
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๘๑๗ รูป ขาดสอบ ๒๐๓ รูป คงสอบ ๖๑๔ รูป สอบได้ ๒๕๒ รูป สอบตก ๓๖๒ รูป (๔๑.๐๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระทองใหม่ อนาลโย วิเศษสังข์

๐๑/๐๑/๒๕๒๗ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดก้านเหลือง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติวณฺโณ ยุตะวัน

๑๙/๐๘/๒๕๓๕
๖/๐๒/๒๕๕๗

วัดกุดลาด  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรประพันธ์  ดอกจันทร์ลี

๒๙/๐๙/๒๕๔๐

 วัดกุดลาด  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๐๔
พระทัชพงศ์ สวฺวุฑฺโฒ ทองลี ๖/๘/๒๕๓๖ ๑๕/๖/๒๕๕๖

วัดเกาะแก้วคูณดี  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๐๕
พระบัว สคารโว สัมพันธ์วงค์

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๒๐/๐๒/๒๕๐๘

วัดขามใหญ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๐๖ พระประสงค์ เขมโก สามแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๑๕ ๑๐/๐๕/๒๕๓๖

วัดขามใหญ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระวชิระ วิมโล พุทธประสิทธิ

์

๒๔/๖/๒๕๓๐
๔/๗/๒๕๕๖ วัดดงบัง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๐๘
พระภมรศักดิ

์

กิตฺติสาโร สุวรรณพรม

๐๑/๐๔/๒๕๒๘ ๐๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรสุดารสัน  จักมา

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

 วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรแจ๊คสัน  จักมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรนฤดล  เทียนภูงา

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

 วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรอรุณ  น่าชม

๓๑/๘/๒๕๔๓

 วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๑๓
พระจรัญ ธีรปฺโ จันทุมมา ๒/๖/๒๕๑๖ ๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดทองนพคุณ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรธนากร  ปตถาลี ๖/๙/๒๕๔๑  วัดท่าวังหิน  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๑๕
พระสมศักดิ

์

สิรินฺธโร อยู่เย็น

๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดทุ่งคำไผ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรกิตติธัช  บุญชิต
๙/๔/๒๕๔๒

 วัดทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรภาณุวัฒน์  อาสา

๑๖/๙/๒๕๔๓

 วัดทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๑๘
พระกิตติชัย ธนิสฺสโร ธงไชย

๔/๐๕/๒๕๓๔ ๒๑/๐๒/๒๕๕๕

วัดนาคำ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๑๙
พระไพบูลย์ โชติโย กลินบัว

่

๑๖/๑๑/๒๕๑๖ ๒๙/๐๘/๒๕๕๘

วัดนาใต้  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๒๐
พระอภิชาต อานนฺโท ตามสีวัน

๑๐/๐๔/๒๕๓๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดนามึน  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรออมสิน  มานุตร

๕/๖/๒๕๔๔
 วัดโนนหงษ์ทอง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระพิทักษ์ สุภทฺโท ใจภพ

๑๗/๑๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ่อหวาย  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระสมาน ถาวโร ทาดาวุธ

๐๓/๐๔/๒๕๑๔ ๑๖/๑๐/๒๕๕๔

วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ไชยนา
๑/๐๔/๒๕๔๐

 วัดปากนำ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๘

้
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อบ ๔๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอรรถเดช  ประสานวรรณ

๑/๑๑/๒๕๔๓
 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรสกล  ประชุมรักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรชิษณุพงษ์  เขตวัฒ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรไชยา  สารรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรระพีพัฒน์  จินาพร

๓/๐๒/๒๕๔๕

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๓๐
สามเณรอัษฏาวุฒิ  สมตา

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๓๑
พระมงคล อนุตฺตโร สัจสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๑๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๒

วัดผาแก้วน้อย  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรนัฐพร  พูลชาติ

๒๖/๒/๒๕๔๔

 วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสถิตพงษ์  ชืนใจ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๓๔
พระมงคล มงฺคลชโย อังคณา

๒๕/๑๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดยางเทิง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๓๕
พระรณุพล ติสฺสโร เครือทอง

๓/๑๒/๒๕๒๖ ๒๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดยางเทิง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๓๖
พระทมิฬศักดิ

์

วิจิตฺโต ยืนยิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดยางลุ่ม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระมหาธีร์ธวัช ธีรปฺโ แก้วกัญญา

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีประดู่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรชัยวัฒน์  ศิริมา

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

 วัดศรีประดู่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอานนท์  โข่จา

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรลิขิต  ปนทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๑

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรธวัชชัย  เข็มเพชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๔๒
พระธรรมวิทย์ จิตฺตรตฺโน พีระรัตนจิตติ

๑๓/๓/๒๕๐๙ ๒๒/๙/๒๕๓๓
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๔๓
พระสุพจน์ ปภาโส พาพล

๑๒/๖/๒๕๐๙ ๑๑/๑๒/๒๕๕๒

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๔๔
พระกิตติพงษ์ อคฺควณฺโณ ตาคม

๒๙/๑๒/๒๕๑๗
๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๔๕
พระณัชพล กิตติสาโร ห่วงทอง

๑๐/๖/๒๕๓๔
๑/๗/๒๕๕๗ วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๔๖
พระอภิเชษฐ์ โกสโล ธรรมเจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดหัวเรือ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรธนวัฒน์  สายแวว

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

 วัดหัวเรือ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๔๘
พระสุรชาติ กตสาโร อารี

๐๑/๐๕/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดเขืองกลาง

่

 

อบ ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระสุทธี จารุธมฺโม ชูเนตร

๒๐/๑๑/๒๕๒๒ ๐๕/๐๑/๒๕๕๓

วัดท่าไห  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๕๐
พระสุพจน์ จารุธมฺโม ทองปาน

๕/๙/๒๕๒๐ ๑/๗/๒๕๕๖ วัดศรีธาตุ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๕๑
พระสนธิ

์

ถาวโร มหาโพชน์

๐๑/๑๐/๒๕๒๐ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระจันทรี มหาปุโ เสชนะ

๐๙/๐๓/๒๕๑๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๒

วัดยางกระเดา  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระนพรัตน์ สุเมโธ แสงสว่าง

๑๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดสว่าง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระอธิการปญญา ขนฺติโก เชียงโท

๐๑/๐๙/๒๕๒๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๓

วัดขามน้อย  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๕๕
พระอดิศร ธมฺมวโร แสงโชติ

๑๒/๑๐/๒๕๑๗ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖

วัดนาไผ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๕๖
พระอัครา อคฺครโต งามเถือน

่

๑๓/๐๔/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดมงคลใน  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระสมคิม เขมฺธโร ผักไหม

๒๔/๓/๒๕๒๑
๗/๗/๒๕๔๗ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระวีระศักดิ

์

วรธมฺโม อาระพงษ์
๒๓/๒/๒๕๑๗ ๑๗/๓/๒๕๕๒

วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระวีระยุทธ สุจิณฺโณ ไกรศรี

๑๙/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙
วัดแขมเจริญ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรสุรเดช  กลินบุปผา

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๑

 วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๖๑ พระทนงศักดิ

์

ปภงฺกโร สุขเกษม

๑๓/๐๙/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

วัดทุ่งเทิง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๖๒
พระวีระยุทธ เตชธมฺโม ไชยฤทธิ

์

๗/๕/๒๕๓๑ ๒๙/๕/๒๕๕๕
วัดเทพเกษม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๖๓
พระสมพร วิชฺชาธโร เวชกุล

๕/๗/๒๕๑๗ ๖/๗/๒๕๕๗ วัดเทพเกษม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๖๔
พระบุญจันทร์ ิตสีโล พรมลาย

๑๑/๙/๒๕๑๑ ๓๑/๕/๒๕๓๔
วัดนาแก  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๖๕
พระศักดา กุลวฑฺฒโน ยุวะบุตร

๑๔/๓/๒๕๒๐ ๒๔/๙/๒๕๔๘
วัดนาเจริญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๖๖ พระกนก สุรปฺโ สืบเสาะ
๑๘/๙/๒๕๑๓ ๑๐/๗/๒๕๕๔

วัดโนนแคน  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระทวีศักดิ

์

คุตฺตธมโม โพธิสนธ์
๒๖/๘/๒๕๓๕

๒/๒/๒๕๕๗ วัดโนนสุขสันต์  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๖๘
พระวิชัย จนฺทธฺมโม รักษา

๑๔/๙/๒๕๒๐ ๒๘/๓/๒๕๕๕
วัดบ้านกลาง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระอมร คุตฺตจิตโต วิลัยวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๒๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกลาง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระศรัณยพงษ์ พทฺธาโณ คำพาพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านพันโต  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระศุภวัฒน์ ิตฺสุโข จันทร์แก้ว

๒๕/๑/๒๕๒๐ ๑๖/๖/๒๕๔๔
วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระสมพร านกโร สายเนตร

๑๓/๒/๒๕๑๗ ๒๗/๖/๒๕๕๗
วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระสุพจน์ สุวโจ มีศรี ๑/๖/๒๕๒๐ ๑๓/๗/๒๕๔๐

วัดปาสุธรรมรังษี  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรณัฐพล  ประมนต์

๑๗/๘/๒๕๔๔

 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระวุฒิไกร จารุธมฺโม จำปาโท

๒๐/๖/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๕๘
วัดแสงเกษม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรอดิศักดิ

์

 พุฒด้วงเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

 วัดแสงเกษม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรชนันทร  คำมีรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดแสงเกษม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระวิชัย ธมฺมธีโป สีมา

๕/๒/๒๕๑๘
๑๗/๑๑/๒๕๕๓

วัดหลวง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระวีระพงษ์ โชติปฺโ โคตรชัย

๑๓/๐๘/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๘๐
พระจอม สาทโร ชะโกฎ

๐๘/๑๒/๒๔๙๓ ๑๐/๐๒/๒๕๕๖

วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๘๑
พระปญญา ชวนปฺโ ศรีภักดี

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาก้าว  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระสมร ยติกโร สุโคตร ๑/๕/๒๕๑๔ ๑/๐๙/๒๕๕๖

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระธีระพล อตฺตทนฺโต จันทร์จิตร

๒๙/๔/๒๕๓๓ ๐๓/๑๑/๒๕๕๔

วัดนาจาน  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระอธิการสมพงษ์ สาทโร งามสาย

๒๐/๕/๒๔๙๘ ๒๖/๑๑/๒๕๕๒

วัดนาประชุม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๘๕
พระอธิษฐ์ สจฺจาโณ จันอาจ

๑๗/๑๑/๒๕๒๑
๑๗/๗/๒๕๔๘

วัดโนนสวาง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๘๖
พระเจียง จิตฺตมโล อุมิสา

๒๐/๙/๒๕๑๔ ๒๑/๓/๒๕๕๓
วัดบ้านเปอย  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระณรงค์ สุปฺโณ บุญรัตน์

๒๐/๑/๒๕๓๕ ๑๘/๘/๒๕๕๕
วัดปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๘๘
สามเณรยุทธศาสตร์  อุภัยพัด ๕/๑/๒๕๔๑  วัดปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระกมลรัตน์ ตปสีโล ต้นคำ

๒๔/๔/๒๕๑๔ ๙/๑๒/๒๕๕๒
วัดเขมาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๙๐
สามเณรสมยง  ดีดวงพันธ์

๒๙/๓/๒๕๔๒

 วัดเขมาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๙๑
สามเณรสถิตพร  วรรณภูมิ

๑/๑๐/๒๕๔๒

 วัดโนนศิลาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระดนัย ปภสฺสโร เรือนเจริญ

๙/๙/๒๕๒๕ ๒/๓/๒๕๕๖ วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๙๓
พระผัน อานนฺโท รักษาเชือ

้

๐๓/๑๐/๒๕๐๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๑

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๙๔
พระเจริญสุข จิรวฑฺฒโน คำแดง

๐๕/๐๖/๒๔๙๙ ๑๔/๑๐/๒๕๕๑

วัดโคกสว่าง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๕๙/๐๐๙๕
พระบุญกร าณโรจโน ชนะมาร

๑๓/๑๑/๒๕๒๒ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๓๕๙/๐๐๙๖
พระณรงค์ ติกฺขาโณ คำสิม

๕/๑๒/๒๔๙๖ ๑๒/๔/๒๕๕๒
วัดดอนติว

้

 

อบ ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระเสกสรร เขมโก ยาตรา

๑๕/๑๒/๒๕๑๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๓
วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระอุทัย อาภาทโร ประทุม

๐๙/๐๖/๒๕๓๔ ๒๕/๐๕/๒๕๕๖
วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๓๕๙/๐๐๙๙
สามเณรธีรภัทร  ระวิวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๐ สามเณรบุญเติม  พิมา

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระพงค์กันต์ รวิวณฺโณ นิลคำ
๓๐/๑/๒๕๓๐

๙/๔/๒๕๕๖ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๒
สามเณรพรวิลัย  อ้วนประเสริฐ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

 วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๓
พระธีรวัฒน์ อากโร บุญคำภา

๒/๙/๒๕๑๕ ๒๙/๓/๒๕๕๗
วัดบูรพา  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๔
พระอธิการธงชัย สิรินฺทโร เหล่าบุตรดี

๐๑/๑๐/๒๔๙๗ ๒๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดปาแสนสำราญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๕
พระอัครเดช ธมฺมโชโต กุลภักดิ

์

๑๓/๖/๒๕๑๓ ๓๐/๖/๒๕๔๖
วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๖
พระธรรมรัตน์ วรชโย พรชัยกุลวัฒนา

๓/๖/๒๕๒๓ ๑๘/๕/๒๕๕๑
วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๗
พระสมยศ ยสวโร จันทะงอน

๒๐/๑๒/๒๕๓๒ ๒๓/๑๐/๒๕๕๓

วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๘
พระทวีชัย ฉนฺทธมฺโม บุญสังข์

๓/๙/๒๕๓๔ ๒๖/๔/๒๕๕๕
วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๙
พระสุรศักดิ

์

ปสนฺนจิตฺโต เทียงกระโทก

่

๕/๓/๒๕๓๕ ๖/๗/๒๕๕๖ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๐ พระอนันท์ กิตฺติปฺโ นนทการ
๙/๑๑/๒๕๒๔ ๗/๑๒/๒๕๕๖

วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๑ พระชิฐานุพงศ์ สุนฺทโร สุนทรสิงห์
๒/๔/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๒
สามเณรพรชัย  ผารัต

๘/๑๒/๒๕๔๑

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๓
สามเณรยุทธชัย  ใจยาว

๒๖/๕/๒๕๔๒

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๔
สามเณรวรวุธ  มีคำ

๑๗/๔/๒๕๔๓

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๕
สามเณรทินกร  อภิรัตน์มนตรี

๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๖ พระสัญชัย ปยฺสีโร สีดา

๓๐/๑๒/๒๕๒๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๗
พระพา ถาวโร สุดเนตร

๐๖/๑๐/๒๔๘๐ ๑๕/๐๑/๒๕๕๓

วัดยางเครือ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๘
พระศักดิชัย

์

ถิรจิตฺโต แก้วชิณ
๑๖/๖/๒๔๙๗ ๑๐/๓/๒๕๕๔

วัดสว่างอารุณ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๙
พระสมเกียรติ กิตฺติสมฺปนฺโน อยู่เย็น

๑๖/๐๒/๒๕๑๑ ๐๔/๐๑/๒๕๕๓

วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๒๐
พระลำดวน สุมงฺคโล เถาวัลย์

๐๔/๐๗/๒๕๑๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๒๑
พระชาติชาย กตธมฺโม ร่างกายดี

๑๓/๑๒/๒๕๑๓

๑/๔/๒๕๕๐ วัดอรุณธราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๒๒
สามเณรณัฐศรัณย์  สิงห์แจ่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดนาคำ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๒๓
พระภูมิวรพล ฉนฺทกาโม เชิดแสง

๑๖/๓/๒๕๓๖ ๒๔/๕/๒๕๕๖
วัดมะลิวัลย์  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๒๔
พระสมพงษ์ ิตธมฺโม งามจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๐๗ ๑๕/๐๓/๒๕๔๖

วัดศรีลำดวน  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๒๕
พระสุทัศน์ านวโร ทาบุดดา

๒๖/๑/๒๕๑๘ ๑๐/๔/๒๕๔๘
วัดศรีไสยาวาส  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๒๖
พระไพรัตน์ าณวีโร สองศร

๙/๖/๒๕๐๗
๒๙/๗/๒๕๔๗

วัดศรีอุดร  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๒๗
สามเณรอานนท์  เหล่ามา

๖/๔/๒๕๔๔
 วัดศรีอุดร  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๒๘
พระวรวัฒน์ านวีโว กุลชาติ

๐๖/๑๑/๒๕๑๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดสะอาด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๒๙
พระประชา ปภากโร ตินทอง

๓๐/๑๒/๒๕๑๘ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

วัดสิทธิวราราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๕๙/๐๑๓๐
พระสาคร ฉินฺนาลโล รวมบุญ

๒๕/๐๔/๒๕๐๗
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๓๑
พระทองพุน สิริวฑฺฒโน สายเนตร

๒๒/๐๓/๒๕๑๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๓

วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๓๒
พระยูร อภิวฑฺฒโน ละม่อม

๐๖/๑๐/๒๕๐๖ ๑๐/๐๒/๒๕๕๕

วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๓๓
พระเมธา วิจกฺขโณ ชูญาติ ๘/๙/๒๕๑๖ ๑๒/๔/๒๕๕๕

วัดโนนตูม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๓๔
พระพูลทวี อนาวิโล อนุสนธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๒๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๑

วัดโนนบก  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๓๕
พระเวหา มหาปุณโ ลุนบุดดา

๒๓/๐๗/๒๕๑๙ ๑๒/๐๔/๒๕๔๗

วัดปาลุมพุก  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๓๖
พระคำผ่อน านวีโร คำเหลา

๑๒/๑๒/๒๕๐๙ ๑๘/๑๒/๒๕๔๗

วัดศรีมงคล  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๓๗
พระมหาสายันต์ จนฺทโสภโณ มูลสิน

๑๔/๑๒/๒๕๑๙
๑๕/๒/๒๕๔๒

วัดศรีรัตนะ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๓๘
สามเณรชัยพร  โทแก้ว

๓/๔/๒๕๔๔
 วัดศรีรัตนะ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๓๙
สามเณรเมธา  จันทร์ประสาท

๓/๖/๒๕๔๔
 วัดศรีรัตนะ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๔๐
สามเณรธีระพัฒน์  ชูญาติ

๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศรีรัตนะ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๔๑
สามเณรเกียรติพล  นนท์พละ

๓/๔/๒๕๔๕
 วัดศรีรัตนะ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๔๒
พระต้อม สุวโจ บ่อแก้วจำปา

๑๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๔๓
พระคมสันต์ วิริยธโร แก้วจันทึก

๐๘/๐๕/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๔๔
พระศักดิดา

์

จนฺทสาโร จันสด

๐๗/๐๔/๒๕๒๔ ๐๓/๐๖/๒๕๔๙

วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๔๕
พระเฉลียว วิชโย บัวผัน

๑๒/๐๕/๒๕๒๐ ๒๕/๐๔/๒๕๕๒

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๔๖
สามเณรนิติรัตน์  หมทอง

๒๔/๒/๒๕๔๓

 วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๔๗
สามเณรธวัชชัย  ร่มเย็น

๒๕/๕/๒๕๔๓

 วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๔๘
สามเณรกันตพงษ์  สิงหกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๔๙
สามเณรสังคม  นครพันธ์

๑๓/๑/๒๕๔๔

 วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๕๐
พระสุรศักดิ

์

านวีโร ทรงเจริญ

๓๑/๐๓/๒๕๒๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

วัดโนนค้อ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๕๑
พระสังวร ปโยโค สีเทา

๒๓/๐๖/๒๕๐๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๔

วัดบ้านคึห์  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๕๒
พระอดิศักดิ

์

นิวาโต สุวรรณพืช

๐๕/๐๔/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดปาวิเวก  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๕๓
สามเณรสหรัฐ  เกิดสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

 วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๕๔
สามเณรสุพล  จำปาแดง

๐๕/๐๗/๒๕๓๙

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๕๕
สามเณรคำสิงห์  โนนชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๕๖
สามเณรรัฐกร  พิมูลชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๕๗
สามเณรศราวุทธ  สุขเสมอ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๕๘
สามเณรรักเกียรติ  รุ่งคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๕๙
สามเณรวิศรุต  รีบรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๖๐ สามเณรสุธิวัฒน์  พุ่มพล

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๖๑
สามเณรธนวัฒน์  สารี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๖๒
สามเณรอนันตสิทธิ

์

 อุปพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๖๓
สามเณรอาทิตย์  พิมูลชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๖๔
สามเณรสุเมธ  อินทร์ใหญ่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๘

้
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อบ ๔๓๕๙/๐๑๖๕
สามเณรวงค์มลฑา  นวนแย้ม

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๖๖
พระบัญชา ปภากโร ประสารสุข

๒๕/๑๑/๒๕๒๕

๑๐/๑/๒๕๕๔
วัดหนองผือ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๖๗
พระอธิการสมพร นาควโร ศรชัย

๑๔/๑๑/๒๕๐๒ ๒๔/๐๖/๒๕๕๕

วัดหนองยอ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๖๘
สามเณรกันติชา  หงษ์คำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๖๙
สามเณรทัศพร  กิงแสง

่

๓๐/๙/๒๕๔๑

 วัดหนองหลัก  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๗๐
สามเณรณัฐพงศ์  พลนาวี

๗/๒/๒๕๔๔
 วัดหนองหลัก  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๗๑
สามเณรวิทยา  ปราบภัย

๒๒/๗/๒๕๔๔

 วัดหนองหลัก  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๗๒
สามเณรเฉลิมพงษ์  พรมเจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดเหล่าข้าว  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๗๓
สามเณรศุภชัย  ภาคทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 วัดเหล่าข้าว  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๗๔
พระพนัส จนฺทสาโร แว่นระเว

๑๗/๙/๒๕๓๔ ๑๒/๔/๒๕๕๗
วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๗๕
พระสุรชัย สุชาโต พิมพ์วงค์

๑๓/๑๒/๒๕๒๖
๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดโพธาราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๗๖
พระประมวล ิตธมฺโม สิงห์หนัน

๑๕/๑/๒๕๑๕ ๑๔/๑๒/๒๕๓๖

วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๗๗
พระรุ่งทิวา จารุธมฺโม อ่อนตา

๙/๘/๒๕๓๑
๑๓/๑๑/๒๕๕๑

วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๗๘
พระไพโรจน์ พุทธสาโร บับพิบูลย์ ๖/๙/๒๕๑๖ ๒/๑๒/๒๕๕๔

วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๗๙
พระสมภพ ขนฺติโสภโณ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๒/๒๕๐๔ ๒๖/๒/๒๕๕๖
วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๘๐
พระทนงศักดิ

์

อริยวํโส สว่างแก้ว
๑๒/๘/๒๕๓๗

๓/๓/๒๕๕๗ วัดห้วยไผ่  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๘๑
สามเณรทิวากร  พรศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโนนจิก  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๘๒
สามเณรวันชัย  บุญชิต

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

 วัดโนนยาง  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๘๓
สามเณรสุพจน์  พันธ์ขาว

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศรีชมภู  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๘๔
พระปยะ อานนฺโท แสนทวีสุข

๑๗/๑๐/๒๕๒๑ ๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๘๕
พระเด่นฟา เทวธมฺโม ทะลอย

๒๒/๐๘/๒๕๓๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๘๖
พระประวิทย์ ธมฺมวโร บุญเต็ม

๑๙/๐๘/๒๕๓๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๘๗
พระพรดนัย สุทฺธิมโน จริยา

๒๙/๑๐/๒๕๓๓ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๘๘
พระทักษ์ดนัย วยวุฑฺโฒ มิงไชย

่

๑๔/๑๑/๒๕๑๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๘๙
พระบุญอนันต์ เขมนนฺโท คำทวี

๒๔/๐๘/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๙๐
พระสุดใจ ยติกโร บุญมัน

่

๐๓/๐๓/๒๕๐๗ ๐๙/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๙๑
สามเณรฐาปกรณ์  รัตนกุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๙๒
สามเณรปฏิภาณ  ก้อนวิมล

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

 วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๙๓
สามเณรวุฒิชัย  ใจเย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๙๔
สามเณรเสกสรร  ธรรมนิยม

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๙๕
สามเณรฐิติพงษ์  รัตนกุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

 วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๙๖
สามเณรศุภณัฐ  ไทยภักดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๙๗
สามเณรเจษฎา  กำไรงาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๙๘
สามเณรปกรณ์  หลาทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๕๙/๐๑๙๙
สามเณรภานุวัฒน์  แสงแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองเปด  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๘

้
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อบ ๔๓๕๙/๐๒๐๐
พระวุฒิพงศ์ านวโร หวังดี

๐๑/๐๓/๒๕๐๓ ๐๑/๐๔/๒๕๒๖

วัดแก่งสว่าง  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๐๑
พระกรด ถาวโร ทองคำ ๑/๑/๒๔๙๘ ๕/๖/๒๕๕๖ วัดดอนชี  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๐๒
พระเทพธวัช วิสุทฺโธ บุญล้อม

๐๑/๑๐/๒๔๘๙ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดปาเทพบูรมย์  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๐๓
พระวิชัย สิริวิชโ สีหาบุตร

๑/๘/๒๔๙๕ ๒๙/๖/๒๕๕๑
วัดราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๐๔
พระศิริศักดิ

์

ธนปุณฺโณ ทองอ้วน

๑๑/๐๔/๒๕๒๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๐๕
พระสุทธิศักดิ

์

สมฺปณฺณเมธี คงมาก
๔/๑๒/๒๕๓๕

๗/๕/๒๕๕๕ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๐๖
พระประสิทธิ

์

จกกฺวโร มันทน

่

๗/๕/๒๕๐๔ ๑๒/๓/๒๕๕๑
วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๐๗
สามเณรปยชาต  บุญประสาน

๑๒/๙/๒๕๔๓

 วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๐๘
พระณัฐพงษ์ ปฺาพโล คงเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๒๓
๒๗/๖/๒๕๕๘

วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๐๙
สามเณรพรมมา  บุญลาด

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

 วัดจอมศรี  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๑๐
สามเณรอำพล  กอมณี

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

 วัดจอมศรี  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๑๑
สามเณรสุเมธ  เนืออ่อน

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

 วัดจอมศรี  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๑๒
สามเณรปรีชาพล  บุญชิด

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 วัดจอมศรี  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๑๓
พระบุญมี อธิปฺโ ไชยทองวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดไชยมงคล  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๑๔
พระณภัทร กิตฺติสมฺปนฺโน อุดมพืช

๑๓/๑๑/๒๕๒๑ ๒๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๓๕๙/๐๒๑๕
พระวิชัย ธมฺมวิชโย ยีวาศรี

่

๓๐/๑๑/๒๕๓๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดนาเวียง  

ระงับผลสอบ พระบุญมี วิสุทฺโธ จินา

๓๐/๑๐/๒๕๑๗ ๐๘/๐๒/๒๕๕๗

วัดโนนสวาง

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

อบ ๔๓๕๙/๐๒๑๗
พระเอกชัย านิโย โลหะชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๒๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๗

วัดปาทุ่งบุญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๑๘
พระปรีดา สนฺตจิตฺโต ศรีคุณ

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดปาทุ่งบุญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๑๙
พระทวี อนุตฺตโม กลิมแก้ว

่

๐๕/๐๖/๒๔๙๒ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๒๐
พระสมพิศ โอภาโส เสมอศลิป

๑๙/๐๘/๒๔๙๘ ๐๕/๐๒/๒๕๕๓

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๒๑
พระมานพ ภูริทตฺโต พรมมานุวัติ

๑๔/๐๗/๒๔๘๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๒๒
พระเกษม ถาวโร พรหมสุขันธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๐๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๒๓
สามเณรธัญพิสิษฐ์  แก้วกัญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๐

 วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๒๔
พระบุญมี เตชวโร จันทร์ดากุล ๕/๖/๒๕๑๙ ๒๐/๓/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๒๕
พระอินทรชิต ชิตินฺทฺริโย ทับทอง

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๕๙/๐๒๒๖
พระเทวาทิพย์ สุวโจ บุญตา

๒๐/๑๐/๒๕๒๓ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๕๙/๐๒๒๗
สามเณรนันทวัฒน์  ผาสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๕๙/๐๒๒๘
สามเณรมนตรี  ศรียา

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๕๙/๐๒๒๙
สามเณรธรรพ์ณธร  กลินจันทร์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๕๙/๐๒๓๐
สามเณรปยวุช  แสนทวีสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๕๙/๐๒๓๑
สามเณรภูรีพิชญ์  โชควัฒนพรหม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๕๙/๐๒๓๒
สามเณรเสกสันต์  เขียวทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๕๙/๐๒๓๓
สามเณรสุริยา  สายบุญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

 วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๓๔
สามเณรวุฒิไกร  หุ่นเมืองปก ๘/๖/๒๕๔๑  วัดเจริญทัศน์  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๕๙/๐๒๓๕
สามเณรทวีชัย  ปตะแสง

๑๗/๗/๒๕๔๒

 วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๓๖
พระไพวรรณ ปฺุมโน จิตต์จันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๑๕

๗/๓/๒๕๕๒ วัดนิคมสังฆสามัคคี  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๓๗
พระสำเริง ธีรวํโส มัคคี

๙/๑๑/๒๕๑๐
๗/๗/๒๕๕๑ วัดศรีอุดม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๓๘
สามเณรจิรายุส  กุหลาบ ๕/๘/๒๕๔๑  วัดศรีอุดม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๓๙
สามเณรจิระศักดิ

์

 ทองล้วน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๔๐
พระพรหมวิเศษ จิรตฺถิโก ผาดี

๑๖/๑๒/๒๕๑๒ ๑๙/๐๗/๒๕๔๐

วัดใหม่นาคำ  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๔๑
พระเอกสิทธิ

์

ธีรปฺโ ศรีจันดี
๒๒/๑/๒๕๓๗

๑๑/๑/๒๕๕๗
วัดราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๔๒
พระมหากิตตินันท์ ติกฺขปโ ขอสืบ

๑๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๕

วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๔๓
พระสายทอง จนฺทูปโม ลูกบัว

๒๙/๐๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๔๔
พระรัตนพงษ์ านุตฺตโร พุ่มจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๒๐ ๒๖/๑๑/๒๕๕๖

วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๔๕
พระมนตรี กนฺตสีโล พุ้ยน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๔๖
สามเณรฉัตรชัย  เหลืองทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๔๗
สามเณรทศพล  คันทรุขา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๔๘
สามเณรประสงค์  เมืองฮาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๔๙
สามเณรวรัญู  ต่อน้อย

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๕๐
สามเณรนพเดช  ดอกจันทร์

๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๕๑
สามเณรธนากร  วงศ์สุวรรณ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๕๒
สามเณรพีระพงษ์  บุญหนา

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๕๙/๐๒๕๓
สามเณรอนิรุธ  ทิพย์โคกกรวด

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

 วัดวารินทราราม  

ระงับผลสอบ พระครูสุพัฒนาภินันท์ อนุตฺตโร บุญซาวด์
๔/๖/๒๔๙๒

๒๖/๑๐/๒๕๒๖

วัดผึงโดม

้

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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