
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๒,๐๕๔ รูป ขาดสอบ ๕๕๒ รูป คงสอบ ๑,๕๐๒ รูป สอบได้ ๑,๓๔๔ รูป สอบตก ๑๕๘ รูป (๘๙.๔๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 บุญหล้า

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรธรสิน  ศรีสถาน

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรธนาทัต  บุณชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธนากร  สมประเสริฐ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรผขรศักดิ

์

 อุดมผล

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรพศิน  จำปาพรม

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรณรงค์เดช  หล่อทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรเอกชัย  เอียรอด

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรอภิเชษฐ์  สุทา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรชยุตพงษ์  จันริวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรยุทธิชัย  ดวงมาลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรศาสตรา  หอมจันนวน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรจักรกฤษ  ศิริขาว

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรเฉลิมชัย  แท่นเล็ก

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระสุพจน์ สุมงฺคโล หนันถา

๑๖/๑/๒๔๙๑ ๓/๑๑/๒๕๕๘

ศรีคุณเมือง  

อด ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรปฏิภาณ  ลินทอง

๒๔/๓/๒๕๔๓

 ศรีคุณเมือง  

อด ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระสานิตย์ สมจิตฺโต สมสว่าง

๓๑/๐๑/๒๕๐๖ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ทุ่งสว่างยางบึง  

อด ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระบุญชู ปุณฺณโก จันทร์ล้วน

๐๓/๐๖/๒๕๐๒ ๐๘/๐๓/๒๕๕๔

ธาตุนิมิตร  

อด ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระรัชนัย อธิปฺโ บุตรแสนลี

๒๑/๑๐/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

ธาตุสว่างโนนยาง  

อด ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระสังวาล ธมฺทีโป เพชรนวล

๕/๓/๒๔๘๓ ๒๔/๕/๒๕๕๓

โนนตูมสราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระณัฐวุฒิ ิตธมฺโม หัสเดช

๑/๔/๒๕๓๐
๑๓/๗/๒๕๕๖

โนนตูมสราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระอุดม ขนฺติพโล สุวรรณดี

๖/๑๐/๒๔๙๕
๓/๖/๒๕๕๙

โนนบ่อโคลน  

อด ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระจันนา มนาโป อัปการัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๐๘ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระอมร อมโร ปญจะรักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระวีระวุฒิ วีรธมโม สระอุบล

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระสันติสุข ปสนจิตโต อาจปาสา

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระวรวุฒิ นาคเสโน จันทะบุตร

๑๗/๐๗/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรณัฐพล  นวนสี

๐๒/๑๒/๒๕๔๐

 โนนสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรนฤพงษ์  นุดิช

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

 โนนสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระชัยชนะ สุเมโธ อ่อนตาจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระดำรง านุตฺตโร คำพยอม

๑๗/๖/๒๕๒๔ ๗/๑๒/๒๕๕๘

บัวบาน  

อด ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระเสด็จ ติกฺขวีโร วงษ์ศิลป

๐๙/๑๑/๒๕๑๐ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

โบราณศรีราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระคำภู สุมโน เสียงเลิศ

๒๘/๐๒/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โบราณศรีราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระอมร อมโร ชัยภูมิ

๐๕/๑๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระภาณุพงศ์ นนฺทโก สนิมคำ

๑๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
 

อด ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระชุติเดช ชุติทตฺโต เอียลอด

๑๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
 

อด ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระกฤษณพงศ์ ขนฺติสาโร ลานจันทอง

๑๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
 

อด ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระพนม ธนปาโล พรรณพา

๒๐/๑๑/๒๕๑๙
๒๗/๓/๒๕๕๙

วารีศรีสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระศุภกร ชยวุฒฺโฒ เวชชกรกุล

๒๙/๑๐/๒๕๑๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

วารีศรีสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระศุภโชค สนฺตมโน จอมพล

๒๓/๐๕/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วิทยานุกิจ  

อด ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระศักดิดา

์

านวีโร สุขุวรรณ

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วิทยานุกิจ  

อด ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระอรรถกร มหาวีโร คุณคำพระ

๓/๑๐/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระกฤษฎา อคฺคธมฺโม พรหมคำอินทร์

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

เสวตวงษ์นิวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระประสิทธิ

์

อภินนฺโฑ ชมภูวิเศษ

๐๗/๐๗/๒๕๐๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระอุ่น อนาลโย ศรีระวรรรณ

๐๙/๐๘/๒๔๙๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระถวิล ถิรธมฺโม พลศรีลาภ

๒๘/๐๓/๒๔๘๐ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระคมกฤษ ชยวุฑฺโฒ ไชยเชียงพิณ

๒๑/๑๐/๒๕๑๔ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๔๘
พระยุทธนา ชยวุฒิโต มหาสกุลชัย

๑๐/๐๔/๒๔๙๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๔๙
พระเกียรติศักดิ

์

คงนารา คงนารา

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๕๐
พระมงคล มงคฺโล หาวัน

๗/๐๔/๒๔๙๐
๒๓/๑๒/๒๕๕๖

โพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระประเสริฐ อธิปฺโ หงส์ประสิทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๔๙๒ ๑๗/๑๒/๒๕๕๗

โพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๕๒
พระละมัย จารธมฺโม ทองลาย

๐๗/๐๘/๒๕๑๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระสราวุธ สจิตโต สุขแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระธีรวัฒน์ อธิจิตฺโต หล้าจางวาง

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระประยูร ปคุณธมฺโม ค่าภูเขียว

๐๓/๑๐/๒๕๑๐ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

สุวรรณเกษร  

อด ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระพิพัฒน์พงษ์ ภูริาโณ พาภักดี

๓๑/๐๑/๒๕๒๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

สุวรรณเกษร  

อด ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระอภิศักดิ

์

สุจิโต แต้สุวรรณ

๒๙/๐๗/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณเกษร  

อด ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระศุภชัย สุชาโต บุตรแสนดี

๐๓/๐๓/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณเกษร  

อด ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระวายุ สนตจิตโต บันดะลุน

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณเกษร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระมนตรี จิตตปฺโ บุตรสาลี

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณเกษร  

อด ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระภานุเดช วฒฺณเมโร วัฒนานนท์

๒๔/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณเกษร  

อด ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระชนะชัย จารุวณฺโณ บุญภักดี

๐๒/๐๓/๒๕๑๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖

หนองเตาเหล็ก  

อด ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระตี

๋

ผาสุกโก ศรีสะอาด

๐๖/๐๙/๒๔๙๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

หนองเตาเหล็ก  

อด ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระจักรกฤษณ์ สุจิตโต ภูมิจันทร์ทึก

๐๘/๐๓/๒๕๑๗ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

หนองเตาเหล็ก  

อด ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระพรเทพ สุขกาโม วิจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๓๖
๑๕/๖/๒๕๕๙

หนองเตาเหล็ก  

อด ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระไพโรจน์ สุจิณฺโณ สารีโท

๐๗/๐๙/๒๕๓๔ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

ดงสระพังทอง  

อด ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระพีระพงษ์ วิสุโธ หาสอดส่อง

๐๓/๑๒/๒๕๓๑ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ดงสระพังทอง  

อด ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระสุรชัย สุชาโต อุกอาจ

๒๖/๑๐/๒๕๓๖
๒๓/๒/๒๕๕๙

สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระเกษม นาคเสโน นาคเสโน

๒๖/๕/๒๔๙๘ ๑๙/๕/๒๕๕๙

สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระจรัญ สุเมโธ จันทร์กลิน

่

๑๘/๖/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระชินวัตร สุขกาโม อารมย์

๒๒/๙/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรประยงค์  บัวจาน

๙/๑๐/๒๕๔๒

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรวุฒินันท์   า  คำโยธา

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรวีระวุฒิ  ทองพันธ์เพชร

๕/๖/๒๕๔๕
 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรธนากร  น้อยสีเหลือง

๒๔/๓/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระบุญหล้า มหาปฺโ อินทร์กง

๑๘/๐๓/๒๕๑๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

สามพร้าว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระวรายุทธ สุขิโท เมืองเก่า

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

สามพร้าว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ปญญาทอง

๓๐/๑/๒๕๔๖

 สามพร้าว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรปยะพัฒน์  ชายันติ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 สามพร้าว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรธรานนท์  นามหา

๒๗/๙/๒๕๔๖

 สามพร้าว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรธวัชชัย  พาภักดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 สามพร้าว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรพิชิตชัย  ดวงตา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 สามพร้าว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระเจษฏา อานนฺโท คนเกณฑ์

๒๑/๐๙/๒๕๒๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ศรีลาคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระชัชชัย สุชาโต อินทร์หาญ

๑๓/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ศรีลาคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระสิทธินันท์ อานนฺโท วิเศษไทย

๒๓/๑๒/๒๕๒๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระวีรพล วีรธมฺโม แก่นท้าว

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระวันเฉลิม ฉนฺทธมฺโม พรมคำ

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระศุภชัย สุภจิตฺโจ จันทร์ไพรสน

๒๙/๐๙/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรอภิวัฒน์  จันทแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

 สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรเทพพิทักษ์  พาคาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรธีรภัทร  แข็งฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรวิวัฒน์  เหลาเงิน

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรพงศกร  หนองคำพูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรสุริยา  พัศนิยม

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 สังคาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๓๙

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรธราธิป  ทุมจีน

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

 สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรกิตติทัช  สุดษาน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

 สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรปตถกรณ์  นครจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

 สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรพรพรหม  หมืนกุล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรเดชสิทธิ

์

 ภูมิประหมัน

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

 สังคาว  

อด ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระทองปาน สุวณฺโณ ปสนา

๒๗/๐๙/๒๕๑๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โนนเดือ

่

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระมงคล อธิปฺโ หมายถินกลาง

่

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

โนนเดือ

่

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระประภาส จนฺทสาโร ศรีสถาน

๐๘/๐๗/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนเดือ

่

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระสมบูรณ์ ปยธมฺโม หาญสมบัติ

๐๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๙/๒๕๕๙

โนนเดือ

่

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระถาวร ปริปุณฺโณ สุขเจริญ

๑๑/๐๗/๒๔๘๔ ๒๖/๐๔/๒๕๔๙

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระสนอง ธมฺมรโต เหลืองงาม

๑๕/๑๑/๒๔๙๒
๐๙/๐๑/๒๕๕๕

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระสาคร ปภาธโร เนานอก

๐๔/๐๖/๒๔๙๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๕

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระสมัย เตชพโล มงคลเรือง

๐๓/๐๘/๒๔๘๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๕

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระบุญตา รตนธมฺโม อุตอามาตร

๑๒/๐๔/๒๔๘๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระสมชาย ปุณฺณโก กันแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๑๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๗

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระเดช อนุตฺตโร ศิลารัตน์

๒๕/๐๑/๒๔๙๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๑๑
พระประภาส านากโร ตุ้มมี

๐๘/๑๒/๒๕๑๙ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระสุแถว ทีปธมฺโม ฐานโอภาส

๐๖/๐๑/๒๕๑๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระอภิรัตน์ สิริภทฺโท วรรณกุล

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระสิทธิพงษ์ ปฺาทีโป ศรีบุรา

๐๕/๐๕/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระกฤษานนท์ เขมานนฺโท จันทรสาขา

๐๙/๐๕/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระสมชาย อนาลโย แก้วมณีวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระทิณกร อมโร โคตรศิล

๒๔/๐๓/๒๕๐๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรปฏิณญาณ  โสภาพล

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรวรพันธ์  วงศ์คำจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรวุฒิพงษ์  เผือดนอก

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรธีระเดช  สุปญญา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรนัฐพล  วัฒนาสูงเนิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรณัฐพล  ศรีสงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรปยะนัฐ  มิตรแสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรจักกริช  อิตาคุณ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรประสิทธิ

์

 แก้วแสนเมือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๒๗
สามเณรภาราดร  กองตัน

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๒๘
สามเณรธาดา  วงพรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรขวัญณรงค์  มาตรา

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

 สุวรรณุทการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๓๙

้
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่
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่
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อด ๔๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรสุเมธ  มาตรา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๓๑
สามเณรบุญพิทักษ์  เวียงสิมมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรไกรสร  มุมฉำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๓๓
สามเณรศรายุท  จิตณรงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรอภิวัฒน์  เนืองแก้ว

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรกิตตินันท์  ศรีนะรา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรรัตนพล  ศรีกัณหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๓๗
สามเณรสหภาพ  อ่อนจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระอภิสิทธิ

์

ปฺาธโร ดีกา

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บัวจูม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระปรเมท ปรกฺกโม บุญมีประเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

บัวจูม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระพนมสิน อโนมปฺโ ประเสริฐสังข์

๑๖/๐๘/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บัวจูม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระสันติ สนฺตจิตฺโต พันโนนงิว

้

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บัวจูม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระคงพล ชินฺนวํโส ชินนะภา

๒๖/๐๙/๒๕๓๑ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

บ้านเม่น  

อด ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระอิสระ เขมปฺโ เพียงพันธ์

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเม่น  

อด ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระจักรพงธ์ กิตฺติปฺโ ดำดา

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเม่น  

อด ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระวรุฒิ จนฺทสาโร สิยังคบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเม่น  

อด ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระคำดี สุวณฺโณ ศรีแกวิน

๑๐/๐๗/๒๔๗๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๓

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระณรงวุฒิ อภิวทฺฒโน บุญวิเศษ

๑๘/๑๑/๒๕๓๓
๓๐/๐๗/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระสิทธิกร ยติโก พงสนิน

๑๖/๐๑/๒๕๑๗ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระเจษฎา สุขิโต เอกสะพัง

๐๘/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระสิทธิพงษ์ สุธมฺโม ชานนตรี

๑๖/๐๑/๒๕๒๔ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ทีปวํโส ศรีปราชญ์

๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระกฤษฎา าณวีโร ศรีคำ

๑๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระนพพร ธิตมโน เรือนวิน

๓๐/๐๕/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระพนัต ธิตธมฺโม บุตรสา

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระองอาจ อภินนฺโท ราชพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๒๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระพีรยุทธ ธมฺมโชโต ภักดีพันดอน

๒๑/๑๒/๒๕๒๗
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระอนุวัฒน์ อคฺคปฺโ หงษาคำ

๒๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระหาญ ปฺาวโร จิตรรักษา

๐๕/๐๑/๒๔๘๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระภาณุ านุตฺตโม สุวรรณรินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระโชคเจริญ กตสาโร กรัดณรงค์

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระศรราม ถาวโร รอดบุญมา

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระประณต อุตฺตโร แก่นจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระชัยพร ชุตินฺธโร ผาด่าง

๒๙/๐๗/๒๕๒๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระสามารถ สุเมโธ สนิมคลำ

๒๒/๐๒/๒๕๒๘ ๐๖/๐๘/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระองุ่น อภิฺจโน แสนงาม

๑๑/๐๕/๒๕๑๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระกิตติ กิตฺติาโณ หาผลดี

๑๙/๒/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๕๙

ดอนภู่  

อด ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระสันติ ขฺนติกโร ชาวดร

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนภู่  

อด ๔๑๕๙/๐๑๖๘
สามเณรเสกสรร  สอนนนฐี

๗/๖/๒๕๔๓
 ดอนภู่  

อด ๔๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรณัฐพงษ์  สอนนนฐี

๒/๖/๒๕๔๔
 ดอนภู่  

อด ๔๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรทัตสพล  วงษ์ลา

๑/๔/๒๕๔๖
 ดอนภู่  

อด ๔๑๕๙/๐๑๗๑
สามเณรการันต์  พรมวรีย์

๘/๑๑/๒๕๔๖

 ดอนภู่  

อด ๔๑๕๙/๐๑๗๒
สามเณรเอกราช  กุลพงษษ์

๓/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนภู่  

อด ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระวีรพงษ์ วฑฺณวีโร อนุแสน

๗/๔/๒๔๙๕ ๕/๕/๒๕๕๙ ธรรมเสนาพัฒนาราม
 

อด ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระประเวศน์ กิตฺติสาโร ช่างสาร

๑๙/๔/๒๔๙๐
๕/๖/๒๕๕๙ ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระถวิล ถิรธมฺโม ธนะศรี

๙/๓/๒๕๐๖ ๙/๗/๒๕๕๙ ธรรมเสนาพัฒนาราม
 

อด ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระชูศักดิ

์

พลเตโช พลหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๑๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

ธรรมเสนาพัฒนาราม
 

อด ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระชัยมงคล ชยมงฺคโล พลขันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๑๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

ธรรมเสนาพัฒนาราม
 

อด ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระพิเชฐ พุทฺธาโณ บัวสมบัติ

๑๗/๔/๒๕๑๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระอาทิตย์ อาทิจฺจวงฺโส ชมพูวิเศษ

๖/๖/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระอธิวัฒน์ อธิลาโภ โพธิศรี

์

๒๑/๑/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระณัชกิตต์ ณฎฺกิตโต พูลสวัสดิ

์

๒๘/๔/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๘๒
สามเณรอัคนี  สุขวงศ์

๓๐/๑/๒๕๔๔

 
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรพิชิตชัย  บุญชาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เชือนาหว้า

้

๑๒/๔/๒๕๔๕

 
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรวชิระ  ฝอยเงิน

๑๑/๗/๒๕๔๕

 
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรประเสริฐ  หวายแก้ว

๓/๒/๒๕๔๖
 

ธรรมเสนาพัฒนาราม
 

อด ๔๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรสราวุฒิ  อุตรัง

๒/๓/๒๕๔๖
 

ธรรมเสนาพัฒนาราม
 

อด ๔๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรธนภัทร  โคตรศรีเมือง

๘/๔/๒๕๔๖
 

ธรรมเสนาพัฒนาราม
 

อด ๔๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรปยะ  กัปปะหะ

๒๗/๖/๒๕๔๖

 
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรทอม  จอย

๑/๙/๒๕๔๖
 

ธรรมเสนาพัฒนาราม
 

อด ๔๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรกิตติโชค  จันทร์สุข

๒๖/๙/๒๕๔๖

 
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรพรหมมินทร์  สุรภา

๘/๑๐/๒๕๔๖

 
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๙๓
สามเณรอดิศักดิ

์

 จำวัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรอภิวิชน์  บุญรักษ์

๘/๑๑/๒๕๔๖

 
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรภูเบศ  กุดวงศา

๓๑/๑/๒๕๔๗

 
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระคำผิน ปภสฺสโร ภูผิวเมฆ

๐/๐๔/๒๔๙๘ ๐/๐๓/๒๕๕๓
สีหนาทศาสดาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระกุศล กุสลจิตฺโต อินเจริญ

๐/๐๒/๒๕๐๓ ๐/๐๗/๒๕๕๗
สีหนาทศาสดาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระอานันท์ ปฺาโภ เพ็ชรตง

๐/๐๕/๒๕๐๒ ๐/๐๖/๒๕๕๘
สีหนาทศาสดาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระสุกัญจน์ รตินฺธโร อุดมสุวรรณ์

๐/๐๖/๒๔๘๙ ๐/๐๗/๒๕๕๘
สีหนาทศาสดาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๓๙

้
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่
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อด ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระจันทร์ กตธมฺโม จำปากุล

๐/๐๔/๒๔๙๒ ๐/๑๑/๒๕๕๘
สีหนาทศาสดาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระมโนธรรม มหามงฺคโล แก้วบุงคุณ

๐/๐๓/๒๕๐๕ ๐/๑๑/๒๕๕๘
สีหนาทศาสดาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระวีระศักดิ

์

ปภสฺสโร เจิมขุนทด

๐/๑๐/๒๕๑๙ ๐/๑๒/๒๕๕๘
สีหนาทศาสดาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระกิติศักดิ

์

กิตฺติาโณ เสนเคน

๐/๑๑/๒๕๒๕
๐/๐๕/๒๕๕๙

สีหนาทศาสดาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระจิตติพงษ์ สุจิณโณ บริบูรณ์ผล

๐/๐๖/๒๕๓๓ ๐/๐๖/๒๕๕๙
สีหนาทศาสดาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระทศพร านวีโร กสิเจริญ

๐/๐๒/๒๕๑๒ ๐/๐๗/๒๕๕๙
สีหนาทศาสดาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระวรนันท์ วรจิตฺโต เพชรจันทึก

๐/๑๐/๒๕๓๔ ๐/๑๒/๒๕๕๙
สีหนาทศาสดาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระแดงน้อย ติขฺกปฺโ โพธิแข็ง

์

๐๓/๐๖/๒๕๑๕ ๑๐/๑๐/๒๕๔๖

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระทองคำ ถาวโร ปสสี

๐๗/๑๑/๒๔๗๕ ๒๓/๐๑/๒๕๕๓

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระประหยัด ภูริปฺโ ศรีโต

๐๑/๐๗/๒๕๐๒ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระธีระพงษ์ ชินวโร ถาพร

๐๓/๐๒/๒๕๐๘ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระวีรพล นิรุตฺติกุสโล เนืองมัจฉา

่

๒๕/๐๑/๒๕๑๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระเสกสรร จนฺทสาโร นิตคำหาญ

๑๔/๐๖/๒๕๓๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระสมศรี ขนฺติพโล ยามีภักดี

๑๕/๐๘/๒๕๐๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระอัมพร านวโร เมืองชัยศรี

๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระสมเพียร จนฺทโชโต กลึงกลาง

่

๑๕/๑๑/๒๕๒๖
๑๐/๐๓/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระเลอสรร ปยธมฺโม ทองนา

๑๑/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๓/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระสมบัติ ปฺาทีโป ตันนารัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๑๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระพลากร ธมฺมธโร เพ็งจันทา

๒๑/๐๔/๒๕๒๖ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระทวีชัย อมโร คงคาใหญ่

๐๑/๑๐/๒๕๐๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระพิทักษ์ ขนฺติสาโร ฤทธิวิชัย

๑๕/๐๑/๒๕๑๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระเกียรติยศ โกวิโท เกษหอม

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระพัฒนา าณวโร บุญลำ

๒๓/๐๗/๒๕๒๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระศักดิธนกฤต

์

ปฺาทีโป แก่วสว่าง

๑๙/๐๒/๒๕๑๓ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระเอกลักษณ์ ิตธมฺโม กิจชำนิ

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระอดิศร ถามวโร ธรรมวงค์

๒๐/๐๑/๒๕๑๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระพลวัฒน์ านวุฑฺโฒ สร้อยสังวาลย์

๐๔/๐๓/๒๕๓๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระศรัณย์พงษ์ อกฺกวณฺโณ วงษ์สิม

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระณัฐวุฒิ ิตสาโร ภูผิวเงิน

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระธนพล อิทฺธิาโณ ศรีอรุณ

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระโสภณ อินฺทวีโร พะวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๓๑
พระอดุลย์ กิตฺติสาโร บุญชม

๐๔/๐๔/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระจรัญ หิริธมฺโม สีษะ

๒๙/๐๔/๒๕๓๑ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๓๓
พระสิทธิพร มหาปุโ แก้วกาบิน

๐๑/๐๑/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๓๔
พระประมวน กตธมฺโม แก้วรัตช่วง

๑๖/๐๑/๒๕๑๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

สระบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๓๙
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อด ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระนัฐฏพร านุตฺตโร ดีสว่าง

๐๓/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระโยธิน เตชธโธ จันทร์ไพสน

๒๕/๑๑/๒๕๒๑
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระเอกชัย ฌานวโร มณีสุข

๐๒/๐๓/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๓๘
พระสุทธิพงษ์ ิตธมฺโม ลือคำหาญ

๑๗/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระวชิระ ปภงฺกโร จันทร์แสง

๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระบุญถม สุภทฺโท ชาวหล่ม

๐๖/๑๑/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระประมวล ปยธมฺโม บุญคำ

๒๗/๐๔/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระปรีชา ิตธมฺโม พาโคกทม

๑๐/๐๖/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระกฤษกร ยตินฺธโร บุญเวิน

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๔๔
พระสุทิน กตปฺุโ อินทชัย

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระยุทธพล ิตาโณ พวงทอง

๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระสุขสันต์ สุภทฺโท ดวงแจ่ม

๐๖/๐๙/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระบัวรัง กมโล ดีหล่อง

๒๔/๑๒/๒๕๑๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระอำพล ปนาโท แก้วเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระธวัชชัย ปภาโส ช่อไทสงค์

๓๑/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระสิทธิพร านกโร เชษฐาชัย

๓๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระอานนท์ จนฺทสาโร แสนภักดี

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระอภิชัย ทานสีโล ตาลกุล

๑๗/๐๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระอำนาจ ขนฺติโร สุดใจ

๐๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๕๔
พระคฑาวุฒิ อินฺทสโร ขันงาม

๑๔/๐๔/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระพิชิต ปยวณฺโณ ตะเภานิน

๐๓/๐๗/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระมงคล ขนฺติธโร ชาดง

๐๔/๑๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระวีระยุทธ ปฺาทีโป สุขรมย์

๑๕/๐๙/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรกสิกร  เทพนวล

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

 สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๕๙
สามเณรจิรเมธ  พะกะนวน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรธนาทรัพย์  แพทย์จันลา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรปรมินทร์  ทองน้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรอุษมา  พันทะซุม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรภูริวัฒน์  ไฮสัน

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

 สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรเอกพันธ์  จันทร์ดวงเล็ก

๐๘/๐๑/๒๕๔๐

 สระบัว  

อด ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระจิรายุทธ กนฺตวีโร สมนาม

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระพงพันธ์ คุณวีโร บุตรเนียร

๑๙/๐๕/๒๕๐๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระลมเพ็ชร รตนโชโต เรียงหา

๑๘/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระสมหวัง ถาวโร มีจินดา

๐๑/๑๑/๒๕๐๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระสมชาย สุจิณฺโณ โยธกวรี

๑๐/๑๒/๒๕๒๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๓๙
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อด ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระนิติพล อภากโร ยอดคีรี

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระสุวรรณ กนฺตสีโล นวลเกษา

๑๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระปรเมศร์ สุทฺธิาโณ วรผาบ

๒๙/๐๔/๒๕๒๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระอนุวัฒน์ อภินนฺโท สาระกุล

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระพีรพรรณ์ ธมฺมกาโม พวงสารี

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระบัณฑิต อคฺคธมฺโม หมุนลี

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระอดินันท์ อธิปฺโ พันยา

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระบรรจง ธมฺมวโร บับภีร์

๒๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระบุญศรี โชติวโร เพียดสิงงห์

๑๕/๐๒/๒๕๑๕ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดปาโคกหนองแซง  

อด ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระเสริชา ปภากโร อุทกัง

๐๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาโคกหนองแซง  

อด ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระสุนทร ธมฺมวโร แก้วประดิษฐ์

๓๐/๐๑/๒๕๑๔ ๒๓/๐๕/๒๕๕๓

วัดปาเลไลย์  

อด ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระขจรศักดิ

์

ติสาโร แสทโท

๒๓/๐๒/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาเลไลย์  

อด ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระสุภาพ ขนฺยวโร คนกลาง

๐๒/๐๘/๒๕๑๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาเลไลย์  

อด ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระเจริญ สุวฑฺฒโณ ชาบัว

๐๑/๐๘/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดมงคลคำบำรุง  

อด ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระศุภกรณ์ รตนปฺโ แก้วสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดมงคลคำบำรุง  

อด ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระยงยุทธ์ สิริธมฺโม ศรีบุญเรือง

๑๘/๐๘/๒๕๒๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดมงคลคำบำรุง  

อด ๔๑๕๙/๐๒๘๖
สามเณรอานุภาพ  มาตรยาง

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

 วัดมงคลคำบำรุง  

อด ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระหิรัญ กนฺตสีโล พาดี

๒๑/๐๔/๒๕๑๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดศรีภูมิวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระสมัย อธิจิตฺโต ลีบาง

๒๐/๐๑/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีภูมิวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระสมภาร มหาวีโร แสนแก้ว

๐๑/๐๕/๒๔๘๙ ๐๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดศรีวิลัย  

อด ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระฤทธิกรณ์ จนฺทสาโร เมยมงคล

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างบูรพาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระสายันต์ จิตฺตสํวโร วิจิตรศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๒๑ ๐๕/๑๑/๒๕๕๒

วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระอมรเทพ ปยสีโล บุดดาบุตร

๓๐/๑๑/๒๕๒๓ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระภูมิภัทร ยติโก โฮมวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระวสุรัตน์ จรณธมฺโม นารี

๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระจักรกษ กวิวํโส มุภาษา

๓๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระสุวิทย์ สนฺตวาโจ น้อยเสนา

๑๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระอนุพงศ์ สมจิตฺโต มะลิ

๐๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระวิชญ์ธินันท์ านิสฺสโร ตรัยหิรัญเดช

๐๔/๐๗/๒๕๑๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองบัวเลิง  

อด ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระสุริยนต์ อนุตฺตโร อ่อนเหลา

๑๓/๐๗/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองบัวเลิง  

อด ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระธวัชชัย ขนฺติโก มาสอน

๐๔/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองบัวเลิง  

อด ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระไตรวรรณ สิริจนฺโท สิงสองคร

๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองบัวเลิง  

อด ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระภราดร ปภาโส ดุลย์สุข

๒๘/๑๑/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองบัวเลิง  

อด ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระพงศธร ขนฺติวโร ธิอูป

๐๒/๐๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัวเลิง  

อด ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระพะเนียง ธีรวํโส พุคหน้า

๑๘/๐๔/๒๔๙๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๕

วัดอุดมศิลป  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระเกรียงไกร มหาาโณ โพสาจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดอุดมศิลป  

อด ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระพลศักดิ

์

คาวโร ประทุมชัย

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดอุดมศิลป  

อด ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระวิชัย ปยสีโร ผาคำ

๒๗/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดมศิลป  

อด ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระสมัย อภินนฺโท จันจำปา

๐๒/๑๒/๒๕๑๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระธานินทร์ ปภสฺสโร แซ่ตัง

้

๓๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระขุนไกร จารุธมฺโม เฟองฟู

๐๒/๐๖/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระสายชล วิสารโท มณีเนตร

๒๘/๑๒/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระอนันท์ อนนฺโท กกฝาย

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระพรชัย อนาลโย สุยังกุล

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระอัษฎา อนุตฺตโร มันศรีพรม

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระคณิศร คเวสโก สุมงคล

๑๑/๐๕/๒๕๒๗ ๐๒/๐๑/๒๕๕๓

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระปรีชา ภทฺทสีโล เนืองชมภู

่

๐๘/๐๘/๒๕๑๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระใหม่ กตสาโร กาแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๑๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระพัฒนา พุทฺธาโณ ขุนทอง

๐๓/๐๘/๒๕๒๒ ๒๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระแก้ว ทินฺนวโร ตำมูล

๐๖/๐๖/๒๕๐๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระวิสุทธิ

์

สิริธมฺโม รังศีร

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระวิชัย ปริชาโน จำปาหอม

๑๒/๑๒/๒๕๐๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระมนตรี โฆสฑตฺโต วงษา

๑๖/๑๐/๒๕๐๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระกิติชัย จิตฺตปาโล อารามพระ

๐๓/๐๘/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระพอเจตน์ วิทิโต จันนวล

๒๓/๑๒/๒๕๒๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระปรีดา ธีรภทฺโธ สองเมือง

๐๙/๐๓/๒๕๑๖ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระถนอมศักดิ

์

ยุตฺติโก พังภี

๒๖/๐๘/๒๕๓๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระประพันธ์ อตุถภาโร ผ่านใหญ่

๐๒/๐๔/๒๕๑๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระอพิทักษ์ สุธีโร เปนธุพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระธีระพงษ์ กนฺตสาโร มูลมาตย์

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระภูธชัย อุชุจาโร พลศรี

๐๙/๑๒/๒๕๒๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระอดิสรณ์ อธิปฺุโ เหมือนน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๒๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระดมเดช านิสฺสโร บุตรแวง

๒๔/๐๓/๒๕๑๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระบุญเลิศลำ ชาติโย พิลาวัน

๒๕/๐๓/๒๕๑๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระจักรพล ภทฺทวโร ไตรนาวี

๒๘/๑๐/๒๕๒๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระประวิทช ธมฺมรกฺขิโต ใสสะอาด

๐๖/๑๑/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระเสกสรร นาควโร ส่างช้าง

๑๓/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระเวนิต คุณวโร คุมภาโชติ

๐๔/๐๙/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระฉัตรชัย ธีรภทฺโท บัวเงิน

๐๘/๐๙/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระธวัช อาภากโร บุตรธนู

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระยุทธพงษ์ ยตินฺธโร แสนโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๒๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระประสิทธิ

์

อภินนฺโท วันชนะ

๒๔/๐๒/๒๔๘๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระบรรดิษฐ์ ธมฺมวโร เสียงลำ

๐๘/๐๙/๒๔๙๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๔๓
พระณรงค์ กตสาโร เย็นศิริ

๐๔/๑๐/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๔๔
พระพิสัน ขนฺติวโร วิเชียรเครือ

๐๘/๑๑/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระลิขิต ปภาโส บัวทอง

๐๙/๐๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระประจักร์ ปฺาปโชโต เพ็งผ่าน

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระอนุวัฒน์ รตนโชโต ลำพุทธา

๐๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระวิรัตน์ สิริมฺงฺคโล ต้นอาษา

๒๖/๐๗/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระพรชัย านวโร พังน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระวีระยุทธ์ ธีรปฺโ บุญมี

๐๗/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๕๑
สามเณรอนุพงษ์  ธาตุไพบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

 วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๕๒
สามเณรวุฒิศักดิ

์

 เหล่าปอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

 วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๕๓
สามเณรสิทธิโชค  จีนาเกลือ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๕๔
สามเณรสุมิตร  ไชยหงษา

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๕๕
สามเณรไชยวัฒน์  ประทุมชาติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระวิรพล วิสารโท สุภา

๐๑/๐๙/๒๕๐๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๓๕๗
พระอภิวัฒน์ อภินนฺโท ขุนราช

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระวรวุฒิ สุวุฑฺโฒ ภูเดชดวง

๐๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระจันมา มหาโป อัปการัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๐๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระสิรวิชญ์ ปภสฺสโร ฮามวงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระศักดากรณ์ กิตฺติโร ใจตรง

๑๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระพุทธ พุทฺธาโณ คานทอง

๑๐/๐๕/๒๕๐๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระประพันธ์ อติโก พันลำภักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๒๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระวทัญู อนีโฆ บุตรอุดม

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระพลวัฒน์ สุนฺทโร มารักษา

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๓๖๖
สามเณรธีรภัทร์  อัปการัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

 เวฬุวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๓๖๗
สามเณรชาญวิทย์  ลองกระโทก

๑๕/๐๗/๒๕๔๐

 เวฬุวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระเนตร เอกวณฺโณ อุ่นแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๐๙ ๐๒/๐๓/๒๕๕๕

ศิริธรรมคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระศรุต สิริธุโร คำพิสัย

๑๕/๐๕/๒๕๑๓ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ศิริธรรมคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระสุวัฒน์ สุวุฒฺโฒ ยวดทอง

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ศิริธรรมคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระคำพันธ์ วชิโร เพ็ญสุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๔๘๒ ๒๓/๐๖/๒๕๔๒

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระประสิทธิ

์

ถาวโร เถาว์ประสาท

๐๔/๐๑/๒๕๐๒ ๑๗/๐๒/๒๕๕๗

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๗๓
พระอาทิตย์ อาภสฺสโร อัสสะพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๒๘ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระเกษมศักดิ

์

กิตฺติาโณ ประดา

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

สามัคคีบำเพ็ญผล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระสกลกฤษ เขมโก ศรีชนะ

๑๗/๐๓/๒๕๒๙ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๗๖
พระพิทักษ์ อภโย แสนโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๒๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๗๗
พระสมพงษ์ สติสมฺปนฺโน โสภารักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๐๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๗๘
พระพงษ์ศักดิ

์

อนุตฺตโร ตันสร้าง

๑๗/๐๓/๒๕๓๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๗๙
พระณัฐวุฒิ วสโภ ชวนดี

๑๒/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระสุทธิชัย สุทฺธิสทฺโธ พะเก้า

๒๕/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระณรงค์ศักดิ

์

กิตฺติปาโล ภูปรางค์

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระธนะชัย สุภกิจฺโจ ทัศนวิรุฬห์

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระสวัสดิ

์

สุจิตฺโต อ่อนโก้ก

๒๐/๐๕/๒๔๘๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระวรุทธิ

์

วราโณ ศรีสร้างคอม

๐๔/๐๒/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระสุพจน์ สุจิณฺโณ วิถีธรรม

๐๓/๑๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระเอกพงษ์ อาภาธโร วงษาเทพ

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระเลิศชัย ิตสาโร นิยมบรรเลง

๐๔/๐๒/๒๕๒๔ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวันวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระสัตยา เขมจาโร ฮามจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวันวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระอานนท์ ติสสฺวโร บุษดี

๒๘/๐๗/๒๕๓๓ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระสมร อภินนฺโท สืบศรี

๑๐/๐๓/๒๕๐๙ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระธวัชชัย อาภาธโร ศรีวงษา

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระกิตติโชติ สิริปฺโ เหลาเกตุ

๐๘/๐๓/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระฉัตรชัย อคฺปฺโ สีแก้วต่างวงค์

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๕๙/๐๓๙๔
พระพุทธา โชติปฺโ สุริยะ

๒๐/๐๓/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๕๙/๐๓๙๕
พระธีระพงษ์ ปฺาวโร พ่อค้าช้าง

๑๐/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระศิวกร ปฺาวุฒโฑ จันทะพงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรวสันต์  บุษดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

 วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระอนุชา กตสาโร หัดโนนตุ่น

๐๗/๐๕/๒๕๑๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระน้อย ธมฺมทโร ลุนชนะ

๒๑/๐๔/๒๔๘๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระสาโรจน์ วชฺราโ พรวัชรินทร์

๒๓/๐๖/๒๕๑๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระอุทัย อุทโย ภูทองตา

๒๕/๐๔/๒๕๒๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระพนาไพร จนฺทสาโร จันทรเสนา

๐๓/๐๗/๒๕๒๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระวินัย ขนฺติวโร นุยภูเขียว

๒๕/๐๙/๒๕๒๐ ๑๐/๐๘/๒๕๕๗

วัดศรีชมภู  

อด ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระปญญา อคฺคจิตฺโต สมศรี

๓๐/๐๕/๒๕๑๔ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระทิวา ปภาโส พระหาร

๒๖/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระสุวรรณ สุภทฺโท ฤทธิธรรม

๐๗/๑๒/๒๕๐๔ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระสุทธินันท์ ิติโก ปญญา

๑๙/๐๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรชินวัฒน์  พละแสน

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรบุรินทร์  ไพรศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๐๔๑๐
สามเณรนิติ  แก่นท้าว

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๑๑
สามเณรโกวิทย์  สมบูรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๑๒
สามเณรศิริศักดิ

์

 พิมพ์ดา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๑๓
สามเณรจีระศักดิ

์

 เต้งชู

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๑๔
สามเณรศุพากร  จันทร์ทัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๑๕
สามเณรยศกร  เสอียมอาจ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๑๖
สามเณรพรเทพ  จันทะจร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๑๗
สามเณรวชิรวิทย์  วงค์ทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๑๘
สามเณรธีรดนย์  สุทธิสาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๑๙
สามเณรจักรกฤณ์  พรมทา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๒๐
สามเณรวรวงศ์  ภูเงินงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๒๑
สามเณรศุภวัฒน์  ปจจัยคา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๒๒
สามเณรคณิศร  พินิจมนตรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๒๓
สามเณรพิชิตชัย  จันทร์สว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระสงวน สนฺตมโน วงศ์ชาลี

๐๓/๐๗/๒๕๑๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๕

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระวินัย รตนพนฺโธ ดอกทุ่ม

๐๙/๐๒/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระสยาม ถาวโร ประยู่รคำ

๒๕/๐๔/๒๕๒๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระสมาน กิตติสาโร ไชยแสง

๒๑/๐๒/๒๕๑๓ ๒๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระธนโชติ กตปฺุโ โคตรจันทา

๑๔/๐๗/๒๕๑๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระไกรสร อานนฺโท เทศมี

๑๕/๑๐/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรนรินธร  มะโนวัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๔๓๑
สามเณรภานุวัฒน์  เดชแพง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระณัฐพงษ์ านุตฺตโร แย้มกลิน

่

๑๖/๑๒/๒๕๐๙ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๓๓
สามเณรนันทวัฒน์  เถาว์โมลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๓๔
สามเณรอรุณศักดิ

์

 ชาติใหม

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๓๕
สามเณรณัฐกุล  พันธุระศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรทักษิณ  ดงขันตะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๓๗
สามเณรณัฐภัทร  สระสิงห์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระเฉลิม วิจตฺธมฺโม กระทู้นันท์

๐๘/๐๒/๒๕๐๔ ๑๕/๐๙/๒๕๕๕

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๓๙
พระทะนงค์ วิชฺชาธโร ทาสะโก

๑๕/๐๓/๒๕๑๘ ๑๕/๐๙/๒๕๕๕

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระสุดใจ จินฺตามโย จันทวงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๑๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระประมาณ วิสุทฺธิาโน มนตรีวัน

๑๔/๑๐/๒๕๑๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระคำตัน าณธโร ภูมิลา

๐๑/๐๑/๒๕๑๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระชอบ จารุธมฺโฒ โคตรสพล

๐๓/๐๓/๒๔๙๕ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระบุญ ปภากโร โทวันนัง

๐๓/๐๘/๒๔๘๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระมนัส อภิวฑฺฒโน ทาสะโก

๐๓/๐๘/๒๕๒๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระถวิล วราโณ แสนสุชข

๐๗/๐๖/๒๔๙๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระวรภัคดี วุฑฺฒิจารี ปรารถ

๑๐/๐๙/๒๕๑๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระณัฐพล ิติพโล อนุภาวาลย์

๑๙/๐๕/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระพิษณุ เตชธโร อินละคร

๑๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระธีรเชษฐ์ ธีรปฺโ ดวงปญญา

๒๕/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระกิตติวัฒน์ โกวิโท พลยูง

๑๕/๐๙/๒๔๙๓ ๑๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๕๒
พระกนกพล ขนฺติโก พลยูง

๑๓/๑๑/๒๕๐๘ ๑๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๕๓
สามเณรอภิชัย  ศรีรังศิลป

๑๖/๑๑/๒๕๔๐

 วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระบุญเหลือ ปภสฺสโร พลเทียม

๑๔/๐๙/๒๕๑๐ ๒๗/๐๓/๒๕๕๕

วัดโนนศรีไพรวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระสมพร สุมโน ภาวงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๐๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระครรชิต สุขิโต ศิริภาฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๒๔ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๔๕๗
พระนัชชา ยติกโร อุ้ยปะโค

๐๕/๑๒/๒๕๓๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระอนันต์ โชติวโร หล้าสา

๒๙/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระหนูจันทร์ จารุธมฺโม คำสิงนอก

๐๓/๐๒/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระไสว อคฺคธมฺโม นินทราช

๐๑/๐๕/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระคฤหัตถ์ สุจิตฺโต ทะวาป

๑๐/๑๒/๒๕๑๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระขวัญชัย วิมโล บัวชะงัก

๑๐/๐๕/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๖๓
พระกฤตภาส านิสฺสโร จ่ายะสิทธิ

์

๓๑๒/๗/๒๕๐๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระอาทิตย์ อมโร มาลาแวจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระนิรันทร์ กตธมฺโม นวลบุญมา

๒๘/๐๑/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระไพโรจน์ เตชธมฺโม บำรุงภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระอภิชาต าณวโร สุพรม

๐๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระสันติพงษ์ ธีรปฺโ คุณธรักษี

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระวินัย ขนฺติมโน เอกรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๐๗ ๑๖/๐๒/๒๕๕๕

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระสบาย อภินนฺโท วันคำ

๐๖/๑๑/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระบุญทัน จนฺทสาโร จันทร์เพ็ง

๐๔/๐๒/๒๕๒๓ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระชัยมงคล สุจิณฺโณ ประทุมศรี

๑๐/๐๕/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระสิทธิชัย ชุติปฺโ อาษา

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระปรีชา จนฺทสาโร คุโณ

๑๙/๐๙/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระสุพินิจ อนาลโย ภูพวก

๑๒/๐๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๗๖
พระปญญา จารุธมฺโม ศรีพวง

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระนิรันดร์ ธีรปฺโ ดีงูเหลือม

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระกรวิทย์ ชุตินฺธโร พรหมสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระอำพล ธีรปฺโ พรหมโท

๐๔/๐๓/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระชูศักดิ

์

จนฺทสาโร ค้าขาย

๐๓/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๘๑
สามเณรเฉลิมชัย  ตรีบุญเมือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๘๒
สามเณรโชคชัย  บึงอ่อน

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๘๓
สามเณรจักรพรรดิ

์

 บุดดีคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๘๔
สามเณรทินกร  ชนะเทพ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๘๕
สามเณรวุฒิชัย  ทองขาว

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๘๖
สามเณรธนาพร  ผาจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๘๗
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ระหาญสิม

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๘๘
สามเณรวีรชน  ถินแก้ว

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๘๙
สามเณรวีรชาติ  ถินแก้ว

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรสุรินทร์  สังสิมมา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๙๑
สามเณรอภิชาติ  ทอนช้างมา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระบัวลอย กตสาโร คล้ายทอง

๐๘/๐๘/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

อด ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระประสิทธิ

์

ทีปธมฺโม พละกุล

๐๒/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จันทประสิทธาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระพรษ์พันธ์ ิตวํโส พันแสน

๑๙/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทประสิทธาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระกิตติกร กิตฺติสมฺปนฺโน แสนโภชน์

๒๐/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทประสิทธาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระวีระชัย สุภกิจฺโจ สีอ่อง

๑๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

จันทประสิทธาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระธนะวัฒน์ สุวฑฺฒโณ ภูหมืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

จันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๙๘
สามเณรธนพล  ประไมยะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

 จันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระกันญา จิตฺสโร ชะนะกาลี

๒๙/๐๘/๒๕๑๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

จันทาธิวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๐๐
สามเณรอลงกรณ์  บุญพา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 จันทาธิวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๐๑
สามเณรชัชชัย  ไชยวัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 จันทาธิวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๐๒
สามเณรวายุ  บำรุงภักดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 จันทาธิวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรอัษฎา  เจียระวาป

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 จันทาธิวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๐๔
สามเณรตะวัน  อิมเสถียร

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

 จันทาธิวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระนฤชา ชินินวโร สรรพอาษา

๑๒/๑๒/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จูมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระศิริพันธ์ สุจิตฺโต ญาบัณฑิต

๑๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุทอง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระอาทิตย์ กิตฺติปฺโ บุตรหาร

๑๔/๐๓/๒๕๒๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระทินกร ิตธมฺโม ศรีทอง

๒๐/๐๑/๒๕๒๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๐๙
สามเณรไกรวิชญ์  บัวหาญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

 พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระเสกสรร สุทฺธิสทฺโท สีเหลือง

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๕๑๑
พระตัณฑ์ฐวัฒน์ สนฺตจิตฺโต ถำวาป

๒๒/๐๓/๒๕๐๐ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระลิขิต สุปติฏิโต สีเหลือง

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระสุพัฒน์ สุทฺธิธมฺโม บุญพา

๑๓/๐๓/๒๕๑๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระบุญเคน คุณวีโร ศรีเหลือง

๐๑/๑๑/๒๕๐๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระอนุพงษ์ กตปุณโ อินวิชัย

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระณัฐพล ิตธมฺโม ปฏิพันธ์

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระนิรุตม์ สจฺจวโร เวชภัณฑ์

๒๕/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๑๘
พระสุพันธ์ ขนฺติมนฺโต ศรีอานาท

๑๔/๗/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระเจริญ ปฺุสมฺภโว แก้ววงษา

๒/๘/๒๔๙๙ ๑/๑๒/๒๕๕๘

จอมมะณีย์  

อด ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระอภิศักดิ

์

ติสฺสโร ศรีปญญา

๒๘/๗/๒๕๓๓ ๒๙/๕/๒๕๕๙

จอมมะณีย์  

อด ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระประจักษ์ จิตฺตสํวโร มูลอามตย์

๒๓/๙/๒๕๑๒ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ชัยอัมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๕๒๒
พระสุน ปฺาวโร ใจหยุด

๑๑/๖/๒๕๑๓ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ชัยอัมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระสมบัง จนฺทวํโส ชุติภา

๒/๐๕/๒๔๙๓ ๘/๐๒/๒๕๕๓

ทุ่งสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระอุทัย โชติโก อ่อนสายมา

๗/๘/๒๕๒๕ ๗/๓/๒๕๕๙
เทพมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระภานุวัฒน์ ธมฺมสฺโร สุริเวช

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

๓/๑๐/๒๕๕๘

บัวระพา  

อด ๔๑๕๙/๐๕๒๖
พระคำฝาย อธิจิตฺโต เดินดวง

๑/๓/๒๔๙๕ ๑๐/๘/๒๕๕๙

บัวระพา  

อด ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระชินณกร เตชธมฺโม จันทร์ลุน

๒/๗/๒๕๓๙ ๑๔/๖/๒๕๕๙

บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๕๒๘
สามเณรวัฒนา  สงวนดี

๒๓/๙/๒๕๔๒

 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๒๙
สามเณรมนัสชัย  สุโพธิคำ

์

๓/๒/๒๕๔๓
 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๓๐
สามเณรเอกราช  สุโพธิคำ

์

๓/๘/๒๕๔๔
 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๓๑
สามเณรอัครพล  ภู่แก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๓๒
สามเณรอนุสรณ์  ดาน้อย

๑๔/๓/๒๕๔๕

 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๓๓
สามเณรกิตติพงษ์  สีหวาด

๑๙/๗/๒๕๔๕

 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๓๔
สามเณรปฏิภาณ  ชารัญจะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระสุพิศ ปฺาวโร คำบอนพิทักษ์

๑๖/๓/๒๕๐๔ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖

โพธิไทร

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระประกอบ อภินนฺโท ชุมศรี

๒๔/๙/๒๕๑๓ ๒๓/๑๑/๒๕๕๒

โพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๕๓๗
พระปุน ปฺฺาวุฑโฒ ชานพา

๑๖/๕/๒๔๘๙ ๒๐/๕/๒๕๕๗

โพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๕๓๘
พระนิกร กิจฺจกาโร รองคำ

๑๔/๙/๒๕๓๕ ๑๖/๓/๒๕๕๙

ศรีวิสาร  

อด ๔๑๕๙/๐๕๓๙
พระเฉลิมพล อรุโณ ขุนทรง

๑๑/๑๑/๒๕๓๖
๒๗/๖/๒๕๕๙

ศรีวิสาร  

อด ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระดำรงศ์ ติสฺสโร มูลคำศรี

๑๗/๑๒/๒๕๐๓
๔/๑๑/๒๕๕๘

ศรีสำราญ  

อด ๔๑๕๙/๐๕๔๑
พระสวง อโสโภ ขันลุย

๒/๒/๒๕๐๑ ๔/๒/๒๕๕๗
ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๔๒
พระบุญหลาย ยโสธโร วีรมนต์

๑๑/๗/๒๕๐๕ ๒๓/๒/๒๕๕๘

ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๔๓
พระสมยศ อภิปุณโณ แฝงฤทธิ

์

๑๑/๒/๒๔๙๔ ๑๒/๕/๒๕๕๘

ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๔๔
พระอนุชา อนาลโย บุตรติสม

๑๘/๑๐/๒๕๒๗ ๒๑/๑๐/๒๕๕๘

ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๔๕
พระปยะ มหาลาโภ โคตมี

๒๓/๑๐/๒๕๒๙ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๔๖
พระประจักษ์ กตปฺุโ ศรีศักนอก

๗/๙/๒๕๑๔ ๗/๗/๒๕๕๙
ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๔๗
สามเณรณัฐวุฒิ  อุปวันดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๔๘
สามเณรสุรัตน์  โยธามาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๔๙
สามเณรชาญยุทธ  แก้วตาแสง

๑๕/๑/๒๕๔๑

 ศิรินทราวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรอนุชา  เศษอ่อน

๒๙/๙/๒๕๔๖

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๕๑
สามเณรสุทัศน์  กาละพันธ์

๒๕/๙/๒๕๔๓

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๕๒
สามเณรภัครพงษ์  ขวาคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๐

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๕๓
สามเณรอภิสิทธิ

์

 นัยเนตร

๑๘/๔/๒๕๔๓

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๕๔
สามเณรวรรณชัย  โยธามาตย์

๑๒/๗/๒๕๔๖

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๕๕
สามเณรนาวิน  สินภูมิ

๑๘/๕/๒๕๔๖

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๕๖
สามเณรภานุพงศ์  วุฒา

๑๗/๑/๒๕๔๖

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๕๗
สามเณรชนะพงษ์  กมลเลิศ

๒๑/๒/๒๕๔๖

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๕๘
สามเณรขวัญ  เกิดศักดิ

์

๘/๔/๒๕๔๔
 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๕๙
สามเณรนภดล  ศิลาชัย

๑๕/๔/๒๕๔๕

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระสลวย าณสุทโธ โคตรใต้

๔/๖/๒๕๐๖
๑๒/๖/๒๕๕๔

สว่างบุ่งแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๐๕๖๑
สามเณรอนุชิต  หัดโนนตุ๋น

๑๔/๗/๒๕๔๕

 สว่างบุ่งแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๐๕๖๒
สามเณรชาญณรงค์  คำภูเวียง

๑๐/๖/๒๕๔๖

 สว่างบุ่งแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระสมคิด อภโย ทองคำ

๑๖/๙/๒๕๓๓ ๒๗/๖/๒๕๕๘

สว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๕๖๔
พระวันเพ็ญ าณวโร โอดพิมพ์

๖/๑/๒๕๑๗
๒๐/๑๒/๒๕๕๘

สว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๕๖๕
พระวินัย สมาจาโร อินทร์แผลง

๑๓/๙/๒๕๒๔ ๒๐/๒/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๕๖๖
สามเณรวรวุฒิ  บ่อสารคาม

๑/๑๐/๒๕๔๕

 สว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๕๖๗
สามเณรวายุวัตร  วงษ์แวงไทย

๔/๑๒/๒๕๔๔

 สว่างอุทัย  

อด ๔๑๕๙/๐๕๖๘
พระวิกร กิตฺติสาโร พาสุวรรณ

๓๐/๖/๒๕๑๙ ๒๓/๗/๒๕๕๘

อัมพวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๕๖๙
พระกิตติ จิตฺสทฺโธ แสนบุตร

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

๙/๓/๒๕๕๙
อัมพวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระพัฒฐพร โสภโณ เนิดวาสนา

๒/๗/๒๕๓๖ ๘/๔/๒๕๕๙
อัมพวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๕๗๑
สามเณรวัชรพงษ์  เผ่าหอม

๒๐/๔/๒๕๔๕

 อัมพวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๕๗๒
สามเณรธีรพล  เผ่าหอม

๓๐/๙/๒๕๔๕

 อัมพวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระสกล ถาวโร ละครพล

๑๓/๐๒/๒๕๑๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ประเสริฐทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๗๔
สามเณรสุทิน  รูปคม

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 ประเสริฐทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๗๕
พระเมธนี ธีรวโร เฉยขุนทด

๒๑/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

ภูทองเทพนิมิต  

อด ๔๑๕๙/๐๕๗๖
พระพงษ์เพชร ยสินฺธโร ปากกุดเลาะ

๐๙/๑๐/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ภูทองเทพนิมิต  

อด ๔๑๕๙/๐๕๗๗
พระอุทัย ชวนปฺโ พรรณสูตร

๑๙/๐๑/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ภูทองเทพนิมิต  

อด ๔๑๕๙/๐๕๗๘
พระประดิษฐ์ ปฺาวชิโร ตุ้ยแป

๐๕/๑๒/๒๔๘๔ ๑๕/๑๕/๒๕๕๘

วัดรัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๗๙
พระอานนท์ ปยวณฺโณ ละพิมพ์

๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดรัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระศิวา ธีรปฺโ ชินฝน

๑๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดรัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๘๑
สามเณรปาฎิโมกข์  วันกลิง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

 วัดรัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๘๒
สามเณรกฤษฎา  พุทธแสน

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

 วัดรัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๘๓
สามเณรศุภเชฏฐ์  หมวกสกุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

 วัดรัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๘๔
สามเณรวัฒนพล  แววเพชร

๒๑/๐๓/๒๕๔๐

 วัดรัตนศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระวสันต์ วรธมฺโม วรรณกี

้

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ศรีพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๘๖
พระธวัชชัย สิริภทฺโท ช่อทองหลาง

๒๔/๐๔/๒๕๒๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๕๘๗
พระนิพล นิราสโย บุตรศรี

๐๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระครุฑธาวุธ วุฑฺฒาโณ ยินดี

๒๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระทวี วิสุทฺธสาโร คำพยา

๒๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระสุรศักดิ

์

สุรปฺโ ศรีโฮมจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สะอาดเรืองศรี  

อด ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระยุทธนา ยตินฺธโร ศรีชัย

๐๔/๐๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สะอาดเรืองศรี  

อด ๔๑๕๙/๐๕๙๒
พระศุภชัย สุภชโย หอมสมบัติ

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สะอาดเรืองศรี  

อด ๔๑๕๙/๐๕๙๓
พระบัญชา ารทีโป เหลาทอง

๑๕/๐๒/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

สามัคคีธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๙๔
พระกัมปนาท ปนาโท เสมา

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๕๙๕
พระนิคม ฉนฺทธีโป รักษาสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๔๙๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๓

แสงสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๙๖
พระโชคชัย โชติปฺโ ไชยคำ

๐๔/๐๘/๒๕๑๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

แสงสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๙๗
พระอรรถสิทธิ

์

อตฺถกาโร อินทร์อุดม

๒๕/๐๑/๒๕๓๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๙๘
พระโกมล กมโล วงค์ทิพย์รัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๑๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๐๕๙๙
พระเสถียร กนฺตสีโล สกุลหงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๑๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระสมบูรณ์ สุมโน โคทะนา

๑/๔/๒๔๙๒ ๑๑/๕/๒๕๕๗

จอมพล  

อด ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระจรัส มหาคุโณ ศรีจันทร์โท

๘/๘/๒๔๘๙ ๔/๑๒/๒๕๔๓

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระบุญแก้ว านกุสโร บุญพูน

๑๑/๓/๒๕๑๒
๕/๘/๒๕๕๖

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระประพันธ์ ปสนฺโน แสนโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๓๒
๒๘/๗/๒๕๕๘

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระอนุพงษ์ อภิปฺุโณ กุลวงค์

๒๓/๒/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระพัฒนศักดิ

์

ภทฺธมฺโม นวนไชยดี
๙/๓/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระเทวัญ ฉนฺทสาโร กิจการ

๙/๓/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระบุญร่วม ปยวณฺโณ ทรัพย์สุวรรณ์

๓๐/๔/๒๕๒๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระวรายุทธ วราโณ เศษรักษา

๑๘/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระณัฐสิทธิ

์

ธมฺมกาโม ทาระวัน

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระธีระพงษ์ ธีรปฺโ แก้วพรมภักดี

๒๖/๑/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระณัฐพงษ์ อาภสฺสโร ปานมีสิทธิ

์

๒๐/๒/๒๕๓๗ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระธนกฤต ขนฺติธโร หลาบยองศรี

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๒๐/๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระอิทธิโชติ อิทฺธิเตโช อุบลธรรม

๖/๔/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙

ศรีธาตุประมัญชา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๑๔
พระจตุพล จนฺทสาโร นันทะศรี

๒๗/๕/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๕๙

ศรีธาตุประมัญชา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๑๕
พระณัฐพล ขนฺติพโล สาคร

๒๗/๑๒/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

ศรีธาตุประมัญชา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๑๖
พระฤทธิชัย อินฺธิเตโช บกน้อย

๕/๓/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ศรีธาตุประมัญชา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๑๗
พระวิเชียร จิตฺตาทนฺโต น้อยนิล

๙/๓/๒๕๑๑ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสว่างบรมสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๖๑๘
พระอรรถพล ปฺาธโร เนียมวีระ

๓/๕/๒๕๓๘ ๗/๖/๒๕๕๙
ศรีสว่างบรมสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๖๑๙
พระประวิทย์ ธนสาโร ขหมวดทรัพย์

๑๖/๒/๒๕๓๑
๘/๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างบรมสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระโกมินทร์ กุสฺสจิตฺโต พรมสมศรี

๒๖/๙/๒๕๒๙ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างบรมสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๖๒๑
สามเณรสุรเชษฐ์  คนสะอาด

๑/๘/๒๕๔๔
 ศรีสว่างบรมสุข  

อด ๔๑๕๙/๐๖๒๒
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก ก้องเวหา

๐๘/๐๑/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๒๓
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน บุตตอินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๒๔
พระชาลี สุจิตฺโต โพธิกมล

๑๘/๑๑/๒๕๒๐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๒๕
พระยอดรัก ธนปฺโ สุขอาสา

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๒๖
พระฉลองชัย กิตฺติาโณ แสนสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๓๖
๐๖/๐๕/๒๕๕๙

บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระดนัย ธีรปฺโ ภูหัวไร่

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๒๘
สามเณรภูวดล  พลนามอินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๒๙
สามเณรประดับเพชร  ศรีอัคคะฮาด

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๓๐
สามเณรศรชัย  วัฒโน

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๓๑
สามเณรณัฐวุฒิ  โมฆรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๓๒
สามเณรทัศพร  แจ้งสุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๓๓
สามเณรศรายุทธ  กลางสูงเนิน

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๓๔
สามเณรอภิรัตน์  พาสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๓๕
สามเณรสุริยา  หวังเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๓๖
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 วิสัยหมู

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๓๗
สามเณรธีระพงษ์  ผันผาด

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๓๘
สามเณรเจษฎาภรณ์  ภูสีเขียว

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๓๙
สามเณรอดิศร  ฟองแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๔๐
สามเณรบารมี  ดวงจรัส

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๔๑
สามเณรทินกร  มูลจุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๔๒
สามเณรอมรเทพ  อธิบาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๔๓
สามเณรธนกฤต  สุดถวิล

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๔๔
สามเณรดนัย  คนยืน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๔๕
สามเณรศุภวัฒน์  โสภิณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๔๖
สามเณรกัมปนาท  หมืนสีพรม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๔๗
สามเณรทนงศักดิ

์

 ม่วงศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๔๘
สามเณรอาทิตย์  สารสิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๔๙
สามเณรศรายุทธ  ผลจำลอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๕๐
สามเณรกิตติพงษ์  วงศ์กระโซ่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๕๑
สามเณรไกรสร  โคตะคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๕๒
สามเณรสรวิชญ์  สืบศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๕๓
สามเณรเรืองศักดิ

์

 ประบุญเรือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระสาคร กิตฺติธโร ไชยบาน

๒๑/๐๗/๒๕๒๓ ๑๑/๐๓/๒๕๕๖

ผาสุการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระสุพล ถาวโร บับพาจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๐๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

ผาสุการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระณัฐนันท์ โกวิโท คำผอง

๒๘/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

ผาสุการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระวิหก ิตธมฺโม หลักคำ

๑๙/๐๘/๒๕๑๓ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘

ผาสุการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระพระสมัย สมาจาโร พรมราช

๑๗/๐๙/๒๕๑๙ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

ผาสุการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระชนทัต อธิวโร สมัญญา

๐๕/๐๙/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระประพันธ์ อภิาโณ แสงอินตา

๒๖/๐๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๖๑
พระประวิทย์ กิตฺติโก ประสะนะตัง

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๖๒
พระวทัญู ปฺาธโร นิลนิตย์

๒๖/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๖๓
พระพิชิต วิชิตฺโต สูงนาถ

๒๔/๑๒/๒๕๐๙ ๑๑/๐๙/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๖๔
พระนฤเทพ อาภสฺสโร สุเพ็ญ

๑๙/๐๓/๒๕๓๗ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๖๕
พระสุรินทร์ วรโว ใจหาญ

๐๖/๑๑/๒๔๙๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๑

ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๖๖
พระโสมนัส จตฺตมโม บุตรอินทร์

๒๐/๐๔/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๖๗
พระนพลักษณ์ วิสารโท บุตตะโยธี

๓๐/๑๒/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๖๘
พระสารวุฒิ ธมฺวโร มีศรี

๑๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๖๙
พระภานุพงศ์ รวิวณฺโน โคตรวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระตระกานธ์ ขนฺติธมฺโม วรรณกุล

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๗๑
สามเณรวันชนะ  พุทไธสงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๗๒
สามเณรสุทธนา  ศรีโสดา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๗๓
สามเณรปฎิพัทธ์  ชิดทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๗๔
สามเณรธีรวัฒน์  ไชยราช

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๗๕
สามเณรศุภกร  แก้วธานี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๗๖
สามเณรพิชยะ  เกษโสภา

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๗๗
สามเณรสุทธิพงษ์  ศรีหริง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๗๘
สามเณรธวัชชัย  บุญคง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๕๙/๐๖๗๙
พระทินกร ปยธโร ประถมมูล

๑๑/๐๑/๒๕๓๑
๑๕/๕/๒๕๕๙

สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๖๘๐
พระบรรลุ อภิปฺุโ บุญละคร

๑๘/๑๐/๒๕๓๐
๒๗/๕/๒๕๕๙

สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๖๘๑
พระศิราวุฒิ สิรินฺโท คำศรี

๐๑/๐๘/๒๕๓๖
๒๗/๕/๒๕๕๙

สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๖๘๒
พระล้อมพงศ์ านิสฺสโร เลิศสงคราม

๓๐/๑/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๕๙/๐๖๘๓
พระนพพร นิททุกโข คบแสนแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โคธาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระวีระเทพ ชุตินฺธโร เขือนไชย

่

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคธาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระวัชระพงษ์ สุภาจาโร จำปาฉิม

๒๑/๐๖/๒๕๒๓
๔/๐๗/๒๕๕๖

จักเสตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๘๖
พระพูนทรัพย์ อุทโย ทีภักดี

่

๓๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จักเสตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๘๗
สามเณรธวัชชัย  อินกอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

 จันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๘๘
สามเณรอนุพันธ์  ขุนทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

 จันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๘๙
สามเณรธนากร  ดวงจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

 จันทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๐ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๐๖๙๐
สามเณรอนุชา  หนูคำดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

 จันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๙๑
สามเณรเอกรัตน์  หมายชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 จันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๙๒
สามเณรวุฒิชัย  อินไข

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 จันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๙๓
สามเณรพีรัตนชัย  บุตรตนัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

 จันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๙๔
สามเณรธนากร  เทียมแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 จันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๙๕
พระอนันต์สิทธิ

์

จนฺทโชโต จันทร์แก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๓๘
๑๒/๓/๒๕๕๙

ชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๐๖๙๖
พระขันตี อินฺทวํโส อินธิวงศ์

๑๘/๑๑/๒๔๙๙
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๙๗
พระอำนาจ คุณาทโร ประโพธิเทศ

๐๓/๐๔/๒๔๙๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๙๘
พระนาวิน เมตฺติโก รามแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๑๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๗

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๖๙๙
พระบัญชา ปภสฺสโร ธรรมประเสริฐ

๐๕/๑๑/๒๕๐๘ ๐๙/๑๐/๒๕๕๗

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๐๐
พระธงศรี สิกฺขาสโภ ฐานะ

๐๗/๑๒/๒๕๒๗ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระศุข สิริธมฺโม พรรณรังษี

๑๗/๐๙/๒๕๑๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระมานพ าณคุตฺโต บุญแจ่ม

๓๑/๐๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๓/๒๕๕๑

ไทรคำ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระปรีดา ธีรปฺโ ค้าขึน

้

๑๒/๐๑/๒๕๐๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

ไทรคำ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระวิสุทธิ

์

วิสุทโธ สิทธิขวา

๒๙/๐๘/๒๕๓๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ไทรคำ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระยงยุทธ สนฺตจิตฺโต นิลมัน

่

๐๓/๐๖/๒๕๒๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระพิตรพิบูล อินฺทวณฺโณ สังฆพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๒๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระทองเพชร านงฺกโร คำประชม

๐๓/๐๓/๒๔๘๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระสมนึก สติสมฺปนฺโน อัมพรัตน์

๐๘/๑๒/๒๔๙๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๐๙
พระประดับ ปฺาโภ พิเคราะห์ยาม

๐๑/๐๙/๒๔๙๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๑๐
พระบรรเลง ถาวรสทฺโธ เนืองด้วย

่

๐๓/๐๕/๒๕๐๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๑๑
พระอนันต์ กตสาโร ตาลหยง

๒๙/๐๒/๒๕๐๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๑๒
พระพิษณุ วรกวินฺโท ทองพลับ

๒๙/๑๒/๒๕๓๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๑๓
พระอรุณ อธิจิตฺโต ศรีพินิจ

๐๔/๐๖/๒๔๙๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๑๔
พระอังคาร าณวโร จันทรเสนา

๐๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๑๕
พระศรศักดิ

์

นราสโภ ศรีมันตะ

๒๕/๑๒/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๑๖
พระศิริศักดิ

์

วิสุทฺโธ วิชาชาญ

๒๒/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๑๗
พระสมจิตร ชินวโร สพานทอง

๒๘/๑๒/๒๔๙๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๑๘
พระอำพร อิสฺสโร ศรีกงพาน

๐๘/๑๑/๒๕๐๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๑๙
พระไกรสร ยสวฑฺฒโน อบชัย

๒๗/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระกัมปนาท ยโสธโร อบชัย

๒๗/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๒๑
พระพิชิต โชติโก นารีชน

๒๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๒๒
พระอมร อมโร โพนทอง

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ปาธรรมวิเวก  

อด ๔๑๕๙/๐๗๒๓
พระสุริยะ โชติวโร ทองหล่อ

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ปาธรรมวิเวก  

อด ๔๑๕๙/๐๗๒๔
พระณรงค์ จนฺทโชโต ชมภูจักร์

๑๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมวิเวก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๑ / ๓๙

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๐๗๒๕
พระพีระภพ านสมฺปนฺโน ทองหล่อ

๓๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมวิเวก  

อด ๔๑๕๙/๐๗๒๖
พระปริวัฒน์ อภินนฺโท จันทะมาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมวิเวก  

อด ๔๑๕๙/๐๗๒๗
พระธนรินทร์ ธนปาโล เกษดา

๑๔/๐๗/๒๕๓๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

พระพุทธบาทบัวบาน
 

อด ๔๑๕๙/๐๗๒๘
สามเณรสุริยา  เนตรวงค์

๒๓/๐๕/๒๕๒๕

 
พระพุทธบาทบัวบาน

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๒๙
พระกรุง กนฺตสีโล แพงน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๒๑ ๒๙/๐๑/๒๕๕๙

โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระวัชระ วชิโร พิมสาร

๒๔/๑๑/๒๕๓๓ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระจุลมณี จตฺตาลโย สมบูรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๓๔
๒๙/๔/๒๕๕๙

โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๓๒
พระพิชิตชัย พลธมฺโม ภูโสภา

๐๘/๑๐/๒๕๑๐ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๓๓
พระสุชาติ สุชาโต ชุมวงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๑๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๓๔
พระนพรัตน์ นรินฺโท โคตรชมภู

๐๖/๐๓/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๓๕
พระนพพล นิพฺภโย เทพยาสิทธ์

๒๙/๐๕/๒๕๓๖

๕/๖/๒๕๕๙
โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๓๖
พระสันติ สนฺติภโร บุญหนา

๐๙/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๓๗
พระศตวรรษ สจฺจวโร แวงคำ

๐๘/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๓๘
พระมงคล อาภสฺสโร เจริญพงษ์พิษิฐ

๒๖/๕/๒๕๐๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๓๙
พระสมัย ธมฺมวโร กิจพิบูลย์

๒๐/๕/๒๔๙๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระพระพรทิพย์ กาณฺจนธมฺโม ท้าวเนาว์

๑๕/๑/๒๕๐๘ ๐๗/๑๑/๒๕๕๔

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๔๑
พระภานุวัฒน์ กตธมฺโม บุญศรี

๐๘/๐๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๙/๒๕๕๕

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๔๒
พระวิษณุ ถิรธมฺโม พรมขันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๒๕
๒๑/๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๔๓
พระอภิชาติ อภโย ผ่านสำแดง

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๔๔
พระอดิศักดิ

์

สมนฺตปาสาทิโก วิยะรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๔๕
พระนันทวัฒน์ อภินนฺโท มณีวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๔๖
สามเณรภราดร  สาโท

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๔๗
สามเณรนวดีน  หงษ์ทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๔๘
สามเณรสุภาษิต  วงษ์นนท์

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๔๙
สามเณรณัฐพล  น้อยทองสี

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระสันติสุข กตปฺุโ สุพรชัย

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๗

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๕๑
พระธนู ขนฺติโก เชือศรีนนตรี

้

๒๔/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๕๒
พระพงษ์ศักดิ

์

าณวีโร ใจบุญ

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๕๓
พระธนากร กนฺตธมฺโม สัตตะพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๕๔
พระปณณทัต อภิวฑฺฒโน ภครเมธานนท์

๒๖/๐๗/๒๕๓๐ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๕๕
สามเณรบุญเถิง  มนีวงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๕๖
สามเณรฐิรพงศ์  นาคอก

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๕๗
สามเณรทองมา  สิริพร

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๕๘
สามเณรปรเมศวร์  แสงจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๕๙
สามเณรภัทรชัย  ฟกเงิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

 ไวกูลฐาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๒ / ๓๙

้
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่
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อด ๔๑๕๙/๐๗๖๐
สามเณรวิจารณ์  สมพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๖๑
สามเณรอภิลักษณ์  ภาคีเนตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๖๒
สามเณรธรรมรัตน์  จิตร์น้อม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๖๓
สามเณรอนันท์  เพชรรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๖๔
สามเณรปรเมศวร์  สำราญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๖๕
สามเณรชาญณรงค์  จิรัมย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๖๖
สามเณรอนุชิต  เพชรเลิศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๖๗
สามเณรทรัพย์ทวี  นาลีจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๖๘
สามเณรภัทรพงษ์  ขันติกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๖๙
สามเณรณัชพล  สิงทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระรัตนพล นิปโก ทองตัน

๒๙/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๗๑
พระวุฒิพงษ์ อุตฺตโม ชัยยา

๒๔/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๗๒
พระปภาศิต ปคุโณ แสงอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๗๓
พระอิทธิเดช อธิจิตฺโต นาดี

๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๗๔
พระสราวุฒิ สนฺตมโน วันชัย

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๐๗๗๕
พระสกล อภโย น้อยพิทักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๒๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๗๖
พระภาคภูมิ ผาสุโก โชติสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๒๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๗๗
พระเอกราช เอกคฺคจิตโต เลืองเลิศ

่

๒๑/๐๘/๒๕๒๓ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๗๘
พระอดิพงษ์ พรหมวโร ชนูนันท์

๐๙/๐๒/๒๕๒๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๗๙
พระอรรคเดช ปูริตสีโล คำเพ็ง

๐๑/๐๕/๒๕๑๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๘๐
พระสุรศักดิ

์

สุเมธโส ทีภักดี

่

๐๔/๐๓/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๘๑
พระมานิต กิตฺติสาโร สารบุตร

๐๘/๐๖/๒๔๙๕

๒/๗/๒๕๕๙
ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๑๕๙/๐๗๘๒
สามเณรณัฐวัฒน์  เทพาขันธ์

๓๐/๑๒/๒๔๙๐

 ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๘๓
สามเณรวรจักร  บุญสาย

๒๒/๓/๒๕๔๔

 ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๘๔
สามเณรบัณฑิต  พรหมมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๘๕
สามเณรนภดล  พินิจ

๒/๓/๒๕๔๖
 ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๘๖
สามเณรภาณุวัฒน์  ชัยสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๘๗
สามเณรเกริกพล  เสิกกัญญา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๘๘
สามเณรธนภูมิ  เหนือโพธิทอง

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๘๙
พระมานพ วิสุทฺธสทฺโธ ธรรมรักษา

๑๐/๐๑/๒๕๑๙ ๓๐/๐๑/๒๕๕๕

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๙๐
พระพงษ์ธร ปยธมฺโม ช่วยแสง

๒๑/๐๓/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๙๑
พระกฤตฤทธิ

์

อิทฺธิเตโช ธรรมตา

๐๑/๐๒/๒๕๒๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๗๙๒
สามเณรอรรถพล  พลเหลา

๐๑/๐๘/๒๔๘๙

 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๐๗๙๓
สามเณรปรีชาวัฒน์  พลประเสริฐ

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๐๗๙๔
สามเณรณัฐวุฒิ  จันทร์เทา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีสะอาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๓ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๗๙๕
สามเณรปยะวัฒน์  พลประเสริฐ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๐๗๙๖
พระสุพี โกสโล เพชรไพร

๓๑/๕/๒๕๑๔ ๑๗/๓/๒๕๕๙

ศรีโสภณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๙๗
สามเณรศรชัย  ปริโย

๓๑/๘/๒๕๔๓

 ศรีโสภณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๙๘
สามเณรเรืองสิทธิ

์

 ศรีสุธรรม

๑๙/๑/๒๕๔๖

 ศรีโสภณ  

อด ๔๑๕๙/๐๗๙๙
สามเณรเจษฎา  ศรีอริยะกุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีโสภณ  

อด ๔๑๕๙/๐๘๐๐
สามเณรเอกณรงค์  อินกอง

๒๖/๕/๒๕๔๖

 ศรีโสภณ  

อด ๔๑๕๙/๐๘๐๑
สามเณรศักดา  บุญสว่าง

๓๐/๗/๒๕๔๖

 ศรีโสภณ  

อด ๔๑๕๙/๐๘๐๒
สามเณรคูณทวี  สาภิมูล

๕/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีโสภณ  

อด ๔๑๕๙/๐๘๐๓
พระอติลักษณ์ อภิจิตฺโต จันทร์สว่าง

๑๔/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๐๘๐๔
สามเณรภพโชค  จันสว่าง

๑๗/๘/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๐๘๐๕
พระอาทิตย์ อคฺคธมฺโม พรมภักดี

๑๘/๐๓/๒๕๓๓ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

แหลมทอง  

อด ๔๑๕๙/๐๘๐๖
พระภิชย์ ภทฺทวโร บุญธรรม

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แหลมทอง  

อด ๔๑๕๙/๐๘๐๗
พระบุญจันทร์ ปุกาโม หูตินุ

๑๐/๐๔/๒๕๐๕ ๒๙/๐๑/๒๕๕๖

อัตตวีวิหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๐๘
พระสมเลือน

่

จรณธมฺโม ปาเมกุล

๑๖/๐๕/๒๔๙๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

อุทกโสภาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๐๙
พระโสพล ขนฺติธโร บูรณสิทธิ

์

๑/๒/๒๕๐๑
๑๙/๑๑/๒๕๕๘

อุทกโสภาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๑๐
พระพิเชษฐ์ มหามงฺคโล แก้วกงพาน

๒๙/๐๓/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

อุทกโสภาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๑๑
พระณรงค์เพชร จิตฺตสํวโร บริบูรณ์มังสา

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อุทกโสภาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๑๒
พระพิษณุพงค์ ิตสจฺโจ ด้วงทอง

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อุทกโสภาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๑๓
พระแพงตา โชติวโร ไชยสวัสดิ

์

๑๖/๒/๒๕๑๓ ๙/๑๑/๒๕๕๘

กลางแหลมทอง  

อด ๔๑๕๙/๐๘๑๔
พระจีระศักดิ

์

จนฺทรงฺสี แสงราช
๒/๑/๒๕๓๕ ๑๘/๔/๒๕๕๘

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๑๕
พระณัฐพงษ์ ขนฺติโก ราตรี

๒๕/๑/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๕๘

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๑๖
พระภูมินทร์ สุธมฺโม นางัว

๒๐/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๘

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๑๗
พระธงชัย โสภโน กุลโสภา

๑๖/๑๑/๒๕๒๒
๓๐/๐๓/๒๕๕๙

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๑๘
พระนิรันดร์ สิริวฑฺฒโน สุวรรพรม

๕/๔/๒๕๑๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๑๙
สามเณรชัยสิทธิ

์

 สุดชาดี

๑๑/๗/๒๕๔๓

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๒๐
สามเณรณัฐพันธ์  ปราบคนชัว

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๒๑
สามเณรอัษฎายุทธ  พระบุญ

๑/๘/๒๕๔๕
 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๒๒
สามเณรณัฐวุฒิ  พรมภักดี

๙/๙/๒๕๔๕
 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๒๓
สามเณรนวพล  ไชยตมาตร

๑๕/๙/๒๕๔๕

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๒๔
สามเณรศราวุธ  น้อมมนัส

๒๑/๙/๒๕๔๕

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๒๕
สามเณรศักดิชัย

์

 ดาบชัย

๑๗/๑/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๒๖
สามเณรธนภัทร  ศรีหงษ์ษา

๔/๒/๒๕๔๖
 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๒๗
สามเณรธนภูมิ  ศรีหงษ์ษา

๔/๒/๒๕๔๖
 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๒๘
สามเณรปราการ  นาคเกิด

๔/๒/๒๕๔๖
 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๒๙
สามเณรศักดิชัย

์

 เหือดไธสงค์
๗/๒/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๔ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๐๘๓๐
สามเณรลัทธพล  จันทร์ปญญา

๒๖/๕/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๓๑
สามเณรธนวัฒน์  ลาดเสน

๒๑/๗/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๓๒
สามเณรณัฐพล  วรรณชัย

๒๐/๘/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๓๓
สามเณรปรเมษฐ์  โมคาพันธ์

๑๔/๙/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๓๔
สามเณรกันต์กวี  สมมาตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๓๕
สามเณรจรัสรวี  คำสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๓๖
สามเณรพีรพล  บุญมาก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๓๗
สามเณรอดุลเดช  แสงชัยวัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๕๙/๐๘๓๘
พระเกรียงไกร ปยวณฺโณ วงษาศักดิ

์

๒/๕/๒๕๐๖
๑๙/๔/๒๕๕๖

เทพนิมิต  

อด ๔๑๕๙/๐๘๓๙
พระวิลัย วีตาลโย เมษา

๒๑/๖/๒๕๐๔ ๒๐/๖/๒๕๕๖

เทพนิมิต  

อด ๔๑๕๙/๐๘๔๐
พระฤทธิชัย

์

ธมฺมเตโช พันธ์รักษ์

๓๐/๓๐/๒๕๒๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

ปาศิริเจริญชัย  

อด ๔๑๕๙/๐๘๔๑
พระกวี กวิวํโส สิงขร

๑๘/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาศิริเจริญชัย  

อด ๔๑๕๙/๐๘๔๒
พระวิทยา อุตมวํโส วงศ์เสนา

๑๑/๒/๒๕๓๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปาศิริเจริญชัย  

อด ๔๑๕๙/๐๘๔๓
พระหาญชัย วิมโล นิลนามะ

๑๙/๑/๒๕๒๔
๘/๗/๒๕๕๗

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๔๔
พระถวิล สุภกิจฺโจ ชาชำนาญ

๓/๑๒/๒๔๙๑ ๑๒/๔/๒๕๕๘

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๔๕
พระบุญมี ปริปฺุโณ แดงกุลา

๖/๗/๒๔๙๓ ๒๐/๔/๒๕๕๘

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๔๖
พระนันทวัฒน์ วฑฺฒโน ลายละเอียด

๗/๑/๒๕๓๙ ๗/๑/๒๕๕๙
รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๔๗
พระเกรียงไกร พทฺธธมฺโม เหล่าบุรมณ์

๕/๔/๒๕๓๐
๑๗/๒/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๔๘
พระคะพอง อติพโล วงปตตา

๑๐/๔/๒๔๙๖
๗/๓/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๔๙
พระจรัญ กนฺตผโล พลกำลัง

๓/๒/๒๕๓๔ ๑๐/๓/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๕๐
พระชวิทย์ ชุตินฺธโร มีศรี

๑๔/๕/๒๕๓๔
๖/๔/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๕๑
พระธนิน ภทฺทมุนี ชมัฒพงษ์

๒๕/๓/๒๕๓๔ ๑๒/๕/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๕๒
พระรุ่งเรือง ปฺาธีโร ปดชา

๔/๕/๒๕๑๙ ๕/๗/๒๕๕๙
รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๕๓
พระอัศวิน อธิจิตฺโต บัวทอง

๑๕/๕/๒๕๒๐
๕/๗/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๕๔
พระมงคล อธิวโร จันนาหว้า

๔/๑๐/๒๕๒๖
๕/๗/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๕๕
พระเลอสันต์ เทวมิตฺโต ตะนัยศรี

๘/๗/๒๕๒๕ ๗/๗/๒๕๕๙
รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๕๖
พระผล นนฺทโก ดอนเกษม

๕/๓/๒๕๐๓ ๙/๗/๒๕๕๙
รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๕๗
พระเริงชัย ทตฺตวุฑฺฒิ ทองสงค์

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๕๘
พระปยะพงษ์ รกฺขิตาโณ ศรีบุญเรือง

๕/๕/๒๕๓๔ ๒๑/๗/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๕๙
พระฉันนะ ิตสทฺโท ทองโชติ

๘/๗/๒๕๓๔ ๒๗/๗/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๖๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พลธิราช

๑๒/๗/๒๕๔๐

 รัตนคูหา  

อด ๔๑๕๙/๐๘๖๑
พระบุญมี จนฺทูปโม สุพร

๒๓/๐๘/๒๕๑๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๔

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๖๒
พระบุญเจียง อกิฺจโน ถินก้อง

่

๐๑/๑๑/๒๕๐๕ ๑๗/๑๒/๒๕๕๖

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๖๓
พระแสวง ตปสีโล สุนทรห้าว

๑๗/๐๓/๒๕๒๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๖๔
พระบัวเรียน พุทฺธสโร เลียนทอง

้

๐๖/๑๒/๒๕๐๖ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

เทพสิงหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๕ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๐๘๖๕
พระนิรันดร์ นิสโภ โสชัยบัง

๐๔/๐๔/๒๕๓๐ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๖๖
พระพรเทพ สุปภาโส แก้วอาจ

๑๐/๑๐/๒๕๑๘ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๖๗
พระประสิทธิ

์

ตปสีโล เพียรสมภาร

๐๕/๐๒/๒๕๑๙ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๖๘
พระบุญส่ง โชติมนฺโต โทบุตร

๐๕/๐๖/๒๔๘๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๖๙
พระอนุวัฒน์ เตชวโร บำรุงพงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๑๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๗๐
พระโชคอนันต์ โชติาโณ พิลาเทพ

๒๑/๐๗/๒๕๐๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๗๑
พระมิตรภาพ ทินฺนวโร ทุมโคตร

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๗๒
พระวิชัย กตสาโร พิมพ์คำ

๐๒/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๗๓
พระทองเปลว เขมวีโร กล้าหาญ

๒๔/๐๗/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๗๔
พระศิราวุธ สุวีโร พฤกษา

๑๓/๑๐/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๗๕
พระบุญเรียง ธนปาโล ทองสมุทร

๑๙/๑๒/๒๕๐๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๗๖
พระสงกรานต์ ขนฺติธโร พานน้อย

๑๓/๐๔/๒๕๓๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๗๗
พระทองเซียน

่

โอภาโส นันทะแสง

๓๐/๑๒/๒๔๙๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๗๘
พระวิชัย านวีโร ชัยแสง

๐๖/๐๗/๒๕๑๒ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๗๙
พระกำชัย านกโร สุขแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๘๐
พระศาสตรา านธมฺโม นามแสงผา

๐๖/๐๔/๒๕๑๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๘๑
สามเณรณัฐพงษ์  บัวลม

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

 เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๘๒
สามเณรกนกพล  มันคง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๘๓
สามเณรณัฐพล  ขุมเงิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

 เทพสิงหาร  

อด ๔๑๕๙/๐๘๘๔
สามเณรบัณฑิต  ทองเฟอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๑๕๙/๐๘๘๕
สามเณรกิตติวัฒน์  บุตรพรหม

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๑๕๙/๐๘๘๖
สามเณรอธิราช  พิมพาแสง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๑๕๙/๐๘๘๗
สามเณรณัฐพงศ์  คงฉิม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๑๕๙/๐๘๘๘
สามเณรทวีทรัพย์  ปฎิบุตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๑๕๙/๐๘๘๙
สามเณรอัมรินทร์  กาลจักร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๑๕๙/๐๘๙๐
พระสุภาษิต เตชธมฺโม ปรีชาวงค์

๑๗/๐๗/๒๔๙๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๘๙๑
พระจรัส จนฺทสีโล จันทะศรี

๒๐/๐๔/๒๔๙๘ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๘๙๒
พระวิทธวัช วชิรวํโส จันทะแจ่ม

๒๕/๐๓/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๘๙๓
พระเศกศักดิ

์

โชติธมฺโม ไม่ถ่อย

๐๒/๐๗/๒๕๒๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๘๙๔
สามเณรสหรัฐ  กัลยานาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๐๘๙๕
พระวงศธร ธมฺมวโร พรมะณา

๒๘/๑๒/๒๕๒๘ ๒๖/๑๐/๒๕๕๖

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๘๙๖
พระวิทยา จนฺทสาโร โวหาร

๑๑/๐๗/๒๔๘๒ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๘๙๗
พระสรวิศ ปฺาธโร จันทพราหมณ์

๑๖/๐๙/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๘๙๘
พระชยพล ขนฺติธโร ศรีสร้อยพร้าว

๑๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๘๙๙
พระสันทัด พลาโณ เหมัง

๒๙/๑๒/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมบุรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๖ / ๓๙
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อด ๔๑๕๙/๐๙๐๐
สามเณรอนุวัฒน์  เปาะสะเกษ

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๐๑
สามเณรศรากิจ  ศรีวิโสต

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๐๒
สามเณรนันทปรีชา  นรสาร

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๐๓
สามเณรสาธิต  วันณะสา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๐๔
สามเณรคมสันต์  ศรีคำมูล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๐๕
สามเณรพลวัฒน์  แสนขวา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๐๖
สามเณรณัฐวุฒิ  ชาวสวน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๐๗
สามเณรวราวุธ  ศรีบัวอ่อน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๐๘
สามเณรณัฐวุฒิ  เกียรติกมลเลิศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๐๙
สามเณรครรชิต  สาริโท

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๑๐
สามเณรอภิชาติ  พุ่มพวง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๑๑
สามเณรศิริชัย  ษรลิตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๑๒
สามเณรมงคล  ผลาผล

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๑๓
สามเณรโชคชัย  พิมพะเสน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๑๔
สามเณรอดิเทพ  ไสลรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๑๕
สามเณรอิทธิพล  ผาจวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๑๖
สามเณรสุรชัย  ชัยศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๑๗
สามเณรบุญณาศักดิ

์

 วรรณใส

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๑๘
พระอ่อนจันทร์ อตฺตคุตฺโต ปดชาเขียว

๐๑/๐๘/๒๕๑๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๕๙/๐๙๑๙
พระประเสริฐ ตปสีโล แสงศิลา

๑๕/๐๖/๒๕๓๒ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๕๙/๐๙๒๐
พระศิริพงษ์ ปยสีโล ปงสุแสน

๑๘/๐๓/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๕๙/๐๙๒๑
พระอดิศักดิ

์

อินฺทปฺโ นันทะศรี

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๕๙/๐๙๒๒
พระอุเทน ทีปธมฺโม ชูสันเทียะ

้

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๕๙/๐๙๒๓
พระมนตรี านิสฺสโร แข็งแรง

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๕๙/๐๙๒๔
พระบัณดิษฐ์ วชิรวํโส สิมมา

๒๕/๐๖/๒๕๑๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๕

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๙๒๕
พระเนิน ชยธมฺโม วงค์ใหญ่

๑๕/๐๑/๒๕๐๒ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๙๒๖
พระวิชาญ วิชากโร มีน้อย

๐๑/๐๘/๒๕๑๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๙๒๗
พระพลชนะ วชิรวํโส กองขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๓๓ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๙๒๘
พระเพชรภูปอ จารุธมฺโม รัตนสงคราม

๑๓/๐๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๐๙๒๙
พระชายชาญ เขมปฺโ นักเทศน์

๑๓/๐๒/๒๕๑๔ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๓๐
พระอรุณ จนฺทธมฺโม สารพัด

๐๔/๐๙/๒๕๒๒ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๓๑
สามเณรภานุพงศ์  รอดบุญมา

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๓๒
สามเณรอนิรุต  ยุทธแสน

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๓๓
สามเณรพนมกร  พิมพ์โยธา

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๓๔
สามเณรสิทธิพงษ์  คอกทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดศรีสุธาทิพย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๗ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๙๓๕
สามเณรธนพล  กล้าหาญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๓๖
สามเณรศุภชัย  พิมพ์เพ็ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๓๗
สามเณรเกษม  ด้วงแพง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๓๘
สามเณรประเสริฐชัย  แพงทุย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๓๙
สามเณรมินทร์ธดา  ปเถาะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๔๐
สามเณรธวัชชัย  หอมกลิน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๕๙/๐๙๔๑
สามเณรสมเกียรติ  ขอนทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๐

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๔๒
สามเณรสันติ  ขุนทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๔๓
สามเณรธนพล  ยืนนาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๔๔
สามเณรพินิจ  หาผลดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๔๕
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 บุญเลียง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๔๖
สามเณรอภิชาติ  หนองเสนา

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๔๗
สามเณรชัยธวัช  ภวันคาม

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๔๘
สามเณรกิตติชัย  สุทธิบุตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๔๙
สามเณรกรวิชญ์  เชิดชัยภูมิ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๕๐
สามเณรธนาวุธ  บุญจำภู

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๕๑
สามเณรตรัย  กันละวัน

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๕๒
สามเณรพิราดล  ปุตมา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๕๓
สามเณรเจษฎาวุฒิ  ไชยมาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๕๔
สามเณรการัญยภาส  ภักดีราช

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๕๕
สามเณรดลศักดิ

์

 อุ้ยวงศ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๕๖
สามเณรภูริภัทร  โพธิสว่าง

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๕๗
สามเณรณัฐวุฒิ  รินทร์ทุม

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๕๘
สามเณรมงคล  บัวเขียว

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๕๙
สามเณรวิธวัส  แม่นหมาย

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๖๐
สามเณรอนุวัตน์  ถำวาป

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๖๑
สามเณรบุญส่ง  มาศงามเมือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๖๒
สามเณรศิริเพชร  จำนงค์ภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๖๓
สามเณรกฤษฏา  คงบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๖๔
สามเณรณัฐพล  บัวรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๖๕
สามเณรกรวิทย์  วิชาสี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๖๖
สามเณรคัมภีร์  มาลา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๖๗
สามเณรเสกสรร  มูลเชียงใต้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๖๘
สามเณรพิสิทธิ

์

 ลำทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๖๙
สามเณรภราดร  โกสุม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๘ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๐๙๗๐
สามเณรพิชิตชัย  บุญกิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๗๑
สามเณรธันวา  อุปชา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๗๒
สามเณรนวพล  ชืนตา

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๗๓
สามเณรธงชัย  แก้วหลักคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๗๔
สามเณรชินวัตร  เพียแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๗๕
สามเณรณัฐพล  ยืนนาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๗๖
สามเณรทนงศักดิ

์

 วรรณทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๗๗
สามเณรศุภกิจ  หนูอัน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๗๘
สามเณรศรา  หาระโคตร

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๗๙
สามเณรนภัทร  บัวหลวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๕๙/๐๙๘๐
พระไลย์ สุเมโธ ปองคำรส

๐๔/๐๓/๒๕๐๒ ๑๓/๐๕/๒๕๓๘

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๘๑
พระไกรวุฒิ กิตติาโณ สุขศาลา

๐๕/๑๐/๒๕๐๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๘๒
พระสัมฤทธิ

์

เตชวโร บุญเกิด

๐๑/๐๕/๒๕๐๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๘๓
พระฉลอง ธมฺมสโร ดวงไพ

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๘๔
พระยศพนธ์ พุทฺธิสาโร โพธิสาโร

๐๗/๐๑/๒๕๒๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๘๕
พระคำพันธ์ อนาลโย เล็งไธสงค์

๑๖/๐๘/๒๕๑๙ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๘๖
พระเทพพร อตฺตทีโป บัวจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๘๗
พระจารุวัตร จารุวํโส เสนาพล

๑๓/๑๐/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๘๘
พระมนัสวุฒิ ปริปุณฺโณ บริบาล

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๘๙
พระกฤษณะ กิตฺติาโณ ศาลาคำ

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๙๐
พระสมภพ สามตฺถิโก เนือทอง

้

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๙๑
สามเณรอนุวัฒน์  บุตรพรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๙๒
สามเณรธรรนธร  สีม่วง

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๙๓
สามเณรประสิทธิชัย

์

 เคนานัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๙๔
สามเณรวิจารณ์  ภูนำเย็น

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๙๕
สามเณรศักดิพงษ์

์

 วงหาจักร

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๙๖
สามเณรธนาวุฒิ  บุญเกิด

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๙๗
สามเณรนพคุณ  ฟุงถือทรัพย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๙๘
สามเณรชาญชัย  สูงสังเขตต์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๐๙๙๙
สามเณรฤทธินันท์

์

 เวียงนนท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๐๐
สามเณรปยวัฒน์  พันพินิจ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๐๑
สามเณรปยะพงษ์  สิงห์สาธร

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๐๒
สามเณรธงชัย  สีม่วง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๐๓
สามเณรศัตญา  สิงห์สาธร

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๐๔
สามเณรอภิวุธ  โสนางาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๙ / ๓๙
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อด ๔๑๕๙/๑๐๐๕
สามเณรคมศักดิ

์

 ยศประสงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๐๖
สามเณรทักษิณ  ขาวกุญชร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๐๗
สามเณรอนุชา  ทุมประสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๐๘
สามเณรสิทธิพงษ์  แสงใส

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๐๙
สามเณรพีระพงษ์  บุญเกิด

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๑๐
สามเณรพิพัฒพงศ์  พรมจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๑๑
สามเณรอนุชา  ยาเขียว

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๑๒
สามเณรชินดนัย  วงษ์คำพระ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๑๓
สามเณรปฏิพันธ์  สร้อยสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๑๔
สามเณรณัฐพงษ์  ทิพวัจนา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๑๕
สามเณรธีรภัทร  สุวรรณธรรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๑๖
สามเณรอนุพงษ์  สุขเหลือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๑๗
พระก้องเกียรติ คุณากโร ภูถินดง

่

๐๔/๐๕/๒๕๒๔ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
 

อด ๔๑๕๙/๑๐๑๘
พระศิลคม กนฺตสีโล เชิดชู

๑๙/๐๗/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
 

อด ๔๑๕๙/๑๐๑๙
พระจักรพงษ์ ปภสฺสโร ชะชิกุล

๐๔/๐๔/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
 

อด ๔๑๕๙/๑๐๒๐
พระอนาวิล อนาลโย พงษ์สิงห์

๐๒/๐๙/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
 

อด ๔๑๕๙/๑๐๒๑
สามเณรอภิรักษ์  นุชิต

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๑๕๙/๑๐๒๒
สามเณรณัฐวุฒิ  เลียงชีพ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๑๕๙/๑๐๒๓
สามเณรลิขิต  ห้วยไผ่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๑๕๙/๑๐๒๔
สามเณรทิพย์ปญญา  สาวาป

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๑๕๙/๑๐๒๕
สามเณรพัชรพล  สามาทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๑๕๙/๑๐๒๖
พระบุญมี อติธมฺโม จริยามา

๐๒/๐๖/๒๕๐๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

วัดอัมพวันวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๒๗
พระวินัย ปริสุทฺโธ ศรีทิน

๒๑/๐๑/๒๕๒๕ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๐๒๘
พระจำรัส จารุวณฺโณ สามาอาพัฒน์

๐๘/๐๔/๒๕๐๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๐๒๙
พระพลสิทธิ

์

อตฺตทีโป สีช่วง

๑๔/๐๙/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๐๓๐
พระสัน กตปฺุโ แสงจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๐๓๑
พระก่อเกียรติ กนฺตธมฺโม ชัยเดช

๐๘/๑๒/๒๕๑๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๐๓๒
พระฐิติกร ิติกโร โพธิผล

๐๕/๐๒/๒๔๙๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๓๓
พระบุญเรือง รตนรํสี ชนะกาลี

๐๖/๐๓/๒๕๑๑ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๓๔
พระศิริพงษ์ สิริวงฺโส ศรีจันทร์

๒๔/๐๒/๒๔๙๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๓๕
พระศุภกร สุทฺธิโก สมิงชัย

๑๓/๑๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๓๖
พระสนิท สนฺตจิตฺโต คำวันดี

๑๒/๐๔/๒๔๙๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๓๗
พระยุทธพิชัย อภิาโน ดรอินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๓๘
พระชราวุฒิ โชติธมฺโม ศาลาแดง

๑๑/๑๒/๒๕๒๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๓๙
พระศรายุทธ สุภทฺโท แสงเสนาะ

๒๖/๐๖/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบูรพาภิรมย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๐ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๑๐๔๐
พระโมฮัน ธีรปฺโ โยหา

๐๙/๑๐/๒๕๑๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดปาเลไลยก์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๔๑
พระชาญวิทย์ สิริจนฺโท ดวงพิมพ์หาญ

๒๐/๐๙/๒๕๒๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๐๔๒
พระจักรกริช ทีปธมฺโม พรมบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๑๐๔๓
พระอดิศร ปยสีโล ปะโพทิง

๐๕/๐๙/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๑๐๔๔
พระปาศัย โอภาโส นามวันนา

๑๑/๐๖/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๑๐๔๕
พระเศวต ปฺุาคโม สายมาลัย

๐๒/๐๙/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๑๐๔๖
พระพงศกร มหาวีโร บุญประกอบ

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระแก้ว  

อด ๔๑๕๙/๑๐๔๗
พระอุดมทรัพย์ คุณวโร คิดชอบ

๐๕/๐๒/๒๕๒๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๐

วัดสันติวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๔๘
พระวีระยุทธ์ จนฺโทภาโส ประทุมชาติ

๒๙/๐๓/๒๕๒๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดสันติวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๔๙
สามเณรประสิทธิ

์

 ยอดวันดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๐

 วัดสันติวนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๕๐
พระพุฒิพงษ์ คุณธมฺโม ดอกคำ

๐๗/๐๕/๒๕๒๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดกู่แก้วรัตนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๕๑
พระดิษราวุฒิ กตปฺโ นุขุนทด

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดกู่แก้วรัตนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๕๒
พระสุวินัย จนฺทปฺโ พาราช

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดกู่แก้วรัตนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๕๓
พระบรรลุ ยติโก อาสาสิงห์

๐๖/๑๒/๒๔๘๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดธาตุโพนเสมา  

อด ๔๑๕๙/๑๐๕๔
พระประเสริฐ วิจิตฺตธมฺโม อินทะนู

๐๔/๑๒/๒๔๘๗ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดธาตุโพนเสมา  

อด ๔๑๕๙/๑๐๕๕
พระภูษา วชิราโณ สุทธสิงห์

๐๕/๐๘/๒๔๙๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดธาตุโพนเสมา  

อด ๔๑๕๙/๑๐๕๖
พระธนพร ปริปุณฺณสีโล บุญสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๑๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดธาตุโพนเสมา  

อด ๔๑๕๙/๑๐๕๗
พระลิขิต กลฺยาโณ เชิดสะถู

๒๗/๐๓/๒๕๐๒ ๒๗/๑๑/๒๕๔๐

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๕๘
พระสาคร กิตฺติาโณ เหลืองอร่าม

๐๘/๐๕/๒๕๑๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๔

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๕๙
พระฉลอง ฉนฺทกาโม พละดร

๑๗/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๖๐
พระชุมพร เจตนาสุโภ อาปอง

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๖๑
พระคำสัญ านุตฺตโม แสนณรงค์

๒๐/๐๔/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๖๒
พระชราวุฒิ ชินสํวโร พรมน้อย

๒๖/๐๗/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๖๓
พระธีรพล ธีรปฺโ ปานเดชา

๑๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๖๔
พระสวราชย์ สิริปฺโ เหลืองอร่าม

๒๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๐๖๕
พระแทนคุณ วิสุทฺธสทฺโธ อาจสม

๑๙/๐๘/๒๕๓๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดหงษาวดี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๖๖
พระวีรยุทธ อินฺทปฺโ คุณเสน

๐๓/๐๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดหงษาวดี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๖๗
พระวุฒิชัย ทีปธมฺโม ไวสีแสง

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหายโศก  

อด ๔๑๕๙/๑๐๖๘
พระทวีทรัพย์ ทีปธมฺโม สีดาดาน

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๐๖๙
พระพูนสิน โรจนธมฺโม ศรีสร้อยพร้าว

๑๙/๐๗/๒๕๑๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๐๗๐
พระเข้ม ขนฺติพโล สุขเกษม

๒๘/๐๑/๒๕๒๒ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๐๗๑
พระนิพนธ์ ธีรปฺโ นามทวย

๒๙/๐๓/๒๕๓๐ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๐๗๒
พระวิศวะ กิจฺติปาโร สิทธิธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๐๗๓
พระวิสุทธิ

์

วิสุทฺธิสาโร พันธุพรม

๐๓/๑๒/๒๕๒๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระปทุม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๗๔
พระมงคลชัย นนฺทสาโร ประเทสังข์

๒๑/๑๑/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระปทุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๑ / ๓๙

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๑๐๗๕
พระภูชิต ยติโก เหมือนบุญชากร

๐๖/๐๔/๒๕๐๓ ๒๒/๑๑/๒๕๔๐

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๗๖
พระอุดร กุสลจิตฺโต ราชสีเมือง

๑๕/๐๔/๒๕๐๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๗๗
พระคมสัน คุณธมฺโม ช่างเหล็ก

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๗๘
พระสุริยัน สิริมงฺคโล ช่วยคำชู

๐๗/๑๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๗๙
สามเณรเพทาย  แสนแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๒๖

 วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๘๐
สามเณรเสกสิทธิ

์

 ทองเหลือง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๕๙/๑๐๘๑
พระปยะ อกิฺจโน สุดตา

๑๒/๕/๒๕๒๘ ๒๘/๖/๒๕๕๘

จำปาสีหราช  

อด ๔๑๕๙/๑๐๘๒
พระพีรพงษ์ พลวฑฺฒโน แก้วอมร

๒๓/๕/๒๕๓๙ ๑๕/๓/๒๕๕๙

จำปาสีหราช  

อด ๔๑๕๙/๑๐๘๓
พระคัมภีร์ มหาปฺุโ ศรีทอง

๑๕/๕/๒๕๓๐
๖/๕/๒๕๕๙

จำปาสีหราช  

อด ๔๑๕๙/๑๐๘๔
พระพงษ์ศักดิ

์

โกวิโท พิชพันธุ์
๖/๙/๒๕๑๔ ๗/๕/๒๕๕๙

จำปาสีหราช  

อด ๔๑๕๙/๑๐๘๕
พระจักรพงษ์ จกฺกวโร บุญอภัย

๒๓/๙/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

จำปาสีหราช  

อด ๔๑๕๙/๑๐๘๖
พระอรรควุฒิ กนฺตวณฺโณ จันทร์สุก

๒๖/๕/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

จำปาสีหราช  

อด ๔๑๕๙/๑๐๘๗
พระธีระพงษ์ ธีรปฺโ แสนสวาท

๔/๘/๒๕๓๙ ๙/๘/๒๕๕๙
จำปาสีหราช  

อด ๔๑๕๙/๑๐๘๘
พระสายัน อินฺทปฺโ ดอนกลาง

๓/๗/๒๔๙๕ ๒๐/๑/๒๕๕๖

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๘๙
พระอาทิตย์ อคฺคธมฺโม นิลดำ

๒๗/๗/๒๕๒๓ ๒๑/๕/๒๕๕๖

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๙๐
พระสุวิทย์ ปสนฺโน พิมพ์บุญ

๑๒/๔/๒๔๙๓ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๙๑
พระนิรุส สิริภทฺโท ศรีลาวงษ์

๖/๔/๒๕๒๒ ๒๘/๑/๒๕๕๙

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๙๒
พระสายันห์ ปฺาวชิโร จันทราช

๒๖/๘/๒๕๑๙ ๑๘/๕/๒๕๕๙

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๙๓
พระสงกรานต์ ิตาโณ หมุนโคกสูง

๑๓/๔/๒๕๒๐ ๑๘/๕/๒๕๕๙

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๙๔
พระกิตติพันธ์ โสภโณ ขันธวิชัย

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๕/๒๕๕๙

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๙๕
พระวรวัฒน์ จนฺทวนฺโณ ศรีเข่ง

๑๓/๕/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๙๖
พระไกรราช วรปฺโ นุ้ยเอียด

๑๙/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๙๗
พระศิริวสันต์ ยโสธโร เทพพิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๙๘
พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส พิมพ์โคกสูง

๑๓/๘/๒๕๓๘ ๒๙/๗/๒๕๕๙

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๐๙๙
สามเณรอิศรา  แสนบรรเทา

๓๐/๑๑/๒๕๔๐

 ไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๐๐
พระมโน ขนฺติโก สิงหัน

๑๐/๑๐/๒๔๙๘ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

ท่าศิลา  

อด ๔๑๕๙/๑๑๐๑
พระนิพล สิริมงฺคโล แสงสุข

๒๕/๗/๒๕๑๘ ๓๑/๑/๒๕๕๙

ท่าศิลา  

อด ๔๑๕๙/๑๑๐๒
พระอุดร จนฺทสาโร ทิพนงค์

๒๑/๘/๒๕๑๐ ๑๘/๔/๒๕๕๙

ท่าศิลา  

อด ๔๑๕๙/๑๑๐๓
พระชาติชาย อรุโณ เสนามงคล

๒๒/๔/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าศิลา  

อด ๔๑๕๙/๑๑๐๔
สามเณรอาทิตย์  ขันธวิชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 ท่าศิลา  

อด ๔๑๕๙/๑๑๐๕
พระพลวัฒน์ ิตสาโร ผ่านชมภู

๕/๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างไชยวาน  

อด ๔๑๕๙/๑๑๐๖
พระวรรณชัย ธมฺมทีโป จันทะศาลา

๐๗/๐๗/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดดงคำ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๐๗
พระสัจจา สนฺตมโน ราชบุตร

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงคำ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๐๘
พระสุรชัย ธนปาโล ภายศรี

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงคำ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๐๙
สามเณรยุทธชัย  สุขศาลา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 วัดดงคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๒ / ๓๙

้
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อด ๔๑๕๙/๑๑๑๐
สามเณรศรายุทธ  รืนสุคนธ์

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

 วัดดงคำ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๑๑

สามเณรพีรภัทร  ต้นกันยา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดดงคำ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๑๒

สามเณรเอกราช  ทิพย์เสนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดดงคำ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๑๓

สามเณรกิตติธร  ประทุมสาย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 วัดดงคำ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๑๔

สามเณรกิจจา  แสงใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 วัดดงคำ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๑๕

พระปริชาติ ยุตฺตธมฺโม ขันชารี

๒๗/๑๒/๒๕๓๒
๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดโนนสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๑๑๑๖

พระมัทธนา านิสฺสโร ไชยสุข

๑๕/๐๖/๒๕๒๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดโนนสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๑๑๑๗

พระวุฒิไกร อภินนฺโน นาเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๑๑๑๘

สามเณรภาสกร  ลาภไธสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

 วัดโนนสว่าง  

อด ๔๑๕๙/๑๑๑๙

พระสุรพล ธนปฺโ นิพาลา

๒๖/๐๘/๒๕๑๕ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดประชาสามัคคี  

อด ๔๑๕๙/๑๑๒๐
พระบัญชา สนฺติกโร สมสาร

๒๙/๐๑/๒๕๓๐ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดประชาสามัคคี  

อด ๔๑๕๙/๑๑๒๑

พระสุรทา าณวีโร ใจเลิศ

๓๑/๐๗/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดปาแสงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๒๒

พระสมพงษ์ สุธมฺโม ใจเลิศ

๑๑/๐๙/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

วัดปาแสงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๒๓

พระธงชัย สิริสาโร วันดี

๑๗/๐๕/๒๕๑๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาแสงธรรม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๒๔

พระพิสิษฐ์ สุทฺธิปภาโส โนภาส

๐๙/๑๐/๒๕๒๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๒๕

พระวิทยา จนฺทสาโร ผาสุโพธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๑๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๒๖

พระประดุง อภิวณฺโณ สามัญฑิตย์

๐๕/๐๘/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๒๗

พระสิทธิพงษ์ กนฺตสีโล จันทร์โทศรี

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๒๘

พระกิตติ กิตฺติาโณ วงศ์แสนศรี

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๒๙

พระไพรบูรณ์ อภิวฑฺฒโน วงศ์อนันต์

๒๓/๐๘/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๓๐
พระสุขสันต์ วิสุทฺธธมฺโม พันพิมพ์

๐๑/๑๐/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๓๑

พระอาทิตติ ธมฺมโชโต ศรีชนะ

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๓๒

พระศิวะโรม พุทฺธรกฺขิโต นารินทร์รักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๓๓

พระอภินัน ตนฺติปาโล ชาดา

๑๓/๐๖/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๓๔

พระลมกรต สิริวฑฺฒโน วิชาสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๓๕

สามเณรสุธี  ดวงดุ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๓๖

สามเณรธันธีรภัทร์  ผาผึง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๑๓๗

พระสราวุธ กตฺธมฺโม ศรีดาวเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๒๔ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๓๘

พระปญญา กตปฺุโ แก้วมาก

๑๐/๑๒/๒๕๓๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๓๙

พระวณิชชา กิจฺจสาโร กล้าหาญ

๑๒/๐๒/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๔๐
พระเกรียติศักดิ

์

เขมฺธมฺโม แก้วมาก

๒๗/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๔๑

พระภาคภูมิ สนฺตมโน ทองงาม

๑๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๔๒

พระพรชัย สนฺตจิตฺโต ประพล

๓๐/๐๔/๒๕๒๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๔๓

พระสกล คุณวีโร บรรยง

๒๗/๐๘/๒๕๒๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๔๔

พระจรูญ านจาโร สารยศ

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๓ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๑๑๔๕

พระวิระศักดิ

์

ทีปธมฺโม ใจธรรม

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๔๖

พระวิญญา รตินฺธโร อาร้อน

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๔๗

พระสมควร ชิตมาโร ศรีสุนทร

๐๗/๐๖/๒๔๙๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๔๘

พระวิจิตร าณวีโร ชะนะไล

๑๓/๐๕/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๔๙

พระกรภัทร์ กิตติวณฺโณ แสนปาลี

๑๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๕๐
พระวันชาติ มหาวิรโ ขยอมดอก

๒๔/๐๒/๒๕๓๔ ๒๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๕๑

พระอนันท อภิวณฺโณ วัลระพฤกษ

๐๗/๐๖/๒๕๒๕ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๕๒

พระเดช ถิรสทฺโท พลเพ็ก

๐๒/๐๘/๒๕๑๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๕๓

พระมานนท์ ิตฺตปสาโท อินทร์อำคา

๑๕/๐๕/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๕๔

พระสีไพร สุขิโต กำดอนแตง

๒๒/๐๘/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๕๕

พระสุนัน ิตคุโณ ศรีดาวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๕๖

พระวัชรินทร์ อมโร เนียมจันทร์หอม

๑๕/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๕๗

พระบัญมี รตณาโณ น้อนสมศรี

๐๘/๐๔/๒๕๑๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๕๘

สามเณรกิตติวัฒน์  สมบูรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

 วัดเวฬุวัน  

อด ๔๑๕๙/๑๑๕๙

พระสวน ปฺาสิริ พุทธดี

๒๐/๐๕/๒๔๘๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๐
วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๖๐
พระเจียมรัก มหาวีโร พรมนาไร่

๑๕/๐๘/๒๕๐๖ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘ วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๖๑

พระศิริวัฒน์ สุขกาโม ปาเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๖๒

พระมาณพ กิตฺติปฺโ เหล่าทองสาร

๑๐/๑๐/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙ วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๖๓

พระคำนึง กิตฺติวณฺโณ นาวัน

๐๗/๐๓/๒๕๓๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙ วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๖๔

สามเณรติยากรณ์  นาดอน

๑๔/๐๔/๒๕๔๐

 

วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๖๕

พระเกียรติศักดิ

์

ิตธมฺโม นันทากุล

๒๓/๐๓/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๑๕๙/๑๑๖๖

พระสราวุธ อกิฺจโน บริบาลบุญ

๐๘/๐๕/๒๕๓๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๑๕๙/๑๑๖๗

พระจักรพงษ์ สุเมโธ ศรีตะวัน

๒๕/๑๐/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๑๕๙/๑๑๖๘

พระศิริพงษ์ สิริธโร ศรีมนตรี

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๑๕๙/๑๑๖๙

สามเณรชนะโชค  สีลานาแก

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๗๐
สามเณรพิเชษฐ์ชัย  ขาวประมง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๗๑

สามเณรธีระศักดิ

์

 ชินปาปูน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๗๒

สามเณรกิตติพงษ์  ไพรโสภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๗๓

สามเณรดนัย  มิกะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๗๔

สามเณรอรุณ  ศรีแพงมนต์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๗๕

สามเณรเกียติรศักดิ

์

 พันธุ์โยรักษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๗๖

สามเณรภานุวัฒน์  สารโพคา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๗๗

สามเณรฐิติกร  ฤทธิเตย์

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๗๘

สามเณรวชิรวุธ  สายพิมพ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๗๙

สามเณรสุทธิรักษ์  ศรีสถาน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๔ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๑๑๘๐
สามเณรวรัญู  โคตรชมภู

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๘๑

สามเณรภาคิน  แวงวงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๘๒

สามเณรณัฐพงษ์  ประทุมวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๕๙/๑๑๘๓

พระไพรัตน์ กิตติปฺโ อัศวภูมิ

๑๖/๑๒/๒๕๓๔ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีสมบูรณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๑๘๔

พระพิทักษ์ านิสฺสโร นามเดช

๐๒/๐๑/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสมบูรณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๑๘๕

พระอุดมพงศ์ สุจิณฺโณ วงศ์คำ

๒๒/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสมบูรณ์  

อด ๔๑๕๙/๑๑๘๖

สามเณรไอศูรน์  ศรีไสว

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

 วัดศรีสุวรรณมงคล  

อด ๔๑๕๙/๑๑๘๗

พระอุดร านวโร พลเยียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๑๐ ๒๘/๐๔/๒๕๕๓

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๘๘

พระพิทักษ์พงษ์ านวีโร ทองวันดี

๒๔/๐๔/๒๕๒๓ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๘๙

พระบุญส่ง สนฺตจิตฺโต สร้อยทอง

๑๔/๐๔/๒๔๙๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๙๐
พระอำพร อธิมตฺโต ชนใฮ

๒๔/๑๐/๒๕๐๘ ๒๔/๑๐/๒๕๕๘

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๑๕๙/๑๑๙๑

พระบุญมา อาภทฺธโร พรรณคูณ

๐๑/๐๗/๒๔๙๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดสมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๑๕๙/๑๑๙๒

พระสนิท ปยฺธมฺโม รัตรตรัยศรี

๑๔/๐๗/๒๔๙๗ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดสมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๑๕๙/๑๑๙๓

พระศตวรรษ สติสมฺปนฺโน วงษ์ษา

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๑๕๙/๑๑๙๔

พระพรทิพย์ พุทฺธสาโร พลเยียม

่

๐๔/๐๓/๒๕๑๓ ๑๑/๐๑/๒๕๕๑

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๕๙/๑๑๙๕

พระทองสา ธมฺมวโร แพงบุตรดี

๐๔/๑๒/๒๔๘๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๖

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๕๙/๑๑๙๖

พระหาญ ปฺาวโร เหนือโพธิทอง

์

๐๙/๐๙/๒๕๐๒ ๐๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๕๙/๑๑๙๗

พระสุรพงษ์ ยติกโร นารี

๐๔/๐๒/๒๕๒๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๕๙/๑๑๙๘

พระแคนทอง พุทฺธสีโล นิลโอโล

๐๕/๐๔/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๕๙/๑๑๙๙

พระพระไชยกฤตย อินฺทปฺโ ศรีปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๕๙/๑๒๐๐
พระชนะชล วิสุทฺธสีโล ดวงจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๕๙/๑๒๐๑
พระดำรง กนฺตสีโล ชัยบรรลือ

๐๔/๐๕/๒๔๙๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๑๒๐๒
พระบุญชู ผลปฺุโ ผลาหงษ์

๐๗/๐๒/๒๔๙๕ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๑๒๐๓
พระสุวรรณ กิตฺติคุโณ ประเสริฐสังข์

๑๔/๐๘/๒๕๐๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๑๒๐๔
พระทนงศักดิ

์

จนฺทวํโส ภูมิยิง

่

๑๔/๐๒/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๑๕๙/๑๒๐๕
พระนิพันธ์ ขนฺติวโร อาปอง

๑๓/๑๑/๒๔๙๔
๐๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๐๖
พระวิเชียร ปฺาวชิโร พิทักโยธา

๒๕/๐๘/๒๕๓๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๐๗
พระถาวร สุชาโต ภาลัง

๑๑/๐๒/๒๕๐๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๐๘
พระสุริยันต์ ธมฺมวโร ศรีบัวลา

๒๑/๐๒/๒๕๓๐ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๐๙
พระสมหมาย สุภโร มูลประเสริฐ

๑๒/๐๓/๒๕๐๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๑๐
พระสัมพันธ์ สมาจาโร พลมัน

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๑๑

พระประพันธ์ วิสุทธโธ ทิพโชติ

๐๓/๑๒/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๑๒

พระถาวร ถาวรจิตฺโต มีศรี

๑๔/๐๓/๒๕๑๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๑๕๙/๑๒๑๓

พระสมคิด พรหฺมโชโต พรมเชียงคูณ

๐๗/๑๒/๒๕๐๘ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๑๕๙/๑๒๑๔

พระพงษ์ประจักษ์ อริฺชโย แสนชนะ

๐๓/๐๑/๒๕๓๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดทิพย์ศรีปญญา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๕ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๑๒๑๕

พระกิติศักดิ

์

สิริวฑฺฒโก ผลไม้

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๑๕๙/๑๒๑๖

พระผดุงศักดิ

์

กิตฺติสมฺปนฺโณ เวธิตะ

๐๘/๐๓/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๑๕๙/๑๒๑๗

พระบุญโจม กตปฺุโ แก้วกัม

๐๑/๐๕/๒๕๑๐ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดนิยมบวร  

อด ๔๑๕๙/๑๒๑๘

พระพรชัย กตคุโณ แก้วภูบาล

๑๐/๐๘/๒๕๑๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดนิยมบวร  

อด ๔๑๕๙/๑๒๑๙

พระนำเพชร อุชุจาโร ร่มเย็นรัมย์

๐๖/๑๐/๒๕๑๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดนิยมบวร  

อด ๔๑๕๙/๑๒๒๐
พระนิวัฒน์ โชติปฺโ บุดดีคำ

๒๔/๑๑/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดนิยมบวร  

อด ๔๑๕๙/๑๒๒๑

สามเณรอรรถพล  สุนาวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 วัดนิยมบวร  

อด ๔๑๕๙/๑๒๒๒

พระบุญช่วย จิตปฺุโ ปญจรักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๐๕ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๒๓

พระหวา วราโณ มณีวรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๐๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๒๔

พระทองมา สุจิณฺณธมฺโม จันพิทักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๑๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๒๕

พระวิรุณ รตนาโณ สมบัติกำไร

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๒๖

พระสิทธิรัตน์ โชติปฺุโ บุญภา

๐๑/๑๑/๒๕๓๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๒๗

พระรณชัย สุวณฺโณ พืนแสน

้

๑๕/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๒๘

พระอัตพล สุภโร พืนแสน

้

๑๕/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๒๙

พระกิตติศักดิ

์

านวีโร สาระบล

๒๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๓๐
พระสมภาร โชติปฺุโ พระวังคาม

๐๗/๐๖/๒๕๒๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๓๑

พระกิจติพงค์ กิตฺติวํโส ศรีนครราช

๑๒/๐๖/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๓๒

พระธีระพงษ์ ชาตเมโธ ลำพองพวง

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๓๓

สามเณรสิทธิราช  แก้วพิลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๓๔

สามเณรวันเฉลิม  ศรีมงคล

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๓๕

สามเณรวรายุทธ  แสงสำเริง

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๓๖

สามเณรอมรเทพ  สาณีย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๓๗

สามเณรทิวัตถ์  ประไพพงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๓๘

สามเณรธนวัฒน์  พงษ์พันนา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๓๙

สามเณรพีรพัฒน์  สายเมือง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๔๐
สามเณรธวัชชัย  เรืองฤาหาร

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๔๑

สามเณรอนุรักษ์  อุตรนคร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๔๒

สามเณรอติพล  มิงจันทร์

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๔๓

สามเณรณัฐวุฒิ  มีไธสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๔๔

สามเณรสถิต  ถือนุศร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๔๕

สามเณรสิงหา  ปดกะถัง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๔๖

สามเณรณเรนทร  เหลาเพิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๔๗

สามเณรพันกร  เพ็งทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๔๘

สามเณรวิญู  ทีพัง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๔๙

สามเณรทศพล  ศรีมงคล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๖ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๑๒๕๐
สามเณรธเนศ  บุญลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๕๑

สามเณรนฤเบศร์  แสนพรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๕๒

สามเณรสุทัศน์  ลักษณะเปย

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๕๙/๑๒๕๓

พระสำรอง อภิาโณ ใคร่นุ่นสิงห์

๑๒/๑๐/๒๔๙๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดสุขสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๒๕๔

พระประพันธ์ เตชปฺุโ คำโคตรศูนย์

๑๑/๐๑/๒๕๐๑ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

วัดสุขสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๒๕๕

พระสุรศักดิ

์

รกฺขิตธมฺโม งามสวย

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุขสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๒๕๖

สามเณรธนัชชา  แสงภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสุขสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๒๕๗

พระบุญหลาย อภินนฺโท วันคำ

๑๖/๑๑/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๕๘

พระสบาย เวปุลฺโล วันคำ

๑๖/๑๑/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๕๙

พระสุรเดช ชยธมฺโม รักษาบุญ

๑๐/๐๑/๒๕๑๒ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๖๐
พระสมัย ธิตธมฺโม แก้วสมทรง

๐๕/๐๔/๒๕๑๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๖๑

พระสวัสดิ

์

รกฺขิตธมฺโม เทพราม

๒๘/๐๘/๒๕๓๔ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๖๒

พระสุรัตน์ ติขวิริโย ลุนทะลา

๐๖/๐๑/๒๕๑๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๖๓

พระพันธ์ชิต วิสุทฺธิจิตฺโต ลาภยิง

่

๐๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๖๔

พระทอง ทีปธมฺโม ศรีดา

๑๐/๐๙/๒๔๘๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๖๕

สามเณรชัยธวัช  เกตุแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๖๖

สามเณรวีระพันธ์  อังคะพนมไพร

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๕๙/๑๒๖๗

พระอัตตพล โชติโย ธรรมวงศา

๐๑/๐๔/๒๕๑๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๓

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๑๕๙/๑๒๖๘

พระหนูไกร วิสุทฺโธ ทะริเพ็ง
๔/๘/๒๕๐๓

๒๗/๗/๒๕๕๘
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๖๙

พระคำใบ ติสฺโร เสริฐผล

๑๓/๘/๒๔๙๒ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๑๕๙/๑๒๗๐
พระสวัสดี มงฺคโล สียา

๓๐/๑๑/๒๔๙๔
๒๘/๓/๒๕๕๙

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๑๕๙/๑๒๗๑

พระลี ชินฺวโร ภาเภา

๐๑/๐๖/๒๔๙๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๑๕๙/๑๒๗๒

พระเกรียรติชัย ทิิสีโล ยืนนาน

๒๑/๐๙/๒๕๑๙ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๑๕๙/๑๒๗๓

พระสำราญ สงฺวโร บัวบาน

๒๓/๔/๒๕๒๖ ๑๘/๕/๒๕๕๙
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๗๔

พระเรืองศาสตร์ รตินฺธโร บุญพา

๒๘/๓/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๗๕

พระศุภชัย สุวโจ จันทา

๐๘/๐๘/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๑๕๙/๑๒๗๖

พระชาย ติกฺขปฺโ ชาติวงศ์

๐๑/๐๓/๒๔๘๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๑๕๙/๑๒๗๗

สามเณรอดิศักดิ

์

 คันธบุปผา

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

 
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๗๘

สามเณรวุฒิชัย  เพ็ชร์แอง

๒๑/๔/๒๕๔๕

 
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๕๙/๑๒๗๙

พระโยธิน สุขฺมาโล ใยทอง

๑๙/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

พระสมาคม  

อด ๔๑๕๙/๑๒๘๐
พระจักรภัทร ภูริาโณ จุนจริง

๑๔/๐๑/๒๕๑๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดพรหมประดิษฐ์  

อด ๔๑๕๙/๑๒๘๑

พระวาป วิสารโท พลยศ

๓๐/๐๗/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดพรหมประดิษฐ์  

อด ๔๑๕๙/๑๒๘๒

พระวัชรา ชุตินฺธโร บุญแซม

๐๓/๑๑/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดพรหมประดิษฐ์  

อด ๔๑๕๙/๑๒๘๓

พระอมรเทพ สีลเตโช สังคะพรม

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดพรหมประดิษฐ์  

อด ๔๑๕๙/๑๒๘๔

พระนนทชัย ชยนฺโต วรราช

๐๔/๐๗/๒๕๓๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพรหมประดิษฐ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๗ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๑๒๘๕

พระศุภชัย มุตฺตจิตฺโต บูลเสนา
๕/๘/๒๕๑๓

๒๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๘๖

พระนภดล ปโมทิโต นิลงบุตร
๗/๘/๒๕๑๐

๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๘๗

พระสุรัตน์ สุรปฺโ จุมพลหล้า

๒๑/๑/๒๕๑๗ ๒๑/๑/๒๕๕๙

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๘๘

พระกษาปร์ วิสุทฺโธ คำทองอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๑๗
๒๕/๑/๒๕๕๙

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๘๙

พระอภิชัย อภิชาโน โคตรสาขา

๒๐/๑๐/๒๕๒๘
๓๐/๑/๒๕๕๙

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๙๐
พระปรัชญา ปฺาโภ โคตรสาขา

๔/๑/๒๕๓๘ ๑/๒/๒๕๕๙
วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๙๑

พระสิงห์ สิริวฒฺฑโก เข็มพรหยิบ

๓๐/๔/๒๔๘๗
๙/๒/๒๕๕๙

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๙๒

พระธนพล ชาคโร พรมประสิทธ์
๕/๑/๒๕๓๗ ๗/๕/๒๕๕๙

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๙๓

พระมีชัย มหาวีโร จารุกมล

๑๑/๔/๒๕๒๔
๔/๗/๒๕๕๙

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๙๔

พระชลทิศ ชาคโร ศรีเต่า
๖/๕/๒๕๓๒

๑๒/๑๑/๒๕๕๙

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๙๕

สามเณรอนุวัฒน์  บัวปา
๓/๓/๒๕๔๕

 วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๙๖

สามเณรศุภกิจ  ศรีวิโสต

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดพระแท่น  

อด ๔๑๕๙/๑๒๙๗

พระวินัย ขนฺติมโน ทองเหล็ก

๓๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมศิริบัณฑิต  

อด ๔๑๕๙/๑๒๙๘

พระสุทธินันท์ อคฺคธมฺโม อดทน

๐๔/๐๔/๒๕๒๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๒๙๙

พระอธิระ สุเมโธ สุกใส

๒๗/๑๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๐๐
พระอธิวัฒน์ สุจิตฺโต สีกระแจะ

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๐๑
พระอุดมศักดิ

์

ถาวรจิตฺโต คำพลแสน

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๐๒
พระฉัตรชัย สุจิณฺโณ วรรณพัตร

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๐๓
พระกลม กตทีโป สวางไทรสาขา

๒๓/๐๓/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๐๔
พระพีระพัฒน์ วราโณ วงศ์หงษา

๒๘/๐๖/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๐๕
พระสมศักดิ

์

สนฺตมโณ ปดชา

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๐๖
สามเณรอภิชัย  สาระชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๐

 โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๐๗
สามเณรนิมิตร  เมืองมัจฉา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๐๘
สามเณรทักษิณ  สมบุญมี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๐๙
สามเณรธีระภพ  พิมโสม

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๑๐
สามเณรสันติ  ภูมิเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 โนนสะอาด  

อด ๔๑๕๙/๑๓๑๑

พระนพชัย อาธโร โพธิราช

๑๙/๐๘/๒๕๐๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๕๙/๑๓๑๒

พระเอกชัย เอกชโย มีชันช่วง

้

๐๔/๑๐/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๕๙/๑๓๑๓

พระศรชัย สิริชโย ปอมเชียงพิณ

๒๗/๑๒/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๕๙/๑๓๑๔

สามเณรยุทธนา  ไชยนาน

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๕๙/๑๓๑๕

สามเณรอนุชา  ทองเหล็ก

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๕๙/๑๓๑๖

สามเณรวัชรพล  ถนัดค้า

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๕๙/๑๓๑๗

สามเณรราเมศ  โทนัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๕๙/๑๓๑๘

พระกิมธง จิตฺตสโร รัตแมด

๑๕/๐๕/๒๔๙๔ ๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๑๙

พระสุชาติ อนาวิโร ชามนตรี

๑๕/๐๗/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๒

โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๘ / ๓๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๕๙/๑๓๒๐
พระพัฒนา อมโร สีขาล

๒๐/๑๑/๒๕๑๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๒๑

พระยุทธนา ธมฺมทโร คำภาตัน

๐๗/๐๓/๒๕๓๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๒๒

พระศักดิดา

์

สุชาโต วงศ์คำจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๑๗ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๒๓

พระจิรพลธ์ าณวีโร อุตมา

๐๕/๐๗/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๒๔

พระบัญชา มหิตฺทิโก ฐานะ

๒๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๒๕

พระต้อย มนาโป สงวนทอง

๑๐/๐๙/๒๕๐๓ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๒๖

สามเณรพิเชฐ  บุญแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๒๗

สามเณรอภิวัฒน์  ภักดีอำนาจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๒๘

สามเณรธีรพงษ์  โสดามา

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๒๙

สามเณรสหรัถ  ยุพัตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๓๐
สามเณรศราวุธ  โสวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๓๑

สามเณรวิษณุ  การุณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๓๒

สามเณรกิตติชัย  ลายแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๓๓

สามเณรก่อพงศ์  สุนทรชัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๓๔

สามเณรเดชนรินทร์  พลาเลิศ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๓๕

สามเณรตะวัน  จันทรา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๓๖

สามเณรกฤษนัย  ใบคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๓๗

สามเณรกนก  แสนโยธะกะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๓๘

สามเณรหิรัญ  ลิตระกูล

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๕๙/๑๓๓๙

พระสุรชัย ปฺาวชิโร แดงทน

๑๒/๑๒/๒๕๒๔
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๓๔๐
พระชัยชนะ กิตฺติปฺโ เมืองแพน

๐๓/๐๓/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๓๔๑

พระวรพงษ์ รตนโชโต วังชัย

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๓๔๒

พระจันทร์ประสิทธิ

์

คุณสมํปนฺโน นามฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๕๙/๑๓๔๓

พระสนธยา สิริปฺุโ ขันภิบาล

๑๑/๑๐/๒๕๑๕ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

สุริยาราม  

อด ๔๑๕๙/๑๓๔๔

พระรัตนชัย ิตธมฺโม มูลคม

๐๑/๐๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุริยาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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