
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๙๓๙ รูป ขาดสอบ ๒๕๕ รูป คงสอบ ๖๘๔ รูป สอบได้ ๔๖๘ รูป สอบตก ๒๑๖ รูป (๖๘.๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรสิทธินันท์  พันธ์เพ็ง
๒๙/๙/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรฐณะวัฒน์  พิมพ์หาญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดก้านเหลือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระพรทวี ธมฺมสโร แสงทอง
๑๑/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๕/๒๕๕๗

วัดเกาะแก้วคูณดี  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระปณณทัต สุมโน ขำคม

๐๗/๐๙/๒๕๒๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดขีเหล็กนอก

้

 

อบ ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระนสินาถ วิสุทฺโธ สมวัน

๐๑/๐๘/๒๕๑๖ ๑๔/๐๔/๒๕๕๕

วัดดอนกลาง  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระวีรวัฒน์ ถาวโร นิลพัฒน์
๓๑/๘/๒๕๓๑ ๓๑/๓/๒๕๕๘

วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรสิทธิโชค  พวงศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

 วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรธวัชแก้ว  พรมดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

 วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรคธาพงษ์  พรมโลก

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

 วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๑๐ พระพรกมล สนฺตจิตฺโต คำบ่อ

๒๘/๑๑/๒๕๒๙

๖/๖/๒๕๕๗ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรนฤมิตร  แซ่เหลียว
๑๔/๙/๒๕๔๓

 วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรนพีพงษ์  จิตจันทร์
๑๗/๑/๒๕๔๕

 วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระศักดิชัย

์

สีลเตโช กาญจนพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๐๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระสมศักดิ

์

อภิวํโส ทองศิโรรัตน์
๒๐/๙/๒๕๐๗

๔/๓/๒๕๔๔ วัดทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระยุทธนา จารุวณฺโณ พูลเกษม
๒๖/๑/๒๕๓๑

๖/๖/๒๕๕๑ วัดทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรเอกรัตน์  ท้าวฤทธิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๓

 วัดทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรยุทธนา  ขุนแก้ว
๒๓/๔/๒๕๔๓

 วัดทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรคงฤทธิ

์

 สมยา
๖/๓/๒๕๔๔

 วัดทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรรัตนา  เส็งโท
๒๘/๙/๒๕๔๕

 วัดทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๒๐ พระธีระชัย โอภาโส ชยาภินันโท
๒๑/๘/๒๕๓๑ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดนาควาย  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระยุทธนา จารุวณฺโณ ชูรัตน์
๗/๑/๒๕๓๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดนาควาย  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรภูมินทร์  วงษ์สาเสน

๒๔/๓/๒๕๔๓

 วัดนิคมกิตยาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรธนากร  ทิพคุณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๒๔ พระวิชัย ติกฺขวีโร พรหมวงค์
๑๓/๘/๒๕๓๗ ๒๖/๔/๒๕๕๘

วัดปทุมมาลัย  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๑๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๐๒๕ พระวรเชษฐ์ จารุวณฺโณ บินขุนทด

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดปากนำ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรธวัทชัย  บุญปรอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๐

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรกิตติชัย  ยงยุทธ

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรฐิติโชติ  จอมใส

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๒๙
สามเณรนันทพงค์  สิมมาวัน

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรอัษฎาวุฒิ  พวงสร้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรเก่ง  ไชยสุต

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 วัดปากนำ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๓๒ พระจิราวิตย์ ิตาโณ มนัสธีระบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๓๖

๘/๖/๒๕๖๐ วัดปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระธณาวุฒ เขมฺจาโร นิลสุข

๑๒/๑๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๕

วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระเจริญทรัพย์ ธมฺโมกาโร หลวงเดช

๑๖/๑๑/๒๕๑๗ ๒๗/๐๑/๒๕๕๖

วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๓๕ พระคมสัน เตชปฺโ กาสี

๒๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระจันทร์ทา ขนฺติโก พลศรี

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรชัยวัฒน์  แข็งแรง

๑๘/๐๔/๒๕๔๐

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรอัศดิน  สาเทียน

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๓๙ สามเณรทินกร  สายสี

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรธนพล  วิเศษศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรทรงพล  บัวดก

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรมงคล  บัวดก

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรธนพล  ต้นโพธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๔๔ สามเณรภูษิต  ใสสนิท

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๔๕ สามเณรเอกพล  บัวดก

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรอนุวัตร์  พันธ์คูณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๔๗
สามเณรกฤษฏา  ระดมบุญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

 วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๔๘ สามเณรนนทพัทธ์  สีดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๔๙ สามเณรณัฐศักดิ

์

 พันธ์น้อย
๖/๐๒/๒๕๔๒

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรชัยณรงค์  พิลา
๑/๐๓/๒๕๔๒

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรศรายุทธ  ยืนนาน

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรวัชระ  ทองปน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรนัทพร  เสมอภาค
๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรธีระยุทธ  คำโท
๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรธนะวัตร  สานาผา

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรอิสสระ  บุญจำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๕๗
สามเณรธวัตชัย  อรุณสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๕๘ สามเณรสุเทพ  จิบจันทร์
๗/๐๙/๒๕๔๔

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรวีระพันธ์  คำคูณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดมหาวนาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๑๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรสิทธิธรรม  ใยทอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรณครินทร์  พรมวัน
๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรชัชวาล  จันทะจักร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระณัฐวุฒิ อคฺคปฺโ ศึกษาศิลป

๒๑/๐๑/๒๕๓๓ ๒๗/๑๐/๒๕๕๖

วัดศรีประดู่  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๖๔ พระคำเพชร คมฺภีรปฺโ พงษ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดศรีประดู่  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรวรพจน์  เกษชาติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

 วัดศรีประดู่  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรอธิวัฒน์  บุระพร

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

 วัดศรีประดู่  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๖๗
สามเณรกิตติทัต  ศรีแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดศรีประดู่  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระสุทธิชัย อคฺคธมฺโม คำเหมา
๒๔/๓/๒๕๓๔ ๒๕/๒/๒๕๕๘

วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระพา พลาโณ นักผูก

๒๖/๐๕/๒๔๘๕ ๐๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระเจตพล อุตฺตธมฺโม บุญประสงค์

๒๒/๐๖/๒๕๓๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๗๑ พระฐาปนพงษ์ ิตปฺโ โพธิลา

๒๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๗๒
สามเณรปราโมทย์  คืนดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๗๓
สามเณรจักรกฤษณ์  นามเวช

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๗๔
สามเณรธนวัฒน์  ดวงมาลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๗๕
สามเณรธนวัฒน์  ผลชะอุ่ม

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๗๖
สามเณรสนิท  เกษเจริญคุณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระวัลลภ ธมฺมสาโร สายบัว

๒๘/๐๘/๒๕๒๕ ๐๔/๐๒/๒๕๕๖

วัดหนองขอน  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๗๘
พระเตียงคำ ปทุโม การกล้า

๑๙/๐๗/๒๕๐๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดหนองตอแก้ว  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๗๙
พระเอนกพงษ์ อนาลโย อมรไชย

๑๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองแต้  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระเริญ ปฺาทีโป พยุงวงศ์ ๑/๑/๒๔๙๘ ๑/๓/๒๕๕๑ วัดหนองมะนาว  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระวีระพล โกวิโท ภาคศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดหัวคำ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย จอมหงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหัวเรือ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระสุริยา ิตมโน ทำมะชัย

๑๓/๐๓/๒๕๓๙
๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดหัวเรือ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๘๔ สามเณรชาญชัย  โภภิพัฒน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

 วัดหัวเรือ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระวีระชัย วิรชโย เจริญสาร

๑๕/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

วัดเขืองกลาง

่

 

อบ ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระไพโรจน์ วิโรจโร บุญอุทัย

๓๑/๑๐/๒๕๑๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดเขืองกลาง

่

 

อบ ๔๓๖๐/๐๐๘๗
สามเณรศิลา  สีกำนนท์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 วัดเขืองกลาง

่

 

อบ ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระพีรพล พลวโร ฤทธินาม

๒๑/๐๒/๒๔๙๔
๑๕/๙/๒๕๕๓

วัดทุ่งศรีวิไล  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๘๙ พระประมัย ิตปฺุโ ศรีเสริม

๒๖/๑๒/๒๕๐๕
๑๕/๗/๒๕๕๖

วัดนาคำใหญ่  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระจรรยา จรุวรฺโณ บุญกระจ่าง

๑๖/๐๘/๒๕๐๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดบ้านนาดูน  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๙๑ สามเณรเจษา  ปถวิง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบ้านนาดูน  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๙๒
สามเณรธนาธร  ผลชอุ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบ้านนาดูน  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๙๓ พระศักดิสุริยา

์

สุเมโธ สวยรูป
๕/๖/๒๕๒๔ ๒๗/๖/๒๕๕๖

วัดปลาฝา  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๙๔ พระสุรชัย สุภโร วิชัยวงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดโนนสวาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๐๙๕ พระไชยรัตน์ ชยวณฺโณ ขำตา

๑๕/๐๘/๒๕๑๐ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

วัดโนนสวาง  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๙๖ พระทองสุ่น จนฺทวํโส อินทร์โสม

๑๔/๐๘/๒๕๑๖ ๒๑/๐๓/๒๕๕๖

วัดบ้านโอด  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๙๗
พระปรีชา านสมฺปณฺโน มันใจ

่

๑๘/๐๑/๒๕๑๐ ๑๗/๑๒/๒๕๕๕

วัดยางกะเดา  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๙๘ พระประสิทธ์ วิชฺชาธโร รินลา

๐๔/๐๗/๒๕๒๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดยางวังไฮ  

อบ ๔๓๖๐/๐๐๙๙
พระณรงค์ฤทธิ

์

สฺจิตโต สุวรรณโมก

๑๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดสว่าง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๐๐ พระอุดร สุจิตฺโต ผลดี

๑๒/๐๔/๒๔๘๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองหิน  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๐๑ สามเณรงามพล  ทองวิเศษ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 วัดหนองหิน  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๐๒ สามเณรบารมี  แสนทวีสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

 วัดหนองหิน  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระโส ชินวโร สิทธิปกรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๑๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดธรรมละ  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระบุญมี ขนฺติธโร สิทธิปกรณ์

๑๖/๐๔/๒๕๑๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗

วัดโพนเมือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๐๕ สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 บำบัติ

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

 วัดมงคลนอก  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๐๖ สามเณรพิทักษ์  คำชู

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดมงคลนอก  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๐๗ สามเณรอภิรักษ์  สายตรง

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

 วัดมงคลนอก  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๐๘ สามเณรศราวุฒิ  แสนทวีสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

 วัดมงคลใน  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๐๙ สามเณรเผดิมศักดิ

์

 ดลดิลก

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 วัดมงคลใน  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๑๐ พระสืบศักดิ

์

สํวโร กุลสุทธิไชย

๑๓/๐๒/๒๕๑๓ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดรังแร้ง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๑๑ พระชวะฤทธิ

์

รตินฺธโร ต่อมคำ

๑๖/๐๒/๒๔๙๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองบก  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๑๒ พระอำพล พุทฺธธมฺโม เนตรสาร

๑๙/๑๒/๒๕๐๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๑๓ พระคำพอง วชิโร สดุงเมียง
๗/๑๑/๒๕๒๒ ๒๓/๔/๒๕๕๕

วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๑๔ พระบุญช่วย อุตฺตมสาโร คชพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๒๔
๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดโคกเถือนช้าง

่

 

อบ ๔๓๖๐/๐๑๑๕ พระอภิสิทธิ

์

านวีโร แก้วลี
๒๔/๑/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๕๙

วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๑๖ สามเณรกิตติศักดิ

์

 สวัสดิวร

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

 วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๑๗ สามเณรศักดา  ผุยอุทา

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๑๘ พระบุญมี ปุโก หอมหวาน
๕/๒/๒๕๒๔ ๒๙/๑/๒๕๕๘

วัดทันเวลาสามัคคี  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๑๙ สามเณรลันฟา

่

 ปจศรี
๒๐/๙/๒๕๔๓

 วัดเทพเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๒๐ พระสุวนันท์ สุวนนฺโท พานาเนตร
๗/๗/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๕๖ วัดนาดี  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๒๑ พระทองแดง จนฺทสาโร ภูมิภักดิ

์

๔/๒/๒๕๐๖ ๑๗/๔/๒๕๕๒
วัดนาอุดม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๒๒
พระธนูทอง อธิจิตฺโต บูญโสดา

๒๓/๗/๒๕๑๕

๓/๗/๒๕๖๐ วัดโนนงาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๒๓ พระบุญยัง พุทธธมฺโม พานิช
๒๑/๑/๒๕๑๓ ๒๒/๒/๒๕๕๕

วัดโนนสนาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๒๔ พระสวน คณฺวงฺโส นามจำปา
๒๐/๔/๒๕๐๘

๓/๒/๒๕๕๓ วัดบ้านกลาง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๒๕ พระรัฐพล านวีโร บุญบรรจง

๑๔/๐๓/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดบ้านพันโต  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๒๖ พระเจริญ มหาาโณ อ่อนศรี
๕/๒/๒๕๒๔ ๒๐/๖/๒๕๔๘

วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๒๗
พระวิจัย อภิวฑฺฒโน คันงา

๑๑/๑๒/๒๕๓๒
๒๗/๑/๒๕๕๓

วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๒๘ พระยงยุทธ นรินฺโท ศรีแทนบาล
๑๔/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๘

วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๒๙
พระสมัย จิตฺตสํวโร ราชอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๒๙ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

วัดประหูต  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๑๓๐ พระภมรพล จรวฑฺฒโน จงถวิล ๔/๕/๒๕๑๖ ๗/๗/๒๕๕๖ วัดปาไทรงาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๓๑ พระวัลลภ ิตาโณ บุญเรือง
๙/๘/๒๕๓๔ ๒/๗/๒๕๕๘ วัดปาไทรงาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๓๒ พระสมบัติ ธมฺมสิริ พรมมาสุข
๒๘/๘/๒๕๑๔ ๒๔/๖/๒๕๕๘

วัดปานาแก  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๓๓ พระสมพร จนฺทวํโส รุ่งแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๑๒
๑๓/๗/๒๕๕๔

วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๓๔ พระเวช ปุกาโม บุญตะวัน
๓๐/๓/๒๕๑๔ ๒๓/๑/๒๕๕๗

วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๓๕ พระรัตนพิณ จตฺธมโม อินธิราช
๙/๗/๒๕๒๒ ๗/๗/๒๕๕๒ วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๓๖ พระกิติพงษ์ สุจิตฺโต บัวใหญ่
๒๒/๑/๒๕๑๙ ๒๙/๒/๒๕๕๖

วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๓๗
พระณรงค์ เตชวโร สายสมบัติ

๒๕/๑/๒๔๙๐
๑/๓/๒๕๕๘ วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๓๘ พระนาวี จารุวณฺโณ ทรงธรรม
๒๐/๖/๒๕๐๔ ๓๐/๖/๒๕๕๙

วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๓๙ พระสมชาย สมจิตฺโต นิชรัตน์ ๙/๑/๒๕๑๑ ๒/๓/๒๕๕๖ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๔๐ สามเณรเขตต์ธิชัย  นนทะคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๔๑ สามเณรสุริยา  บุตรน้อย
๑๓/๖/๒๕๔๒

 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๔๒ สามเณรเจษฎา  นามเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๔๓ สามเณรธวัชชัย  โมระดา

๒๗/๗/๒๕๔๕

 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๔๔ สามเณรอิทธิพล  มากดี
๓๐/๘/๒๕๔๕

 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๔๕ สามเณรอดิรุจ  ศรีละที

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๔๖ สามเณรสุเมธ  จุลทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๔๗
พระทองสุข หิริจนฺโท พรมขันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๓๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๓๖๐/๐๑๔๘ สามเณรชาติชาย  ปามุทา
๒/๑/๒๕๔๓

 วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๔๙
พระสุข ผาสุโก คอน

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๕๐ พระคำพันธ์ เขมิโก ชิณวงศ์
๒/๑๒/๒๔๘๕ ๒๕/๔/๒๕๕๕

วัดแสงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๕๑ พระจันทรา ถิรปฺโ ภาษาดี
๘/๗/๒๕๐๔ ๑๐/๗/๒๕๕๗

วัดแสงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๕๒ สามเณรเมฆวิชัย  บุษบา

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

 วัดแสงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๕๓ สามเณรไชยวัฒน์  หารสาร
๑๓/๙/๒๕๔๔

 วัดแสงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๕๔ สามเณรนัฐธภมร  ชิณวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 วัดแสงเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๕๕ พระเอกอาทร จานิสฺสโร ขันโท
๒๕/๑/๒๕๓๒

๓/๔/๒๕๕๘ วัดหมากมาย  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๕๖ พระสุชาติ สุชาโต ประทุม

๐๗/๐๑/๒๕๒๑ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดห้วยสำราญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๕๗
พระเอกลักษณ์ สมจิตฺโต คำน้อย

๒๒/๐๘/๒๕๒๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดไฮตาก  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๕๘ พระทองไล สิริจนฺโท สุขอ้วน

๒๐/๑๑/๒๔๙๑ ๑๕/๐๑/๒๕๔๗

วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๕๙ พระอภิสิทธิ

์

ิติสีโล เชนรัมย์

๑๗/๐๗/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๑๖๐ พระบุญมี กตคุณ โสจิต

๐๓/๑๑/๒๔๙๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๕

วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๖๑ พระคำก้อน สิริสุวณฺโณ ศิรินู

๐๙/๐๓/๒๕๐๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๖๒ พระวุฒิชัย ธมฺมจาโร ราชนาวี

๓๐/๑๐/๒๕๑๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

วัดคำโทน  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๖๓ พระรังสรรค์ ธมฺมวโร คงสี

๒๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๒/๒๕๕๖

วัดดงขวาง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๖๔ พระทวี ธมฺมทีโป วิลานันท์

๐๗/๐๙/๒๕๑๗ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

วัดโนนเจริญ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๑๖๕ พระถาวร ถาวโร ปุณประวัติ

๐๙/๐๙/๒๕๒๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดโนนแดง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๖๖ พระวัชรพล ปฺาวชิโร พันธ์มาตร

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนแดง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๖๗
พระสุวรรณ อินฺทโชโต อินทโชติ

๒๘/๑๒/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดโนนปารัง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๖๘ พระทวีศักดิ

์

านวีโร บุญราศรี

๐๔/๐๙/๒๕๐๕ ๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วัดปาก้าว  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๗๐ พระชุติพนธ์ สุจิตฺโต สุขศรี

๐๕/๐๗/๒๕๒๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๖

วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๗๑ พระบุญมี อธิมุตฺโต มีธรรม

๑๐/๑๑/๒๕๐๐ ๑๓/๐๑/๒๕๔๘

วัดศรีพรหม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๗๒
พระภูวภัทร์ จนฺทโสภโณ คำจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๓๔ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดโสกแสง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๗๓
พระอธิการ อินทรา ปภากโร กานัง

๑๑/๑/๒๕๐๕ ๑๕/๖/๒๕๔๐
วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๓๖๐/๐๑๗๔
พระอภิวันท์ ชาคโร แสนทอง

๔/๘/๒๕๐๗ ๑๒/๒/๒๕๕๗
วัดนาจาน  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๗๕
พระขาวศักดิ

์

อภิวณฺโณ บัวจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๐๕
๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดนาเยีย  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๗๖
พระธนพร ธนปาโล โพธิขาว

์

๒๖/๔/๒๕๒๖ ๒๘/๗/๒๕๕๕
วัดนาเรือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๗๗
พระธีระศักดิ

์

ธีรปฺโ นันทะนา
๑๓/๖/๒๕๓๐ ๑๒/๑/๒๕๕๗

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๗๘
พระชลธี จิตฺตสํวโร เชือหงษ์

้

๑๓/๘/๒๕๓๖ ๒๒/๒/๒๕๕๘
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๘๐ พระธวัชชัย ภูริวฒฺฑโก พรมมาสุข

๐๘/๐๖/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๓

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๘๑ พระนิวัช ภทฺทวโร ไผ่เลียง

้

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๘๒ พระบรรจง รวิวณฺโณ คำแดง

๒๗/๐๕/๒๕๒๔
๓๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๘๓ พระบุญมี นาถปฺุโ สนิท

๐๓/๑๒/๒๕๒๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดหนองดุม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๘๔ พระบุญโสม มหาปฺุโ หะโท

๒๓/๐๒/๒๕๑๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๓

วัดหนองแสง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๘๕ พระภัทรจาริน านุตฺตโร มะดง

๐๔/๐๔/๒๕๒๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดเกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๘๖ พระปยพงษ์ ขนฺติวโร จันทร์ดล

๒๒/๑๐/๒๕๓๒
๑๑/๗/๒๕๕๘

วัดเก่าขาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๘๗
สามเณรอภิรักษ์  สายเนตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

 วัดเก่าขาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๘๘ สามเณรวุฒิชัย  วงค์คำ ๖/๓/๒๕๔๖  วัดเก่าขาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๘๙ สามเณรวรางค์กูล  งามรูป
๑๗/๙/๒๕๔๔

 วัดเก่าขาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๙๐ พระสิทธา จนฺทโชโต แฟงพงษ์
๑๔/๑/๒๕๒๗ ๒๗/๖/๒๕๕๗

วัดชำหวาย  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๙๑ พระอริสมันต์ กิตติสาโร คำสวัสดิ

์

๑๘/๕/๒๕๓๙
๓/๕/๒๕๕๙ วัดโซง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๙๒
พระอุดร ตปสีโร ประมาพงษ์

๒๕/๕/๒๕๒๘ ๒๕/๙/๒๕๕๓
วัดถำนำทิพย์  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๙๓ พระประเทือง เขมวีโร มวลสุข
๒๓/๑/๒๕๒๗

๖/๗/๒๕๕๗ วัดถำนำทิพย์  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๙๔
พระพนมทวน ภูริปฺโ เจริญทอง

๑๔/๑๒/๒๕๓๒
๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดโนนทอง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๙๕ พระอาคม คุตตฺสีโล ปดนาพันธ์ ๑/๑/๒๕๒๑ ๓/๓/๒๕๕๗ วัดโนนทอง  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๙๖ พระชาญยุทธ สีลเตโช ผลเจริญ
๒๔/๙/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๕๗

วัดยางใหญ่  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๙๗
พระอภิชาติ ตปสีโล สุดาเดช

๒๑/๘/๒๕๒๕ ๒๙/๖/๒๕๕๗
วัดยางใหญ่  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๙๘
พระอธิการ จันทร์ จารุวณฺโณ แสงแก้ว

๒๙/๗/๒๕๐๙

๓/๔/๒๕๔๙ วัดโกศลนิวาส  

อบ ๔๓๖๐/๐๑๙๙
พระมงคล อาสโภ บุญเพชร

๑๓/๒/๒๕๑๒
๙/๗/๒๕๕๔ วัดโกศลนิวาส  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๐๐ พระศักดิดา

์

สกฺกสาโร สาลีอาจ
๔/๙/๒๕๓๑ ๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดโกศลนิวาส  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๐๑ พระเสถียร โชติโก ก้อนภูธร
๓๑/๓/๒๕๒๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

วัดโกศลนิวาส  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๒๐๒
พระสมหวัง านุตฺตโร ศรีพุฒ

๑๐/๖/๒๕๒๔
๔/๓/๒๕๕๕ วัดเขมาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๐๓ สามเณรวันชัย  อินทวา
๑/๑๑/๒๕๔๒

 วัดศรีเจริญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๐๔ สามเณรวินัย  วรรณหา
๗/๐๕/๒๕๔๓

 วัดศรีเจริญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๐๕ สามเณรสุรายุทธ  จินดา
๓/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศรีเจริญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๐๖ พระประเสริฐ สาโม ศักดินา

์

๑๕/๑๐/๒๔๙๑
๒๖/๔/๒๕๔๖

วัดศรีมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๐๗
สามเณรพรพิทักษ์  บุญเต็ม

๒๑/๘/๒๕๔๔

 วัดศรีมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๐๘ สามเณรไตรภพ  ผลพะยุง
๒/๔/๒๕๔๕

 วัดศรีมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๐๙
พระสอน ขนฺติธมฺโม กิงแก้ว

่

๕/๙/๒๔๘๔ ๑๑/๓/๒๕๔๘
วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๑๐ พระธนวัฒน์ ถิรธมฺโม สุวรรณ์
๓๐/๓/๒๕๐๖ ๑๖/๖/๒๕๕๖

วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๑๑ พระนัฏพงษ์ จารุธมฺโม แซ่ตัง

้

๒๒/๙/๒๕๒๔ ๑๕/๕/๒๕๕๗
วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๑๒ พระอลงกรณ์ ิติาโณ เจริญศรี

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

๑๑/๕/๒๕๕๖
วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๑๓
สามเณรเอ็มร้อย  สีลาทอง

๒/๔/๒๕๔๕
 วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๑๔ สามเณรประพันธ์  หอมกลิน

่

๑/๕/๒๕๔๕  วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๑๕ สามเณรบุญจันทร์  พรมวงศ์ษา
๑๒/๓/๒๕๔๕

 วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๑๖ พระสุนันท์ เตชธมฺโม สรจักร
๙/๔/๒๕๒๑ ๓๑/๓/๒๕๕๖

วัดอมรินทราราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๑๗
พระประสาร โชติปฺโ สิงสีทา

๐๑/๐๑/๒๕๑๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดคันธวารี  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๑๘ พระธีรวัฒน์ สุรปโ ยางาม
๒๐/๓/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๖

วัดฐิตาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๑๙
พระพรมมา จตฺตมโล เทียมทัศน์

๕/๗/๒๔๘๓ ๒๔/๑/๒๕๕๖
วัดบุบผาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๒๐ พระอนันธชัย อิทฺธิาโณ เทียมทัศน์

๒๙/๑๐/๒๕๒๑
๑๑/๔/๒๕๕๘

วัดบุบผาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๒๑
พระจักรพันธ์ ธมฺมจาโร อนทวัตร

๒๑/๑๒/๒๕๓๕
๑๑/๒/๒๕๕๗

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๒๒
พระประคอง สุขุมาโล มูลแก้ว

๖/๔/๒๕๒๒ ๑๑/๔/๒๕๕๔
วัดปฐมวัน  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๒๓
พระสีนวน อธิจิตฺโต สุเต้

๑๙/๓/๒๔๙๖
๘/๓/๒๕๔๙ วัดสมสนุก  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๒๔
พระสำลี สุวิชาโต จันลา

๙/๕/๒๔๘๕ ๑๘/๔/๒๕๕๓
วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๒๕
พระอาทิตย์ ธมฺมวโร สาวะรีย์

๗/๕/๒๕๒๗ ๑๘/๔/๒๕๕๓
วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๒๖
พระสว่าง กนฺตสีโล ศรีสง่า ๑/๔/๒๔๘๘ ๓/๕/๒๕๕๔ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๒๗
พระสมชาย อาธิมุตฺโต สีพระจัน

๐๓/๑๐/๒๕๓๑ ๐๙/๐๙/๒๕๕๔

วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๒๘
สามเณรบุญแรม  พรมอินทร์แกัว

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๒๙
พระสุพรรณ วรโชโต จันเภา

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๓๐ พระพัฒนา ิตธมฺโม ศรีวะสุทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๓๑ พระกิตติศักดิ

์

อานนฺโท รืนเริง

่

๐๗/๐๖/๒๕๑๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗
วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๓๒
สามเณรอนุชิต  เถาว์แสน

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

 

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๓๓
สามเณรชัยชนะ  พุ่มระกา

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

 

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๓๔
สามเณรพีรศักดิ

์

 สิมส่วย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

 

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๓๕
สามเณรวัฒนา  แสงสุกวาว

๔/๙/๒๕๔๕
 

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๓๖ พระคำแพง กนฺตสีโร บุตรสมศรี
๗/๔/๒๕๓๓ ๑๗/๒/๒๕๕๕

วัดนาแมด  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๒๓๗
พระทองดำ จนฺทสาโร นรัตนะวังสา ๑/๑/๒๕๓๓

๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดนาแมด  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๓๘
พระณรงค์ชัย นรชโย มีศรี

๒๐/๖/๒๕๓๑ ๒๙/๔/๒๕๕๙
วัดนาแมด  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๓๙
พระวิโรจน์ ปฺุาคโม นนทะบุตร

๑๔/๐๘/๒๕๑๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดนาแมด  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๐ สามเณรชัชภัฎ  กรพิพัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 วัดนาแมด  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๑ พระชัยพร ติกฺขปฺโ ใจบุญ

๑๙/๐๑/๒๕๑๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๒
สามเณรพิทักษ์  ทรัพย์ประโคน

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

 

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๓
สามเณรจักรินทร์  อินทร์น้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๔
สามเณรประกาศิต  พิลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

 

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๕
พระสุนันชัย กตสาโร แก้วโท

๑๘/๕/๒๕๓๕ ๑๒/๔/๒๕๕๗
วัดบ๋าพอก  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๖ พระสิริธรรม ิตสีโล บุดดาลี

๓๐/๐๙/๒๕๑๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๕

วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๗
พระณรงสิทธิ

์

กิตฺติสาโร โสมเกษตรสรินทร์
๐๔/๐๕/๒๕๑๐ ๓๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๘
พระอมรเทพ อมรธมฺโม มุกดา

๒๘/๑๑/๒๕๓๖ ๒๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๙
พระเทวฤทธิ

์

าณสุทฺโธ แฝงโม้

๒๓/๐๓/๒๕๒๕ ๑๖-๙/๔/๒๕๕๘

วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๐ พระศุภวัฒน์ สุจิณฺโณ อนันต์

๑๗/๐๘/๒๕๓๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๑ พระผดุงศักดิ

์

จกฺกวีโร จักรภพเมฆินทร์ ๖/๒/๒๔๙๐ ๒๘/๗/๒๕๕๘
วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๒
สามเณรรพีพัฒน์  ประสานสิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๓
สามเณรศักดิชัย

์

 บุญชู

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๔
สามเณรสายฝน  กรองแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๕
สามเณรขันติศักดิ

์

 แก้วมณีวงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๖
สามเณรวีระชัย  รัตโน

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๗
สามเณรพยัตวาทิน  สุดดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๘
พระศักดิดา

์

กนฺตสีโล ทีฆะ

๑๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๙
พระศราวุธ มหาปฺุโ ขำคม

๒๕/๐๔/๒๕๓๔ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

วัดโพธิ

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๖๐ พระบัวกัน กนฺตสีโล จันทราศรี
๒๒/๗/๒๕๐๖

๒/๗/๒๕๕๗ วัดวังม่วง  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๖๑ พระประสิทธิ

์

อภิปาโล ราศี
๑๒/๗/๒๕๐๒ ๒๔/๔/๒๕๕๖

วัดสระบัว  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๖๒
พระประถม าณทีโป ศรีจันทร์นวน

๒๑/๐๗/๒๕๐๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๑

วัดเหนือ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๖๓ พระพัฒนพงษ์ อภินนฺโท พึงกิจ

่

๑๒/๑๑/๒๕๒๑

๒/๒/๒๕๕๕ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๖๔
พระศิริชัย ถาวโร บุญชาลี

๒๓/๔/๒๕๒๐
๔/๒/๒๕๕๕ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๖๕
พระหนูกร ิตวํโส ยอดเพชร ๖/๔/๒๕๒๐ ๑๕/๗/๒๕๕๖

วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๖๖ พระครูปยจารคุณ ปยธมฺโม ทองไทย

๑๒/๑๑/๒๕๐๗ ๑๔/๐๖/๒๕๒๘

วัดปาจันทราวาส  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๖๗
พระบุญเพ็ง ปภากโร สีหล้า ๓/๕/๒๕๐๖ ๔/๑/๒๕๔๙ วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๖๘
พระวัฒนา ปฺาทีโป วะสุขันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๒๑
๑๒/๓/๒๕๕๘

วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๖๙
สามเณรชาญชล  โคตะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 วัดถำเต่า  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๗๐
พระมนตรี นรินฺโท พนมภูมิ

๑๔/๐๑/๒๕๓๑
๖/๑๒/๒๕๕๗

วัดธชาวาส  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๗๑
พระอดิศักดิ

์

อธิปฺโ บุตรโท

๒๖/๑๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดธัมมปติฏฐาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๒๗๒
พระทวี กตคุโณ แจ้งจิตร

๒๒/๐๒/๒๔๙๓ ๒๒/๐๒/๒๕๕๖

วัดนำคำ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๗๓
พระอุดมศักดิ

์

กิตฺติโก คำภู

๑๘/๐๑/๒๕๓๓
๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๗๔
พระศักดิศรี

์

กิตฺติปาโล อมรสิน

๐๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๗๕
สามเณรพุทธศรี  กาสี

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

 วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๗๖
สามเณรธนายุทธ  พรจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

 วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๗๗
พระเมฆ กตสาโร ทองพิมพ์

๐๑/๐๖/๒๕๐๙ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดบ้านสมบูรณ์  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๗๘
พระอภิรักษ์ อาทโร ปตนา

๑/๐๕/๒๕๒๗ ๑๓/๗/๒๕๕๑
วัดบูรพา  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๗๙
พระอนุชิต ปริปุณฺโณ พิมพ์กันต์

๒๑/๑/๒๕๓๑ ๑๓/๓/๒๕๕๗
วัดบูรพา  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๘๐ พระไกรษร จารุธมฺโม สมจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๓๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๘๑ พระตัก อริโย มากอง
๒๑/๗/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๕๙ วัดปาศรีทองวนาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๘๒
พระสมนึก สมจิตฺโต มัสยมาส ๑/๑/๒๔๙๓ ๕/๒/๒๕๕๕ วัดพนานิวาส  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๘๓
พระประยูร คุตฺตจิตฺโต ทะนงค์

๒๙/๔/๒๕๑๑ ๒๓/๗/๒๕๕๓
วัดพระบรมธาตุ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๘๔
สามเณรอุดร  วงชมภู

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระบรมธาตุ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๘๕
สามเณรคฑาหัสต์  บ่อเพชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระบรมธาตุ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๘๖ สามเณรเจษฎากร  ช่วยสุข ๖/๖/๒๕๔๕  วัดพระบรมธาตุ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๘๗
พระวิจิตร ปภาโส รินทอง

๑๘/๐๒/๒๕๐๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๘๘
พระฉัตรชัย สุรปฺโ อภัย

๑๓/๑๑/๒๕๓๐
๒๘/๗/๒๕๕๐

วัดโพธิสระปทุม

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๘๙
พระคำพา อมโร ศรีพิมพ์

๑/๐๑/๒๔๙๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๓

วัดโพนสูง  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๙๐ สามเณรธวัชชัย  สงวนพิมพ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

 วัดภาราวาส  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๙๑
พระบุญสนอง อนตฺตโร พรมวัน

๑๑/๑๐/๒๕๒๐

๙/๔/๒๕๕๖ วัดเวินไชย  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๙๒
พระสำรอง สุรปฺโ บุตรคำ

๐๔/๑๑/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีตระการ  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๙๔
พระเฉลียว โกสโล เกษมจิตต์ ๑/๑/๒๕๐๓

๒๗/๒/๒๕๕๒
วัดศรีบูรพา  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๙๕
พระบัวพันทร์ สุภาจาโร ชาวเวียง

๒๕/๘/๒๕๑๐ ๑๘/๓/๒๕๕๕
วัดศรีบูรพา  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๙๖
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ชืนชม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดศรีบูรพา  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๙๗
สามเณรณัฐวุฒิ  จูมลี

๓๑/๓/๒๕๔๕

 วัดศรีบูรพา  

อบ ๔๓๖๐/๐๒๙๘
พระวัลธการ ิตรตโน หงษ์ทา

๑๒/๑๑/๒๕๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๒๙๙
พระครูสุทธิจันทโชติ จนฺทโชโต บุญเติม

๐๖/๐๓/๒๔๙๖ ๐๖/๐๓/๒๕๓๓

วัดศรีไสยาวาส  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๐๐ พระบุดดา ปฺาวโร สายเล็น
๘/๕/๒๕๑๒ ๑/๒/๒๕๕๒ วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๐๑ พระปรเมศวร์ านุตฺตโร ดีมาก
๒๔/๓/๒๕๓๖ ๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดสิงหาญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๐๒ พระสมศักดิ

์

โชติปฺโ สิถิระบุตร

๐๑/๐๗/๒๕๐๔ ๑๖/๐๑/๒๕๕๗

วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๐๓ พระรุ่งธรรม จกฺกวโร ศาลางาม

๑๔/๐๘/๒๕๑๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

วัดห้วยทีเหนือ  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๐๔ พระจิตติศักดิ

์

มหาวีโร สุยังกุล

๐๙/๐๘/๒๕๒๕ ๐๑/๐๘/๒๕๕๘

วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๐๕ พระณัฐพงษ์ ชินธมฺโม แก้วเนตร

๒๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดโนนสะอาด  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๐๖ พระชาญชัย สนฺตกาโย รัตนมูล

๑๑/๑๐/๒๕๒๑ ๑๓/๐๔/๒๕๕๒

วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๐๗
พระสุริยา สิริวณฺโณ ตรุณจันทร์

๒๗/๑/๒๕๑๗

๖/๗/๒๕๕๖ วัดดุมใหญ่  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๑๔

้



ศ.๔
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อบ ๔๓๖๐/๐๓๐๘ พระสิทธิชัย ติกฺขปโ ทวีทรัพย์
๑๘/๓/๒๕๑๐ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดโนนรังน้อย  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๐๙ พระปณณชัย ปยธมฺโม ศิริหงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๒๐
๒๑/๓/๒๕๕๗

วัดปาวิเวก  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๑๐ พระอดิศักดิ

์

ยโสธโร นีรสิงห์
๑๖/๙/๒๕๑๓ ๒๕/๖/๒๕๔๗

วัดโพนแพง  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๑๑ สามเณรภัทรพงษ์  กาลนาน

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

 วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๑๒ สามเณรอนุชา  บุรา

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

 วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๑๓ พระไชมุงคุณ จตฺตมโล ไชยะวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๓

๕/๔/๒๕๖๐ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๑๔ พระอนุชา ชาครธมฺโม สายจันดี
๒๑/๑/๒๕๓๕

๑/๕/๒๕๖๐ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๑๕ สามเณรวิษณุกร  ลัทธิรมย์
๓๐/๔/๒๕๔๑

 วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๑๖ พระณ็อก พรหมธมฺโม ไณ

๒๗/๐๓/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๔

วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๑๗
พระส่ง ปชฺโชโต เวิง

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๑๘ พระเสือน สิริสาโร เริน

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๑๙
พระเสก ปฺาสิริ โซ

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๒๐ พระอรุณ ชยสาโร วนานลินี

๐๒/๐๙/๒๕๓๙
๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๒๑ สามเณรเอียง  สรวย

๒๘/๐๓/๒๕๓๘

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๒๒
สามเณรเวืยง  ซง

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๒๓
สามเณรซ็วม  แสน

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๒๔
สามเณรเขง  กองดีน

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๒๕
สามเณรเพชร  เวือน

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๒๖ สามเณรโณ  บารัง

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๒๗
สามเณรยัวะ  ยา

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๒๘
สามเณรเมา  ไถ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๒๙
สามเณรสุข  วุธฑี

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๓๐ สามเณรณัฐพล  ศรีสว่าง

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๓๑ สามเณรอัษฎา  สาสี

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๓๒
สามเณรเทอดศักดิ

์

 ดวงพล

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๓๓
สามเณรประเสริฐศักดิ

์

 กองแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๓๔
สามเณรชาญณรงค์  กงศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๓๕
สามเณรอาณัติ  ชัยบุตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๓๖ สามเณรเธียน  เมียะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๓๗
สามเณรทินกร  ปดชา

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๓๘
สามเณรสุทธิชัย  ใจหล้า

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๓๙
สามเณรพินณะกร  นันตะวัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๐ สามเณรเกียรติชัย  ประชุมเหล็ก

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๑ สามเณรธนากร  วงละคร

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๒
สามเณรพัชระ  ไชยวงค์

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

 วัดหนองขุ่น  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐ / ๑๔
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อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๓
สามเณรณัฐวุฒิ  พรมสิน

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๔
สามเณรภาคภูมิ  หอมกลาง

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๕
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 คำโสภา

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๖ สามเณรเสา  สุวัณณ

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๗
สามเณรกฤษณะ  ตะเคียนเกลียง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๘
สามเณรพิชัย  นำกรอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๙
สามเณรนี  สีณา

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๕๐ สามเณรศุภกิจ  สายหล้า

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๕๑ สามเณรรัฐพล  กล้าหาญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๕๒
สามเณรปราโมทย์  ชาวสวย

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๕๓
สามเณรเมียน  สุวัณณเรียจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๕๔
สามเณรโชคสิริ  บัวงาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๕๕
สามเณรเรืองศรี  คงชาติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๕๖ สามเณรชาญณรงค์  โกศล

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๕๗
สามเณรปรีชา  เชือหอม

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๕๘
สามเณรปญญวัต  หนูทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๕๙
สามเณรทานตะวัน  ประชุมชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๖๐ สามเณรพีระพัฒน์  พรหมคุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๖๑ สามเณรประชานาท  สมานชืน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๖๒
สามเณรณัฐกิตต์  บุษบา

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๖๓ สามเณรธนพล  สถิติธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๖๔ สามเณรมับ  กึมเฮียง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๖๕ สามเณรธนาทรัพย์  พงษ์ลัดดา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๖๖ สามเณรพีรพงษ์  วาจาสัตย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๖๗
สามเณรธนธรณ์  คำใบ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๖๘ สามเณรนนทกานต์  บุญขวาง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๖๙
สามเณรณัฐพล  วันนา

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๗๐
สามเณรฉัตรชัย  ชมเมืองมิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๗๑
สามเณรธีรวัฒน์  แก้วสง่า

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๗๒
สามเณรฐานันดร  มิยะพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๗๓
สามเณรปรัชญาเมธี  ชัยเพ็ชร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๗๔
สามเณรกฤษนัย  หอมจิตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๗๕
สามเณรนิวัฒน์  คงแสนสี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๗๖
สามเณรปรเมศร์  กุลบุตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๗๗
สามเณรปยพงษ์  จันทนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  
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อบ ๔๓๖๐/๐๓๗๘
สามเณรนัฐพล  สุดเสน

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๗๙
สามเณรมีย  สุเจียต

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๘๐ สามเณรหิรัญ  แก้วเหลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๘๑ สามเณรธนากร  ผาดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๘๒
สามเณรล็อน  ไฬ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๘๓
พระไชยยงค์ จกฺกธมฺโม ผงทอง

๒๑/๑๐/๒๕๒๑

๗/๑/๒๕๕๖ วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๘๔
พระบรรจง ทินฺนวโร โล่ห์ปอง

๑๗/๑/๒๕๓๐ ๑๒/๗/๒๕๕๘
วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๘๕
พระสิทธิชัย กิตติคุโณ เนือนวล

้

๖/๑๐/๒๕๑๘ ๑๑/๔/๒๕๕๗
วัดหนองหลัก  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๘๖ สามเณรสุริยะ  ทองคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดหนองหลัก  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๘๗
สามเณรธนชัย  เชยชิด

๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองหลัก  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๘๘
พระวีระ ปภาโต ชมชืนธนโชค

่

๔/๙/๒๕๐๑ ๑๐/๗/๒๕๕๖
วัดถำคูหาสวรรค์  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๘๙
พระสมพงษ์ วชิโร ทองวงค์

๑/๙/๒๕๑๙ ๒๐/๒/๒๕๔๐
วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๙๐ พระตะวัน กนฺตสีโล วาทะพุกกณะ

๑๖/๐๗/๒๕๑๒ ๒๗/๐๕/๒๕๕๖

วัดเชียงแก้ว  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๙๑ สามเณรธรรมนูญ  เบ้างาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโนนงาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๙๒
พระสัมฤทธิ

์

ิตาโณ แก้วมัน

่

๐๖/๑๒/๒๕๑๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดโนนจิก  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๙๓
พระสิงห์คูณ มหาปฺุโ บำรุง

๐๙/๑๒/๒๕๒๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดโนนจิก  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๙๔
พระจักรพันธ์ ขนฺติธมฺโม คำสุข

๐๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนจิก  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๙๕
พระกบินทร์ สุทฺธสทฺโธ ใจใหญ่

๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๙๖
สามเณรวีระ  นรมาตย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

 วัดศรีชมภู  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๙๗
พระวสันต์ สุขิโต ชัยนามน

๒๐/๐๙/๒๕๑๗
๐๖/๐๑/๒๕๕๕

วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๙๘
พระสมผล อุตฺตมชาโต ศรีเฉลิม

๒๕/๐๓/๒๕๐๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๖๐/๐๓๙๙
สามเณรทัศไนย์  ศักดิพงษ์

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๐๐ สามเณรปยวัฒน์  บุญยิม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหนองเปด  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๐๑ พระขันทอง าณวีโร บุญช่วย ๓/๙/๒๕๑๖ ๖/๑๑/๒๕๕๙
วัดแก่งศิลา  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๐๒ พระจงใจ านิโย แน่นดี
๘/๑๐/๒๕๐๑ ๑๑/๗/๒๕๕๘

วัดเดือโดม

่

 

อบ ๔๓๖๐/๐๔๐๓ พระพนินัทร ตปสีโล รองสำลี
๖/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิไทร

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๔๐๔ พระบุญศรี กิตติวโร หอมเย็น
๒๔/๖/๒๔๙๙ ๑๔/๗/๒๕๕๕

วัดวารีอุดม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๐๕ พระชัยมงคล มงฺคลิโก พรหมเย็น

๑๕/๑๐/๒๕๑๗ ๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วัดวาลุการาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๐๖ พระวีระศักดิ

์

พุทฺธสาโร อำรุงสกุลรัฐ

๑๔/๑๒/๒๕๓๐ ๓๑/๑๐/๒๕๕๓

วัดศรีสว่าง  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๐๗
พระพสิษฐ์ปณรรฆ ภูริปโ แพงทรัพย์

๑๓/๑/๒๕๒๖
๒/๘/๒๕๕๕ วัดศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๐๘ พระไพศาล มหาวีโร สืบสี
๑๐/๖/๒๕๑๔ ๔/๑๑/๒๕๕๕

วัดสนามชัย  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๐๙ พระศักดา อาภากโร สืบวงศ์
๒๖/๑/๒๕๓๑ ๒๔/๑/๒๕๕๖

วัดสร้างแก้วใต้  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๑๐ พระบุญจันทร์ ขนฺติวโร ทีเงิน
๑๓/๓/๒๕๐๗ ๒๗/๔/๒๕๕๗

วัดสร้างแก้วเหนือ  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๑๑ พระวิชิตพงษ์ นิปโถ แผงงาม
๓๑/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดสร้างแก้วเหนือ  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๑๒ สามเณรพงษ์พิทักษ์  ตะติยะสุนทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดสวนสวรรค์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๔๑๓ สามเณรอรุณ  ไชยธานี
๒๑/๑/๒๕๔๔

 วัดกุดวารี  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๑๔ พระประครอง โฆสธมฺโม ชนิวงศ์
๒๘/๔/๒๕๒๕ ๒๑/๓/๒๕๕๘

วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๑๕ สามเณรบุญชู  ละเลิศ
๙/๒/๒๕๔๔

 วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๑๖ พระถวิล กลฺยาโณ บัณฑิตย์

๑๙/๐๒/๒๕๒๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดโชติการาม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๑๗
พระสมดี สุจิตฺโต ทองแกม

๕/๖/๒๔๙๓ ๘/๓/๒๕๕๘ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๑๘ สามเณรปริญญา  เม็ดไธสง
๒๒/๙/๒๕๔๔

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๑๙ สามเณรเกียรติชัย  สร้อยศรี
๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๒๐ สามเณรอัษฎาวุฒิ  ชมทอง
๒๑/๕/๒๕๔๕

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๒๑ สามเณรวีระพล  พรุ่งแสง
๘/๖/๒๕๔๕

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๒๒
สามเณรบุญส่ง  ยอดแสนคำ

๒๕/๙/๒๕๔๕

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๒๓
สามเณรรชานนท์  การกล้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๒๔
สามเณรมนตรี  สิงห์ขัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๒๕
พระจรัส กิตฺติปฺโ ดวงจินดา

๐๙/๐๙/๒๕๐๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๔

วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๒๖ สามเณรนพดล  ทองเหลือง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๒๗
สามเณรชัยวัฒน์  ทิวาพัฒน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๒๘
สามเณรอนุชา  สายเหมาะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๔๒๙
สามเณรจิรายุ  นามสมดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๔๓๐ พระบัวผัน อธิจิตฺโต เสมามิง

๓๐/๑๑/๒๕๑๙ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดปาทุ่งบุญ  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๓๑ พระอินทร์ตา ธีรวํโส อานนท์
๗/๙/๒๔๘๗ ๒๕/๕/๒๕๕๔

วัดโพธาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๓๒
สามเณรญาณกวี  บุพศิริ

๑๖/๔/๒๕๔๒

 วัดโพธาราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๓๓
พระสุริยาวุฒิ อนาลโย พินธุรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๖

วัดโพธิตาก

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๔๓๔
สามเณรพีรพงษ์  แก้วเอียม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๓๕
พระณรงค์ ปฏิภาโณ ขุนวิเศษ

๐๘/๐๗/๒๕๒๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๓๖ พระอนุวัตร กิตฺติปฺโ แก้วสนิท

๐๑/๐๒/๒๕๓๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๓๗
พระเกษม ธมฺมจารี พรหมสุขันธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๐๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๓๘
พระไชยา ผลปฺโ กอคุณ

๒๓/๐๗/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๓๙
พระฉัตรชัย ถาวโร หอมศรี

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๔๐ พระสุวัฒน์ วรจิตฺโต โตสนัน

่

๑๙/๐๒/๒๕๒๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดสว่างวงเจียม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๔๑ พระศักดิศรี

์

ปฺาธโร สิงหธรรม
๕/๐๔/๒๕๔๑ ๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๔๒
สามเณรวีระพันธ์  มากดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

 วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๔๓
พระปวริศร์ ปวริสฺสโร ญาณศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๑๖
๒๐/๓/๒๕๕๕

วัดคำกลาง  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๔๔
พระอนุวัฒน์ จนฺทธมฺโม แห้วศรี

๑๙/๐๑/๒๕๒๕ ๑๗/๑๐/๒๕๕๑

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๖๐/๐๔๔๕
สามเณรศราวุฒิ  เล็งไธสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๖๐/๐๔๔๖ สามเณรศุภมิตร  ปะตังถาโต

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๖๐/๐๔๔๗
สามเณรวรวุฒิ  แก้วพวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๓๖๐/๐๔๔๘
สามเณรกัลชาญ  สุทธิประภา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๓๖๐/๐๔๔๙
พระอธิการ เจษทศักดิ

์

จารุวณฺโณ แสงมาศ
๒๒/๙/๒๕๐๙ ๑๒/๗/๒๕๓๕

วัดคำวังยาง  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๕๐ พระสายัน านวโร สุระพี

๑๕/๑๐/๒๕๑๙
๒๘/๒/๒๕๓๙

วัดนิคมสังฆสามัคคี  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๕๑ พระอารมณ์ กนฺตวีโร สืบสนิจ

๑๖/๑๒/๒๕๑๖

๕/๕/๒๕๕๓ วัดศรีอุดม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๕๒
พระอธิการ สมิง มหาวิริโย ศิริสาย

๒๘/๐๖/๒๕๒๒ ๐๕/๐๓/๒๕๕๕

วัดสระแก้วรังษี  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๕๓
พระวรยศ วณฺณภาโส วรรณประภา

๐๒/๐๖/๒๕๐๘ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๕๔
สามเณรธีระศักดิ

์

 สวัสดิประภา

์

๖/๕/๒๕๔๔  วัดดอนชาด  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๕๕
สามเณรนพรัตน์  จันปุย

๖/๘/๒๕๔๔
 วัดดอนชาด  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๕๖ สามเณรณัฐพล  คำสว่าง
๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดดอนชาด  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๕๗
สามเณรกัณชมินนท์  ด่านขุนทด

๑๒/๓/๒๕๔๕

 วัดดอนชาด  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๕๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ดวงลิดี
๒๓/๖/๒๕๔๕

 วัดดอนชาด  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๖๐ พระสาคร ขนฺติโก สมพงษ์
๑๙/๔/๒๕๑๙ ๒๒/๘/๒๕๕๕

วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๓๖๐/๐๔๖๑ พระศักดา ธิตธมฺโม บานชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๒๗
๒๘/๓/๒๕๕๗

วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๖๒ พระศักดิชัย

์

กิตฺติาโณ ปกขิพันธ์
๒๕/๕/๒๕๓๔

๗/๔/๒๕๕๘ วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๖๓ พระศรายุทธ สุทฺธิาโณ ชาติไทย
๒๑/๙/๒๕๓๖

๗/๔/๒๕๕๘ วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๖๔ พระศรีสุวรรณ อตฺถเมธี จันทฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

๕/๕/๒๕๕๘ วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๖๕ สามเณรปรีดา  โพธิเย็น

์

๑๐/๒/๒๕๔๓

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๖๖ สามเณรนครินทร์  กลมเกลียง

้

๒๕/๕/๒๕๔๓

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๖๗
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เหล่าคะเน
๔/๕/๒๕๔๔

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๖๘ สามเณรอาทิตย์  เชืออ่อน

้

๗/๑๒/๒๕๔๕

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๖๙
พระทรงวิทย์ เทวธมฺโม แจ้งจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๑/๒๕๕๗

วัดหนองปาพง  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๗๐
พระธนกฤต สุขุมาโล ไชยเศรษฐ์

๑๘/๐๕/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองปาพง  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๗๑
พระอธิการ ไทฑูรย์ สุทนฺโต ผิวจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๑๐

๔/๓/๒๕๔๙ วัดใหม่สารภี  

อบ ๔๓๖๐/๐๔๗๒
พระสมบูรณ์ สมลาโภ พิมพา

๒/๘/๒๕๒๑
๑๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดโนนสูงสุทธาวาส  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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