๖๑๕๙/๐๓๗๐
พระนราดล อินฺทาโก นันทะสุธา

๖/๑๒/๒๕๓๕ ๓/๑๑/๒๕๕๘

ปากุดนำใส  

อด ๖๑๕๙/๐๓๗๑
พระมงคล นิติสาโร คำฤาชัย

๑๗/๗/๒๕๑๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปากุดนำใส  

อด ๖๑๕๙/๐๓๗๒
พระรัฐพงษ์ โฆสโก ไพศาล

๕/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปากุดนำใส  

อด ๖๑๕๙/๐๓๗๓
พระทศพล อตฺตทนฺโต มังมีศรี

่

๑๘/๑๑/๒๕๒๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปากุดนำใส  

อด ๖๑๕๙/๐๓๗๔
พระเปรม ยติโก อันอามาตย์

๙/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปากุดนำใส  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๕๙/๐๓๗๕
พระสุทธิดล ยสวุฑฺโฒ มูลมาตย์

๔/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปากุดนำใส  

อด ๖๑๕๙/๐๓๗๖
พระดาวเรือง กลฺยาณธมฺโม สีลากัน

๖/๙/๒๕๒๐ ๕/๒/๒๕๕๘
ปาโพนพระเจ้า  

อด ๖๑๕๙/๐๓๗๗
พระวิรัตน์ จิรธมฺโม เชือสาย

้

๒๓/๙/๒๕๑๒ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

ปาโพนพระเจ้า  

อด ๖๑๕๙/๐๓๗๘
พระสายฝน กิตฺติโก วงศ์ประทุม

๖/๙/๒๕๒๐
๑๗/๑/๒๕๕๙

ปาโพนพระเจ้า  

อด ๖๑๕๙/๐๓๗๙
พระภราดร ยติกโร โทดา

๑๖/๓/๒๕๓๖ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ปาโพนพระเจ้า  

อด ๖๑๕๙/๐๓๘๐
พระบุญเกิด โชตโก วาสโสหา

๖/๙/๒๕๒๐
๒๑/๗/๒๕๕๙

ปาโพนพระเจ้า  

อด ๖๑๕๙/๐๓๘๑
พระพิทักษ์ วิปุโล ร่มวาป

๔/๒/๒๕๒๒ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ปาเหวไฮ  

อด ๖๑๕๙/๐๓๘๒
พระยอด สนฺตจิตฺโต ทวีไว

๒/๑๒/๒๕๒๐ ๑๖/๑/๒๕๕๙

ศรีสว่างรัตนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๓๘๓
พระการัน กนฺตพโล สัตถาพล

๑๖/๕/๒๕๒๖ ๑๖/๒/๒๕๕๙

ศรีสว่างรัตนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๓๘๔
สามเณรเมธี  โคตะหา

๓/๒/๒๕๔๔
 ศรีสว่างรัตนาราม  

อด ๖๑๕๙/๐๓๘๕
พระวิเชียร จิตฺตปฺโ หวันหวาด

่

๘/๑๒/๒๔๙๖ ๑๑/๑๑/๒๕๕๖

ศิริมงคล  

อด ๖๑๕๙/๐๓๘๖
พระประดิษฐ์ ยนฺตสีโล พิลามาตย์

๑๒/๑๑/๒๕๒๓
๑๓/๓/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

อด ๖๑๕๙/๐๓๘๗
พระอธิวัฒน์ านกโร โคตรธา

๑๒/๓/๒๕๓๖
๖/๕/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

อด ๖๑๕๙/๐๓๘๘
พระธงชัย วณฺณธโร กาบบัวเหลือง

๗/๓/๒๕๓๘ ๖/๕/๒๕๕๙
ศิริมงคล  

อด ๖๑๕๙/๐๓๘๙
พระญาณโรจน์ ปสาโท นิกรกุล

๑๕/๔/๒๕๓๘
๖/๕/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

อด ๖๑๕๙/๐๓๙๐
พระอุดม อุทโย สีอ่อน

๑๕/๘/๒๕๓๘
๖/๕/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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