
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๖๕๔ รูป ขาดสอบ ๑๖๓ รูป คงสอบ ๔๙๑ รูป สอบได้ ๔๖๖ รูป สอบตก ๒๕ รูป (๙๔.๙๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระไพบูลย์ าณสุทฺโธ จันทริมา

๐๓/๐๑/๒๕๑๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๒

ไชยาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระจารุบุตร จารุวฑฺฒโณ จ้ายหนองบัว

๒๑/๐๑/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไชยาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระจารุวัฒน์ มหาปฺุโ จ้ายหนองบัว

๑๔/๐๓/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไชยาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระธวัชชัย ธีรวโร อุตทะบุตร

๑๙/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไชยาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระถนัด อนุตฺตโร จะกุลี

๐๓/๐๗/๒๕๐๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ดอนอีไข  

อด ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระมานัส สุขิโต สีดาวัฒน์

๒๕/๐๕/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตูมทองวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระเอกราช สนฺตจิตฺโต เอกอ่อนแสง

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ตูมทองวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระธนพรนพัต อธิฏาโน แซ่โง้ว

๐๓/๑๒/๒๕๒๗ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระณัฐวัฒน์ คุณธมฺโม พานิช

๒๐/๐๖/๒๕๒๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระศราวุธ สุรปฺโ ผลจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระวินัย ชิตมาโร สิทธิราช

๑๘/๐๖/๒๕๒๘ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

โนนนิเวศน์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระชินารมณ์ เขมวีโร พรหมเสน

๓๑/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนนิเวศน์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระวุฒิพงษ์ จิตฺตปาโล คูนาแสง

๑๓/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนนิเวศน์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระศุภชัย กิตฺติสุโภ วีระบุรุษ

๒๔/๐๔/๒๕๑๔ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

โนนสวรรค์เนรมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระนิรุต ครุธมฺโม สินพิลาภรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๒๘ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

โนนสวรรค์เนรมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระสายชล เขมจิตฺโต เพ็ญภักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๑๙ ๒๓/๐๕/๒๕๔๒

บ่อสร้าง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระจีระศักดิ

์

จิตฺตกาโร ปตตาระเต

๐๖/๑๐/๒๕๓๖ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

บุญศรีสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระธนากร ธมฺมรโต พันศรีดา

๒๑/๑๒/๒๕๓๙
๒๔/๐๕/๒๕๖๐

บุญศรีสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระสุขเกษม สุขกาโร เสนนอก

๑๙/๐๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บุญศรีสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระณัฐพล ขนฺติจิตฺโต ทัศวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บุญศรีสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระณัฐพงษ์ กตกุสฺสโล ธรรมโกฏิ

๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บุญศรีสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระรัฐวีร์ ิตวีโร รืนจินดา

่

๐๘/๐๔/๒๕๑๓ ๒๘/๐๖/๒๕๓๕

ปากกสะทอน  

อด ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระศิวเรศ ธมฺมกุโล กุลโพนเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๓๙

ปากกสะทอน  

อด ๖๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พงษ์ประเทศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๐

 ปากกสะทอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๑๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระอาทิตย์ อนามโย เพชรชู

๐๒/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาโคกสูง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระพรเทพ มหพฺพโล เพชรชู

๐๑/๐๕/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาโคกสูง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระสุนทรเทพ นิพฺภโย ศรีสุดตา

๐๔/๑๐/๒๕๒๓ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐
ปาเจริญศรีรัตนมงคล

 

อด ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระธวัชชัย มหิสฺสโร ทาบุญมา

๒๓/๐๗/๒๕๒๔ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐
ปาเจริญศรีรัตนมงคล

 

อด ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระคมสันต์ คุณากโร ใจเก่ง

๒๙/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๐๗/๒๕๖๐
ปาเจริญศรีรัตนมงคล

 

อด ๖๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรไพรจิต  ช่วยคำชู

๑๗/๐๑/๒๕๒๘

 
ปาเจริญศรีรัตนมงคล

 

อด ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระคำหล้า มารชิโน สินชัย

๐๖/๐๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

ปาดำรงธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระเรืองศิลป รกฺขิตสีโล ดวงอุทา

๓๐/๐๕/๒๔๙๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาดำรงธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระจตุรชัย ธมฺมทฺทโช ตังประดิษฐ์

้

๓๑/๑๒/๒๕๒๖
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาเวฬุวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระณัฐพงศ์ อภิชฺชโว บัวโค

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาเวฬุวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระอนุวัต จิรธมฺโม สวัสดิวงศ์

์

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ปาหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระสุรัชต์ ธีปงฺกโร อูปแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๑๒ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ปาหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระจิรวัฒน์ โอภาโส แสงตารัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระจุลภพ ถาวโร ใจใส

๑๕/๐๔/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระธวัชชัย จตฺตมโล ด่านหนา

๐๔/๐๓/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระทรรศกร เขมิโย โคตรชุม

๒๒/๐๔/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระธชา วรธมฺโม โยงไทยสงค์

๐๙/๐๘/๒๕๒๑ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ปาห้วยสำราญ  

อด ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระโชคชัย ชุติปฺโ วรกิจ

๐๗/๐๑/๒๕๑๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาห้วยสำราญ  

อด ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระวิทวัส คมฺภีรปฺโ ภูพันนา

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาห้วยสำราญ  

อด ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระจักรกฤษณ์ กตธมฺโม อักษร

๑๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาห้วยสำราญ  

อด ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระเชษภูมิ ธนิสฺสโร นวยฮา

๒๘/๐๔/๒๕๑๙ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรธนพล  หลานวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรวีรพัฒน์  คำจันทร์ศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรจิรายุทธ  เภตรา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรเดวิด  นะคะจัด

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรอนันตชัย  ขิงโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรบารมี  บัวเปอย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรชัชวาล  โพธิพรม

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรจารุวัฒน์  วงหาจักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรกฤษฎาภรณ์  ปานปรีดา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรปติพงษ์  บุตรลี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรชินดนัย  แฝงเชียงเหียร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรพงพิพัฒน์  ปองคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรอนุชา  ชะโยกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระสมพร ยโสธโร มีมงคล

๐๘/๑๑/๒๕๐๔ ๑๕/๐๖/๒๕๓๘

โยธานิมิตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๑๔

้
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อด ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระปยะพงษ์ กิตฺติธโร ตากุบล

๐๕/๐๗/๒๕๑๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระสวงค์ จารุธมฺโม ผาวัง

๑๓/๐๙/๒๔๙๒
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระกิตติวัฒน์ กนฺตวีโร บุราณหิต

๐๓/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระทวีศักดิ

์

ถิรธมฺโม ศรีเดช

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระอธิวัฒน์ ปุริสุตฺตโม ปญจะแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระอรุณ ปฺจนาโค ปญจาคะ

๐๖/๐๔/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระสัคพงศ์ มนฺตาคโม คุฑละคร

๒๑/๐๔/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระเพิมพล

่

ิตวํโส สำราญ

๑๔/๐๒/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โยธานิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระบุญเลียง

้

คุณวนฺโต เนตฐา

๑๑/๐๖/๒๔๘๘ ๐๔/๑๒/๒๕๔๖

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระสุวิทย์ ปภสฺสโร อุ่นสูงเนิน

๑๒/๐๑/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระทองล้วน อาภากโร มาตมี

๑๐/๑๐/๒๕๒๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๗๑
พระศตวรรษ กุลวฑฺฒโน แจกกระโทก

๐๒/๑๑/๒๕๓๕ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๗๒
พระวีระศักดิ

์

ภูริปฺโ วงค์ศรีชา

๐๕/๑๑/๒๕๑๙ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๗๓
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติโก สุนารักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต เหลาแหลม

๑๑/๐๕/๒๕๓๒ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระธงชัย เปมสีโล โคตะมี

๑๗/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๗๖
พระเทวฤทธิ

์

าณวโร ดวงแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๑๒
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๗๗
พระฤทธิเกียรติ อตฺตทีโป อุดม

๑๐/๑๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๗๘
พระอานนท์ คุณวีโร ภูแชมสี

๐๘/๑๐/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระเตชินท์ เขมกาโม ทองแดง

๐๒/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรนันทิชา  เหล่ามาลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

 ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรณัฐวุฒิ  พรมมินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระปญญา อสิาโณ กัณหาลา

๐๗/๐๖/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

อด ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระวงศกร ทิวงฺกโร วิยะกุล

๐๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระอัศดินณ์ ขนฺติสาโร อาทิตย์โชติกาล

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระสามารถ ชาตปฺโ เวียงอินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระเจริญ ปฺาธโร ประกิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระประทวน คมฺภีรปฺโ แก้วศรี

๑๐/๐๑/๒๕๒๖ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

สีตะวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๘๘
พระธนา ธมฺมธีโร คำวิลัย

๒๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สีตะวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระสุรพล านิสฺสโร ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สีตะวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรณัฐพงษ์  ดีซวง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 สีตะวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรภูมิพัฒน์  คำสีลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

 สูงแคน  

อด ๖๑๖๐/๐๐๙๒
พระวิจารจิตร อธิจิตฺโต โทพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๑๓ ๒๑/๑๑/๒๕๔๑

หัวคู  

อด ๖๑๖๐/๐๐๙๓
พระนิกร จนฺทโสภโณ อุปถัมภ์

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หัวคู  

อด ๖๑๖๐/๐๐๙๔
พระประหยัด สุปภาโต กระแสร์

๐๖/๐๙/๒๔๘๙ ๑๓/๐๒/๒๕๖๐

อาจสุรวิหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๖๐/๐๐๙๕
พระอาณัติ อกิฺจโน เจตบุตร

๑๑/๐๔/๒๕๑๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

อาจสุรวิหาร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๙๖
พระศักดิศรี

์

จิตฺตามโย นามมหา

๒๓/๐๒/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อาจสุรวิหาร  

อด ๖๑๖๐/๐๐๙๗
พระรัฐพล คุณยุตฺโต เทียงจิตต์

่

๙/๙/๒๕๓๘ ๖/๖/๒๕๖๐
เกษตรสมบูรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรภิญโย  สงเคราะห์

๔/๔/๒๕๔๖
 โคกหนองแซง  

อด ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระชนาเดช สุธีโร ดุลยาลา

๑๐/๑๐/๒๕๒๕

๗/๗/๒๕๖๐
ถำกกดู่  

อด ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระอัครพล อริโย เบ้าวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
ถำกกดู่  

อด ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระวีระวัฒน์ อินฺทวีโร พรมณี

๒๙/๑๒/๒๕๓๔

๕/๑/๒๕๕๕
โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระสง่า กิตฺติาโณ ศรีวิพัฒน์

๑/๑/๒๕๐๒ ๓/๓/๒๕๕๙
โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๐๓
พระเอกพล อินฺทวณฺโณ แสนอุบล

๖/๔/๒๕๑๐ ๒๐/๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๐๔
พระอโนชา อุตฺตโร อุปมานะ

๑๕/๑๐/๒๕๓๗
๒๐/๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๐๕
พระศศิพร ิตธมฺโม สมสะอาด

๘/๕/๒๕๓๓ ๘/๑๒/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๐๖
พระอนุชา สุทฺธิจิตฺโต บุญเกิด

๑/๔/๒๕๓๙ ๒/๔/๒๕๖๐
โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๐๗
พระจักรวาล ถิรจิตฺโต งามชัด

๕/๑๐/๒๕๓๙
๙/๔/๒๕๖๐

โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๐๘
พระจีรศักดิ

์

อุตฺตโร มะธิปาปง
๒/๒/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๐๙
พระชิษณุชา ปณฺณรคโม ชัยสิน

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๑๐
พระกิตติพงษ์ ถาวโร พัดมณี

๓/๔/๒๕๔๐ ๘/๗/๒๕๖๐
โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๑๑
พระภัทธศักดิ

์

านวุฑโฒ โสดามา
๕/๗/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๖๐

โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรจักรชัย  เกิดแนวภู

๒/๒/๒๕๔๙
 โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรภัสกรณ์  มาพงษ์

๑/๑/๒๕๔๖
 โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรวัชชา  กองนันทา

๗/๗/๒๕๔๕
 โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรกิตติทัต  หาญมุนี

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

 โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรสิทธิพงษ์  คำเดช

๔/๔/๒๕๔๒
 โนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๑๗
พระประโชติ โชติวํโร เวชบรรพต

๓/๓/๒๔๙๘ ๓/๓/๒๕๖๐
บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๑๘
พระจักรี ขนฺติวโร ภมิศรี

๑๒/๔/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐
บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๑๙
พระพงศ์ภัค ยตินธโร ยิงยอด

่

๑๒/๑/๒๕๓๙

๑/๖/๒๕๖๐
บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๒๐
พระชนัต โชติาโณ เชือบุญวัด

้

๕/๕/๒๕๓๒
๖/๖/๒๕๖๐

บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๒๑
พระรวีวงศ์ าณวีโร อิมใจ

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

๖/๖/๒๕๖๐
บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๒๒
พระพงษ์ศักดิ

์

ขนฺติสาโร โต้นสีโนน
๒/๒/๒๕๓๘ ๔/๗/๒๕๖๐

บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๒๓
พระดิเรก ธมฺมจาโร พูลเพิม

่

๔/๔/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๖๐

บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรกฤษณะ  สาขา

๙/๙/๒๕๔๑
 บุญญานุสรณ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๒๕
พระภานุพงศ์ ภูริวฑฺฒโน กองปราบ

๒๑/๑๒/๒๕๓๒

๒/๕/๒๕๕๙
ปาภูพับ  

อด ๖๑๖๐/๐๑๒๖
พระปรีชา อภิปฺโ มานุช

๓/๓/๒๕๓๓ ๑/๑/๒๕๖๐
ปาภูพับ  

อด ๖๑๖๐/๐๑๒๗
พระสามารถ จิตฺตปาโล ปองขวาพล

๒๔/๓/๒๕๒๔ ๒๑/๒/๒๕๕๑

ปาศรัทธาถวาย  

อด ๖๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรธนาดล  บุบผา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 ปาศรัทธาถวาย  

อด ๖๑๖๐/๐๑๒๙
พระธีรโชติ โชติโก สายสมร

๙/๙/๒๕๐๖
๑๒/๑๒/๒๕๕๖

ปาหนองคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๑๔

้
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่
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อด ๖๑๖๐/๐๑๓๐
พระคมสันต์ ขนฺติโก นิมนต์

๓/๓/๒๕๓๑
๗/๗/๒๕๖๐

ปาหนองวัวซอ  

อด ๖๑๖๐/๐๑๓๑
พระปนพวัฒน์ คุณากโร อินทรริน

๗/๗/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๖๐

ปาหนองวัวซอ  

อด ๖๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรสหรัถ  วังพิลา

๘/๘/๒๕๔๗
 ปาหนองวัวซอ  

อด ๖๑๖๐/๐๑๓๓
พระวรพล าณวโร ระนะเฮือง

๒/๒/๒๕๓๓ ๗/๗/๒๕๕๙ พระพุทธบาทบัวขาว
 

อด ๖๑๖๐/๐๑๓๔
พระไชยันต์ โชติวํโส สุธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

เมตตากิตติคุณ  

อด ๖๑๖๐/๐๑๓๕
พระประวิทย์ ธมฺมทินฺโน พละกุล

๑/๑/๒๕๑๑
๓/๓/๒๕๖๐

เมตตากิตติคุณ  

อด ๖๑๖๐/๐๑๓๖
พระสันติสุข านิโย ภูถมศรี

๘/๘/๒๕๑๘ ๓/๓/๒๕๖๐
เมตตากิตติคุณ  

อด ๖๑๖๐/๐๑๓๗
พระเอนกพงศ์ อกิฺจโน บุญญวงศ์

๕/๘/๒๕๒๗ ๓/๓/๒๕๖๐
เมตตากิตติคุณ  

อด ๖๑๖๐/๐๑๓๘
พระอิสเรศ จิตฺตธมฺโม คำกอดแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

๔/๔/๒๕๖๐
รัตนมงคล  

อด ๖๑๖๐/๐๑๓๙
พระอัครเดช อคฺคธมฺโม จินรักษ์

๓/๓/๒๕๒๗ ๒/๒/๒๕๕๘
วัดปาศรัทธาถวาย  

อด ๖๑๖๐/๐๑๔๐
พระสุทธิพงษ์ สิริทตฺโต วงศ์วรรณ

๓/๓/๒๕๑๑ ๑/๑/๒๕๖๐
วัดปาศรัทธาถวาย  

อด ๖๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 แสนพันดร

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

 สว่างเชิงเขา  

อด ๖๑๖๐/๐๑๔๒
พระพลวัต จิรวฑฺฒโน โกศล

๓/๓/๒๕๔๐ ๕/๕/๒๕๖๐
หนองแวงยาว  

อด ๖๑๖๐/๐๑๔๓
พระวรพจน์ วชิรวํโส มาลัย

๒/๒/๒๕๓๙
๖/๖/๒๕๖๐

หนองแวงยาว  

อด ๖๑๖๐/๐๑๔๔
พระธีรเดช รตนาโณ วังพรม

๖/๖/๒๕๓๙ ๖/๖/๒๕๖๐
หนองแวงยาว  

อด ๖๑๖๐/๐๑๔๕
พระกิตติพงษ์ ธมฺมวโร ดีเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

๒/๒/๒๕๕๙
อินทราราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๔๖
พระยุติ ตปสีโล จงกลรัตน์

๓/๓/๒๕๒๗ ๙/๙/๒๕๕๙
อินทราราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๔๗
พระฉัตรชัย จิตฺตสํวโร ฉัตรศรี

๙/๙/๒๕๑๑
๑๑/๑๑/๒๕๕๙

อินทราราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๔๘
พระสมัย ธมฺมธโร เสาร์มัง

่

๙/๑๒/๒๕๑๗ ๒๓/๗/๒๕๓๙

โนนทองอินทร์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๔๙
พระธีรวัฒน์ ปฺาวชิโร อาจหาญ

๒/๑๒/๒๕๓๖

๑/๑/๒๕๖๐
โนนทองอินทร์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๕๐
พระธวัชชัย วชิราโณ ทิพสูงเนิน

๒๔/๗/๒๕๓๔ ๒๓/๕/๒๕๖๐

โนนทองอินทร์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๕๑
พระสุพจน์ ปฺาสาโร ปตถาวโร

๑๕/๒/๒๕๓๐
๖/๖/๒๕๖๐

โนนทองอินทร์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๕๒
พระธีรพงษ์ อนุตฺตโร ดอนแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๓๕
๒๖/๖/๒๕๖๐

โนนทองอินทร์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๕๓
พระโพธิพงศ์ สติสมฺปณฺโณ เหลืองคำ

๖/๓/๒๕๓๐ ๓/๗/๒๕๖๐
โนนทองอินทร์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๕๔
พระอนันต์ศักดิ

์

ปฺาวชินาม อย่างเยือง

่

๒๕/๖/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

โนนทองอินทร์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๕๕
พระธนพงษ์ เตชธรรมโม สร้างช้าง

๓๐/๗/๒๕๓๗ ๒๓/๗/๒๕๖๐

โนนทองอินทร์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๕๖
พระเกษฎา กนฺตสีโล ชาติประทุม

๒๘/๕/๒๕๓๒ ๑๐/๓/๒๕๕๙
ปามณีศรีโคตมวงศ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๕๗
พระปรีชา ปริชาโณ เอียมพงษ์

่

๓/๓/๒๕๓๑ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ปามณีศรีโคตมวงศ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรก้องเกียรติ  ศรีฟา

๒๔/๖/๒๕๔๑

 ปามณีศรีโคตมวงศ์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๕๙
พระศราวุธ กิตฺติปฺโ อาจหาญ

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๒/๒๕๖๐

ศรีคุณาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๖๐
พระนิธิเบธศ์ ิตฺตปฺโ มุธิตา

๓/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ศรีคุณาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๖๑
พระสนธยา ฉนฺทโก จิตใส

๕/๘/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีคุณาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๖๒
พระเสกสิทธิ

์

อติกทฺโท ปดเสน
๕/๖/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
ศรีคุณาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรแอร์  ผาภูมิมังคัง

่ ่

๒๕/๑๒/๒๕๔๐

 ศรีคุณาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรสุดทิศ  ผาภูมิมังคัง

่ ่

๗/๖/๒๕๔๑
 ศรีคุณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๑๔

้
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อด ๖๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรชัยแดน  ไม่มี

๙/๖/๒๕๔๕
 ศรีคุณาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรธนภัทร  โศดาคง

๒๒/๘/๒๕๔๗

 ศรีคุณาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรนวมิน  ไม่มี

๒๗/๓/๒๕๔๘

 ศรีคุณาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๖๘
พระทะนง ปยฺธมฺโม อินทะสร้อย

๑๐/๑/๒๕๐๘
๙/๒/๒๕๕๕

ศิริวัฒนา  

อด ๖๑๖๐/๐๑๖๙
พระอัมพร ขนฺติธมฺโม ผิวเหลือง

๒๕/๑๒/๒๕๑๖
๑/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๗๐
พระพีรพล ปฺาวชิโร แสนสวาท

๒๘/๖/๒๕๒๒ ๒๒/๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อด ๖๑๖๐/๐๑๗๑
พระณัฐวุฒิ อภิปฺโ สุขเกษม

๗/๔/๒๕๒๓ ๔/๕/๒๕๖๐
อัมพวัน  

อด ๖๑๖๐/๐๑๗๒
พระณัฐพงษ์ กิตฺติวุฒฺโฑ สุขเกษม

๑๗/๒/๒๕๒๗

๔/๕/๒๕๖๐
อัมพวัน  

อด ๖๑๖๐/๐๑๗๓
พระบุรพา ปฺุภาโค กิตติราช

๘/๑/๒๕๑๙
๖/๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อด ๖๑๖๐/๐๑๗๔
พระธวัชชัย อภิชโย เชิงดี

๒๐/๗/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อด ๖๑๖๐/๐๑๗๕
พระเมคา กนฺตสาโร โมระพัตร

๑๘/๔/๒๕๒๒ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ปาไชยวาน  

อด ๖๑๖๐/๐๑๗๖
พระมนตรี เตชปฺโ แสนบรรเทา

๓๐/๘/๒๕๒๙ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ปาไชยวาน  

อด ๖๑๖๐/๐๑๗๗
พระคำจันทร์ ขนฺติธโร เสียงเลิศ

๓๐/๘/๒๕๒๕ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ปาไชยวาน  

อด ๖๑๖๐/๐๑๗๘
พระเกียรติสรัล ปสาโท วรอุดม

๖/๘/๒๕๓๕
๑/๗/๒๕๖๐

ปาวังงาม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๗๙
พระจิรวัฒน์ กนฺโตภาโส ด่านอุดมรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ปาวังงาม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๘๐
พระวรพจน์ ฉนฺทธมฺโม ไชยดี

๒๑/๒/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
ปาวังงาม  

อด ๖๑๖๐/๐๑๘๑
พระธนโชติ สุภทฺโท นามมนตรี

๕/๒/๒๕๐๓
๒๘/๖/๒๕๕๒

ปาหัวหนองยาง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๘๒
พระกิตติชาติ หิตจิตฺโต

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๑๐/๑๒/๒๕๑๙

๑๒/๘/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๖๐/๐๑๘๓
พระชินวัตร ชินวโร ปองปน

๗/๙/๒๕๓๗
๑๖/๑๒/๒๕๕๙

สันติกาวาส  

อด ๖๑๖๐/๐๑๘๔
พระลำพอง ภทฺทธมฺโม สีลุนใด

๕/๘/๒๔๙๖ ๒/๖/๒๕๖๐
สันติกาวาส  

อด ๖๑๖๐/๐๑๘๕
พระพิมล วิจาโร ชานันโท

๓๐/๑๐/๒๕๓๙
๒๑/๖/๒๕๖๐

สันติกาวาส  

อด ๖๑๖๐/๐๑๘๖
พระรัศมี อาภสฺสโร พุทธนาวงศ์

๒๙/๒/๒๔๙๑

๗/๗/๒๕๖๐
สันติกาวาส  

อด ๖๑๖๐/๐๑๘๗
พระจตุพล จิตฺตสํวโร มงคลช่วง

๗/๘/๒๕๐๕ ๗/๗/๒๕๖๐
สันติกาวาส  

อด ๖๑๖๐/๐๑๘๘
พระสุริยา อาริโย สิงห์แดง

๒๐/๑/๒๕๑๖
๗/๗/๒๕๖๐

สันติกาวาส  

อด ๖๑๖๐/๐๑๘๙
พระเกรียงไกร ิตวิริโย ธุระพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๒๔

๗/๗/๒๕๖๐
สันติกาวาส  

อด ๖๑๖๐/๐๑๙๐
พระอัครพนธ์ อคฺคปฺโ อุทิศพงษ์

๒๒/๑/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
สันติกาวาส  

อด ๖๑๖๐/๐๑๙๑
พระสุด อธิปฺุโ จักรแก้ว

๕/๓/๒๔๘๗ ๑๔/๗/๒๕๕๕
จอมทองอุดมทรัพย์  

อด ๖๑๖๐/๐๑๙๒
พระวีระพันธ์ ปริสุทฺโธ ผิวเนียม

๑๐/๑๑/๒๕๐๒
๒๖/๔/๒๕๕๕

บ้านสะแบง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๙๓
พระคำ ปฺุมโน โพธิดอกไม้

๑/๕/๒๔๙๖
๓๑/๑๒/๒๕๕๙

บ้านสะแบง  

อด ๖๑๖๐/๐๑๙๔
พระนฤนาท สุทฺธิาโณ พลเลียบ

๑๘/๙/๒๕๓๕ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ปาดอนหายโศก  

อด ๖๑๖๐/๐๑๙๕
พระทศพร เตชปฺโ สาริวงษา

๑๒/๙/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
ปาดอนหายโศก  

อด ๖๑๖๐/๐๑๙๖
พระณัฐชา สิริธมฺโม เข็มประสิทธิ

์

๒๗/๗/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๖๐

ปาดอนหายโศก  

อด ๖๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรวชิรวิทย์  จันทร์เพ็ง

๔/๘/๒๕๔๑
 ปาดอนหายโศก  

อด ๖๑๖๐/๐๑๙๘
พระมนตรี สิรินฺธโร สงวนนาม

๓๑/๑๐/๒๕๑๘
๒๙/๗/๒๕๕๘

ปาเรืองชัย  

อด ๖๑๖๐/๐๑๙๙
พระสถาพร กิตฺติปฺโ ชูชืน

่

๒๗/๕/๒๕๓๔ ๒๐/๕/๒๕๕๙

ปาเรืองชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๑๔

้
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อด ๖๑๖๐/๐๒๐๐
พระชูชาติ รตินฺธโร วรยศ

๔/๔/๒๕๑๙ ๑๕/๔/๒๕๕๘

สร้างแข้  

อด ๖๑๖๐/๐๒๐๑
พระมนตรี วชิโร พันภูรักษ์

๒๗/๓/๒๕๒๗ ๑๕/๒/๒๕๖๐

สร้างแข้  

อด ๖๑๖๐/๐๒๐๒
พระศิริศักดิ

์

ถาวโร อุ่นแสง

๑๖/๓/๒๕๑๑

๖/๔/๒๕๖๐
สร้างแข้  

อด ๖๑๖๐/๐๒๐๓
พระสยุมภู เตชธมฺโม ทองแสน

๒๘/๓/๒๕๓๕
๑๐/๖/๒๕๖๐

สร้างแข้  

อด ๖๑๖๐/๐๒๐๔
พระศราวุฒิ วรปฺโ มุริจันทร์

๑๐/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๖๐

สร้างแข้  

อด ๖๑๖๐/๐๒๐๕
พระขันธ์ชัย ิตมโน อาจเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๐๑

๕/๗/๒๕๖๐
สร้างแข้  

อด ๖๑๖๐/๐๒๐๖
พระภูริภัสร์ ภูริปฺโ พุทธชาติ

๑๑/๙/๒๕๒๓ ๓๑/๑๐/๒๕๕๖

หนองไผ่  

อด ๖๑๖๐/๐๒๐๗
พระสมพร ภทฺทธมฺโม วรจิต

๑๐/๐๑/๒๔๙๗ ๑๐/๐๕/๒๕๔๙

จอมศรี  

อด ๖๑๖๐/๐๒๐๘
พระธีระวัฒน์ สมาหิโต กุละจันทร์เพ็ง

๒๑/๐๗/๒๕๓๒
๐๓/๐๒/๒๕๖๐

จอมศรี  

อด ๖๑๖๐/๐๒๐๙
พระวีรชาติ อมโร เพิมพูน

่

๐๑/๐๔/๒๕๓๓ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

จอมศรี  

อด ๖๑๖๐/๐๒๑๐
พระหัสดี ปวโร เศวตวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๒๔
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

จอมศรี  

อด ๖๑๖๐/๐๒๑๑
พระอรรคพรรณ ชุตินฺธโร อนุประดิษฐ์

๒๐/๐๓/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จอมศรี  

อด ๖๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรวรชัย  หอสินธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

 จอมศรี  

อด ๖๑๖๐/๐๒๑๓
พระวัชรินทร์ ธมฺมจาโร คำลาภ

๐๘/๐๙/๒๕๓๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาทรงธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๑๔
พระพายุ คุเนสโก จันเทพา

๑๕/๐๔/๒๕๐๘ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

ปายางหล่อ  

อด ๖๑๖๐/๐๒๑๕
พระณัฐพล วสโภ สุขภูวงค์

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ปาศรัทธาธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๑๖
พระสมัย วรปฺโ ศรีจุมพล

๐๔/๑๒/๒๕๐๒ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ปาศรัทธาธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๑๗
พระทรงฤทธิ

์

อิทฺธิาโณ วิจิตคจี

๐๓/๐๙/๒๔๙๕ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

ปาศรัทธาธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๑๘
พระณัฐวรรธณ์ เขมรโต มุกมงคลชัย

๑๒/๐๘/๒๕๑๑ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ปาสมณกิจสีลคุณ  

อด ๖๑๖๐/๐๒๑๙
พระสุรชัย จิตฺตกาโร ศรีสุริยวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๐๖ ๐๓/๐๑/๒๕๔๒

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๒๐
พระนิรัน ปภสฺสโร รัดเสนสี

๐๙/๐๕/๒๕๑๗ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๒๑
พระจำเนียร ปยธมฺโม สิทธิวงค์

๒๑/๑๐/๒๕๒๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๒๒
พระสุบัน กิตฺติธโร อุปมัย

๒๒/๑๒/๒๕๐๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๒๓
พระบรรพต ธมฺมวโร ดาวงษ์ศรี

๑๐/๐๙/๒๕๐๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๒๔
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ประนัดสุดจา

๒๕/๑๒/๒๕๒๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๒๕
พระรุ่งเดช ปฺาวโร โรเด

๐๖/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๒๖
พระประมร ธีรธมฺโม ประกอบแนน

๑๔/๑๐/๒๕๒๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๒๗
พระพิจิตร มหาคมฺภีโร ภูนาโพ

๐๗/๐๗/๒๕๒๙ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๒๘
พระศราวุธ วรวุฑฺโฒ รินเพ็ง

๓๑/๑๒/๒๕๒๙
๒๙/๐๑/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๒๙
พระโชคชัย านวุฑฺโฒ ชัยหานิตย์

๑๔/๐๗/๒๕๓๙
๓๐/๐๑/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๓๐
พระพงศ์ศักดิ

์

วรปฺโ ทานอุทิศ

๒๓/๐๔/๒๕๑๒
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๓๑
พระชนะ โชติปฺโ วรจักร์

๐๒/๐๓/๒๕๓๖ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๓๒
พระบัญชา ปฺาธีโร เวชกาษา

๐๗/๐๑/๒๕๓๑ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๓๓
พระพีระยุทย์ เตชธมฺโม พัฒนโพธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๑๐ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๓๔
พระสมชัย ธมฺมธีโร มาตยสันต์

๐๙/๐๔/๒๔๙๘ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๑๔

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๖๐/๐๒๓๕
พระคำพอง จนฺทโชโต ศรีเสนา

๐๑/๐๔/๒๕๑๘ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๓๖
พระศิริวัฒน์ จิตฺตปาโล แฮดจ่าง

๒๘/๐๘/๒๕๓๓
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๓๗
พระสมภาร เตชธโร สมศรีษา

๑๕/๐๒/๒๕๑๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๓๘
พระสิทธิชัย ปฺานนฺโท สีตา

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๓๙
พระนันทวัฒน์ วรปฺโ นามวงศ์ษา

๑๔/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๔๐
พระดำริ วีรปฺโ ปรางลือลาด

๐๔/๑๑/๒๕๐๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๔๑
พระสุนทร จิตฺตเมโธ คำมะวัน

๑๙/๐๙/๒๕๓๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๔๒
พระณัฐพล สุปฺโ ปวงสุข

๑๗/๐๓/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๔๓
พระจักรกฤษณ์ สุธมฺโม กัณหา

๐๔/๐๔/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๔๔
พระสุวินัย าณธีโร บุตรพรม

๒๓/๐๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๔๕
พระธีรยุทธ ปฺาวุฑฺโฒ มีพลงาม

๑๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๔๖
พระพลวัฒน์ ปยธมฺโม แสงเทพ

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๔๗
พระวีรศักดิ

์

สุวโร สมบัติหอม

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๙/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๔๘
พระกิตติศักดิ

์

ปยสีโล บุษราคัม

๐๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๘/๐๙/๒๕๖๐

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรธนาธีป  ปลืมจิต

้

๐๗/๑๐/๒๕๓๗

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรธิติ  รินทรักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรสิทธิพงษ์  คนแรง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรกฤษณะ  บุญพิลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๑๖๐/๐๒๕๓
พระศักดา านวโร บุตตะโยธี

๐๖/๐๖/๒๕๐๕ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

สมณวิหาร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรจตุพร  แสนสระดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

 สมณวิหาร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๕๕
พระไกร จิตฺตกโร อินทร์เรืองสี

๐๓/๐๓/๒๔๙๖ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐
สระศรีทวีปุญญาราม

 

อด ๖๑๖๐/๐๒๕๖
พระปยะณัฐ านวโร บุญเต็ม

๒๓/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

สามพาดพัฒนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๕๗
พระชิติพัทธ์ วรวุฑฺโฒ ชำนาญกุล

๒๐/๑๒/๒๕๑๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สามพาดพัฒนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๕๘
พระกมลชาติ ธีรปฺโ ภูมิพันนา

๒๕/๐๖/๒๕๓๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

โสพนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๕๙
พระพงษ์อิศรา ธีรธมฺโม ละโคตร์

๑๓/๐๘/๒๕๓๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

โสพนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๖๐
พระไพฑูรย์ พลวุฑฺโฒ คงประยูร

๒๙/๐๘/๒๕๑๗
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ถำอินทร์แปลง  

อด ๖๑๖๐/๐๒๖๑
พระคารมย์ ธมฺมธโร แก้วพรม

๒๑/๐๔/๒๕๓๓
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ถำอินทร์แปลง  

อด ๖๑๖๐/๐๒๖๒
พระบุญล้อม มหาลาโภ พงษ์มา

๒๐/๐๘/๒๕๐๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถำอินทร์แปลง  

อด ๖๑๖๐/๐๒๖๓
พระสัตยา ภทฺทโก ศรีสาพัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถำอินทร์แปลง  

อด ๖๑๖๐/๐๒๖๔
พระดิตถกร สิริปฺโ สิงหบุตร

๒๔/๐๒/๒๕๒๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

ปาศรีอุดมรัตนาราม
 

อด ๖๑๖๐/๐๒๖๕
พระปใหม่ สุชาโต จันทรสอน

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

ปาศรีอุดมรัตนาราม
 

อด ๖๑๖๐/๐๒๖๖
พระธนาธิป โชติปฺโ ทาปลัด

๐๖/๐๒/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาศรีอุดมรัตนาราม
 

อด ๖๑๖๐/๐๒๖๗
พระณัฐภูมิ กิตฺติธโร เครือคำ

๑๑/๐๖/๒๕๒๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ปาโพธิการาม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๖๘
พระวีระพล วีรปฺโ แสนยศ

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ปาโพธิการาม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรวนัสนันท์  พันแสน

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

 ปาโพธิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๑๔

้
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อด ๖๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรฤชากร  สาธิพมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

 ปาโพธิการาม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๗๑
พระวิชชาวุธ โชติปฺโ บุณยจิตติ

๑๕/๑๒/๒๕๓๐ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๗๒
พระธีรยุทธ สุภทฺโท เครือคำ

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๗๓
พระธีรพงษ์ ธีรธมฺโม เครือคำ

๑๐/๐๙/๒๕๓๑ ๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๗๔
พระสวัสดิ

์

วีรธมฺโม ขันธวิชัย

๑๔/๐๓/๒๕๒๗
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๗๕
พระไพฑูรย์ จตฺตมโล รามฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๑๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๗๖
พระกิตติพงษ์ ิตธมฺโม อุปนันท์

๒๙/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๗๗
พระปน ปยสีโล พรมสิงห์

๐๗/๑๐/๒๕๑๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๗๘
พระภานุวัฒน์ จารุธมฺโม บุญโนนยาง

๒๐/๑๒/๒๕๒๑
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๗๙
พระวชิระ อภิปุณฺโณ ชินฝน

๑๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๒๘๐
พระประดับโชค สุธมฺโม ปจฉิกุล

๐๑/๑๑/๒๕๐๖ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

ปาแสงทอง  

อด ๖๑๖๐/๐๒๘๑
พระธนายง อาภสฺสโร ศรีกงพาน

๓๐/๐๗/๒๕๑๕ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ปาแสงทอง  

อด ๖๑๖๐/๐๒๘๒
พระอาทิตย์ อิฏวณฺโณ ศรีกงพาน

๑๙/๐๗/๒๕๓๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙
ปาหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์

 

อด ๖๑๖๐/๐๒๘๓
พระเศรษฐา ถาวรจิตฺโต แก่นจำปา

๒๔/๐๙/๒๕๓๕ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

อด ๖๑๖๐/๐๒๘๔
พระปญญา ปฺาพโล ทศภา

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

อด ๖๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรภัทร  เพ็ญสงคราม

๖/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านม่วง  

อด ๖๑๖๐/๐๒๘๖
พระประจักร์ จนฺทปฺโ จำปาทอง

๒๗/๐๗/๒๕๒๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประสิทธิธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๘๗
พระพงษ์พันธ์ ิตสาโร แสงสว่าง

๒๗/๐๔/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประสิทธิธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๘๘
พระพัชรพงศ์ สมาจาโร ธิติวรพันธุ์

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประสิทธิธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๒๘๙
พระถาวร ธมฺมรโต สิงหะกุลพิทักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๐๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ปานาดี  

อด ๖๑๖๐/๐๒๙๐
พระสมจิต ธมฺมรโต ศรีสุข

๐๒/๐๑/๒๕๓๖ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ปานาดี  

อด ๖๑๖๐/๐๒๙๑
พระบัวเรียน ธิตสาโร โภคะสมบูรณ์

๗/๐๓/๒๔๙๔ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ปาโนนผักหวาน  

อด ๖๑๖๐/๐๒๙๒
พระศรัณยู กนฺตจาโร สีดำ

๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาโนนผักหวาน  

อด ๖๑๖๐/๐๒๙๓
พระพรเสก สุธีโร เสดถา

๑/๐๘/๒๕๔๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาโนนผักหวาน  

อด ๖๑๖๐/๐๒๙๔
พระประสาร โชติโก ทุ่งลาด

๑๑/๐๘/๒๔๙๖
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๒๙๕
พระยิงยศ

่

สิริมงฺคโล ชนะบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาโนนสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๒๙๖
พระนวพล คมฺภีรปฺโ จักรโนวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาโนนสะอาด  

อด ๖๑๖๐/๐๒๙๗
พระเสกสิทธิ

์

โชติโก พันธะชัย

๑/๐๙/๒๕๓๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ปาหนองหิน  

อด ๖๑๖๐/๐๒๙๘
พระเติน เตชธมฺโม บรรจง

๑/๐๓/๒๔๙๓ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

ปาหนองหิน  

อด ๖๑๖๐/๐๒๙๙
พระแก้ว ปสนฺโณ เสนาศรี

๑/๐๔/๒๔๘๐ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ปาหนองหิน  

อด ๖๑๖๐/๐๓๐๐
พระธีระวัฒน์ ธีรปฺโ ศรีอ่อนดี

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองหิน  

อด ๖๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรศักดิดา

์

 ญาติรักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 ปาหนองหิน  

อด ๖๑๖๐/๐๓๐๒
พระกังวาฬ านกโร ทองไทย

๓๐/๐๘/๒๕๒๑ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาหนองไฮ  

อด ๖๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรชัยนรินทร์  มหาโล

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

 ปาหนองไฮ  

อด ๖๑๖๐/๐๓๐๔
พระสุรไกร ปุสฺสวโร นาดี

๐๓/๐๑/๒๕๒๘ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

สมประสงค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๖๐/๐๓๐๕
พระสุรัตน์ อุปฺปสนฺโต บุสำโรง

๐๒/๐๔/๒๕๓๒ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

สมประสงค์  

อด ๖๑๖๐/๐๓๐๖
พระวรุตม์ ธมฺมทินฺโน อินถาวร

๐๘/๐๓/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สมประสงค์  

อด ๖๑๖๐/๐๓๐๗
พระศิริวัฒน์ สิริคุตฺโต คตสิงหาร

๒๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สาละไพรวัลย์  

อด ๖๑๖๐/๐๓๐๘
พระกฤษฎา กิตฺติาโน วิชามุข

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สาละไพรวัลย์  

อด ๖๑๖๐/๐๓๐๙
พระสมรักษ์ จนฺทสุวณฺโณ จันสม

๑๓/๐๘/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สาละไพรวัลย์  

อด ๖๑๖๐/๐๓๑๐
พระสมบูรณ์ าณโสภโณ นาแสวง

๐๖/๐๙/๒๔๙๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๑๑
พระพงศ์พัทธ์ วิวฑฺฒโน มีดินดำ

๒๕/๐๖/๒๕๒๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๑๒
พระจงรักษ์ ธมฺมจาโร สุนสิน

๐๙/๑๒/๒๕๒๑ ๓๑/๐๑/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๑๓
พระองอาจ อาสโภ บุญประสิทธิ

์

๘/๑๐/๒๕๒๑ ๙/๐๔/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๑๔
พระบุญรัก รกฺขิตธมฺโม อุดคำดี

๓/๐๕/๒๕๑๕ ๕/๐๕/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๑๕
พระวัชรเดช ทีปธมฺโม จิตนาโส

๑๑/๐๑/๒๕๒๙

๕/๐๕/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๑๖
พระสุขสันต์ เขมทสฺโส ดีทอง

๑๔/๐๖/๒๕๓๙
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๑๗
พระจำลอง ธมฺมเตโช แสงโยธา

๒/๑๒/๒๕๓๒ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๑๘
พระวรากร ชยานนฺโท อ้อมกอกุล

๒๗/๐๗/๒๕๓๗
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๑๙
พระวรวุธ กนฺตวีโร เพียขันทา

๑๔/๐๓/๒๕๓๑

๕/๐๖/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๒๐
พระทศพล สุทฺธสทฺโธ สวัสดิผล

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๒๑
พระหมืน

่

สุมํคโล หลวงปราบ

๒๓/๑๐/๒๔๙๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๒๒
พระสาคร มหุสฺสาโห สีทาไฮ

๒๐/๐๕/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๒๓
พระไตรมาศ รตนโชโต แก้วหล่อ

๒๖/๑๐/๒๕๓๑
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๒๔
พระเริงชัย ิตวีริโย พรมคำอินทร์

๐๖/๐๓/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๒๕
พระสำรอง จนฺทสาโร สว่างวงศ์

๑๖/๐๒/๒๔๙๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๒๖
พระสมศักดิ

์

ติสฺสวโร กุลวงศ์

๒๕/๐๒/๒๔๙๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๒๗
พระณฤพล ขนฺติพโล วรชัย

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๒๘
พระณัฐวุฒิ สุวุฒฺโธ แห่สถิตย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๒๙
พระเอกสิทธิ

์

าณวโร ภูมิยิง

่

๓๐/๐๓/๒๕๓๘
๖/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๓๐
พระภฤศยศ ภทฺทจาโร ใจตรง

๑๖/๑๐/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาดงใหญ่  

อด ๖๑๖๐/๐๓๓๑
พระมนัส จิตฺตสํวโร สุทธิปญญา

๑๖/๐๕/๒๕๓๔ ๐๔/๐๔/๒๕๕๓

ปาธรรมวิสุทธิมงคล  

อด ๖๑๖๐/๐๓๓๒
พระวัชรพงษ์ ธมฺมธโร จันทรเสนา

๐๘/๐๘/๒๕๒๐ ๑๐/๑๐/๒๕๕๖

ปาธรรมวิสุทธิมงคล  

อด ๖๑๖๐/๐๓๓๓
พระสมพร ปภสฺสโร ศรีดาดำ

๐๕/๐๑/๒๕๒๗ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

ปาธรรมวิสุทธิมงคล  

อด ๖๑๖๐/๐๓๓๔
พระธนกฤต ขนฺติโก กวนหลวง

๒๖/๐๖/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ปาธรรมวิสุทธิมงคล  

อด ๖๑๖๐/๐๓๓๕
พระขจรเกียรติ กนฺตธมฺโม เหล่ากุล

๓๐/๐๑/๒๕๓๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๓

ปาภูนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๓๓๖
พระปรีชา จนฺทวํโส ผาดนอก

๒๒/๑๑/๒๕๒๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาภูนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๓๓๗
พระจักรพล ขนฺติโก บัวแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาภูนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๓๓๘
พระขันตี ชยวุฑฺโฒ แก้วเชียงหวาง

๑๒/๑๐/๒๕๑๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๕

ปารวมธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๓๙
พระชินปราชญ์ ธีรวํโส ดีประวี

๒๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งโพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๑๔

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๖๐/๐๓๔๐
พระกานต์ สาตฺถิโก อินทรตุล

๒๙/๐๔/๒๔๙๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาถกรณธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๔๑
พระศรีรัตน์ สิริสุวณฺโน วงศรี

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาถกรณธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๔๒
พระบรรจง ปฺาคโม น้อยไทย

๑๗/๐๓/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเพิม

่

 

อด ๖๑๖๐/๐๓๔๓
พระกุลกรรค์ ปฺาวุฒิโฑ มารศรี

๒๐/๐๙/๒๕๐๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙

บ้านเพิม

่

 

อด ๖๑๖๐/๐๓๔๔
พระพงษ์พัฒน์ ิตธมฺโม ปานอ่อน

๑๙/๐๗/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเพิม

่

 

อด ๖๑๖๐/๐๓๔๕
พระอาทิตย์ อธิจิตฺโต ศรีส่ง

๐๕/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาชัยมงคล  

อด ๖๑๖๐/๐๓๔๖
พระอดิศร จนฺทโชโต โสดา

๒๔/๐๕/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาชัยมงคล  

อด ๖๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรธิสิทธิ

์

 ศรีคำสุฃ

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

 ปาชัยมงคล  

อด ๖๑๖๐/๐๓๔๘
พระเจษฎา อตฺถกาโม ธิตะปน

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปาโนนสว่าง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๔๙
พระชาญชัย วีรชโย คำชมภู

๒๖/๐๙/๒๕๒๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

ปาภูก้อน  

อด ๖๑๖๐/๐๓๕๐
พระประภากร ิตาโณ เพ็ชรสงคราม

๒๔/๐๘/๒๕๒๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาภูก้อน  

อด ๖๑๖๐/๐๓๕๑
พระอนันท์ ธมฺมคุโต คุณโน

๐๙/๐๘/๒๕๒๓ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาภูก้อน  

อด ๖๑๖๐/๐๓๕๒
พระสำราญ ทิตวโร ภูเด่น

๒๔/๐๗/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาภูก้อน  

อด ๖๑๖๐/๐๓๕๓
พระสุริยันต์ ธีรปฺโ นันทกุล

๐๗/๐๕/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาภูก้อน  

อด ๖๑๖๐/๐๓๕๔
สามเณรตะวัน  สุวรรณโคตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 ปาภูก้อน  

อด ๖๑๖๐/๐๓๕๕
พระประหยัด อธิปฺโ ม้วนนอก

๑/๑๑/๒๕๑๓
๑/๑/๒๕๕๕ โชคชัยสามัคคีธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๕๖
พระเสมียน อภินนฺโท ลุนระวงค์

๓๐/๓/๒๕๒๓ ๑๑/๖/๒๕๕๙
โชคชัยสามัคคีธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๕๗
พระวีระพงษ์ วีรวํโส โวหารา

๙/๑๑/๒๕๐๗
๒/๗/๒๕๕๙ โชคชัยสามัคคีธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๕๘
พระเอมวิต ชินวํโส ราชธานี

๙/๑/๒๕๒๒ ๒/๗/๒๕๕๙ โชคชัยสามัคคีธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๕๙
พระบรรจง ปภสฺสโร นันตโลหิต

๒๔/๒/๒๕๑๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

โชคชัยสามัคคีธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๖๐
พระทิวากร กนฺตวีโร ศรีโพธิทอง

์

๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐
โชคชัยสามัคคีธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๖๑
พระอรรถสิทธิ

์

ิตธมฺโม พรมดี

๓๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๙/๖/๒๕๖๐

โชคชัยสามัคคีธรรม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๖๒
พระสุวรรณ าณวโร สีทา

๑๗/๓/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๘

ท่าโสม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๖๓
พระไทยรัฐ ปฺุพโล เรืองเทศ

๒๕/๑๒/๒๕๒๓
๑๘/๑/๒๕๕๙

ท่าโสม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๖๔
พระชวน ารวโร มรรครมย์

๒๑/๑๑/๒๕๒๒
๒๑/๕/๒๕๕๙

ท่าโสม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๖๕
พระสุรสิทธิ

์

ปภาโส นันทกุล

๒๐/๒/๒๕๐๔ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ท่าโสม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๖๖
พระชำนาญ กนโก แสงวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๑

๑๗/๒/๒๕๖๐

ท่าโสม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๖๗
พระพัฒนพงศ์ สุจินโน ดีลุนชัย

๔/๙/๒๕๓๐ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ท่าโสม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๖๘
พระโกเมน สนฺตุสฺสโก กิงคำ

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๕

๘/๕/๒๕๖๐
ท่าโสม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๖๙
พระขวัญยืน สํวโร แสงมะณี

๒๑/๑๐/๒๕๓๖
๒๕/๕/๒๕๖๐

ท่าโสม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๗๐
พระรณชัย โกวิโท รัตนศิวะ

๒๓/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ท่าโสม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๗๑
พระสุคิด ปสนฺนจิตฺโต ละพิมพ์

๘/๖/๒๕๑๕
๑๘/๑๑/๒๕๕๙

โนนทองคำ  

อด ๖๑๖๐/๐๓๗๒
พระสุรชัย อสิาโน พรมรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๓๑ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

โนนผาแดง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๗๓
พระนุบาล จตฺตสนฺโร ศรีคราม

๔/๒/๒๕๒๓ ๑๓/๕/๒๕๖๐

โนนผาแดง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๗๔
พระศุภักษร สุปภาโส บุญมาก

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

๑๓/๕/๒๕๖๐

โนนผาแดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๖๐/๐๓๗๕
พระสมาน ถิรปฺโ คงอุ่น

๘/๒/๒๔๙๒
๔/๖/๒๕๖๐

โนนผาแดง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรณัฐพงษ์  สีออน

๑๔/๓/๒๕๔๑

 โนนผาแดง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๗๗
พระศุภชัย จิตฺตปาโล รองแก้ว

๓๑/๕/๒๕๒๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ปาท่าวารีศรีสาคร  

อด ๖๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรธนากร  บุญสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

 ปาผางาม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรสัจกร  ตุ้ยศักดา

๑๐/๔/๒๕๔๑

 ปาผางาม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรชยานันท์  บุญสุข

๒๓/๓/๒๕๔๗

 ปาผางาม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรทศพล  ใยขุนทด

๑/๑๒/๒๕๔๒

 ปาผางาม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรสิทธินันท์  ไชยโคตร

๑๓/๒/๒๕๔๒

 ปาผางาม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๘๓
พระราเชษฐ์ ปฺาวโร จอมวิญญา

๑๖/๑๐/๒๕๑๒

๑/๗/๒๕๖๐
ปาหนองแวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรจักรกฤษณ์  พันธุ์พิมพ์

๑๓/๘/๒๕๕๔

 ปาหนองแวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรรัตนะ  จันทร์เชือ

้

๑๗/๙/๒๕๔๖

 ปาหนองแวง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๘๖
พระนันธวัชน์ ปฺาทีโป เหง้ามณี

๒๔/๔/๒๕๔๐ ๒๒/๘/๒๕๖๐

ปาหัวช้าง  

อด ๖๑๖๐/๐๓๘๗
พระพีรนนท์ นิปุโณ ปอมสุวรรณ

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขมวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๘๘
พระวิทวัท ถาวโร วิยะรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขมวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๘๙
พระอนุชา ติขิโณ ผลวิสุทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขมวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๓๙๐
พระสัญญา คุณธมฺโม บุญปาน

๐๕/๐๕/๒๕๑๗ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

โคกสีแก้ว  

อด ๖๑๖๐/๐๓๙๑
พระไพฑูรย์ วชิโร สาโคตรวัน

๒๐/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาดนำพุ  

อด ๖๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ศรีแสง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 ตาดนำพุ  

อด ๖๑๖๐/๐๓๙๓
พระสมร จิรปฺุโ เหมุทัย

๑๓/๐๖/๒๕๑๐ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๓๙๔
พระเทิดพงษ์ วรุตฺตโม พุทธตาเต

๐๖/๐๑/๒๕๓๑ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๓๙๕
พระสุลักษณ์ วํสธมฺโม เค้าสิม

๑๔/๐๒/๒๕๒๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๓๙๖
พระวินัย ปฺุมโณ แก้วกันยา

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๓๙๗
สามเณรนำโชค  สิทธินายม

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

 เทพนิมิตร  

อด ๖๑๖๐/๐๓๙๘
พระราชวงศ์ ธมฺมปาโล สุขเกษม

๒๐/๐๕/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๓๙๙
พระศุภชัย เทวธมฺโม สุขเกษม

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๐๐
พระวิชาญ วิชโย ริมชัยสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๔๙๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๐๑
พระสมชาย สุเมโธ ทรัพย์เจริญ

๑๑/๐๔/๒๕๑๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๐๒
พระธนาสิทธิ

์

ปฺาวโร ดวงบุผา

๒๑/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๐๓
พระภูอุสรา กตปฺุโ พรมสมบัติ

๒๐/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๐๔
พระธนากรณ์ ธมฺมวโร ภาลีวงค์

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๐๕
พระคำสิงห์ ติขิโณ อาสาชาติ

๒๘/๐๒/๒๕๓๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ปานาสีดา  

อด ๖๑๖๐/๐๔๐๖
พระรัตพล าณาโถ ทองใบ

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ปานาสีดา  

อด ๖๑๖๐/๐๔๐๗
พระประกาศ สุมุตฺโต โคตรพิมพ์

๐๙/๐๗/๒๕๑๖ ๑๘/๐๖/๒๕๓๗

ปาสาระวารี  

อด ๖๑๖๐/๐๔๐๘
พระสุเนตร์ วชิราโณ พันธ์ศรี

๐๖/๑๒/๒๕๑๑ ๑๕/๐๗/๒๕๔๐

ปาหนองกอง  

อด ๖๑๖๐/๐๔๐๙
พระสิทธิศักดิ

์

ติกฺขวีโร สมรูป

๒๑/๐๒/๒๕๑๐ ๑๘/๐๕/๒๕๔๖

ปาหนองกอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒ / ๑๔

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๖๐/๐๔๑๐
พระสรศักดิ

์

สีลสํวโร หล้าวิเศษ

๒๑/๐๙/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ภูย่าอู่  

อด ๖๑๖๐/๐๔๑๑
พระพีรปรัชญ์ ปรกฺกโม เจนเจริญพร

๑๑/๐๘/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ภูย่าอู่  

อด ๖๑๖๐/๐๔๑๒
พระชัยณรงณ์ รจิธมฺโม พันธ์ชัย

๐๗/๐๔/๒๕๒๕ ๓๑/๐๗/๒๕๖๐

ภูหินดัง  

อด ๖๑๖๐/๐๔๑๓
พระองอาจ ฉนฺทธมฺโม เขตสนาน

๒๑/๐๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

โนนทอง  

อด ๖๑๖๐/๐๔๑๔
พระสมบูรณ์ สาทโร โพธิเพชรเล็บ

์

๐๔/๐๕/๒๕๒๒ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

โนนทอง  

อด ๖๑๖๐/๐๔๑๕
พระอัครเดช ปฺาทีโป ช่วยวัน

๐๔/๐๓/๒๕๒๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘

ปาจันทวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๔๑๖
พระนิคม านรโต ศิริมะณี

๐๓/๐๗/๒๕๒๐ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

ปาจันทวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๔๑๗
พระพงษ์พัฒน์ วิปุโล เปาปาเถือน

่

๑๓/๐๖/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาจันทวนาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๔๑๘
พระทินกร านรโต คำปญญา

๑๐/๐๑/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาชัยคำเจริญ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๑๙
พระทศวรรษ วรธมฺโม แก้วสว่าง

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาชัยคำเจริญ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๒๐
พระสมยศ านุตฺตโร ไชยกลาง

๒๐/๐๑/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๒๑
พระชวลิต ขนฺติโก สอนสายลม

๑/๐๑/๒๕๓๙
๕/๐๓/๒๕๖๐

พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๒๒
พระกฤติน มหาปฺุโ ธนกลางโยธี

๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรนิรันดร์  โครตคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๒๔
สามเณรอนุสรณ์  โยธะคง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรพิตรพิบูล  อ่อนมิง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๒๖
สามเณรนิพนธ์  ลอยขุนทด

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๒๗
สามเณรสรวิชญ์  ดอนพล

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรอภิชาต  สำแดงชัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรศุภกิจ  บุตรดา

๙/๐๔/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรพงษ์พัฒน์  ตะเกิงผล

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรนราวิชญ์  จันโทกุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๓๒
สามเณรนันธไชย  กองอ่อนสี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๓๓
สามเณรวงษ์คม  ราศี

๓/๐๗/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรกิตตินันท์  หิสะเดช

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๓๕
สามเณรอำพล  จันทะคัด

๘/๐๘/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๓๖
สามเณรณัฐภัทร  บุญรินทร์

๙/๐๘/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๓๗
สามเณรทศพร  โสดา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๓๘
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 แสงมณี

๓/๐๙/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรจัตวา  พูลอินทร์

๕/๑๐/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรณัฐวุฒิ  หลวงทิพย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรณัฐพล  เกษหอม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรณัฐพล  หงษ์ทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรครรชิตพล  เขือนมัน

่ ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๔๔
สามเณรพงพิพัฒน์  ลมพัด

๒/๑๒/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๑๖๐/๐๔๔๕
สามเณรภูตะวัน  แสนบัวคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 พุทธนิมิต  

อด ๖๑๖๐/๐๔๔๖
พระพิทักษ์พงษ์ มหิสฺสโร แก้วเนตร

๐๕/๐๕/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

ภูแสงธรรมาราม  

อด ๖๑๖๐/๐๔๔๗
พระนัฐวุฒิ จิตฺตสํวโร จงทองกลาง

๑๙/๑๐/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
ปาไม้งาม  

อด ๖๑๖๐/๐๔๔๘
พระจำปา จตฺตสลฺโล ประบุญเรือง

๑๙/๗/๒๕๒๐
๖/๗/๒๕๕๘

ปาวังสามหมอ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๔๙
พระสมนัส ติกฺขวิริโย ปะติเต

๒๐/๒/๒๕๒๐ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ปาวังสามหมอ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๕๐
พระวิหค ยติกโร ทำสีลา

๒/๖/๒๕๒๔ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ปาวังสามหมอ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๕๑
พระยุทธิชัย านทินฺโน แก้วอุดม

๑๖/๘/๒๕๓๔ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ปาวังสามหมอ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๕๒
พระวีรพงษ์ รกฺขิตธมฺโม เหล่ามาลา

๒๓/๔/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ปาวังสามหมอ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๕๓
พระอนุชา คุตฺตสีโล ชืนชม

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๒๓/๖/๒๕๕๙

อนาลโยภูค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๕๔
พระศักดิสมุทร

์

กิตฺติธโร บุญรอง
๖/๗/๒๕๒๖ ๒๐/๕/๒๕๖๐

อนาลโยภูค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๕๕
สามเณรนันทพงษ์  มีความสัตย์

๒๕/๙/๒๕๔๘

 อนาลโยภูค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรศาสตราวุธ  เรืองกิจไพศาล

๓/๑/๒๕๔๙
 อนาลโยภูค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรกิรติ  พรมแสงใส

๔/๘/๒๕๔๑
 อนาลโยภูค้อ  

อด ๖๑๖๐/๐๔๕๘
พระวชิราศิลป สุทฺธิจิตฺโต จันดาวาป

๑๘/๑/๒๕๒๗

๖/๗/๒๕๖๐
ปากุดนำใส  

อด ๖๑๖๐/๐๔๕๙
พระวีรวัฒน์ วณฺณธโร เรืองรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ปากุดนำใส  

อด ๖๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรภานุพงษ์  แสนสุวรรณ

๒๐/๕/๒๕๔๓

 ปาท่าสิมมา  

อด ๖๑๖๐/๐๔๖๑
พระขันตี ปฺุาคโม เกษเพชร

๑๐/๒/๒๔๙๘ ๑๕/๒/๒๕๕๖

ปาพอก  

อด ๖๑๖๐/๐๔๖๒
พระเข็มชาติ เขมรโต ปทุมมา

๑/๑๒/๒๕๐๘ ๑๔/๑๒/๒๕๕๙

ปาพอก  

อด ๖๑๖๐/๐๔๖๓
พระวิทวัส อคฺคปฺโ อาจเอียม

่

๑๒/๒/๒๕๓๗ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ปาโพนพระเจ้า  

อด ๖๑๖๐/๐๔๖๔
พระพายุ สุภกิจฺโจ แสงสุรพงศ์

๓๐/๕/๒๕๒๗
๓/๖/๒๕๖๐

ปาโพนพระเจ้า  

อด ๖๑๖๐/๐๔๖๕
พระชานนท์ กิตฺติปาโล วรรณกุล

๑๔/๑๐/๒๕๓๗
๒๙/๖/๒๕๖๐

ปาโพนพระเจ้า  

อด ๖๑๖๐/๐๔๖๖
พระนฤทธิ

์

อิทฺธิโชโต โสภาคำ
๙/๖/๒๕๑๙

๑๙/๑๑/๒๕๕๗

ศรีสว่างรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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