
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๕๐๖ รูป ขาดสอบ ๑๓๗ รูป คงสอบ ๓๖๙ รูป สอบได้ ๒๖๒ รูป สอบตก ๑๐๗ รูป (๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระอภิษิต อภินนฺโท พรมโท

๑๓/๐๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระพิษณุ โชติวโร เจียมศักดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระเอือน

้

สมาจาโร สมาร

๐๓/๐๑/๒๔๘๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรภูริ  ขานเพราะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 วัดโนนสะอาด  

อด ๔๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรสิงหราช  แก้วอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดโนนสะอาด  

อด ๔๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรเบ็นช์  ซอลท์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

 วัดโนนสะอาด  

อด ๔๓๖๐/๐๐๐๗ พระบุญมี ปฺุกาโม เตนากุล

๒๕/๐๑/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิวราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรนครินทร์  ทองศรีดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรวนศักดิ

์

 คนหมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรจีรศักดิ

์

 งอกพิลัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระบรรจบ หาสธมฺโม สนสายสิงห์

๒๗/๑๒/๒๔๘๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดศรีสว่าง  

อด ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระเสกสรร ผาสุโก สนทอง

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีสว่าง  

อด ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระตรัยวร สุวนฺนวํโส วงษ์สุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๐๗ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดศรีสว่าง  

อด ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระสมโภชน์ สิริปฺโ ศิลาวัชรพล

๐๓/๐๙/๒๕๐๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดศรีสว่าง  

อด ๔๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรจิระยุทธ  สีสม

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศรีสว่าง  

อด ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรกฤษฎา  นามวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีสว่าง  

อด ๔๓๖๐/๐๐๑๗
สามเณรกฤษดา  ศรีวิเศษ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศรีสว่าง  

อด ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรอดิสร  บัวทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 วัดสว่างสามัคคี  

อด ๔๓๖๐/๐๐๑๙ พระผดุงเดช กตสาโร ครสวรรค์

๐๕/๐๙/๒๕๒๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๕

วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๓๖๐/๐๐๒๐ พระสมพงษ์ รกฺขิตธมฺโม ศรีบุญราช

๓๐/๑๐/๒๕๑๔ ๒๘/๑๐/๒๕๔๕

วัดสระบัว  

อด ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระสวน สุทฺธิาโณ ไชยพอ

๐๒/๐๑/๒๔๘๖ ๑๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดสระบัว  

อด ๔๓๖๐/๐๐๒๒
พระสำราญ รตนาโณ โกษารัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๑๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดสระบัว  

อด ๔๓๖๐/๐๐๒๔ พระจำเนียร ภทฺทโก เดชอุดร

๐๙/๐๓/๒๕๒๑ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดสระบัว  

อด ๔๓๖๐/๐๐๒๕ พระทรงชัย สีลสํวโร อุ่นศิริ

๐๙/๐๓/๒๕๒๗ ๒๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดสระบัว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระอาทร มหาวีโร มีอ่อนตา

๒๒/๐๓/๒๕๓๓ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดสระบัว  

อด ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระวงเดือน จนฺทวํโส เกษหอม

๐๙/๐๒/๒๕๑๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระบัว  

อด ๔๓๖๐/๐๐๒๘ พระวันดี เตชธมฺโม เสียงสนัน

่

๑๙/๑๐/๒๔๙๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดสระบัว  

อด ๔๓๖๐/๐๐๒๙
สามเณรนภดล  ฤทธิศร

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดสระบัว  

อด ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระบุญจันทร์ ปุสมฺภโว ไทยสงคราม

๐๒/๐๑/๒๔๙๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๒

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระบุญเลิศ ติกฺขวีโร นุ่นภักดี
๑๔/๑/๒๔๘๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๓

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๓๒ พระสมชาย สิริปฺโ มณเทียร

๐๔/๐๕/๒๔๙๙ ๑๗/๑๒/๒๕๕๔

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระสวาท เขมปฺโ อัครบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๐๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๕

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระพันธพินย์ ฉนฺทสีโร หล่อนจำปา

๑๐/๐๒/๒๕๑๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๓๕ พระอภิวัฒน์ คุณากโร ยางสุด

๐๕/๐๓/๒๕๓๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระสมเกียรติ สมจิตฺโต ภูมินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๑๗ ๑๖/๐๑/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๓๗
พระอุทัย ทนฺตมโน ด่านกำมา

๑๕/๑๒/๒๕๑๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๓๘ พระสุรัตน์ าณทีโป จันทร์ธรรม

๐๒/๐๒/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๓๙
พระสมัย สติสมฺปนฺโณ ทองใน

๐๓/๐๕/๒๔๘๕ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระวีรยุทธ วิสุทฺธิาโณ บุตรสาลี

๑๑/๐๘/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดสามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๓๖๐/๐๐๔๑ พระทองสุข สุชาโต สาวิสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๒๐ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๔๒ พระจำลอง พุทฺธสาโร มุ่งคู่กลาง ๙/๖/๒๕๑๐ ๗/๗/๒๕๕๔ วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระนิกร กิตฺติวณฺโณ ชมภูนาวัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๓๑

วัดหนองบัวเลิง  

อด ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระสุบัน พุทฺธวโร ชินบุตร

๒๐/๐๔/๒๕๓๑ ๐๘/๑๐/๒๕๕๗

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระพิสิทธิ

์

านวีโร ฮวดพรหม

๐๓/๐๔/๒๕๒๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๐
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระสมภพ สมจิตฺโต เปาทอง

๐๖/๐๑/๒๔๘๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๕
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๓๖๐/๐๐๔๗
พระลมลัน กตธมฺโม ถินราช

๒๗/๐๘/๒๕๑๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๗
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระสุทธิชัย จนฺทวํโส จันทรวงษา

๒๑/๑๑/๒๔๘๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๓๖๐/๐๐๔๙
พระศรีไพร กิตฺติาโณ ทับบุญลือ

๑๒/๑๑/๒๕๑๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระถาวร จนฺทสาโร จันทรเสนา
๑/๐๙/๒๔๙๕ ๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรประสิทธิ

์

 ตาลโตนด

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

 วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรเดชา  พรหมศร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรธนากร  บุตรอินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

 วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระเกรียงไกร สนฺทโร โคตรวิชัย

๐๓/๐๕/๒๕๐๐ ๐๙/๐๔/๒๕๒๕

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระทองใส สิริภทฺโท มงคลศรี

๐๓/๑๐/๒๕๐๘ ๒๒/๐๕/๒๕๔๘

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๓๖๐/๐๐๕๗
พระสมหมาย ถาวโร รสจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๑๒ ๒๑/๑๐/๒๕๕๖

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระหนัน จิตฺติสาโร บุญมา

๐๗/๐๖/๒๕๑๔ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๓๖๐/๐๐๕๙
พระอุเทน โอภาโส บุตรโยธี

๒๓/๐๘/๒๕๐๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๖

วัดศรีแก้ว  

อด ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระมณี จนฺทสโร กันยานุช

๐๖/๐๓/๒๕๐๙ ๑๙/๐๔/๒๕๔๘

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระเสาร์ ปฺาวโร รักษาภักดี

๒๑/๐๖/๒๔๗๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๔

วัดศรีนคราราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระสังคม สุขเปโม มณีสุข

๒๗/๐๑/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรอิศเรศ  พลยุทธ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรคามิน  สุวรรณภักดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรอนุชา  มุงคุลแสน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรวิทวัส  มุขกัง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๐๖๗
พระไพรทอง ปฺาพโล ดอกทุ่ง

๐๙/๐๔/๒๕๐๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระพนมไพร สุชาโต ทานนทพิมพ์

๐๘/๑๒/๒๕๑๗
๓/๑๐/๒๕๕๖

วัดศรีมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระชัชชน ปภาโส ศรีจุมพล

๒๘/๐๙/๒๕๒๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระวันชัย านวุฑฺโฒ คำเวียง

๒๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๐๗๑
พระเรือง ธมฺมวโร มูลจิตติ

๒๗/๔/๒๔๘๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๓๖๐/๐๐๗๒
สามเณรปฏิกรณ์  บุญมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๓๖๐/๐๐๗๓
พระเชรษฐา สิริธมฺโม มาทวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๓๖๐/๐๐๗๔
พระสุริยา สุวิชาโน แสงอินตา

๒๐/๐๗/๒๕๓๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๔

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๓๖๐/๐๐๗๕
พระมงคล จนฺทวโร จันทวะไลย์

๐๓/๐๕/๒๕๐๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๕

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๓๖๐/๐๐๗๖
พระสุทธินัย ชุตินฺธโร สุขเกษม

๒๘/๑๒/๒๕๐๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระสุระชัย ยโสธโร อนุประดิษฐ์

๑๗/๐๕/๒๕๑๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๓๖๐/๐๐๗๘
สามเณรธวัชชัย  ขำเจริญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๓๖๐/๐๐๗๙
สามเณรกวีวุฒิ  ทองโรจน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระเกียรติศักดิ

์

านุตฺตโร คำโสภา

๒๓/๑๒/๒๕๑๖ ๐๑/๐๒/๒๕๕๗

วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระสุรพันธ์ สนฺตจิตฺโต พิมพ์ดา

๐๔/๐๕/๒๕๑๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๒

วัดโพธิไทร

์

 

อด ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระทองดา สุวณฺโณ มันคง

่

๑๕/๑๑/๒๕๑๐ ๐๓/๐๕/๒๕๕๑

วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระบุญเลิศ จิตฺปฺุโ สีหาบง

๒๔/๐๙/๒๕๐๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๓

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระประเด็ด จนฺทธมฺโม ชืนบาน

่

๑๗/๐๒/๒๕๑๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๕

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระสมบูรณ์ สมงฺคิโก คุณวิชา

๒๒/๐๒/๒๔๘๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระสินชัย ธมฺมจาโร ธรรมกิตติ

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๘๗
พระเอกชัย กนฺตวีโร เงินสุข

๐๑/๐๒/๒๕๑๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระประเคน ปภากโร โอดพิมพ์

๐๖/๐๕/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๘๙
พระสวัสดิ

์

นาถลาโภ นาคเงิน

๐๑/๐๙/๒๔๙๙ ๐๔/๐๗/๒๕๔๗

วัดอุดมดารา  

อด ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระทวีโชค สนฺติกโร กลินพูน

่

๑๐/๐๓/๒๕๒๕ ๐๗/๐๙/๒๕๕๒

วัดพิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระกำพล าณธีโร อ้วนตุ้ย

๑๗/๐๖/๒๕๒๘ ๐๓/๐๘/๒๕๕๘

วัดบูรพา  

อด ๔๓๖๐/๐๐๙๒
สามเณรพร้อมพันธ์  ชัยอินศูนย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 วัดบูรพา  

อด ๔๓๖๐/๐๐๙๓
พระนภาดล จนฺธมฺโม สุปญญาบุตร

๒๐/๐๙/๒๕๒๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดศรีชุมพร  

อด ๔๓๖๐/๐๐๙๔
สามเณรภูฤทธิชัย

์

 ผ่านชมพู

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

 วัดศรีชุมพร  

อด ๔๓๖๐/๐๐๙๕ สามเณรกฤตพรต  บาลไทสงค์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดศรีชุมพร  

อด ๔๓๖๐/๐๐๙๖ สามเณรกิตติพิษญ์  ตรีเดช

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศรีชุมพร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๘

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๖๐/๐๐๙๗
พระประสิทธิ

์

ปโมทิโต ลือคำหาญ

๑๖/๑๐/๒๕๒๓ ๐๓/๐๓/๒๕๕๒

วัดสว่างอัมพวัน  

อด ๔๓๖๐/๐๐๙๘
พระสมภาร ธมฺมธโม แสนโคก

๐๑/๐๒/๒๕๒๒ ๐๓/๐๕/๒๕๔๖

วัดชัยภูมิ  

อด ๔๓๖๐/๐๐๙๙
พระวีรวงศ์ อุตฺตโม อาษานาม

๑๕/๐๒/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดชัยภูมิ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๐๐ พระคิมหันต์ รตนปฺโ พิมพ์หม่วย

๑๖/๐๓/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดชัยภูมิ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๐๑ พระพนมศักดิ

์

โชติปฺโ ศิริวัน

๐๘/๐๘/๒๕๒๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดชัยภูมิ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๐๒ พระสมชาย ิตปฺโ ยังกองแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๐๘ ๐๘/๐๖/๒๕๒๙

วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระสุวรรณ สุวณฺโณ ประเสริฐสังข์

๑๕/๐๔/๒๔๙๘ ๑๒/๐๗/๒๕๓๙

วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระเคน เตชพโล นาสนไชย

๑๐/๐๖/๒๔๗๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๓

วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๓๖๐/๐๑๐๕ พระชัยวัฒน์ วิสุทฺธิธมฺโม พุทธิไสย

๐๑/๐๘/๒๕๓๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองบัว  

อด ๔๓๖๐/๐๑๐๖ พระพรศักดิ

์

านุตฺตโร ทัวแปลก

๐๑/๐๗/๒๕๒๕
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

อด ๔๓๖๐/๐๑๐๗ พระเสาร์ ติสาโร คะนะมะ

๒๘/๑๐/๒๕๐๒ ๒๘/๐๔/๒๕๕๓

วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๐๘ พระนิโรธ กตทีโป โยธากุล

๑๓/๑๒/๒๕๒๔ ๒๒/๐๑/๒๕๕๔

วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๐๙ พระคมกฤษ าณวีโร พิรักษา

๒๒/๐๔/๒๕๒๘ ๒๒/๐๔/๒๕๕๕

วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๑๐ พระจีรยุทธ ธีรภทฺโท ธีราลาภ

๒๐/๐๓/๒๕๑๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๑๑ พระนพรัตน์ สุเมโธ แก้วพิมพ์พา

๒๑/๐๒/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๑๒ สามเณรทวีศักดิ

์

 บุตดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๑๓ สามเณรพงศธร  บุญโปร่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๑๔ สามเณรณัฐพงศ์  วรรณศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๑๕ สามเณรธนาทร  ทองบ่อ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

 วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๑๖ สามเณรจารุวัฒน์  จุฑานันท์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๑๗
สามเณรก้องเกียรติ  จันดาวงษ์

๑๖/๓/๒๕๔๕

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๖๐/๐๑๑๘ สามเณรสุทธิราช  ค้อมพันธ์
๔/๖/๒๕๔๕

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๖๐/๐๑๑๙ สามเณรรัตนชัย  อุไร
๓๐/๖/๒๕๔๕

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๖๐/๐๑๒๐ สามเณรอติชาติ  แขงสง่า
๕/๑๐/๒๕๔๕

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๖๐/๐๑๒๑ สามเณรราชันย์  เทพา
๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๖๐/๐๑๒๒
สามเณรนพัฒน์  ประทุมวัน

๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๖๐/๐๑๒๓
สามเณรอานนท์  ภูโอบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๖๐/๐๑๒๔
พระรังสรรค์ เขมจาโร นิลสิน

๒๖/๐๘/๒๕๑๑ ๐๓/๐๖/๒๕๔๙

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๒๕
สามเณรวทัญู  เรืองหอม

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๒๖ สามเณรณัฐพงษ์  แก้วมุงคุณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๒๗
สามเณรเกริกเกียรติ  ดอนสะอาด

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 วัดเทพนิมิต  

อด ๔๓๖๐/๐๑๒๘
สามเณรปณชัย  ศรีหงษ์ษา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 วัดเทพนิมิต  

อด ๔๓๖๐/๐๑๒๙
พระประสิทธิ

์

ปวโร พันธชัย

๒๓/๐๘/๒๕๒๑ ๐๔/๐๕/๒๕๔๒

วัดนาเมืองไทย  

อด ๔๓๖๐/๐๑๓๐ พระขันธชัย สิรินฺโท วงแสน

๑๒/๑๒/๒๔๙๓ ๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดรัตนคูหา  

อด ๔๓๖๐/๐๑๓๑ พระบัวลอง ทิตมโน วิญญาสกุล

๓๑/๐๕/๒๕๒๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๕

วัดรัตนคูหา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๘

้
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อด ๔๓๖๐/๐๑๓๒
พระประยูร อิทฺธิเตโช พันธะฤทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๑๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดรัตนคูหา  

อด ๔๓๖๐/๐๑๓๓ พระนันทพงษ์ ถาวโร นาถมทอง

๐๑/๐๙/๒๕๒๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดรัตนคูหา  

อด ๔๓๖๐/๐๑๓๔ พระวาลย์ คนฺตโม ขวัญแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๑๔ ๑๙/๐๘/๒๕๕๕

วัดอุทธริการาม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๓๕ พระสมาน อากิฺจโน พินิจ

๒๒/๑๒/๒๕๑๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดโคธาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๓๖ สามเณรธนากร  ดวงจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

 วัดจันทราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๓๗
สามเณรสิทธิราช  บุตรตนัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

 วัดจันทราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๓๘ สามเณรกิตติชัย  ลาสา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 วัดจันทราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๓๙
พระภูวา สติสมฺปนฺโน บุญมาตุ่น

๗/๐๗/๒๕๑๕ ๒/๐๒/๒๕๕๖
วัดไทยทรงธรรม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๔๐ พระศรีอาน อกิฺจโน นามบุญ

๐๑/๐๘/๒๕๑๔ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดไทยทรงธรรม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๔๑ พระพลชัย โชติกโร บุญขันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๑๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดไทยทรงธรรม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๔๒ พระนิรันดร์ นิรนฺตโร รัฐแสง

๑๖/๑๐/๒๕๓๒ ๑๑/๐๔/๒๕๕๓

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๔๓ พระกอน กตสาโร ศรีสุข

๐๒/๑๒/๒๕๑๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๓

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๔๔ พระชลธิศ มหาวีโร ทองประสม

๑๓/๐๗/๒๕๓๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๔๕ พระสุธิวัฒน์ สุทฺธิาโณ มาตรสงคราม

๒๓/๐๗/๒๕๓๖ ๒๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๔๖ พระเกรียงไกร กิตฺติปฺโ ทองคำ

๒๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๔๗
พระจิรานุวัฒน์ สุเมธโส ปลัดศรีช่วย

๓/๐๕/๒๕๑๗ ๘/๐๓/๒๕๕๗
วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๔๘ พระบวร ทินฺนวโร มูลสาร

๓๐/๐๔/๒๔๙๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๔๙
พระสนัน

่

สุธมฺโม สีนันทะ

๑๖/๐๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๕๐ พระสุนทร ถิรสทฺโธ มังมี

่

๙/๐๕/๒๕๐๘ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๕๑ พระพรหมวิหาร ถิรจิตฺโต แสงโทโพ

๑๔/๐๒/๒๕๒๗
๒/๐๒/๒๕๕๘

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๕๒
พระอานนท์ อนาลโย คำใสแสง

๒๓/๐๑/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๕๓ พระชัยณรงค์ อุปคุตฺโต นันทศรี

๑๙/๐๙/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๕๔ พระสมยศ ปฺาวโร ปานพรหม

๑๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๕๕ พระศักดิสมร

์

ธมฺมจาโร สายรารี

๑๙/๐๑/๒๕๓๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดปาธรรมวิเวก  

อด ๔๓๖๐/๐๑๕๗
พระสมดี ิตวตฺโต สายพรม

๑๑/๐๔/๒๔๙๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๕๘ สามเณรภูวดล  หงษ์ทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๕๙
สามเณรณัฐพล  มาสนา

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๖๐ สามเณรณัฐวุฒิ  สุขณรงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๖๑ สามเณรพงษ์พิชเศรษฐ์  กุทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๖๒ สามเณรเรนเซียง  ลิม

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

 วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๖๓ สามเณรกิตติภูมิ  แข็งกล้า

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

 วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๖๔ พระศรชัย สุทฺธิาโณ วงษา

๒๒/๐๖/๒๕๒๗
๑๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๓๖๐/๐๑๖๕ สามเณรภาคภูมิ  กองอำไพ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๖๖ พระคะนอง เตชปฺโ ปนใส
๑๔/๒/๒๕๒๙

๑๖/๖/๒๕๕๘
วัดศรีสว่างอาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๖๗
สามเณรสมพงษ์  วงษ์จันทร์

๑๘/๑/๒๕๔๑
 วัดศรีสะอาด  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๖๐/๐๑๖๘ สามเณรเจษฎา  ออมสิน
๒๖/๗/๒๕๔๑

 วัดศรีสะอาด  

อด ๔๓๖๐/๐๑๖๙ สามเณรบัญชา  อุ่นคำศรี
๒๕/๑/๒๕๔๔

 วัดศรีสะอาด  

อด ๔๓๖๐/๐๑๗๐ พระคำแดง นาควโร จันทร์ไพรสนธิ

์

๖/๕/๒๔๙๔ ๒๒/๑/๒๕๕๕
วัดศรีโสภณ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๗๑
สามเณรชินดนัย  วิมาสิงห์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดศรีโสภณ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๗๒
สามเณรเจนณรงค์  หร่ายมณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดศรีโสภณ  

อด ๔๓๖๐/๐๑๗๓
พระสิทธิกร สุทฺธิจิตฺโต วิยะรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๗

วัดสระแก้ว  

อด ๔๓๖๐/๐๑๗๔
พระมหาพรรณพนา ปฺาวโร ขุนพิลึก

๐๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดสระแก้ว  

อด ๔๓๖๐/๐๑๗๕
สามเณรธีรภัทร์  ใหม่วงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 วัดสระแก้ว  

อด ๔๓๖๐/๐๑๗๖
พระบรม จารุธมฺโม อารีรักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๐๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดกู่แก้วรัตนาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๗๗
พระบัวลา กตปุโ สาบก

๐๔/๐๗/๒๔๙๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๒

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๓๖๐/๐๑๗๘
พระประมวล จกฺกวโร เครืองประดับ

่

๐๙/๐๖/๒๔๙๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๓๖๐/๐๑๗๙
พระฉัตรชัย โชติปฺโ ชูชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดหงษาวดี  

อด ๔๓๖๐/๐๑๘๐ พระทวีศักดิ

์

สิริาโณ เฉลียวทอง

๒๓/๑๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๓/๒๕๓๘

วัดหายโศก  

อด ๔๓๖๐/๐๑๘๑ พระคำพันธ์ านวโร บุญสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๔๙๖ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดหายโศก  

อด ๔๓๖๐/๐๑๘๒ พระเสน่ห์ จานนฺโท เสียงใหญ่

๒๒/๐๒/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดหายโศก  

อด ๔๓๖๐/๐๑๘๓ พระคำภี านจาโร ทูลฉลอง

๒๑/๑๐/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดหายโศก  

อด ๔๓๖๐/๐๑๘๔ พระสุเทพ เขมปฺโ ขันธะวิชัย

๐๑/๐๖/๒๕๐๔ ๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๘๕ พระประจบ อานนฺโท ชานันโท

๐๙/๐๙/๒๕๐๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๑

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๘๖ พระจำรัส ธมฺมทินฺโน สำหรับสุข

๐๔/๐๓/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๓

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๘๗
พระพรชัย จนฺทปฺโ แก้วศีลา

๑๕/๑๒/๒๕๓๐ ๒๙/๐๔/๒๕๕๕

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๘๘ พระพุทธิพงษ์ วิสารโท สงวนนาม

๐๒/๐๕/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๘๙
พระปกิจ ปยธมฺโม ชานันโท

๓๑/๐๑/๒๕๒๘ ๓๐/๐๑/๒๕๕๘

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๓๖๐/๐๑๙๐ พระสงคราม วิสุทฺโธ ภูตาเพิก

๐๔/๐๑/๒๔๘๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๓๖๐/๐๑๙๑ พระบวร ปภสฺสโร อาจกล้า

๒๘/๐๗/๒๕๑๕ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๓๖๐/๐๑๙๒
พระวัน เตชธมฺโม สีสมบัติ

๑๗/๐๒/๒๕๒๖ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๓๖๐/๐๑๙๓
สามเณรวีระพล  จันทะบุตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๓๖๐/๐๑๙๔
สามเณรสุรเชษฐ์  วังหอม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๓๖๐/๐๑๙๕
สามเณรสหรัฐ  พิมพา

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๓๖๐/๐๑๙๖ พระปรีชา ชวนปฺโ ใฝกุศลอภิชน

๑๑/๐๓/๒๕๒๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๐

วัดนิยมบวร  

อด ๔๓๖๐/๐๑๙๘
พระบอย สํวโร วรรณการ

๑๖/๐๓/๒๕๒๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๓๖๐/๐๑๙๙
พระวิษณุ สํวโร นามวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๐๐ พระสุรพล สุรปฺโ เอ้กา

๐๕/๑๑/๒๕๐๘ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดศรีสวาท  

อด ๔๓๖๐/๐๒๐๑ สามเณรวรพล  นากุมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๓๖๐/๐๒๐๒
สามเณรสืบศักดิ

์

 เครือเนตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๓๖๐/๐๒๐๓ พระบรรเจิด สมาจาโร แก่นนาคำ

๐๒/๐๕/๒๔๙๐ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

วัดสุขสะอาด  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๖๐/๐๒๐๔ สามเณรอัมรินทร์  โสภากุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๓๖๐/๐๒๐๕ พระณรงค์ศักดิ

์

าณธโร โตกราน

๑๖/๐๔/๒๕๒๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๔

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๐๖ พระวิรุต ธมฺมธโล แพงวิเศษ

๐๖/๐๒/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๕

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๐๗
พระณัฐพล สุภทฺโท ถิรพัฒน์

๑๒/๐๖/๒๕๐๕ ๒๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๐๘ พระบุญถม กนฺตธมฺโม สกุลไชยแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๑๑ ๑๐/๐๕/๒๕๓๘

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๓๖๐/๐๒๐๙
พระธวัชชัย คมฺภีรโต แสงโสภณ

๒๐/๐๖/๒๕๑๘ ๒๐/๐๖/๒๕๔๑

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๓๖๐/๐๒๑๐ พระนิตย์ จนฺทสาโร บรรดาศักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๐๕ ๐๖/๐๔/๒๕๔๙

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๓๖๐/๐๒๑๑ พระดี ปภสฺสโร โสท่าม่วง

๑๕/๐๒/๒๔๙๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๔

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๓๖๐/๐๒๑๒
พระอุทัย านกโร แสงใส

๒๒/๐๗/๒๕๑๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๓๖๐/๐๒๑๓
พระวัชริศ ธมฺมวโร คำสามารถ

๐๑/๐๔/๒๕๒๔ ๑๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๓๖๐/๐๒๑๔ สามเณรสิทธิพล  แสนสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๑๕
สามเณรวิจิตร  สีเนตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๑๖ สามเณรกฤษฎาภรณ์  ดวงมาลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๑๗
สามเณรเจริญชัย  เบียดชัยภูมิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๑๘ สามเณรสืบพงษ์  สีคะปสสา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๑๙
สามเณรศิวกร  คำเทียน

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๒๐
พระใบฎีกา ชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน แซ่จิว

๐๗/๐๖/๒๕๑๕ ๐๑/๐๗/๒๕๔๙
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๒๑
พระโชติธิศักดิ

์

รตนโชโต หินอ่อน

๒๘/๐๘/๒๕๑๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๒๒
พระทรัพย์ทวี ทนฺตกาโย ภูทองกอ

๑๒/๐๙/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๒๓
สามเณรจิตติวัฒน์  ขอพรกลาง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

 
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๒๔
พระธีรดา สมจิตฺโต ขมิน

้

๐๗/๑๒/๒๕๒๒
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

วัดพรหมประดิษฐ์  

อด ๔๓๖๐/๐๒๒๕
พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตฺตโน นามนวด

๑๐/๐๖/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระสมาคม  

อด ๔๓๖๐/๐๒๒๖
พระวีระศักดิ

์

วีรธมฺโม พรหมแสงใส

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระสมาคม  

อด ๔๓๖๐/๐๒๒๗
พระถนอมพล ถิรปฺุโ จันทร์ดาวัน

๓๐/๐๖/๒๕๑๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดพระสมาคม  

อด ๔๓๖๐/๐๒๒๘
พระประมวล ปภากโร ชำนิยันต์

๐๘/๑๑/๒๕๐๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๓๖๐/๐๒๒๙
พระปรวิทย์ ปยธมฺโม ผลกมล

๐๑/๑๑/๒๕๒๗ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๓๖๐/๐๒๓๐ พระนิวัติ นิสโก คำวันดี

๒๒/๐๘/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๓๖๐/๐๒๓๑
พระธีระวัฒน์ สีลสุทฺโธ สีทน

๒๒/๐๒/๒๕๓๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๓๖๐/๐๒๓๒
พระคำบาน คนฺธวโร ช่อลี

๐๘/๐๔/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๓๖๐/๐๒๓๓
พระวรวุฒิ มหาปฺโ ผการัตน์

๒๒/๐๗/๒๔๙๖ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

วัดปาเลไลยก์  

อด ๔๓๖๐/๐๒๓๔
พระบุญนำ ผาสุโก พันชวนัส

๒๓/๐๙/๒๕๒๕
๑๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดมงคลชยาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๒๓๕
สามเณรธนพดล  สองสี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๓๖๐/๐๒๓๖
สามเณรนครินทร์  แก้วบัวสา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๓๖๐/๐๒๓๗
พระคำจันทร์ กิตติปฺโ ขมินเขียว

้

๑๕/๑๐/๒๕๒๒ ๒๘/๑๐/๒๕๕๕

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๓๖๐/๐๒๓๘
พระเตียง อติพโล จันทร์ขันตรี

๐๗/๐๕/๒๕๐๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

วัดศรีทรงธรรม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๖๐/๐๒๓๙
พระสายทอง อาจารธมฺโม เสียงสงค์

๐๕/๑๑/๒๕๑๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๓๖๐/๐๒๔๐ พระชูเกียรติ ชุติธมฺโม เกมวงค์

๐๒/๑๐/๒๕๑๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๕

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๓๖๐/๐๒๔๑ พระสมศักดิ

์

สุทฺธิปาโล สุทธิบริบาล

๐๕/๐๑/๒๕๒๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๔๒
สามเณรสัจกร  เสียงเลิศ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๔๓
สามเณรวิศวะ  ฉวีจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๔๔
สามเณรณัฐพงษ์  ประเสริฐสุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๔๕
สามเณรธนากร  บัวรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๔๖
สามเณรอานันท์  พูดหวาน

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๔๗
สามเณรอภิโชค  บุตรมลทิน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๔๘
สามเณรอภิลาภ  พิมพ์ศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๔๙
สามเณรกฤษณะ  ชานันโท

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๕๐
สามเณรภควัฒน์  สาธุพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๕๑
สามเณรนภัสกรณ์  เบ็ญจจินดา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๕๒
สามเณรณัฐพงษ์  สิงธวัช

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๕๓
สามเณรพิเชษฐ์  มัชฌิมะแสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๕๔
สามเณรอนาวิล  สารมนิจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๕๕
สามเณรเทวิน  แก้วคำกอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๖๐/๐๒๕๖
สามเณรธนพล  มาตะรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสระแก้ว  

อด ๔๓๖๐/๐๒๕๗
พระวิภัสพงษ์ ปภงฺกโร ไชยแสนแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๓๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดสระมณี  

อด ๔๓๖๐/๐๒๕๘
พระบุญชู ภทฺทธมฺโม อัคราดสี

๐๒/๐๑/๒๔๙๐ ๐๓/๐๕/๒๕๕๔

วัดสระมณี  

อด ๔๓๖๐/๐๒๕๙
พระพีระพัฒน์ วีรธมฺโม รอดงามเลิศ

๑๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๓๖๐/๐๒๖๐ สามเณรอภิสิทธิ

์

 บุญเกิด

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดสระมณี  

อด ๔๓๖๐/๐๒๖๑ สามเณรชินวัตร  แสงรุ่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดสระมณี  

อด ๔๓๖๐/๐๒๖๒
สามเณรตะวัน  อุยพิตัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๓๖๐/๐๒๖๓
สามเณรอนุชิต  ภูมิเพ็ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๓๖๐/๐๒๖๔
พระบวร อารยธมฺโม ชำนิยันต์

๒๓/๐๗/๒๔๘๒
๐๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดอัมพวันวนาราม  

อด ๔๓๖๐/๐๒๖๕
พระสมพร ปภสฺสโร ลิลาชาติ

๐๕/๐๖/๒๕๒๙ ๒๒/๐๒/๒๕๕๕

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๓๖๐/๐๒๖๖ พระสิวา สิรเตโช นาตา

๐๓/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดอุทุมวารี  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๘

้
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