
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๔๔๘ รูป ขาดสอบ ๑๒๗ รูป คงสอบ ๓๒๑ รูป สอบได้ ๓๐๓ รูป สอบตก ๑๘ รูป (๙๔.๓๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระบุญช่วย โชติปฺโ เถาว์ถ่อน

๑๑/๐๙/๒๔๘๗
๒๑/๑/๒๕๖๐

เก่านำคำ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระธีระพงษ์ ธีรปฺโ ผิวอ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คำพะโอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระปญญา ปฺาทีโป สมสะอาด

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐

คำพะโอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรปญญพนต์  จงบริบูรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

 คำพะโอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรธีระพันธ์  พูลคุณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

 คำพะโอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระโสภา ถาวรสทฺโธ แสงบุญ

๒๒/๐๓/๒๕๑๕ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

โคกกอก  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระทุ่งศักดิ

์

ภทฺทธมฺโม พรมหากุล

๒๖/๐๙/๒๕๒๑ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

โคกกอก  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระจรัส ขนฺติวโร ไชยมาศ

๒๒/๐๑/๒๕๓๐ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐

โคกกอก  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระมโน จนฺทสาโร ยิมใส

้

๒๖/๐๙/๒๕๓๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

โคกค่าย  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรคำหล้า  ทานุมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

 โคกค่าย  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระนภา ขนฺติโก ไสยศาสตร์

๒๓/๐๒/๒๕๓๒ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

โคกสำราญ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระสุโธทน สุวโจ ทองแถม

๐๘/๐๓/๒๕๑๑ ๒๙/๑๒/๒๕๕๑

ดอนแดง  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระบุญยงค์ พยตฺโต แสนสุข

๒๗/๐๒/๒๕๑๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖

ดอนแดง  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระเทียง

่

นิปุโณ บุญงาม

๑๘/๐๕/๒๕๑๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ดอนแดง  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระอุดร ปยธมฺโม คนไว

๒๒/๑๑/๒๕๒๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

ดอนแดง  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระไพรินทร์ จารุธมฺโม การันต์

๑๘/๑๑/๒๕๒๔ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

ดอนหวาย  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระอานนท์ ปฺาวชิโร สามนคร

๐๘/๐๗/๒๕๓๖ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระกนกศักดิ

์

คมฺภีโร นามบุดดี

๒๗/๐๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระฐาปกรณ์ วชิโร ปาปะเขา

๒๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระบวรทัต ชาคโร กันยะสินธุ์

๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

เทพมงคล  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระสุริยา าวโร สายปน

๒๔/๐๙/๒๕๑๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

เทพมงคล  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรจักกรี  สุวะไกร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 เทพมงคล  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระสมพงษ์ านวโร นามสุขี

๒๘/๑๒/๒๕๑๔ ๒๓/๐๖/๒๕๕๗

ธรรมรังสี  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระวุฒิชัย ชาคโร ทิพดารา

๑๗/๐๓/๒๕๑๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมรังสี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๑ / ๑๐

้
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อจ ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระสะอาด มหาวีโร ตาทอง

๒๓/๐๗/๒๕๐๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมรังสี  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๒๖
พระสุนทร เขมจาโร มาตพันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๑๑ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมรังสี  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๒๗
พระศานุสิทธิ

์

จารุธมฺโม สักดิสกุลทิมย์

์

๒๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมรังสี  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระสายันต์ ปภากโร จันลาภา

๑๔/๐๘/๒๕๔๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

นาเรือง  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระธงชัง เทวธมฺโม วันคำ

๑๐/๐๓/๒๕๐๔ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

นาเรือง  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรเอกกมล  ศักดินู

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

 โนนโพธิ

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระประยูร สนฺตจิตฺโต อาริจิต

๒๙/๑๒/๒๕๑๖
๒๙/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระทองคำ ธมฺมธีโร มะโนรี

๒๔/๐๖/๒๕๐๗ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระสมสนุก อภินนฺโท อินอ่อน

๒๓/๑๒/๒๕๑๓
๒๕/๐๔/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระศิษย์นภา วิสารโท เทียงทอง

่

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระเกียรติคุณ ขนฺติโก เผือกอ้น

๑๗/๐๘/๒๕๓๔
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระประหยัด อภินนฺโท สามาอาพัฒน

๑๗/๐๒/๒๔๙๑ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระอภิวัฒน์ ปสนฺโน ภาชะรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๒๘ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระเดือน จนฺทสโร หวังดี

๐๘/๐๔/๒๔๙๖ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระดาวแดง ยโสธโร จันทรศรี

๐๕/๐๘/๒๕๑๔ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระประกาล เตชธมฺโม กุระจินดา

๒๕/๐๙/๒๕๐๔ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระเดช ปภากโร ภาชะรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๐๗ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระทวี สุภาจาโร ไชยบุตร

๑๐/๐๓/๒๕๐๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระสวา ขนฺติธมฺโม จันทร์แรม

๑๙/๐๙/๒๕๑๖ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรประจวบ  นาน้อย

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรสุเมธ  รองทรัพย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

 โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรสมบัติ  กิริยางาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

 โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรปริญญา  ลีคำงาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

 โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรชัยพร  โฉมเฉลา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรสรวิชย์  ทานุมา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 ราสิยาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรสหรัฐ  เสมอจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

 ราสิยาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระณัฐกรณ์ กนฺตสีโล ลาภสาร

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๘

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระชิตพล ชุตินฺธโร มณีสาย

๑๔/๐๙/๒๕๔๐ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระวันชัย มหาปฺโ สอนพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๒๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ศรีโพธิชัย

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระสายัณต์ โชติธมฺโม อุทิตะสาร

๑๔/๐๙/๒๕๑๒ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

สระเกษ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรเอกรินทร์  สัมฤทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 สระเกษ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรโชติวัฒน์  กุลแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 สระเกษ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรคเชนทร์  หลาทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

 สระเกษ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรปญจพล  คนไว

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 สระเกษ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรเอกรัตน์  บึงยาว

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 สระเกษ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒ / ๑๐

้
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อจ ๔๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรณัฐชัย  ไชยมาตย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 สระเกษ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรยศธร  ชำนาญ

๘/๑/๒๕๔๓
 หนองขาม  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรศิวะ  ยวงไธสง

๑๘/๙/๒๕๔๖

 หนองขาม  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรณัฐณรงค์  ผิวอ่อน

๒๔/๓/๒๕๔๘

 หนองขาม  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระสถิตย์พงษ์ ติสฺสโร อมรมเอือ

้

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองตาใกล้  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระอุเทน ทิวากโร ประจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองตาใกล้  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระทรงธรรม ธมฺมวโร บุญหาญ

๐๑/๑๑/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองตาใกล้  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรพิทยา  ศรีสัมพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

 หนองตาใกล้  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระบัวล้อม จกฺกวโร แก้วตา

๑๗/๐๓/๒๕๑๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

หนองมะแซว  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระสังเวียน กนฺตธมฺโม แก้วเพชร

๐๘/๐๕/๒๕๒๐ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

หนองแสง  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระธรรมนิตย์ อรุโณ ธนานุประดิษฐ์

๑๕/๖/๒๕๐๘ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองแสง  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระพรหมมินทร์ ติสฺสโร แสงงาม

๒๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

หนองแห่  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระอภิรักษ์ ปภสฺสโร พระสุรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

หนองแห่  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระชัยณรงณ์ กนฺตสีโล สายจันดี

๐๗/๐๙/๒๕๒๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองแห่  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรสุพจน์  สันตะวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

 หนองแห่  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรชิษณุพงศ์  ประดับพรม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

 หนองแห่  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระวีระศักดิ

์

สนฺตมโน ทองแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๓๐ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระสำลี อภิปุณฺโณ โมระดา

๒๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยร่องคำ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระเกรียงไกร กิตฺติาโณ บุญภาย

๒๗/๙/๒๕๑๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อำนาจเจริญ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระพันธ์เลิศ โชติปฺโ วันชัย

๑๕/๑/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อำนาจเจริญ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระฉลองชัย ปฺาวโร โลหะสาร

๑๖/๑/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

อำนาจเจริญ  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระเกียรติพงษ์ อุตฺตโม บุตรลา

๐/๒/๒๕๓๕ ๒๕/๑/๒๕๖๐

โนนศิลา  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระนราธิป นราธิโป ประชุมเหล็ก

๐/๔/๒๕๓๘ ๒๓/๒/๒๕๖๐

โนนศิลา  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระอนุสรณ์ านุตฺตโร แสนคูณ

๐/๗/๒๕๒๗ ๗/๓/๒๕๖๐
โนนศิลา  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระตณะชัย เตชปฺโ แก้วลา

๐/๑๒/๒๕๓๗
๘/๗/๒๕๖๐

โนนศิลา  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระพรรธวัช วราโณ พวงน้อย

๐/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๖๐

โนนศิลา  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรพลพล  ยางเครือ

๔/๔/๒๕๔๗
 พุทธรักษา  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระธนชิต าณทีโป ผุเพชร

๒/๖/๒๕๓๕ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ศรีวิไล  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระณัฐนวุฒิ ยสินฺธโร โคตตะ

๑/๖/๒๕๓๗
๔/๗/๒๕๖๐

ศรีวิไล  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรอภิรักษ์  ปตไตร

๕/๙/๒๕๔๗
 ศรีวิไล  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรวัฒนชัย  พรมโคตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีวิไล  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระฐนินทร์ อภินนฺโท อาษาเหลา

๒๗/๕/๒๕๒๐ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระศรีนคร จกฺกวโร สุดเสน

๑๖/๖/๒๕๓๐
๔/๔/๒๕๕๔

สว่างอารมณ์  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระจอมพจน์ สุภทฺโท พิมสาร

๒๓/๙/๒๕๓๑

๙/๔/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรสมบัติ  ร่วมทรัพย์

๓/๑๒/๒๕๔๓

 สายนาดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๓ / ๑๐

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระอะรี สิริจนฺโท ห่อดี

๐/๒๐/๒๕๑๗
๙/๖/๒๕๖๐

หินกอง  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระอภิเชฐ ขนฺติสมฺปนฺโน ไชยสมคุณ

๕/๖/๒๕๓๘ ๑๙/๓/๒๕๖๐

จันทรังษี  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระสิทธิศักดิ

์

สีลเตโช ภาษาดี

๑๔/๓/๒๕๔๐ ๑๙/๓/๒๕๖๐

จันทรังษี  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระสุริยะกานต์ ถิรธมฺโม โคกโพธิ

์

๒๘/๓/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

จันทรังษี  

อจ ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระศุภฤกษ์ สุขกาโม โชติชัย

๓๐/๕/๒๕๔๐
๙/๗/๒๕๖๐

จันทรังษี  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระหิรัญ ปภาโส วิมลคำ

๒/๔/๒๕๑๓ ๒๕/๓/๒๕๖๐

นาหว้า  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระศรายุทธ สุเมโธ มีศรี

๑/๔/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

นาหว้า  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระบัญชา ธมฺมโชโต ปราณี

๒๒/๗/๒๕๒๘

๙/๗/๒๕๖๐
โนนงาม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระสุวัธชัย วิสุทฺธสาโร งัดสันเทียะ

๑/๑๐/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

โนนสำราญ  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระอนุชิต สุทสฺสโน แก้วอาสา

๖/๓/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกพระ  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระสมชัย อนีโฆ ชนะพล

๒๒/๑๒/๒๕๑๑

๓/๑/๒๕๖๐
วัดสุทธิกาวาส  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระอานนท์ ปฺาวชิโร เพ็ชดี

๕/๕/๒๕๓๗ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ศรีชมภู่  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระกรกฏ โสภณปฺโ สาคร

๓๐/๑๑/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีชมภู่  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระสนัน

่

านิโย ขันธวิชัย

๑๒/๔/๒๕๐๔ ๒๐/๑๐/๒๕๕๗

ศรีสุข  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระจักราวุฒิ กนฺตสีโล เชือนิล

้

๑๑/๑/๒๕๓๖ ๑๘/๔/๒๕๖๐

ศรีสุข  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระสม สติสมฺปนฺโน ขันบุ

๕/๕/๒๕๐๒ ๔/๗/๒๕๖๐
หนองแสง  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระกรี จนฺทสาโร สารพันธ์

๗/๔/๒๕๓๑
๔/๗/๒๕๖๐

หนองแสง  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระธนายุทธ จิตฺตกาโร พุทธรัตน์

๑๑/๔/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

หนองแสง  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระติณณภพ อภินนฺโท เกิดมงคล

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

๒๐/๖/๒๕๖๐

ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระพรชัย ปฺาวุโธ ถานันดร

๒๐/๑/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๖๐

ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระวรรณศักดิ

์

วฑฺฒนาโณ แก่นทอง

๑๙/๔/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ห้วยงูเหลือม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระชัยสิทธิ

์

เตชธมฺโม พอชมภู

๑๓/๗/๒๕๑๑

๑/๗/๒๕๖๐
อนงคาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระบัณฑิต จนฺทูปโม ไพยะกาญจน์

๒๐/๔/๒๕๓๒
๑/๗/๒๕๖๐

อนงคาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระทระนัน ปภสฺสโร พิมเสน

๘/๘/๒๕๒๐ ๙/๔/๒๕๕๙
อัมพวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรพัฒนกิจ  ไชโยธา

๑๖/๖/๒๕๔๗

 อัมพวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรเสฏฐวุฒิ  ทองแลง

๒๘/๖/๒๕๔๗

 อัมพวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรพงศกร  ไชยคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 อัมพวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรศักดิดา

์

 โพธิพันธ์

๒๐/๔/๒๕๔๔

 อัมพวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรวีรพล  มุทาพร

๒/๘/๒๕๔๗
 อัมพวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระพิชญา าณวโร วงศ์จันทา

๑๙/๐๓/๒๕๒๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

เขมาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรเขมทัต  โสวิชัย

๑/๑๒/๒๕๔๔

 เขมาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรณัฐวุฒิ  สุพรรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 ไชยาติการาม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระกิตติศักดิ

์

สิริสาโร ยุวบุตร

๑๘/๐๔/๒๕๑๒ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

ตรีอรุณรัตน์  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรทีรวัฒน์  บุญรอด

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

 ตรีอรุณรัตน์  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระธนู ธมฺมวโร รักสุด

๒๓/๐๓/๒๕๒๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๔ / ๑๐

้
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่
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อจ ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรศุภกร  สินศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรไชยา  เจริญพาณิชย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระทองดี อกิฺจโน ขาวผิว

๒๐/๑๐/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

บูรพา  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระอาทิตย์ อาภากโร นามวิชัย

๒๒/๙/๒๕๓๔

๙/๔/๒๕๖๐
ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระพงษ์ประกร กตธมฺโม อนันยชพันธุ์

๑๙/๕/๒๕๔๐ ๒๓/๕/๒๕๖๐

ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรสรายุทธ  บุญเมือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรภูมิทัศน์  หงษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรสุรเดช  พรมรักษา

๗/๘/๒๕๔๖
 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรทรงพล  วิเศษสุทธิ

์

๒๕/๑/๒๕๔๗

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรทัศกรณ์  ศรสันติ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรวุฒิชัย  โพธิคำทึง

์

๒๘/๕/๒๕๔๗

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรฤกษ์ชัย  บุญมาก

๒๒/๖/๒๕๔๗

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรเทพประทาน  ทองน้อย

๔/๕/๒๕๔๘
 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรเจษฎากร  วงค์แดง

๑๐/๘/๒๕๔๗

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรสักดิสิทธิ

์ ์

 ศรีชมภูพาน
๒/๖/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรอัษฎายุทธ  คริจันทร์

๙/๑๐/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรอัษฎาวุธ  คริจันทร์

๙/๑๐/๒๕๔๖

 ปจฉิมวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระอานนท์ ธมฺมวโร อุบาลี

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาตำแย  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรวิชาญ  อินทฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๓๕

 ปาตำแย  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระสุทิน กนฺตสีโล พิมพาลัย

๑๕/๑/๒๕๑๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระจันที ธมฺมทินฺโน มาธฤทธิ

์

๔/๑๒/๒๕๒๓ ๑๘/๖/๒๕๖๐

พระเหลาเทพนิมิต  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระชัยณรงค์ ยโสธโร พรมน้อย

๒๗/๐๔/๒๕๓๑
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรธีระเดช  วงสามารถ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

 โพธาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระสุริยา เตชธมฺโม ศิลชาติ

๑๘/๐๒/๒๕๓๒ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระปญญา เตชปฺโ ธิมาทาน

๐๖/๐๔/๒๕๐๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระวรานนท์ ธมฺมทีโป พาเสน่ห์

๒๐/๐๔/๒๕๒๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระชาญณรงค์ อภิวฑฺฒโน กุลศรี

๑๖/๑/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
มิคคาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระญาณทีปต์ อาจารสุโภ แก้วกัณหา

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
มิคคาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระพลพัฒน์ มนฺติโก คมขาว

๔/๑๑/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
มิคคาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรสมชาย  กมณีย์

๒/๔/๒๕๔๗
 มิคคาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรภาณุพงษ์  สารภัย

๒๘/๙/๒๕๕๓

 มิคคาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระวิฑูรย์ ิตธมฺโม โกกะพันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๒๑

๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรศุภกร  ชารีศรี

๙/๙/๒๕๔๗
 สว่างโสภิตาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระพรศักดิ

์

วรธมฺโม แสวงพันธ์

๗/๑๑/๒๕๒๗ ๑๕/๖/๒๕๖๐

กุงชัย  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระยุทธพงษ์ อธิปฺโ พ่อสียา

๒๐/๑๒/๒๕๒๘
๑๕/๕/๒๕๖๐

ชมภูกุดสิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระอภิทักษ์ ฉนฺทธมฺโม ปฏิโชติ

๑๐/๑๒/๒๕๒๘

๒๐/๗/๒๕๖๐

ชมภูกุดสิน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระสัญชัย คุณกาโร วันชัย

๒๐/๔/๒๕๓๖ ๒๐/๗/๒๕๖๐

ชมภูกุดสิน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระแสวง ถาวโร แสนโท

๑๒/๘/๒๕๐๙ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ดอนชี  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระสราวุธ วิสารโท คชพรม

๑๓/๓/๒๕๑๗

๖/๗/๒๕๖๐
นาอุดม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรสำราญ  วรรณเพชร

๒๘/๘/๒๕๑๑

 นาอุดม  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระสงวนศักดิ

์

สิริคุตฺโต ประทุมชาติ

๒๕/๖/๒๕๒๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

โพธิศิลา

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระพงษ์พัฒน์ อภินนฺโท ทองชุม

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

๑๘/๖/๒๕๖๐

ฟาห่วน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระจำป ิตเมโธ อาจอุดม

๒๒/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๖๐

ไร่ขี  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระอรัญ อานนฺโท นิลแสง

๖/๙/๒๕๓๕
๗/๔/๒๕๖๐

วัดดงบัง  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระวัทธิกร วิมโล สายศักดิ

์

๑๖/๔/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

วัดดงบัง  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระศรายุทธ สีลเตโช แสนโท

๑๖/๔/๒๕๒๓ ๑๖/๑/๒๕๕๘

วัดดอนชี  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระเกรียงไกร จกฺกวโร อุ่นงค์

๒๗/๓/๒๕๓๖ ๑๓/๔/๒๕๖๐

วัดดอนชี  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระรัตนพล รตฺนโชโต อัศวภูมิ

๒๕/๔/๒๕๔๐ ๑๓/๔/๒๕๖๐

วัดดอนชี  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระธวัชชัย จรณธมฺโม สร้อยสิงห์

๒๗/๒/๒๕๓๒ ๒๗/๖/๒๕๕๓

วัดเหล่าฝาย  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระจันทรจัก กิตฺติภทฺโท บุญสอด

๒๑/๑/๒๕๒๓ ๒๐/๗/๒๕๕๘

วัดเหล่าฝาย  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระธีระพงษ์ ธีรปฺโ บุญเสริฐ

๑๖/๑๐/๒๕๒๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

วัดเหล่าฝาย  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระชิตชัย ชยธมฺโม ละออ

๒๗/๒/๒๕๑๙ ๒๒/๑/๒๕๖๐

วัดเหล่าฝาย  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระผล ปภาโส ภาษี

๑๒/๓/๒๕๒๓
๘/๔/๒๕๕๗

หนองหิง

้

 

อจ ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระธีรภัทร์ ฉนฺทธมฺโม พานทอง

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

๒/๓/๒๕๖๐
อัมพวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระมติมนต์ อาสฺสโร ประจอจหอม

๑๑/๗/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระวิรัตน์ สมพโล บุดดีวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๒๘

๗/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระศักดิศรี

์

สมจิตฺโต พูลทรัพย์

๒๖/๒/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรธนทัศน์  ธะณะศิลป

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 อำนาจ  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรเอกกฤษณ์  หล้าหิบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 อำนาจ  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรธเนศวร  สีกาลัง

๒/๑๑/๒๕๔๕

 อำนาจ  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรมติมนต์  ใจตรง

๒๗/๗/๒๕๔๔

 อำนาจ  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระศุภสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต หนาดคำ
๙/๔/๒๕๒๕ ๒๐/๖/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระไชยา ขนฺติวโร ไชยจันทร์

๓๐/๘/๒๕๒๕ ๑๕/๑/๒๕๖๐

คึมข่า  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระทองอินทร์ ยตินฺธโร เกิดมี

๑๕/๑๐/๒๕๒๖
๑๕/๑/๒๕๖๐

คึมข่า  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระสมชาย สุภาจาโร สุขไชย

๑๓/๑๐/๒๕๒๑
๑๘/๓/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระจักรพงษ์ เขมจาโร นุกาศรัมย์

๒๙/๗/๒๕๑๗
๓๐/๓/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระมานพ นรินฺโท นุกาศรัมย์

๒๗/๘/๒๕๒๑
๓๐/๓/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระวิสันต์ จารุธมฺโม ชาวนาผือ

๒๖/๑๒/๒๕๓๘

๓๐/๓/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระกฤษฎาพงษ์ จารุวณฺโณ เทียบคำ

๒๒/๑๒/๒๕๓๕

๒๘/๔/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

อจ ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระถาวร ยสินฺธโร เนาวนิตย์

๙/๒/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
โคกสะอาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๖ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อจ ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระประกาศิต อินฺทวณฺโณ ทองโกฏิ

๒๓/๙/๒๕๓๓ ๒๘/๔/๒๕๖๐

ตาลเลียน  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระตระกูลศักดิ

์

รวิวณฺโณ พุทธิวงศ์
๕/๔/๒๕๓๔ ๒๘/๔/๒๕๖๐

ตาลเลียน  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระวีระศักดิ

์

มหาปฺุโ ชุ่มชืน

่

๒/๖/๒๕๓๗ ๒๘/๔/๒๕๖๐

ตาลเลียน  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรวิเชียร  กัลยามังฉา

๒๐/๗/๒๕๔๗

 นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรณัฐวุฒิ  ร่วมสุข

๔/๒/๒๕๔๗
 นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรธนานนท์  สินสุทา

๖/๙/๒๕๔๗
 นาไร่ใหญ่  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระอนุชา นาถกโร พิมพ์ลัย

๒๓/๕/๒๕๓๕

๑/๓/๒๕๖๐
โนนสูง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระดนัย ธมฺมธโร จันทะสาย

๒๕/๓/๒๕๓๘ ๑๒/๔/๒๕๖๐

โนนสูง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระจตุพร จตฺตมโล โสมอินทร์

๒/๕/๒๕๓๘ ๑๒/๔/๒๕๖๐

โนนสูง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระบุญชัย กิจฺจสาโร วงค์นางาม

๑๑/๑๑/๒๕๑๑
๕/๑๒/๒๕๕๘

โปงหิน  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระพิชิตศักดิ

์

ถิรจิตฺโต มานะบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๓๔

๗/๔/๒๕๖๐
โพธาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระวิทยา ขนฺติสมฺปนฺโน สมบัติมาก

๕/๓/๒๕๓๘ ๗/๔/๒๕๖๐
โพธาราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระสะอาด อุทโย โคระศรี

๑/๑/๒๔๙๓ ๙/๗/๒๕๔๙
โพนทอง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระธนากร ติกฺขปฺโ บุญยืน

๑๔/๗/๒๕๒๒ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

โพนทอง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรกฤษฎา  สละภัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

 โพนทอง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระวิรุณ อนุตฺตโร ใจปนตา

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

๒๐/๒/๒๕๕๙
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระปยะพงค์ ปยภาณี ประดิษจา

๒๖/๘/๒๕๒๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ไร่สีสุก  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระพานิช พุทฺธสโร อุปจันทร์

๑/๙/๒๕๒๖ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ไร่สีสุก  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระชาตรี ติสฺสโร กาฬจันทร์

๒๓/๕/๒๕๒๔ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระจีรศักดิ

์

จนฺทปฺโ ท่อนทอง

๓/๑๒/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระอภิชาติ อภสฺสโร ฮาดบุตร

๒๙/๑/๒๕๒๗

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระสันต์ทัศน์ กตปฺุโ แซ่ยับ

๓๑/๕/๒๕๓๖

๗/๘/๒๕๖๐
ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรธนชาติ  ปฐมบุตร

๑๔/๒/๒๕๔๓

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรรักเกียรติ  ฉัตรสุวรรณ

๙/๙/๒๕๔๓
 ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรอดิศร  ขันอาษา

๔/๖/๒๕๔๗
 ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรทศพร  ฉัตรทอง

๒๒/๖/๒๕๔๗

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรวิชาญกานต์  ไวมล

๑๕/๙/๒๕๔๗

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรกฤษณะ  ทำนุ

๑๖/๙/๒๕๔๗

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรยศพล  ทัศบุตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีใคร  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระสุวรรณ โชติปฺโ สังฆะศรี

๒๑/๑๒/๒๕๑๙

๙/๑/๒๕๕๙
หนองโน  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระสหรัฐ ผาติกธมฺโม ฝายบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๑/๔/๒๕๖๐

หนองโน  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรมนทิพย์  พึงพา

่

๑๒/๖/๒๕๔๗

 หนองโน  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระประโมค นนฺทสาโร แสนคุ้ม

๒๗/๗/๒๕๑๗
๒๐/๓/๒๕๖๐

หนองไฮ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระเดียว เอกวิหารี แก้วยม

๒๓/๑๐/๒๕๒๓

๒๐/๓/๒๕๖๐

หนองไฮ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระชนะชัย ปฺุธโร ต้นโพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๒๐
๑๔/๓/๒๕๕๗

อินทราราม  
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อจ ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระวันชัย ธีรปฺโ ไชยเสริฐ

๖/๑/๒๕๒๑
๒๘/๑๑/๒๕๕๙

อินทราราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระยอดรัก ชาคโร กงทอง

๑๒/๑๒/๒๕๓๔

๙/๖/๒๕๖๐
อินทราราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระเดวิทย์ อานนฺโท สุระเกตุ

๒๔/๕/๒๕๒๔

๗/๗/๒๕๖๐
อินทราราม  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระมังกร สนฺตจิตฺโต ผลาผล

๑๔/๐๒/๒๕๑๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คำน้อย  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระอุดม ชินวโร ชิณสิทธิ

์

๓๐/๗/๒๕๐๖ ๒๖/๔/๒๕๖๐

เค็งใหญ่  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระอุทิศ อุตฺตโม เทียนบาล

๑๒/๗/๒๕๑๙

๓/๕/๒๕๖๐
เค็งใหญ่  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 ทองดา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

 ไชยคำ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระณัฐพล ณฏพโล สราญรมย์

๐๙/๐๗/๒๕๓๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระอัษฎาวุธ ธมฺมวุฑฺโฒ ร่มโพธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรจักรกฤษ์  พะวัง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 พันผูก

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรธีรโชติ  ทีเขียว

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรรชต  มองโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรจิรพัฒน์  วรวัฒน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรภูวเนศ  สายเมฆ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรภูวนัย  พรมชุ่ม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรธนสาร  ว่องไว

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรภูธเนศ  สายเมฆ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรนันทพงษ์  สมชือ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรภัทรวรรธ  รัตนวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรสิรวิชญ์  ไทรชมภู

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรณัฐวุฒิ  พรมบุตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรกฤษกร  ส่องแสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรอำพล  พิมพ์ทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรธนาธร  พะวัง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรอัครวินท์  คำพรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

 บ่อชะเนง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระบุญช่วย ปฺุปาโล หลักทอง

๒๓/๑๐/๒๕๐๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระวิโรจน์ วิโรจโน อโลคา

๑๖/๒/๒๕๒๒ ๑๑/๔/๒๕๕๘

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระสุธี วชิรมโน หินเพชร

๖/๑๒/๒๔๘๗
๘/๗/๒๕๕๘

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระณรงค์ โอติณฺโณ สงสาร

๒๕/๕/๒๕๓๖ ๑๔/๒/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระพรชัย ปภาโส ชืนจิต

่

๑/๘/๒๕๓๔
๑๓/๑๑/๒๕๕๙

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระสุริยันต์ สุชาโต บุญรักชาติ

๑๖/๗/๒๕๓๐ ๒๖/๒/๒๕๖๐

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระสุวิจักขณ์ สุวิจกฺขโณ พุทธิวงศ์

๑๓/๔/๒๕๓๘ ๒๖/๒/๒๕๖๐

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระกิตติญาณ สุมโน จันทร์กอง

๒๘/๗/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระชวนชัย ชวนปฺโ ศรัทธาคลัง

๒๕/๖/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

บ้านเก่าบ่อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๘ / ๑๐
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อจ ๔๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ทองสังวรณ์

๒๙/๘/๒๕๔๑

 บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรธนพล  ชมภูแสน

๑๓/๗/๒๕๔๔

 บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรธนภพ  หมืนกุด

่

๑๔/๖/๒๕๔๗

 บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรธณัฐ  วิเชียรดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านเก่าบ่อ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระพิชัย กิตฺติสาโร พรมนาค

๑๓/๓/๒๕๐๓
๑/๘/๒๕๖๐

บ้านเปา  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระวันดี พุทฺธสโร อุ่นอ่อน

๓๑/๑๐/๒๕๐๕

๑/๘/๒๕๖๐
บ้านเปา  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระกรณ์จรัสพงศ์ อนุตฺตโร สหารัตน์

๒/๓/๒๕๒๔ ๑/๘/๒๕๖๐
บ้านเปา  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรจิรายุ  สุรางคณากุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 พระศรีเจริญ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรชลกานต์  อุดมลาภ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

 พระศรีเจริญ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรจีระศักดิ

์

 วามะลุน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

 พระศรีเจริญ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระไพศาล ปภสฺสโร สุยะทา

๒๓/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

อจ ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระชาญชัย ธีรปฺโ แช่จึง

๐๒/๐๗/๒๕๑๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

รัตนวารี  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระพงษ์ศักดิ

์

พุทฺธาโณ ภูตะอินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๒๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

รัตนวารี  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระคฑาวุธ ธมฺมวุฑฺโฒ ไชยจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

รัตนวารี  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรพิทักษ์  ทองหยอย

๑๐/๐๕/๒๕๕๔

 รัตนวารี  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระภัฎธนกร กุสโล นวะพิฒ

๓๐/๐๙/๒๕๐๖ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ศรีคุณคันธรส  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระบุญเพ็ง อติธมฺโม สายสุด

๑๖/๑๐/๒๔๙๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีทอง  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระพงษ์สิทธ์ เทวธมฺโม กุลวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระอณุวัฒน์ วฑฺฒจิตฺโต ดำเนิน

๐๔/๑๑/๒๕๐๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรธราธร  นาโพธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรกิตติธัช  พร้อมสันเทียะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรวิรัตน์  ไฝดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรอำพล  แก้วพเนาว์

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

 สร้างถ่อนอก  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระยุทธศักดิ

์

จิตฺตปาโล ลัทธิวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๑๕ ๒๒/๐๕/๒๕๓๖

หนองยอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระศักดา ขนฺติโสภโณ แก้วสีดา

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

หนองยอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระสุพาธพัน ปยธมฺโม พิกุลทอง

๒๒/๐๒/๒๕๑๑ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

หนองยอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระชลชัย โชติปฺโ ดวงแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองยอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระวรพรต กิตฺติโก ดวงแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองยอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระธีระวัฒน์ านวีโร ผึงนา

้

๑๔/๐๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองยอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระอนุชิต ขนฺติธมฺโม อุปถัมภ์

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองยอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระสุทัศน์ วิสารโท หน่อแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองยอ  

อจ ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระธีระวัฒน์ พุทฺธสโร บัวแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

หัวดง  

อจ ๔๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรศรัณย์  ธงทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 หัวดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอำนาจเจริญ  ๙ / ๑๐

้
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อจ ๔๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรวรานนท์  คำเกตุ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 หัวดง  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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