
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑,๙๒๔ รูป ขาดสอบ ๔๓๔ รูป คงสอบ ๑,๔๙๐ รูป สอบได้ ๑,๒๑๕ รูป สอบตก ๒๗๕ รูป (๘๑.๕๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรสุริยา  แก้วนิล

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรสมศักดิ

์

 ชันทะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรอัครพล  แก้วนิล

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรศรราม  ช่วยแสง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรตรีเนตร  เนตรภักดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรสดใส  เครือทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรณรัช  จำเรียง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรจิรภิญโญ  คำเอืยม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรศราวุฒิ  บุญสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรอดิเทพ  หวังมุ่งกลาง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรธีรภัทร์  อรอินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรเสฏฐวุฒิ  โพธิน

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรธัญธรณ์  หงษ์จันทา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรชินวัตร  ก้านศรีรัตน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรจิตอนันท์  ไกรนอก

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรคุณากร  บุตรโยธี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรณัฐวุฒิ  ทองพระจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรธนวัฒน์  พิมพ์ดีด

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรพงศ์พัศ  มนต์คาถา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรจักกฤษณ์  ปองคำรส

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรธันยบูรณ์  คูณเมือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรรวิน  ยมโคตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอนุชิต  หวังชี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรกฤศดา  จันชะฏา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๓๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรประวริศ  มณีบู่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรทัศน์พล  โกสีลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรทักษิณ  แสงหาชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรปยวัฒน์  สาสาย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรอดิศวร  ช่วยแสง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระสุวัฒน์ ขนฺติพโล จันทรเมฆ

๒๕/๑๑/๒๕๑๗ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
 

อด ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระชัยยา สุธมฺโม สีดาแจ่ม

๐๒/๐๕/๒๕๑๒ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน คมงาม

๐๕/๐๔/๒๔๙๖ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระพงษ์ศกร อภิาโณ คำทึงอภิญาโณ

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดโนนสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระมังกร ยโสธโร ชัยบำรุง

๒/๕/๒๕๑๘ ๒๐/๓/๒๕๕๙
วัดโบราณศรีราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระเวียง ปฺุคโม ข่าทิพย์พาที

๑๐/๘/๒๕๐๔ ๗/๑๑/๒๕๕๙
วัดโบราณศรีราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระจิรายุ รามธมฺโม ชัยฤทธิ

์

๒๗/๓/๒๕๓๙

๙/๕/๒๕๖๐
วัดวิทยานุกิจ  

อด ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระธนากร ธนากโร ชมชืน

่

๑๒/๑/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดวิทยานุกิจ  

อด ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระบุณล้อม ธีรปฺโ คนชม

๒๖/๑๒/๒๕๐๒ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระพีระวัฒน์ ปภากโร เคลือชาว

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระสันติ ธมฺมปาโล จิมกระโทก

้

๐๑/๐๔/๒๕๑๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรภูฟา  บุญหล้า

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระณัฐพงษ์ นนฺทโก วงษ์สารี

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดสวาดรัตนสีมากิจ
 

อด ๔๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 สมสล้าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 
วัดสวาดรัตนสีมากิจ

 

อด ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระจักรกฤษณ์ ขนฺติธมฺโม พันเหลา

๑๓/๑/๒๕๔๐
๔/๕/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระสุคนธ์ สุคนฺธสีโล บริบูรณ์เนือ

้

๒๙/๖/๒๕๐๗ ๕/๑๑/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระบุญเพ็ง สุเมโธ วงษ์คำจันทร์

๑๙/๕/๒๕๒๑

๔/๕/๒๕๖๐
ศรีสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระอภิสิทธ์ โกวิโท บุญมีประเสริฐ

๒/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๕/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระสนัน

่

ปฺุาธโร ช่วยคำชู

๐๓/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาบ้านถ่อน  

อด ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระธนกฤต ขนฺติธมฺโม หอมแสนศรี

๐๖/๐๙/๒๕๓๔ ๒๖/๐๑/๒๕๖๐

ปาสามกษัตริย์  

อด ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระสมเกียรติ ขนฺติพโล ขจร

๒๘/๑๒/๒๔๙๖
๐๓/๑๑/๒๕๖๐

ปาสามกษัตริย์  

อด ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระธนพล ธนปาโล เม้าราษี

๑๖/๑๒/๒๕๒๑
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระชัยฤทธิ

์

ปภากโร เล็กสมสันต์

๑๑/๐๕/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรกฤษดา  แก้วปอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรอรรถพล  ดีสร้อย

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

 โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระวิสุทธิ

์

ธมฺมธโร พรมชัย

๑๐/๐๙/๒๕๒๖ ๓๑/๐๘/๒๕๕๔

สุวรรณเกษร  

อด ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระสุริยา อาภายุตโต กลางโยธี

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณเกษร  

อด ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระสมชาย สิรวิชิโร เลิศสหไพฑูรย์

๑๗/๐๕/๒๔๘๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองเตาเหล็ก  

อด ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระวรโชติ าณสทฺโธ สียางนอก

๓/๑/๒๕๑๘
๒๖/๑๐/๒๕๕๙

ดอนภู่  

อด ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระณรงค์ อธิมุตฺโต ดงอ้วน

๓๐/๔/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ดอนภู่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๓๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระกิตติ มนาโป เสาร์แก้ว

๘/๔/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

ดอนภู่  

อด ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระพีระพงษ์ ปภทฺสีโล วรีประสี

๗/๓/๒๕๒๘ ๑๓/๖/๒๕๕๖

ศรีทัศน์  

อด ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระวิชัย อตฺตธมฺโม ดงแสง

๙/๑๑/๒๕๒๐ ๕/๑๐/๒๕๕๖

ศรีทัศน์  

อด ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระศุภชัย ิตสทฺโธ จันทะดี

๑๐/๕/๒๕๓๕
๗/๔/๒๕๖๐

ศรีทัศน์  

อด ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระสุวรรณ ปภากโร บุญประเสริฐ

๑๐/๑๕/๒๔๙๑

๕/๕/๒๕๖๐
ศิริสุขาภิบาล  

อด ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระอุไร ฉนฺทสุโภ จันทร์ตะปะขาว

๒๒/๖/๒๕๑๙

๕/๕/๒๕๖๐
ศิริสุขาภิบาล  

อด ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระโกสินทร์ ปยสีโล ธานีกุล

๗/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ศิริสุขาภิบาล  

อด ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรภัทรพงษ์  พลเวียง

๔/๓/๒๕๔๐
 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรอิสเรศ  โชติพินิจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรธนภัทร  เทศนาบุญ

๒๐/๒/๒๕๔๕

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรเลิศวิชัย  พลอำนวย

๑๔/๖/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรพีรวัฒน์  คำโยธา

๗/๔/๒๕๔๗
 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรพัฒน์พงษ์  ศรีลาชัย

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรทัศนาบดี  บุตรด้วง

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรชาติชาย  วิชา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรตฤณพัฒน์  เข็มทอง

๓/๐๔/๒๕๔๗

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรอนุกุล  หาญธงชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรธวัชชัย  ทองเสนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรยมนา  มูลโต

๕/๑/๒๕๔๘
 สว่างสามัคคี  

อด ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระกัมพล กมโล นาวัลย์

๓๐/๐๑/๒๕๐๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระธนเดช อตฺตทนฺโต สวัสศรี

๑๒/๐๖/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระทรงกต ทีปธมฺโม รักษางาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรภูวนาท  สอนพรมหม

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรกำพล  โพธิศรี

์

๓/๑/๒๕๔๖
 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรพิชิต  พิมพาที

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรอัคพล  พุทธสา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรพีระพัฒน์  สุวรรณสนธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรชุติวัฒน์  หลอดอำไพ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 บุตรโยธี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรสมประสงศ์  อัมพรัตน์

๒๖/๗/๒๕๔๗

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรณัฐพนธ์  มณีเนตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรพัชรพล  จันคำภา

๗/๐๙/๒๕๔๗

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรเสฏฐวุฒิ  สินธุชาติ

๕/๑๒/๒๕๔๗

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรชิษณุพงษ์  แสนเข็ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 สามพร้าว  

อด ๔๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรกรกมล  ไชยสิทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

 ไชยราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรอนุวัฒน์  ไพรสาระ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 ไชยราษฎร์บำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรกัปตัน  จุมพลขันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

 ไชยราษฎร์บำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรจักรกฤษ  จันทร์ศรี

๑๓/๗/๒๕๔๒

 ราษฎร์บำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรฤทธิรงค์  วงศ์บุญเอือ

้

๒๑/๔/๒๕๔๒

 ราษฎร์บำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรชานนท์  เชียวชาญ

่

๑๑/๓/๒๕๔๔

 ราษฎร์บำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรธีรยุทธ  นาใชย

๗/๘/๒๕๔๕
 ราษฎร์บำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรพิชิตชัย  พยุหะพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรเนติพงษ์  ญาตชัยภูมิ

๒๑/๘/๒๕๔๔

 ราษฎร์บำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระสมหมาย ปฺาวุโธ เคนคำ

๗/๑๐/๒๔๙๔ ๑๔/๑๐/๒๕๓๐

ศรีลาคุณ  

อด ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระสุนทร สุนธชิตฺโต นาสมใจ

๑๕/๓/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

ศรีลาคุณ  

อด ๔๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรสกล  สาระปญญา

๑๙/๘/๒๕๔๓

 สังคาว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระชัชวาล ชินวํโส วงศ์ชาลี

๐๕/๐๖/๒๕๒๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

เฉลิมสุขอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระจารุพงษ์ ปภสฺสโร แสงแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๖/๒๕๕๗

โนนเดือ

่

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระมิตรภาพ จิรปฺโ ใจแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๑๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระประยูร ปริปุโ คำชู

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๘/๒๕๕๘

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระรุ่งนภา อตฺตทีโป มืดการุณ

๐๗/๑๐/๒๕๒๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระอนุสรณ์ ชินวโร ทุมแสน

๑๕/๐๘/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระบุญเพ็ง นิสโภ แสนพรรณา

๐๕/๐๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระเกรียงศักดิ

์

โกวิโท วันชัย

๐๘/๑๒/๒๕๑๘
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระภานุวัฒน์ ธมฺมรโต ชาญประเสริฐ

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระพีรพล จนฺทวณฺโณ บุญนาม

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระสุรศักดิ

์

ปริสุทฺโธ ตรุโนภาส

๑๔/๑๐/๒๕๑๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระสมชาย อธิปฺโ รัตประกร

๐๕/๐๑/๒๕๐๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระอรุณ อรุโณ เหมะรังคะ

๐๒/๐๘/๒๔๙๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระอาภรณ์ ิรตโร อุปรัส

๑๕/๑๐/๒๕๒๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระพิชิตชัย เมตฺตจิตฺโต ศรีชัยศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระปรีชา ปริฺาโน ไชยมาตย์

๑๗/๐๘/๒๕๑๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระคำหนัก อุตฺตมชาโต เหง้าเทศ

๒๒/๑๒/๒๕๐๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรสิงหนาท  เทวราช

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรพันธ์นุกรณ์  โสโท

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรอดิศร  แท่นทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรอธิป  เวชภิบาล

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรศักดิชัย

์

 อินไธสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรพิทักษ์  นามมนตรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรอำพล  ทวีพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณุทการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๓๖

้
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อด ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรศุภกิตติ

์

 โคตรท่าแก

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรสุมนตรี  สุขใจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรสิทธิชัย  ตระคามจัน

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 โคกศรีสำราญ  

อด ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระอนวัช ถิรธมฺโม ดำดา

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ตูมคำ  

อด ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระศรชัย อิทฺธิาโณ ดวงษาคำ

๑๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ตูมคำ  

อด ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระศราวุฒิ กตถุโน ดวงพรมยาว

๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ตูมคำ  

อด ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระประสพโชค ปภสฺสโร ภักดีศรี

๐๑/๐๓/๒๕๑๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

นาคาเทวี  

อด ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระเสนีย์ านิโย โคตรจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๑๒
๐๓/๐๒/๒๕๖๐

นาคาเทวี  

อด ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระอภิสิทธิ

์

ปฺาธโร ปองคำสิงห์

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเม่น  

อด ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระอาคม กิตฺติาโณ พลเยียม

่

๐๙/๑๒/๒๕๐๖ ๐๖/๐๒/๒๕๕๔

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระทวีศักดิ

์

วิสุทฺโธ หอระสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๐๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๖

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระอดุลย์ อตุโล สีหา

๑๔/๐๖/๒๕๒๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระสากล สตฺตวโร จันทะแผน

๑๘/๐๙/๒๕๒๕
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระณัฐพล วิสุทฺโธ แสนสง่า

๐๒/๑๐/๒๕๑๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระอภินันท์ ปฺาวโร ชัยเฉลิม

๐๙/๑๒/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระจิรวัฒน์ อุตฺตโร เหลืองอร่าม

๒๔/๐๗/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระสันติสุข ปมุตฺโต ขะทุม

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระภาสกร อธิจิตฺโต ใจใส

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระณัฐกิจ วิสารโธ ภูกาย

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระสุริยา สุริโย สมอ่อน

๑๖/๐๗/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดโนนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระอนุรักษ์ ผลิโก วุฒิเสน

๑๔/๐๓/๒๕๑๗
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระเจริญ ภนฺทมุตโต สมอ่อน

๓๑/๐๓/๒๕๑๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระนิพนธ์ สีลคโณ ดำดา

๑๑/๐๕/๒๕๒๗ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระธีรภัทธ์ ธมฺมจาโร พาเบ้า

๒๖/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระรชานนท์ เทวธมฺโม สมมี

๐๘/๑๐/๒๕๓๑ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระวุฒิชัย อภินนฺโท จันทร์โทศรี

๑๓/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระสนัน

่

กนฺตสาโร ช่วยคำชู

๐๓/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระชัยมงคล ถิรจิตฺโต เกษแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระเสริมชัย อธิปฺโ สุนีย์

๐๕/๑๒/๒๕๒๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระเดชา อิทฺธิเตโช สายสมบัติ

๑๒/๐๑/๒๕๒๕
๐๙/๐๑/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระอิสระ อิสโร ถูกดี

๐๙/๐๘/๒๕๑๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระณัฐพล นราธิโป เพ็งอารีย์

๑๕/๐๙/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระสาคร สาคโร อ่างคำ

๑๓/๐๘/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระอนุภาพ านวีโร จันทร์สว่าง

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ ศิลารินทร์

๒๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระสำเนียง ยโสธโร วีระวัฒนา

๒๗/๐๘/๒๔๘๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระนพรัตน์ อุฏาโน เสนาภักดิ

์

๑๖/๖/๒๕๓๔ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระอภิสิทธิ

์

อตฺถยุตโต ชาญบุษ

๑๑/๐๙/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐ วัดสีหนาทศาสดาราม
 

อด ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระพิฃิต ทีปธมฺโม มูลอำคา

๑/๒/๒๕๑๗ ๖/๗/๒๕๖๐ วัดสีหนาทศาสดาราม
 

อด ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรสุชาครีย์  โคตาตรี

๙/๘/๒๕๔๔
 

วัดสีหนาทศาสดาราม
 

อด ๔๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรธีรพงษ์  บุญแสน

๑๘/๑/๒๕๔๕

 
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรวิรุจน์  สิริทา

๒๔/๒/๒๕๔๗

 
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรณรงค์กร  พรสีดา

๒๔/๘/๒๕๔๗

 
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรสุริยา  หานุช

๙/๙/๒๕๔๗
 

วัดสีหนาทศาสดาราม
 

อด ๔๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรวุฒิธิชัย  สายแก้วราช

๒/๑/๒๕๔๘
 

วัดสีหนาทศาสดาราม
 

อด ๔๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรสมัชชา  บุตรวงค์

๒๗/๒/๒๕๔๖

 
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรพาโชค  ชัยจันทรา

๓๑/๘/๒๕๔๖

 
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรพันกร  โพธิราช

์

๑๘/๓/๒๕๔๗

 
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรนฤเบศ  ธาตุไพบูลย์

๒๔/๓/๒๕๔๗

 
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรอภัยภัทร  นันทะขันธ์

๘/๕/๒๕๔๗
 

วัดสีหนาทศาสดาราม
 

อด ๔๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรอภินันท์  ชาวัด

๒๓/๗/๒๕๔๗

 
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรยุทธพิชัย  ทองสีสุก

๒๕/๘/๒๕๔๗

 
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรพีภัทร  บุญนาค

๕/๙/๒๕๔๗
 

วัดสีหนาทศาสดาราม
 

อด ๔๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรปยะพงษ์  วิชัยวงษ์

๑/๑๐/๒๕๔๗

 
วัดสีหนาทศาสดาราม

 

อด ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระวันชัย อารโย เพ็ญภักดี

๓/๕/๒๕๑๗ ๓๐/๕/๒๕๕๗

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระบุญจันทร์ กตสาโร เชียงกุล

๑๐/๑๐/๒๕๐๘
๑๘/๑/๒๕๕๘

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระสนิท วรจิตฺโต วงทะบุตร

๑๒/๐๓/๒๔๙๗ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระเอกชัย คุณวโร โอดพิมพ์

๒๘/๙/๒๕๒๔ ๑๘/๔/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระสมศักดิ

์

วุฑฺฒิสาโร ทิมทอง

๑๔/๒/๒๕๐๖
๘/๖/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระชัค สิริจนฺโท ทองกลม

๑๕/๑๐/๒๕๑๙

๗/๗/๒๕๕๙
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระคฑาวุฒิ อินฺทสโร ขันงาม

๑๔/๔/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระธีระเดช โชติปฺโ วงษ์ลา

๑๖/๔/๒๕๓๙ ๓/๑๒/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระออน จารุวณฺโณ หอมคำ

๑๖/๔/๒๔๘๙ ๔/๑๒/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระอุบล อุปสโม มีศิลป

๑๒/๐๒/๒๔๙๓ ๐๘/๑๒/๒๕๕๙

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระประวาส ฉนฺทธมฺโม รุ่งแสง

๙/๓/๒๕๑๓
๔/๑/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระสุรัตน์ วรธมฺโม ศรีสมภาร

๑๐/๑๐/๒๕๒๗ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระแสงดาว ปสนฺโน สุจริต

๑๑/๔/๒๕๑๑

๕/๔/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระณัฐพงษ์ จิตฺตทนฺโต แดงมาก

๑๖/๐๔/๒๕๐๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระประวร ติสฺสวํโส กองสี

๑๖/๐๔/๒๕๐๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระธวัชชัย กลฺยาณธมฺโม กรุงกระโทก

๙/๓/๒๕๓๐ ๒๐/๔/๒๕๖๐

สระบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระธนพัฒน์ อุตฺตโร เกษหอม

๒๘/๗/๒๕๓๙ ๒๘/๔/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระวุฒิชัย อนุตฺตโร ขันงาม

๒๐/๑๐/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระอนุพงศ์ ฉนฺทกโร ผาแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระอานนท์ กนฺตวีโร ขาลวัน

๐๘/๐๔/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระทวีแสง อคฺคปฺโ เพียรชัย

๑๐/๑/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระกฤษดา จนฺทธมฺโม สมเผดิม

๑๒/๑/๒๕๓๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระกระทิงทอง จารุธมฺโม โคตรมี

๓๐/๕/๒๕๒๑ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระทินกร อคฺคธมฺโม พิทักศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๐
๒๙/๖/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระกิตติพงษ์ วรธมฺโม แก้วโกฎ

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระจตุรวิทย์ สุจิตฺโต ศิริขันธุ์

๕/๗/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระพงศธร สิริปฺโ สถาผล

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระธวัชชัย สุเมโธ มรรคสังฆ์

๑๑/๘/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระวินัย ทีรภตฺโท สีดายา

๒๑/๔/๒๔๙๙

๔/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระวีรินทร์ ทีปกโร สีดาคำ

๑๖/๘/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระสุพรรณ ธนปฺโ ไชยอินทร์

๑๔/๖/๒๕๑๘

๕/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระพุทธา จนฺทปฺโ สีลา

๒๘/๒/๒๕๓๑

๕/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระธวัข ปฺาสาโร เกษแก้ว

๑๖/๖/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระธีรัส จนฺทวณฺโณ อินพะยอม

๓๑/๗/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระอภิวัฒน์ จนฺทสีโล นำกำ

๑/๔/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระสุขสันต์ ธมฺมสาโร ไชยธรรม

๒๖/๔/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระสวัสดิ

์

อินฺทปฺโ โกดี

๒๗/๓/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระสุรศักดิ

์

จนฺทธมฺโม วงศ์เชียงเพ็ง
๗/๕/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระสุทธิศักดิ

์

สทฺธาธิโก ทองบ่อ

๐๘/๐๘/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระมนต์ชัย จารธมฺโม พูลพานิช

๒๖/๖/๒๕๑๕

๗/๗/๒๕๖๐
สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระอนุพงศ์ อภิปฺุโ ยามีภักดี

๙/๔/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระพงษ์พิชญ์ สุเมโธ กิตติพศสมบัติ

๒๘/๐๙/๒๕๐๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระมนตรี อภิปุณฺโณ บุตรดี

๑๘/๐๔/๒๕๑๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระสิทธิชัย สิริภทฺโท เกษหอม

๒๓/๑๑/๒๕๒๒
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระอิศรา อสิาโณ สัสดี

๑/๓/๒๕๓๙
๑/๘/๒๕๖๐

สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรฐานพัฒน์  ชะนะมาร

๖/๔/๒๕๔๗
 สระบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระลาภยศ สมจิตฺโต แสนวันดี

๗/๖/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระบุญหนา ถิรคุโณ สีงข์ชัย

๔/๑/๒๕๐๐
๒๘/๗/๒๕๕๐

วัดบ้านโนนหวาย  

อด ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระสมชาย ยโสธโร เรืองหง

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านโนนหวาย  

อด ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระสมบัติ กนฺตสีโล ชัยราช

๖/๑/๒๔๙๙ ๑๙/๑/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระสมาน สามตฺถิโก ศรีสุวอ

๒๘/๗/๒๔๙๐ ๒๔/๒/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๓๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระสมควร ธมฺมทีโป เกือหนุน

้

๑๗/๗/๒๕๐๖ ๑๔/๓/๒๕๖๐

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระสมชัย มหาาโณ นารวง

๑/๖/๒๕๑๕ ๒๖/๕/๒๕๖๐

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระสุรเชษฐ์ มหาวีโร รัตนถานู

๒๘/๑๑/๒๕๓๔

๑๑/๗/๒๕๖๐

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระยอดไท มหาปฺุโ วรรณคีรี

๒๑/๖/๒๕๓๓

๒/๘/๒๕๖๐
วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระสุรชัย เตชธมฺโม ชืนธงชัย

่

๒/๓/๒๕๓๙
๒/๘/๒๕๖๐

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรธนพล  โคตรสุโน

๑๙/๑/๒๕๔๗

 วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรธนนันท์  นันทะศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรณัฐชนน  คำหงษา

๒๗/๑/๒๕๔๖

 วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรอนุกูล  พูลทอง

๔/๑/๒๕๔๗
 วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระอุดร ธมฺมทีโป กุลวิสามาตร

๑๒/๕/๒๕๑๑ ๒๓/๕/๒๕๖๐
วัดปาโคกหนองแซง  

อด ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระสิทธิชัย ธมฺมธโร สรสวัสดิ

์

๑๕/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐
วัดปาโคกหนองแซง  

อด ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระเฌลิมชัย อนาลโย นามหา

๒๑/๑/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐
วัดปาโคกหนองแซง  

อด ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระอนุชา อภิชาโน เย็นวัฒนา

๑๑/๘/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐
วัดปาโคกหนองแซง  

อด ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระรัฐพงศ์ ขนฺติธมฺโม วงจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๑๙/๖/๒๕๖๐
วัดปาโคกหนองแซง  

อด ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระเจตพล สุจิตฺโต ชูรัตน์

๓/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดมงคลคำบำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระหฤทธิ

์

จนฺทวโร จิฬารัตน์

๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๖๐

วัดมงคลคำบำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระแหลมทอง สุจิณฺณธมฺโม สุวรรณคำ

๕/๕/๒๔๘๙ ๑๔/๑/๒๕๖๐

วัดศรีภูมิวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระวุฒิพงษ์ ถิราโณ คำไพรินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๒๒

๒/๔/๒๕๖๐
วัดศรีภูมิวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระไกรเนตร มหาวีโร สุวรรณกิจ

๒๒/๘/๒๕๐๖
๘/๔/๒๕๖๐

วัดศรีภูมิวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระอภิรักษ์ วิสุทฺโธ พาภักดี

๒๔/๒/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
วัดศรีภูมิวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระยุธ เตชธมฺโม สังข์ชัย

๒๐/๘/๒๕๑๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดศรีวิลัย  

อด ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระบุญหนา จนฺทสาโร ศรีทองมน

๒๘/๓/๒๔๙๓
๑/๒/๒๕๓๕

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระจำเนียร ธมฺมจาโร แสงพรมชาลี

๒๘/๓/๒๔๙๓
๑/๒/๒๕๓๕

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระโชคชัย กิตฺติสาโร พูลทอง

๑๙/๒/๒๕๓๙ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระอเนก าณธโร คำโคตรศูนย์

๑๔/๑/๒๕๑๒

๙/๑/๒๕๖๐
วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระมนตรี ชยธมฺโม ชัยปญญา

๑๓/๘/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๗

วัดหนองแซงสร้อย  

อด ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระอาคม ผาสุกฺธมฺโม ศรีม่วง

๕/๙/๒๕๒๐
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดหนองแซงสร้อย  

อด ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระประจักษ์ ถิราโณ ดีพลภักดิ

์

๒๓/๖/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหนองแซงสร้อย  

อด ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระชาญชัย อนุภทฺโท เชิดชู

๒๑/๕/๒๕๑๕ ๑๑/๑๒/๒๕๖๐

วัดหนองแซงสร้อย  

อด ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระชมพู สิริปฺูโ พลเหียมหาญ

้

๗/๑๑/๒๕๑๓ ๑๖/๔/๒๕๔๙

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระหนูพันธ์ กนฺตสีโล บุญชาญ

๒๐/๕/๒๕๓๔
๙/๑/๒๕๕๘

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระวรรรชัย จิตฺตธมฺโม ไกลผล

๒๓/๒/๒๕๒๓
๒/๓/๒๕๕๘

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระอำนาจ อุตฺตโร สุวรรณทิพย์

๒๐/๓/๒๕๒๖ ๒๐/๖/๒๕๕๙

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระพงษ์พัฒน์ ธมฺมทีโป สิมมา

๒๔/๑๒/๒๕๓๘

๒๓/๕/๒๕๖๐

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระบรรพต ขนฺติวโร บุญทองคำ

๑๑/๓/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
วัดอูบมุงเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๓๖

้
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อด ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระภานุรักษ์ ธมฺมโชโต พะระมาตย์

๒/๕/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรไมตรี  จันเดียว

๑๖/๕/๒๕๔๒

 วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระปรีชา ปยธมฺโม หลงศาลา

๑๐/๑๒/๒๕๓๗

๖/๕/๒๕๖๐
หนองบัวเลิง  

อด ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระบุญรัตน์ กิตฺติสาโร มะหุวัน

๐๘/๐๓/๒๕๐๗ ๐๓/๐๕/๒๕๒๗

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระสำรวย สิริธมฺโม เทพภา

๑๐/๐๔/๒๔๙๐ ๐๘/๐๑/๒๕๕๓

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระวีระยุทธ วีรยุทฺโธ กุลแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๒๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๕

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระสงัด ปฺาวโร ศรีปญญา

๒๕/๐๗/๒๔๘๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระขวัญใจ ปคุณธมฺโม เสวต

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระวินัย สีลวฑฺฒโน หร่มทองมา

๐๘/๐๗/๒๕๒๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระวงเดือน วนฺทิโก ศรีเหลา

๑๐/๐๗/๒๕๑๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระธนเขต สุจิณฺโณ เสน่ห์พูด

๑๖/๐๙/๒๕๒๐ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระปติ อภิสาโล หาดพรม

๐๑/๐๘/๒๕๒๕ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระเกรียงศักดิ

์

ติกฺขาโณ เหลือวิชา

๑๐/๐๑/๒๕๓๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระอำไพ รตฺนปฺโ อ่อนเทพ

๐๕/๐๕/๒๕๐๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระปรมัตถ์ จารุวณฺโณ อุดทา

๐๙/๐๒/๒๕๐๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระถมอน อภสฺสโร ศักดิภู่

์

๑๗/๐๑/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระเสมอ สนฺตจิตฺโต ชาวไสล

๐๙/๐๔/๒๔๘๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระพิชัย ครุธมฺโม บุญพา

๑๓/๐๕/๒๕๐๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระชมพู อติภทฺโท ดอกคำ

๑๐/๐๗/๒๕๐๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระวีระพงษ์ วีรธมฺโม ศรีตระบุตร

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระธวัชชัย ธีรภทฺโธ แสนมนตรี

๑๐/๐๒/๒๕๓๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระศรีสุวรรณ นราสโก พวงจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๒๔
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระเจียมศักดิ

์

ภทฺทวโร สุมงคล

๒๓/๑๑/๒๕๑๑
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระกรวชญ์ วิสุทฺธจิตฺโต เสมาวิจิตร

๑๖/๐๑/๒๔๘๗ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระณัฐพงศ์ สจฺจวโร หงษ์ชูตา

๓๑/๑๐/๒๕๒๖

๑๐/๔/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระพงษ์สิทธิ

์

ปนฺจวโร อุดคำดี

๒๕/๔/๒๕๓๙
๑๐/๔/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระณรงค์ศักดิ

์

ยโสธโร ยศเตา

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระปรีชา อาภาทโร ด่านหนา

๐๘/๐๔/๒๕๒๒ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระสมาน กิตฺติสาโร ทักษิณธานี

๑๒/๑๐/๒๔๙๗
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระปริญญา ปนาโท รุจาคม

๒๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระจักรพันธ์ ขนฺติธมฺโม โพธิศรี

์

๑๖/๘/๒๕๓๖

๘/๖/๒๕๖๐
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระจีระศักด์ กิตฺตสาโร ศรีสมภาน

๙/๙/๒๕๓๙ ๘/๖/๒๕๖๐
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระอาชานนท์ วชิราโณ แสงมุข

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระณัฐพนธ์ รตฺนโชโต สมเพ็ชร

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระวรันชกร กลฺยาธโร สองเมือง

๑๙/๐๔/๒๕๒๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระวีรชัย สนฺติกโร ทลเล

๑๖/๓/๒๕๓๓ ๒๒/๖/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระวีรชน วีราโณ สีทอง

๒๒/๑๒/๒๕๒๙
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระวิรชัย จิตฺตวิชโย ประทุมไข

๒๗/๑๑/๒๕๒๖
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระโอภาส มฺมวุฑฺโฒ มาลาศรี

๓๐/๐๖/๒๕๓๒ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระรุ่งกาญจน์ วิสุทธสาโร อินทริยะ

๑๗/๐๕/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระแสงทอง วิชฺชากโร ด่านระหาร

๐๒/๐๒/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระสุรศักดิ

์

สุรธมฺโม ทับอาษา

๑๐/๐๙/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระนฤเบศท์ อธิปฺโ กลางยศ

๒๔/๒/๒๕๒๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระยุทธนา านวโร ชัยประเสริฐ

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระณรงค์ฤทธิ

์

านวีโร นาโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

๕/๗/๒๕๖๐
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระศักดินรินทร์

์

ยตฺติกโร วิไชมูล

๓๐/๑๐/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระธาดาพงษ์ ธมฺมทินฺโน สมสวย

๑๕/๐๗/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระสุทัด วรวฒฺโน เหล่าผง

๒๖/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระอัษฏา โชติปุโ สีลม

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรอาทิตย์  มาลาศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรพายุ  พันธุ์ใหญ่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรไกรวุฒิ  วิเศษเลิศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

 หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรปฏิพัฒน์  จอมพล

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

 หลวงเพ็ญ  

อด ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระสุริยันต์ เจตนาสุโภ สุธรรมมา

๒๖/๑๒/๒๕๑๕
๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ช้างเผือก  

อด ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระพระชุมพล ชุตินฺธโร อาษานาม

๑๖/๑๑/๒๕๐๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ช้างเผือก  

อด ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระณัฐชัย ิตสีโล มิทะลา

๑๕/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ช้างเผือก  

อด ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระอังคาร ธมฺมสโร ศิริ

๐๓/๐๓/๒๔๙๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ปาสกุณาศัย  

อด ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระรังสรรค์ รตนาโณ แสนจำ

๒๐/๐๗/๒๕๓๓ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

โพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระอดิศักดิ

์

อภิวฺโน ชัยเสริม

๐๘/๐๗/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระจิรวัฒน์ จารุธมฺโม เหนือคูเมือง

๑๒/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระประพนธ์ ปภาทโร สมเดช

๑๐/๐๙/๒๕๒๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระจักรพันธ์ กตกิจฺโจ ผาณิบุศย์

๑๗/๐๒/๒๕๒๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระธนวัฒน์ ยสชาโต ดงชมภู

๑๔/๐๗/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระปฎิภาณ กุสโล ยางนอก

๑๖/๐๘/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระอนุชิต อติสุโภ อัปการัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระเกสร นิทฺทโร ศิลารัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๓๖
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

สว่างบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระณรงค์ มหาปฺโณ ทับเกลียง

้

๐๒/๐๑/๒๔๙๒ ๒๗/๑๒/๒๕๔๙

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระบุญ รตฺตนปฺโ หล้าคอม

๒๘/๐๒/๒๔๘๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๕

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระจำหลัด ิตธมฺโม พันดง

๒๑/๐๒/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระศิริศักดิ

์

ธมฺมกาโม ฮัวเฮง

้

๓๑/๑๒/๒๕๓๓
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีบำเพ็ญผล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระอนุชิต อนุตฺตโร งามชมภู

๐๒/๐๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระพิชิตพล สีลเตโช บัวปา

๐๑/๐๔/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระยุทธจักร์ อนาวิโล สิงห์สัตย์

๑๙/๐๔/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระนัฐสิทธิ

์

นนฺทสาโร สร้างแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระอนุสิทธิ

์

ตนฺติปาโล หงษ์อินทร

๐๗/๐๘/๒๕๑๓
๒/๑๔/๒๕๖๐

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระชาตรี ชยานนฺโท บุญเกตุ

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระสถิตย์ ธมฺมกโร ภักดีสุจริต

๑๓/๐๗/๒๕๑๓ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

หายโศก  

อด ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระคำพวง านวโร พันฆ้อง

๐๑/๐๖/๒๔๙๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หายโศก  

อด ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระคำแก้ว กิตฺติสาโร ออนตะใคร้

๐๑/๐๒/๒๕๐๙ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

อัมพวันวนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระสมเกียรติ สนฺตมโน พลวาป

๓๐/๐๙/๒๕๐๔ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

อัมพวันวนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระทิณกร โชติวโร ยางขัน

๑๔/๐๘/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวันวนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระสมใจ สํวโร ปาสาริตะ

๑๑/๐๗/๒๕๒๔
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวันวนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระลือชัย คุณากโร มากบุรี

๑๖/๐๓/๒๕๑๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

อุดมมหาวรรณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระไพรัช พุทฺธสีโล พลนามอินทร์

๒๙/๐๗/๒๕๑๔ ๒๕/๐๓/๒๕๕๕

วัดเทพสุรินทร์  

อด ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระเลิศพงษ์ านิสฺสโร ปญญาใส

๐๔/๐๒/๒๔๙๖ ๐๑/๐๒/๒๕๕๗

วัดเทพสุรินทร์  

อด ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระวิชาญ โชติปฺโ ไชยสีดา

๒๒/๑๑/๒๕๒๐ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดเทพสุรินทร์  

อด ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระวรวุฒิ กตวีโร จรุงพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๒๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระพิทักษ์ วิสุทธฺสีโล ชมเชย

๐๗/๑๐/๒๕๓๕ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระทองพูล ธมฺมธีโร จันสูง

๑๐/๑๒/๒๕๓๑ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระโกวิท ปริปฺโณ กอนจันทร์ดา

๐๘/๐๔/๒๕๒๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระยงวุฒิ มหาลาโภ เหลาเกตุ

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระเริงสันต์ กิตติสาโร จรุงพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรรังสรรค์  เชิญชม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระสุเมธ สุเมโธ มะลิมทวี

๑๕/๐๖/๒๕๓๔ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระพัฒนจิตร พลาโณ ดอนหล้า

๐๔/๐๔/๒๕๐๘ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระบรรพต วชิรวํโส วงนิคม

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระบุญติด กตฺตปุโ เติมสุข

๐๙/๐๒/๒๕๒๒ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระสุริยา สุริโย พงษ์ชัยภูมิ

๑๙/๐๕/๒๕๒๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรพลพล  ด่านระหาร

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรเจริญชัย  อุ้ยปชฌาวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระอัมรินทร์ ชุตินฺธโร อินทรมณี

๒๘/๐๓/๒๕๑๑ ๐๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดโพธิสระ

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระณํฐพงษ์ ติสฺสโร อุ้ยปะโค

๒๘/๑๐/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิสระ

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระรุ่งโรจน์ ฉนฺทสุทฺโธ

มณีพัพัฒน์กาญจน์
๒๓/๐๙/๒๕๒๓ ๑๑/๐๙/๒๕๕๙

วัดโพธิสระ

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระบุดดี ิตาโณ ยาวาป

๐๒/๐๒/๒๔๘๖ ๐๗/๐๓/๒๕๕๒

วัดศรีชมภู  

อด ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระวี มหาปฺุโ พลโยธา

๐๔/๐๘/๒๔๙๔ ๐๗/๐๕/๒๕๕๔

วัดศรีชมภู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๓๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระวุฒิ อิทฺธิาโณ ข้อจักร

๒๓/๐๘/๒๕๒๖ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีชมภู  

อด ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระสุริยา ธีรปฺโ แสงภักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๒๘
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีชมภู  

อด ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระปกรณ์ สิริคุตฺโต อยู่เจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๐๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระบุญช่วย อินฺทวณฺโณ สามพร้าว

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรพีรพล  พิมพะกรรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรนภัสกร  สร้อยหลง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรอนันตชัย  ศรีตาแสน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรวัน  พระหาร

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรณัฐวุฒิ  จันโอ๊ก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรธีรพัฒน์  เหลาขับภา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรพีระพล  วิชาผา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรปรีชา  ภูตีนผา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรสักรินทร์  จำดา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรชนการ  วิเศษศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๘๙
สามเณรวิศวะ  จุลรังสี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๙๐
สามเณรภูวดล  แต่งกำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรวริทธิกร  เพียรประสม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรศักดิทัช  เครืองลาย

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรธนัชชา  ทิมแท้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระประกอบ ปยุตฺโต บรรดา

๒๗/๐๙/๒๕๒๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระวิชัย สนฺตจิตฺโต สิมมา

๑๘/๐๔/๒๕๒๒ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระประภาส อคฺคธมฺโม แสงวิชัย

๑๓/๐๒/๒๔๘๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระไพโรจน์ ิตปฺโ ถำวาป

๐๙/๐๘/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระมนัส ปฺาวชิโร ไชยชาดา

๑๘/๐๙/๒๕๒๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระอาวุธ สุภทฺโท ยานประสาท

๒๐/๐๙/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระนิมคม ปฺฑิโต สือบมา

๑๕/๐๙/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระทรงวุฒิ ปฺาธโร ซาฮาม

๒๙/๐๙/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๐๒
สามเณรปรัชญา  แสนยาสมุทร

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรตะวัน  ปญจพันดอน

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรอภิวัน  ตังทนาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๐๕
สามเณรรัชชานนท์  บุราณชา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๐๖
สามเณรวรวุธ  บุญโยค

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระพงค์ปณต กนฺตธมฺโม ชุนุม

๑๗/๑๑/๒๕๑๘
๑๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระวัชชิรพงศ์ ธมฺมปาโร ปญญาใส

๒๒/๐๔/๒๕๑๕ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระสิทธิชัย าณวีโร พันธ์แก่น

๑๙/๐๑/๒๕๓๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสว่างโยมาลัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒ / ๓๖

้
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่
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อด ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระอิทธิพล ิตปฺุโ ทบชา

๒๔/๐๙/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๑๑
สามเณรอภิรัตน์  พรมมา

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระชัชชน ปภาโส ศรีจุมพล

๒๘/๐๙/๒๕๒๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระจิรพล วชิโร ฮามคำฮัก

๓๐/๐๑/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระธันยบูรณ์ จนฺทวํโส เจ็กกลิง

้

๐๖/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระจิราพัชร อมโร ต้นพุฒ

๐๓/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระปริวัตร มหาปฺโ มุงคลคำแสน

๒๘/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระนำพล เมธิโก สวัสดิรักษ์

์

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระนิพนธ์ สุชาโต ศรีจุมพล

๑๒/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระสมเพชน สมาจาโร ภูกาง

๐๒/๑๐/๒๕๒๘ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระชาญณรงค์ จนฺทสโร พิมพ์ทอง

๐๘/๐๓/๒๕๒๗ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดเกียรติไพบูลย์  

อด ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระชัยอาจ ธีรปฺโ นามณีชน

๐๘/๐๘/๒๕๑๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนศรีไพรวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระออมทรัพย์ อาภสฺสโร ขุนทุม

๒๕/๑๐/๒๕๐๗ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

วัดโนนศรีไพรวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระมงคล กิตฺติสาโร ใจอ่อน

๐๗/๐๒/๒๕๐๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโนนศรีไพรวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระรันดร ภูริปฺโ บุญเพชร

๑๑/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโนนศรีไพรวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระสมบัติ กตปฺุโ ทับทิมใส

๐๓/๐๗/๒๔๘๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระสิทธิชัย ปภสฺสโร พาสร้อย

๑๗/๑๐/๒๕๑๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระธีระยุทธ ถาวโร มงคงศรี

๒๖/๑๑/๒๕๓๗
๑๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระพูนศักดิ

์

อาทโร สุโพธิแสน

์

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรภานุพงศ์  งามเลิศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรภราดร  สายสร้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระธนากร สีลเตโช นามณีชน

๑๔/๐๘/๒๕๒๒ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดศรีแก้ว  

อด ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระบุญสม ภูริปฺโ นินทราช

๐๗/๑๑/๒๕๒๐ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

วัดศรีแก้ว  

อด ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระศุภชัย ิตวโร จันทรเสนา

๐๗/๐๙/๒๕๐๓ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดศรีแก้ว  

อด ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระยนต์ อุตฺตโร หนองทองทา

๑๖/๐๒/๒๕๑๗ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระระพีภัทร ภทฺทธมฺโม ศรีไพร

๑๐/๐๑/๒๕๑๗ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระสายันต์ อนาลโย เหล่าจันอัน

๑๒/๐๒/๒๕๑๘
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระสุริยา สุจิณฺโณ อินทสาระคาม

๑๐/๐๔/๒๕๓๕ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระเจตพงษ์ าณธีโร แก้วดอนหัน

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระชลสิทธิ

์

อิสฺสโร ศิริสุวรรณ

๒๖/๐๑/๒๕๒๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระลิขิต กิตฺติธโร สายสิงห์

๑๐/๐๙/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระสหรัฐ กิตฺติปาโร ชัยศรีหา

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระเสถียร อมโร ทำทอง

๒๗/๑๑/๒๕๐๗ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระโกวิทย์ โกวิโท ศรีหาท้าว

๐๗/๐๕/๒๕๒๒ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระสุเนตร จนฺทสาโร ศรีวงษ์ราช

๒๕/๐๖/๒๕๓๔
๓๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดใหม่สงเปลือย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระสันติ จารุธมฺโม โยตะนันท์

๓๑/๐๓/๒๕๓๕ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระกีรติ กิตฺติปฺโ โคตรบุตร

๑๐/๐๖/๒๕๓๔ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระจักรกฤษณ์ ชุตินฺธโร เต็มไพร

๑๙/๐๔/๒๕๓๒
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระชัดชัย สุจิณฺโณ ศรีภักดี

๐๒/๐๓/๒๕๒๒ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระพินิจ วิสุทโธ ทวยธิสุทธ์

๐๘/๐๖/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๕๐
สามเณรฐิติพงศ์  ขันธวิชัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๕๑
สามเณรธรพล  ทุมแสง

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๕๒
สามเณรจิรภัทร  ภูเดช

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๕๓
สามเณรศุภวัฒน์  ไชยสุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๕๔
สามเณรธนากร  ศรีจันทจร

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๕๕
สามเณรนาคิน  พลเยียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรโชคชัย  คำลือ

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรธนากร  บุญกว้าง

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรปยะพัทย์  สันตะวงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรสุทัศน์  พรมลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรอัครเดช  จันทร์แก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรณัฐวุฒิ  เชิญบ่อแก

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรนันทวัช  เชิญบ่อแก

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรสรยุทธ  ไชยสังกา

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรพิศวัสต์  จันทะคูณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรคมสัน  บุดดีดำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๖๖
สามเณรภูพิพัฒนื  เรืองไชย

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๖๗
สามเณรนันทวุฒิ  คมสัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๖๘
สามเณรจารุวิทย์  อุดมชารี

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๖๙
สามเณรรุ่งวิรุณ  ประเสริฐสังข์

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๗๐
สามเณรจิรายุทธ  ลักษณะจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๗๑
สามเณรกิตติพงศ์  คำทองดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๗๒
สามเณรกิตติพศ  คำทองดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระวรเชษฐ์ อนาลโย หลงสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

๑๑/๗/๒๕๖๐

จอมแจ้ง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระพิชิต พลาโน มูลวิบาล

๒๖/๐๓/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระเด่น สนฺติโก สาเกตุ

๒๑/๐๖/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระวิเชียร เตชปฺโ กองหล้า

๒๖/๑๐/๒๕๒๐ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระประพันธ์ ปฺาสิริ ชะอุ่มเกตุ

๑๔/๘/๒๕๓๐ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระประมวล ปภาโส สีบุตรดี

๒๐/๗/๒๕๓๕
๕/๑/๒๕๖๐

จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระพิชัย รณฺธโย จันทรเสนา

๑๒/๕/๒๕๑๕

๑/๔/๒๕๖๐
จันทาธิวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔ / ๓๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระคมสัน ติกฺขปฺโ ไหลเหลว

๕/๑๐/๒๕๓๔
๑/๔/๒๕๖๐

จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระอาจณรงค์ อุตฺตโร กลางวิชัย

๑/๔/๒๕๓๙
๘/๔/๒๕๖๐

จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระวรวิทย์ วราโณ เวียงนนท์

๔/๖/๒๕๑๓ ๕/๗/๒๕๖๐
จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๘๓
สามเณรอนุชิต  วงษ์ชาลี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๘๔
สามเณรธนากร  เสนาดำ

๑๖/๑/๒๕๔๑

 จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๘๕
สามเณรณัฐวุฒิ  เทิมสูงเนิน

๒๓/๑/๒๕๔๕

 จันทาธิวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระภานุพงษ์ สิริคุตโต ศิริภักดิ

์

๗/๑๐/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๖๐

จูมพร  

อด ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระวัลลภ วิชากโร ต้นโต

๒๔/๗/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
จูมพร  

อด ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระอดิศักดิ

์

จกฺกวโร พันธุ์รักษา

๑๓/๑๒/๒๕๓๑ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระดวงจันทร์ รตนโชโต สายกรรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๑๕
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระสุรจิตร สุจิตฺโต สุริยะภักดิ

์

๑๖/๒/๒๕๑๐ ๙/๑๑/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระสมชาย สุทฺธิธมฺโม บำรุงภักดี

๙/๑๑/๒๕๑๓

๒/๔/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระสัมฤทธิ

์

สติสมฺปนฺโน ไชยธรรม

๑๐/๑๐/๒๕๑๕

๘/๕/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระวรวุฒิ วราโณ พรมยาลี

๒๓/๓/๒๕๓๔
๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระอำนาจ นรินฺโท อินทร์ศรี

๑๐/๖/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระวรรณชัย ปฺาธโร แสนบุญศิริ

๒๕/๗/๒๕๓๙

๘/๔/๒๕๖๐
อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระสุริยา รวิวํโส ทัศนีย์

๖/๓/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๖๐

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระธนากร ธนปาโล แน่นอุดร

๒๗/๗/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระสมบูรณ์ อธิมุตฺโต สัสดีไกรสร

๔/๔/๒๔๙๒
๒๗/๑๑/๒๕๕๙

จอมมะณีย์  

อด ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระบุญมี มหาปุณฺโณ พลยา

๑/๖/๒๕๑๔ ๑๙/๑/๒๕๖๐

จอมมะณีย์  

อด ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระอาธรน์ วราโณ รัตนที

๒๗/๓/๒๕๓๔

๕/๕/๒๕๖๐
ชัยอัมพร  

อด ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระพงศกร ปภสฺสโร ธรรมชาดา

๑๐/๘/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บัวระพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระสุรศักดิ

์

ตปสีโล แปโค

๒๗/๐๔/๒๕๒๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๔

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระพร ธานงฺกโร ทองดอนน้อย

๑/๑/๒๕๐๗ ๓๐/๓/๒๕๕๘

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระกิตติพงศ์ คมฺภีรธมฺโม จันทร์สะอาด

๒๘/๖/๒๕๓๖ ๒๒/๖/๒๕๖๐

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระอนพัช ปฺาธโร กันทะคำ

๒๗/๑๑/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระกฤษฏา จิรสุโภ นาสมฝน

๑๘/๑/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระจตุพร จนฺทสาโร บุญธรรม

๒๑/๕/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๕๐๘
สามเณรพิทักษ์  รอดสตาร์

๑๕/๓/๒๕๔๑

 วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๕๐๙
สามเณรภัคพงษ์  พรมแสน

๑๕/๔/๒๕๔๑

 วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระบัวพันธุ์ อธิจิตฺโต ทับสี

๑๓/๑๑/๒๕๐๓
๑๒/๒/๒๕๖๐

ศรีชมภู  

อด ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระสมหมาย สุทนฺโต อุดรเขต

๒๓/๑๑/๒๕๐๖
๒๖/๔/๒๕๖๐

ศรีชมภู  

อด ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระวุฒิชัย ปภากโร ทับสี

๑๘/๓/๒๕๒๕ ๒๔/๕/๒๕๖๐

ศรีชมภู  

อด ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระณฐพล ปตฺตกาโร ปตสลิด

๓/๒/๒๕๒๔
๖/๘/๒๕๖๐

ศรีชมภู  

อด ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระอนุพงษ์ กิตฺติาโณ แก้ววิลัย

๒๙/๐๖/๒๕๓๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕ / ๓๖

้
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อด ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระนิกร ธมฺมทีโป พุทธวงษ์

๒๒/๓/๒๕๒๓ ๓๐/๔/๒๕๕๙

ศรีวิสาร  

อด ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระสมหวัง ปฺาวิชโร ไชยลอด

๒๑/๙/๒๕๒๑

๕/๓/๒๕๖๐
ศรีวิสาร  

อด ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระเกน สีลเตโช พันธ์เลิศ

๑๙/๔/๒๕๐๔ ๒๔/๔/๒๕๕๘

ศรีสำราญ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระสมพงษ์ จนฺทวํโส พุทเทศ

๔/๐๖/๒๕๐๘ ๓๑/๐๑/๒๕๔๙

ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๕๑๙
สามเณรศักดินรินทร์

์

 ขันวัง

๒๕/๖/๒๕๔๕

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๐๕๒๐
สามเณรสายชล  นิรเกษ

๓/๑/๒๕๔๕
 สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรพิทักษ์พล  แสงศิลา

๕/๑๐/๒๕๔๕

 สว่างอรุณ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๒๒
สามเณรเจษฏา  ภูดินดาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 สว่างอรุณ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระปญญา อธิปฺโ ทองคำ

๑๔/๓/๒๕๒๕ ๑๔/๓/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระคำพันธ์ กนฺตสาโร แก้ววงษา

๔/๑๑/๒๔๘๓ ๒๙/๕/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระภูมิรินทร์ านวีโร ศรีกะพา

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ประเสริฐทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระพงศธร ถาวรจิตฺโต พลนิกร

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ภูทองเทพนิมิต  

อด ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระธีรพงศ์ ถิรปฺโ โม้วงษ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ภูทองเทพนิมิต  

อด ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระบุญรอด สุวณฺโณ หนูนา

๐๕/๐๑/๒๔๙๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๔

รัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระอิสระ รกฺขิตธมฺโม วันปรีดา

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

รัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระทินกร สุมาจาโร เทศธรรมมา

๐๑/๐๖/๒๕๓๕ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

รัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระสมพร สุวณฺโณ ไชยแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

รัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระญานพล จนฺทสาโร เทพศิริวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

รัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระอนุชา ิตธมฺโม ผาหัวดง

๐๑/๐๖/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

รัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระสว่าง ถานวโร สุดโต

๐๑/๐๒/๒๕๓๑ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระสหลี ปภาโส เมืองขวา

๐๑/๑๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระคำ สุมงฺคโล ภูมิเมตร

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระชูชาติ ขนฺติธมฺโม พันธุ์ชาติ

๐๑/๐๔/๒๕๑๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระประกฤษฏิ

์

ปสนฺนจิตฺโต สุขกัน

๑๓/๑๑/๒๕๓๙
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศิริชัย  

อด ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระธวัชชัย ธวชฺชโย พาพันธ์

๒๘/๔/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศิริชัย  

อด ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระจตุพร จนฺทปฺโ แข็งขันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๑๑/๒๕๖๐

ศิริชัย  

อด ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระอดิศักดิ

์

อภินนฺโท ไกรดี

๑๒/๐๑/๒๕๒๒
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระนพรัตน์ นริสฺสโร อิฐสะอาด

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระพินิจ ิตสาโร พันธุ์โยศรี

๒๔/๑๒/๒๔๙๕
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระประยูน ติกฺขาโณ โสสีทา

๐๑/๑๐/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สะอาดเรืองศรี  

อด ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระวงศกร กตธมฺโม คำทอน

๒๕/๑๒/๒๕๓๔
๐๖/๑๒/๒๕๖๐

สะอาดเรืองศรี  

อด ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระวุฒิพงษ์ วุฑฺฒาโณ ชุมแวงวาป

๒๔/๔/๒๕๓๙ ๐๖/๑๒/๒๕๖๐

สะอาดเรืองศรี  

อด ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระนัฐพงษ์ สิริสาโร ศิริเวช

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๑๒/๒๕๖๐

สะอาดเรืองศรี  

อด ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระนพพล นริสฺสโร ประเสริฐสอน

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๑๒/๒๕๖๐

สะอาดเรืองศรี  

อด ๔๑๖๐/๐๕๔๙
สามเณรภานุพันธุ์  พิมพ์ขวา

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 สะอาดเรืองศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖ / ๓๖
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อด ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระณรงค์ วิจิตฺตธมฺโม อุดมศักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๑๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระพิเชษฐ์ ถิรธมฺโม แก้วกมลรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระวิโรจน์ กตสาโร ภูกองชัย

๐๑/๐๕/๒๕๒๒ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

แสงสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระปญญา ปฺาวุโธ อนุมาตย์

๐๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แสงสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระสิริณภัชร สิริธโร ธีระคุณ

๐๒/๐๔/๒๕๒๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

หนองบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระฉัตรชัย ชยวุฑฺโฒ จันทะนุเคราะห์

๒๕/๘/๒๕๓๐ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

หนองบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระวิรัติ วิสุทฺธสาโร รัตน์สีโล

๒๓/๗/๒๕๒๓ ๑๙/๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระมนตรี มหิสฺสโร อุปถัมภ์

๑๕/๘/๒๕๑๘ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐

หนองบัว  

อด ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระอนุรักษ์ สมจิตฺโต สิงหเสนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระสวัสดิ

์

ณฏิโก นาบุญมี

๐๑/๐๘/๒๔๙๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระบุญเหลือ ปุสโม ภูสังข์

๔/๕/๒๕๓๒ ๔/๗/๒๕๕๖
ชัยภูมิ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระสมพร โชติปุโ ขวัญถาวร

๒๐/๓/๒๕๐๕ ๑๖/๗/๒๕๕๘

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระวิวัฒน์ วิจิตฺตธมฺโม หลักคำ

๒๓/๗/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระมานิต มนจิตฺโต แสนตะรัตน์

๑๕/๗/๒๕๓๕ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระอุทัย วชิราโณ อาทิตย์ตัง

้

๘/๙/๒๕๒๕ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระชิษณุ ชุติปฺโ แพงวาป

๑๖/๑๐/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
ชัยภูมิ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระชานนท์ ชาคโร วันหอม

๕/๘/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

ชัยภูมิ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระอาทิตย์ อาทิตาโณ พิมพ์ดีด

๑๔/๕/๒๕๒๑ ๒๔/๕/๒๕๕๖

บรมโพธิสมภรณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระไวไฟ วณฺณคุตโต โคตรมะณี

๗/๑๑/๒๕๒๑
๖/๖/๒๕๕๙

บรมโพธิสมภรณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระสมจิต ธมฺมปาโล โสบรรเทา

๗/๘/๒๕๑๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บรมโพธิสมภรณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระธีระศักดิ

์

ธีรธมฺโม ถนอมวงษ์

๒๔/๘/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บรมโพธิสมภรณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระยมนา สุเมโธ ลับภู

๒๙/๙/๒๕๓๒

๕/๑/๒๕๖๐
ปาคำอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระวีระพงศ์ วชฺชิรธมฺโม นาแพงสอน

๑๙/๑๐/๒๕๒๗

๑๐/๖/๒๕๖๐

ปาคำอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระนพดล สิริภทฺโท ยศกุล

๒๑/๑/๒๕๑๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ปาคำอ้อ  

อด ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระสำราญ เตชวโร จูมแก้ว

๒๐/๗/๒๕๐๖ ๒๗/๖/๒๕๖๐

โพธิศรีแก้ว

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระประไพร สนฺตจิตฺโต เทียงธรรม

่

-/-/๒๔๘๗

๒๗/๑๑/๒๕๕๙

มัคคราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระไกรศร สิริจนฺโท อุนารัตน์

๑/๑/๒๕๓๖ ๒/๔/๒๕๖๐
ศรีธาตุประมัญชา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระวุฒิชัย วุธิปฺโ ไชยคำ

๒/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีธาตุประมัญชา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระวรรณกร ธมฺมวณฺโณ พลไชย

๒๑/๗/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ศรีธาตุประมัญชา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระประสิทธิ

์

ปฺาวฑฺฒโณ จันดาดาล
๕/๔/๒๕๑๑ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ศรีสว่างบรมสุข  

อด ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระสนิท สิริมงฺคโล สมประเสริฐ

๑๓/๑/๒๕๐๗ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างบรมสุข  

อด ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระวิศิษฎ์ อคฺคปฺโ กานต์รังสรรค์

๑๒/๕/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างบรมสุข  

อด ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระศุภชัย ธมฺมโชโต นาแว่น

๑๘/๕/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างบรมสุข  

อด ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระณัฐพล สุทฺธจิตฺโต ศรีสุข

๓๑/๕/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างบรมสุข  

อด ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระศุภฤกษ์ ธิตธมฺโม พันธ์ฤทธิ

์

๑๙/๖/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างบรมสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗ / ๓๖

้
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อด ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระธีรรัช านิสฺสโร ถำวาป

๖/๗/๒๕๓๗
๖/๑/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระอวิรุทธ์ อุชุจาโร สอนสกุล

๑๑/๓/๒๕๓๙ ๒๗/๕/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระจุฬา ชินวํโส พรมกุล

๒๓/๐๙/๒๕๑๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระวรวุฒิ ปสนฺโน เลิศสงคราม

๒๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระชัยสิทธิ

์

นาควโร ชัยชาญ

๓/๐๗/๒๕๒๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระศาตญา จิรวฑฺโฒ แสนสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระชัชวาล อาภสฺสโร บุตตอินทร์

๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑/๐๖/๒๕๖๐

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระภากรณ์ โชติาโณ โทดา

๒๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระสายชล ปริปุณฺโณ ทนงศรี

๒๐/๐๒/๒๕๒๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๙๔
พระนิพนธ์ สิริภทฺโท แก้วกัณหา

๒๔/๐๒/๒๕๒๗

๑/๐๗/๒๕๖๐

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระวสุอนันต์ สีลสาโร ก้องเวหา

๒๔/๐๑/๒๕๑๕

๗/๐๗/๒๕๖๐

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระอาณัติ อนาลโย สุปญญาบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๒๐
๗/๐๗/๒๕๖๐

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระสุริยา ตปคุโณ วงค์สระคู

๒๕/๑๑/๒๕๓๘

๗/๐๗/๒๕๖๐

บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๙๘
สามเณรอภิชัย  ชืนนอก

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๕๙๙
สามเณรเกรียงไกร  สารสิน

๑/๑๒/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๐๐
สามเณรพรชัย  วงศ์กระโซ่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๐๑
สามเณรณัฐวุฒิ  คำพิสมัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๐๒
สามเณรทินภัทร์  พรมรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๐๓
สามเณรณัฐพงษ์  รัตนวิเศษ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๐๔
สามเณรภูรินทร์  โสภากุล

๙/๐๗/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๐๕
สามเณรธนดล  ดิงรัมย์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๐๖
สามเณรสารินทร์  กินรี

๓/๐๔/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๐๗
สามเณรธนากร  ทุมสิงห์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๐๘
สามเณรนพรัตน์  มังสา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๐๙
สามเณรณัฐวุฒิ  ม่วงศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๑๐
สามเณรณัฐวัตร  ม่วงศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๑๑
สามเณรจักรกฤษณ์  กุลเกษตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 บูรพา  

อด ๔๑๖๐/๐๖๑๒
พระบุญเฮียง อนุตฺตโร องค์แวง

๑๙/๐๔/๒๔๙๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

ผาสุการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๑๓
พระธะนงค์ อนุตฺตโร ชัยปาน

๐๗/๑๑/๒๕๒๑
๒๑/๒/๒๕๕๘

ผาสุการาม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๑๔
พระสมยศ จารุธมฺโม น้อยกัน

๒๒/๐๗/๒๕๒๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๑๕
พระหล่ง อินฺทปฺโ จันทะเนตร

๐๔/๐๔/๒๔๙๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๑๖
สามเณรสรธัญ  สอนสกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๑๗
สามเณรศราวิน  คำมงคล

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๑๘
สามเณรภูชิต  สอนสกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๑๙
สามเณรอภินันท์  แพงแสสง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีชุมพร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๖๒๐
สามเณรณัฐพล  ภูขาว

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีชุมพร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๒๑
พระสมคิด อติภทฺโท วันชูเสริฐ

๑/๑๐/๒๕๑๕ ๖/๐๒/๒๕๕๖

สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระคำพา เขมจาโร กุศลา

๐๒/๐๙/๒๕๑๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๖๒๓
พระแสงจันทร์ เตชวโร แดงวันศรี

๑๐/๑๐/๒๕๐๗ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระสุกัน สจฺจวโร วงศ์คำเดช

๒๔/๐๓/๒๕๒๑
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๖๒๕
สามเณรอภิชัย  วงค์ละคร

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

 สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๖๒๖
สามเณรอภิชิต  บุญสม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๖๒๗
สามเณรปฏิภาณ  ศรีโพธิอุ่น

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๖๒๘
สามเณรวันชัย  ส่งล่า

๑/๑๑/๒๕๔๗

 สว่างอัมพวัน  

อด ๔๑๖๐/๐๖๒๙
สามเณรอนุชา  หนูคำดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

 จันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๓๐
สามเณรตะวัน  แก้วกันหา

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

 จันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระวีรวัฒน์ นาควโร อินอนุโชติ

๓๐/๑๐/๒๕๒๕ ๑๖/๑๒/๒๕๕๓

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระสหพันธ์ สนฺตกาโย วงษ์ศรีจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๓๓
พระกล้าหาญ สิริสาโร มาจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๓๗
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระสมพร โอวทิโย ไชยวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๑๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระพิศาล ฉนฺทโก ภูมิศรี

๒๒/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๓๖
พระธวัตร์ ขนฺติวโร โพธิวงษ์

์

๒๕/๑๑/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๓๗
พระธีรยุทธ รกฺขิโต ผักขเชด

๑๑/๑๑/๒๕๓๕
๐๔/๐๓/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๓๘
พระวิชาญ อิสฺสราโณ สิริรัตนไชย

๔/๐๗/๒๕๐๘ ๑/๑๑/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๓๙
พระรังสรรค์ เตชปฺโ ผ่านพินิจ

๒๐/๐๓/๒๕๓๖ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๔๐
พระสุทัศน์ านวโร สะหะวิริยะ

๑๗/๐๘/๒๕๐๙ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

นาหลวง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๔๑
พระเกียรติศักดิ

์

กตปฺุโ กองสีหา

๒๕/๐๖/๒๕๓๕
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

นาหลวง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระทรงกลด ิตลาโภ อุตรพาท

๐๑/๐๘/๒๕๑๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

นาหลวง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๔๓
พระประสิทธิ

์

ติกฺขปฺโ จันทีนอก

๑๖/๐๖/๒๕๒๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

นาหลวง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๔๔
พระบัญชา ผาสุโก สมประเสริฐ

๑๔/๐๑/๒๕๓๑
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

นาหลวง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๔๕
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน โพธิศรี

์

๒๐/๐๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๖๐

นาหลวง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๔๖
พระธนาวัฒน์ จนฺทวํโส หล้าฤทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นีลถาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๔๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 บัวระภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

 นีลถาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๔๘
พระนิกร สุเมโธ ทองประทับ

๑๙/๓/๒๕๑๘ ๒๒/๒/๒๕๕๒

พลับ  

อด ๔๑๖๐/๐๖๔๙
พระพิพัฒน์ วิสุทฺโธ สุขวรรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๓๐ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๕๐
พระธีรวุฒิ ธนปฺุโ บุตรสุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๕๑
พระระเบียบ ปฺาวโร สิงโตทอง

๑๒/๐๙/๒๕๑๑
๑๐/๐๒/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๕๒
พระบุญเหลือ ถาวโร บานอ่อน

๑๔/๐๘/๒๕๑๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๕๓
พระภานุพงศ์ มหาวีโร กุลวงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๕๔
พระนัฐพล ธมฺมวโร สุทธิแพทย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙ / ๓๖

้
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่
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อด ๔๑๖๐/๐๖๕๕
สามเณรสถิต  สาศรีเมือง

๗/๒/๒๕๔๖
 โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๕๖
สามเณรชานน  แสนบัวคำ

๗/๑๑/๒๕๔๖

 โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๕๗
สามเณรนพรัตน์  พิมลนอก

๗/๘/๒๕๔๗
 โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๕๘
สามเณรสนามชัย  พรมบุตร

๖/๕/๒๕๔๘
 โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๕๙
พระวีรศักดิ

์

รตนโชโต สมมาตร

๒๕/๐๔/๒๕๒๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๖๐
พระชัชนันท์ ปภสฺสโร แก้วตัน

๑๙/๐๓/๒๕๑๓ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

วันทนียวิหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระประสิทธิ

์

จนฺทโชโต เทพจันทา

๑๔/๐๔/๒๕๒๕
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

วันทนียวิหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระวัชรพงษ์ ธมฺมิโก ผิวสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๑๘
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

วันทนียวิหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๖๓
พระณรงค์ฤทธิ

์

สทฺธาธิโก คะดุลย์

๑๐/๐๘/๒๔๘๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วันทนียวิหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๖๔
พระสุทิน กนฺตวีโร ชาวดร

๐๓/๐๑/๒๕๒๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วันทนียวิหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๖๖๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สนฺตวาโจ วัณธุวัฒน์

๑๙/๐๔/๒๕๒๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๑๖๐/๐๖๖๖
สามเณรกิตติกร  พิลากุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๑๖๐/๐๖๖๗
พระอำนาจ เตชวณฺโณ พิมจันทร์

๒๙/๙/๒๕๓๓ ๑๘/๒/๒๕๕๗

วิสุทธิมัคคาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๖๘
พระกฤษราวัฒน์ พลาโณ สุวรรณบุตร

๘/๔/๒๕๒๕
๗/๗/๒๕๖๐

วิสุทธิมัคคาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๖๙
พระศุภสิทธิ

์

สุทฺธิปภาโส เกตุชาติ

๒๔/๐๘/๒๕๓๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๗๐
สามเณรภูวนาด  ไชยจักร

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๗๑
สามเณรยุทธนา  ยามีภักดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๗๒
สามเณรวีรภัทร  สว่างพิทักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๗๓
สามเณรวิศรุต  วิญญาศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๗๔
สามเณรอานัส  คำวิจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๗๕
สามเณรวรรัตน์  ประทุมมัง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๗๖
สามเณรก้องภพ  สิงห์วงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๗๗
สามเณรธัญญา  ปญโญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๗๘
สามเณรฐานวัตร  ดวงจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๗๙
สามเณรแก้วอุดอน  ทงคำลาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๘๐
สามเณรณัฐนันท์  แกมรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๘๑
สามเณรวันชัย  อินมะโรง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๘๒
สามเณรปารเมศร์  พากเพียร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๘๓
สามเณรวีระเทพ  สมรูป

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๘๔
สามเณรพูลศักดิ

์

 สุวรรณแสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๘๕
พระขวัญชัย ติสฺสโร แก้วพล

๑๖/๐๕/๒๕๓๕
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๘๖
พระวิษณุ กตคุโณ บุญพงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๐๖๘๗
พระจำปา อคฺคธมฺโม ชัยฮ้อย

๑๖/๐๖/๒๕๐๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๘๘
พระสันทัด ยโสธโร วงษ์คำ

๐๒/๐๕/๒๕๒๗ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๘๙
พระกัณหา าณวโร กวนฮองฮาง

๒๒/๐๕/๒๕๒๔ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

ศรีราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๐ / ๓๖
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อด ๔๑๖๐/๐๖๙๐
สามเณรฐิติ  วงษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๑๖๐/๐๖๙๑
พระวิทวัฒน์ จตฺตภโย อินทโภคา

๒๗/๓/๒๕๑๖ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๙๒
พระปรีชาพล ปภาโส ประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๓๗

๓/๑/๒๕๖๐
ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๙๓
พระอนุชา ถาวโร สุนนท์คง

๒๙/๙/๒๕๓๓ ๒๓/๓/๒๕๖๐

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๙๔
พระเอกพจน์ เอกคฺคจิตโต ใจบุญ

๑๗/๑/๒๕๓๑ ๒๓/๕/๒๕๖๐

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๙๕
พระอุทิศ อคฺคปฺโ จำปาทอง

๒๕/๒/๒๕๓๓ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๙๖
พระณรงค์ ณฎฺิโก ตะไกรรงค์

๑๔/๑๐/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๙๗
พระสุพัฒน์ สุทสฺสโน เลิกยาม

๒๒/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๙๘
พระสุธีรวัฒน์ สุทฺธิจิตฺโต จูแนบ

๑๓/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๖๙๙
พระเผด็จ อากาธโร สุริสาว

๘/๑๒/๒๕๓๓

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๐๐
พระอรรถสิทธิ

์

กิตฺติโสภโณ โยธา
๑/๑/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๐๑
พระธวัชชัย ชุตินฺธโร หูตินุ

๑๕/๙/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๐๒
สามเณรวรเทพ  พิมพ์บุญ

๓/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๐๓
พระอนุพงศ์ อนุตฺตโร จันทะศรี

๑๙/๑๒/๒๕๒๓

๙/๗/๒๕๕๙
ศรีสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๐๗๐๔
สามเณรบูรพา  พยอมหอม

๒๕/๓/๒๕๔๒

 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๐๗๐๕
สามเณรธนกฤต  อินสาวงษ์ไชย

๖/๓/๒๕๔๓
 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๐๗๐๖
สามเณรกิตติศักดิ

์

 จันลา
๔/๓/๒๕๔๕

 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๐๗๐๗
สามเณรณัฐพล  จำหาย

๑๕/๓/๒๕๔๖

 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๐๗๐๘
สามเณรจรัญ  ประทุมโม

๙/๙/๒๕๔๖
 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๐๗๐๙
สามเณรทนงศักดิ

์

 ทองวรรณ์

๑๓/๙/๒๕๔๗

 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๐๗๑๐
สามเณรธนพล  ผลเหลือ

๑๕/๙/๒๕๔๗

 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๐๗๑๑
สามเณรธันนุวัฒน์  อุดรเขต

๕/๓/๒๕๔๘
 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๐๗๑๒
สามเณรวิทยา  โพธิศรีจันทร์

์

๑๗/๔/๒๕๔๘

 ศรีสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๐๗๑๓
พระอามร านวีโร จันลา

๑๖/๐๘/๒๕๓๒ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

ศรีสำราญ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๑๔
พระจำนงค์ สุภทฺโท สิงหเดช

๓/๙/๒๔๘๔
๒๐/๑๐/๒๕๕๗

ศรีโสภณ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๑๕
พระจันศรี โกวิโท วิโทจิตร์

๕/๘/๒๕๑๐
๒๕/๖/๒๕๕๙

ศรีโสภณ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๑๖
พระชัยมงคล ิตเปโม น้อยมนตรี

๖/๖/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีโสภณ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๑๗
พระกิตติพศ อาภสฺสโร พรมมา

๑๙/๖/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ศรีโสภณ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๑๘
พระทักย์สิลย์ ปภสฺสโร จารุวงศ์

๒/๓/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๖๐

ศรีโสภณ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๑๙
สามเณรอานันท์  หมายชัย

๒๖/๒/๒๕๔๗

 ศรีโสภณ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๒๐
สามเณรอภิชาติ  แก้นแสนศรี

๒๐/๔/๒๕๔๗

 ศรีโสภณ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๒๑
สามเณรธรณินทร์  อ่อนละมุล

๒๐/๘/๒๕๔๗

 ศรีโสภณ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๒๒
พระอุดมศักดิ

์

าณสมฺปณฺโณ บุญเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๒๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

สระแก้ว  

อด ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระอำพุ อภโย ใหม่วงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

๙/๐๔/๒๕๖๐

สระแก้ว  

อด ๔๑๖๐/๐๗๒๔
พระวรวุฒิ วรสทฺโธ อินทา

๕/๐๘/๒๕๓๙ ๕/๐๕/๒๕๖๐

สระแก้ว  
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อด ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระธราเทพ ธมฺมทีโป มีลา

๒๘/๐๕/๒๕๑๗ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

สังฆคณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๒๖
พระวิวัฒน์ กิตฺติปาโล แก้วเสียว

๑๕/๐๙/๒๕๒๕ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

สังฆคณาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๒๗
พระทรงเกียรติ จนฺทสีโล สกุลรักษ์

๑๑/๘/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

แหลมทอง  

อด ๔๑๖๐/๐๗๒๘
พระภิญฺโญ จนฺทธมฺโม นาเมืองรักษ์

๘/๔/๒๕๔๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

แหลมทอง  

อด ๔๑๖๐/๐๗๒๙
สามเณรศุภวิชญ์  พิลาวัลย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

 กลางแหลมทอง  

อด ๔๑๖๐/๐๗๓๐
พระแอนนา ฉนฺทกโร โวหารา

๕/๘/๒๕๑๕ ๓๐/๖/๒๕๕๐

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๓๑
พระสมบูรณ์ โชติปฺโ ครังยอด

่

๔/๑/๒๕๐๒
๒๔/๓/๒๕๕๖

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๓๒
พระโส าโณภาโส แก้วบุญศรี

๕/๓/๒๕๐๓
๑๘/๑/๒๕๕๗

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๓๓
พระกนก ขนฺติโก เชียงฮาย

๕/๙/๒๔๙๒ ๑๐/๕/๒๕๕๘

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๓๔
พระนิมิต ปฺคาโม ลำเลิศ

๑๑/๒/๒๕๐๓ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๓๕
พระอังควิน โชติปฺโ สอดส่อง

๑๐/๑/๒๕๑๐
๙/๒/๒๕๖๐

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๓๖
พระมนัส ถิรจิตฺโต พลเยียม

่

๑๘/๙/๒๕๒๕ ๑๘/๔/๒๕๖๐

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๓๗
พระออน วรสุวณฺโณ ประเสริฐสัง

๒๔/๑๑/๒๔๙๔

๙/๖/๒๕๖๐
โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๓๘
พระปญจา จิตฺตทนฺโต อุดทะคำ

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

๑๐/๖/๒๕๖๐

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๓๙
พระรณรงค์ สิริวิชฺโย มูลทาประดิษฐ์

๒๒/๑/๒๕๓๐ ๑๖/๖/๒๕๖๐

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๔๐
พระอภิสิทธิ

์

สิริภทฺโท ศรีหาพล
๒/๖/๒๕๑๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๔๑
พระจักรณรงค์ สิริวณฺโณ จันทร์ทิพย์

๑๒/๔/๒๕๒๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๔๒
พระสุระชัย ธนฺชโย นาแสวง

๑๔/๓/๒๕๒๓

๒/๗/๒๕๖๐
โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๔๓
พระกชา นนฺทสาโร สีมีคอน

๑๓/๑/๒๕๓๓

๕/๗/๒๕๖๐
โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๔๔
สามเณรศักดินภา

์

 ศรียัง
๙/๖/๒๕๔๐

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๔๕
สามเณรเกรียงไกร  โสดา

๓/๗/๒๕๔๕
 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๔๖
สามเณรกฤษฎา  สุทธิชัย

๒๖/๗/๒๕๔๕

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๔๗
สามเณรอัษฎายุทธ  พระบุญ

๑/๘/๒๕๔๕
 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๔๘
สามเณรกฤษณะ  คำพะทา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๔๙
สามเณรสุทธิพงศ์  พูนศรี

๑๖/๙/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๕๐
สามเณรณัฐพงษ์  มหาโพธิ

์

๑๑/๑/๒๕๔๗

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๕๑
สามเณรฉัตรมงคล  แสนเมือง

๕/๒/๒๕๔๗
 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๕๒
สามเณรธีรพงษ์  ชูเดช

๕/๕/๒๕๔๗
 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๕๓
สามเณรพงศกร  นิลนนท์

๑๖/๖/๒๕๔๗

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๕๔
สามเณรลัทธพล  เพชรเสนา

๒๓/๗/๒๕๔๗

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๕๕
สามเณรอริญชัย  เพชรประดับ

๒๓/๗/๒๕๔๗

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๕๖
สามเณรนนทวัฒน์  นิชาจัทร์

๒๘/๘/๒๕๔๗

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๕๗
สามเณรวิทนุ  ศรีหนองห่าง

๒๘/๘/๒๕๔๗

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๕๘
สามเณรภัยวรรณ  กุลวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 โคเขตตาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๗๕๙
พระธนกฤต สนฺตจิตฺโต เงินสยาม

๒๑/๔/๒๕๓๒

๙/๗/๒๕๖๐
ชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๒ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๗๖๐
พระพิชัย พุทฺธปฺปโย เดชสุภา

๒๗/๓/๒๕๒๔ ๒๔/๕/๒๕๖๐

เทพนิมิต  

อด ๔๑๖๐/๐๗๖๑
พระอนุชัย ธมฺมปโย สมหมาย

๒๙/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๕/๒๕๖๐

เทพนิมิต  

อด ๔๑๖๐/๐๗๖๒
สามเณรพรสวรรค์  ทองม่อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 เทพนิมิต  

อด ๔๑๖๐/๐๗๖๓
พระสมัย เขมกาโม บุษราคัม

๐๒/๐๕/๒๔๘๕ ๒๐/๐๔/๒๕๓๗

ปาศิริเจริญชัย  

อด ๔๑๖๐/๐๗๖๔
พระประยูรย์ ถิรธมฺโม จันท์แจ่ม

๕/๓/๒๕๐๙ ๒๐/๔/๒๕๕๗

ปาศิริเจริญชัย  

อด ๔๑๖๐/๐๗๖๕
พระศิริศักดิ

์

อุชุจาโร สีสะเกษ

๓๑/๘/๒๕๑๖ ๒๑/๑/๒๕๕๙

ปาศิริเจริญชัย  

อด ๔๑๖๐/๐๗๖๖
พระศิริราชย์ ธมฺมคุตฺโต เพชรศรีกอง

๒๔/๓/๒๕๒๑
๒๐/๔/๒๕๖๐

ปาศิริเจริญชัย  

อด ๔๑๖๐/๐๗๖๗
พระเทพ คุณวฑฺโฒ ศรีแสงส่อง

๒/๔/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ปาศิริเจริญชัย  

อด ๔๑๖๐/๐๗๖๘
พระจำเนียร ปยุตฺโต พิมพาแสง

๑/๕/๒๕๐๔
๑๓/๕/๒๕๕๙

ผากลางนา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๖๙
พระวิเชียร อุปสนฺโน นันทกุล

๑๑/๑๐/๒๕๓๐
๑๘/๔/๒๕๖๐

ผากลางนา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๗๐
พระธวัชชัย ปฺาธโร ดวงระหว้า

๒๙/๓/๒๕๓๗
๑๐/๖/๒๕๖๐

โพธิศรีภักดี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๗๗๑
พระทีปกร ทีปงฺกโร ทองอ่อน

๒๐/๓/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

โพธิศรีภักดี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๗๗๒
พระปน ปยธมฺโม มณีโชติ

๗/๓/๒๔๙๓ ๑๕/๗/๒๕๖๐

โพธิศรีภักดี

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๗๗๓
พระชาตรี สุธมฺโม จำปาเพชร

๖/๑๒/๒๔๘๘ ๑๘/๑/๒๕๕๗

รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๗๔
พระอ่อน วรธมฺโม โคตรทัศน์

๓/๑/๒๔๘๘ ๖/๓/๒๕๕๘
รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๗๕
พระคำพอง ถาวโร ชัยโย

๔/๖/๒๕๐๒ ๑/๖/๒๕๕๘
รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๗๖
พระสม สติสมฺปฺโณ มณีสุข

๓/๓/๒๔๙๒ ๑/๑๒/๒๕๕๘

รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๗๗
พระหนูจันทร์ อธิจิตฺโต มิสา

๑๐/๕/๒๔๙๒
๒/๑/๒๕๖๐

รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๗๘
พระอำไพร ขนฺตยาคโม อินสุกัน

๑๒/๗/๒๕๑๔ ๑๑/๑/๒๕๖๐

รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๗๙
พระทศพล กตธีโป พิงคสันติ

๒๘/๔/๒๕๒๗
๑๐/๔/๒๕๖๐

รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๘๐
พระดาวรุ่ง ิตมโน พันกา

๔/๓/๒๕๑๘ ๑๓/๔/๒๕๖๐

รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๘๑
พระสุรวัฒน์ อุปวฑฺฒโน ทำนุ

๒๐/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๗/๒๕๖๐

รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๘๒
พระนิกร กิตฺติภทฺโท มูลโต

๒/๑/๒๕๑๕ ๑๕/๗/๒๕๖๐

รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๘๓
พระณฐกร กนฺตวณฺโณ ชูช่องามเกตุ

๓๐/๕/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๖๐

รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๘๔
สามเณรธนชิด  กำเนิดสิงห์

๔/๒/๒๕๔๗
 รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๘๕
สามเณรพิเชษฐ  นามเกตุ

๒๔/๒/๒๕๔๗

 รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๘๖
สามเณรชิงตะวัน  เพียชิน

๒๕/๓/๒๕๔๗

 รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๘๗
สามเณรเพทาย  พยัคฆานุวัฒน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 รัตนคูหา  

อด ๔๑๖๐/๐๗๘๘
สามเณรวีระชัย  โสภารักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีสำราญ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๘๙
สามเณรกลวัช  โสดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีสำราญ  

อด ๔๑๖๐/๐๗๙๐
พระภาคภูมิ านธมฺโม ลุนไชยภา

๒๕/๑๐/๒๕๑๐

๖/๗/๒๕๕๔
แสงนิมิตร  

อด ๔๑๖๐/๐๗๙๑
พระธนากฤต ิตาโณ ศรีสุดชัย

๒๐/๓/๒๕๒๒
๖/๕/๒๕๖๐

แสงนิมิตร  

อด ๔๑๖๐/๐๗๙๒
พระบุญส่ง โชติมนฺโต โทบุตร

๒๐/๐๖/๒๔๘๓ ๒๒๗/๔/๒๕๕๓

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระธีรวุธ อธิวโร ศรีภักดี

๑๕/๐๑/๒๕๓๑ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระยอดชาย ปภสฺสโร สอนจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๒๐ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

เทพสิงหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๓ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระหลี เตชวโร นวลศรี

๒๕/๐๑/๒๕๐๐ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระมนตรี าณวโร กงสิมมา

๑๖/๐๓/๒๕๒๘ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระธรรมดี ิตสีโล ณีระจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๐๓ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระสมบัติ ิตธมฺโม กองพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๑๓ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๗๙๙
พระนนทชัย กิจฺจสาโร มันคง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระทินรัตน์ หิริสมฺปนฺโน ทุมณี

๓๐/๐๘/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๘๐๑
สามเณรนิติวัฒน์  ชาร์เลส

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

 เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๘๐๒
สามเณรเปรมศักดิ

์

 จันทร์หล้า

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

 เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๘๐๓
สามเณรนาคราช  ไทยทนุ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๘๐๔
สามเณรณัฐนันท์  วรรณศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

 เทพสิงหาร  

อด ๔๑๖๐/๐๘๐๕
พระวัฒชัย วฒฺธโน อ่อนคำ

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๑๖๐/๐๘๐๖
สามเณรจักรพงษ์  จุลฑก

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๑๖๐/๐๘๐๗
สามเณรธนาคม  ปานสีดำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๑๖๐/๐๘๐๘
สามเณรธนวัฒน์  ทุมพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระยศพล สุจิตฺโต ดีขัน

๒๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดโคกพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๘๑๐
พระนภดล ถาวโร สาธะปญญา

๓๑/๑๐/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโคกพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๘๑๑
สามเณรอนุวัฒน์  ภูมะหา

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

 วัดโคกพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๘๑๒
สามเณรศตวรรษ  ชายทวีป

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดโคกพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๘๑๓
พระสัญญา สฺจิตฺโต สำคัญควร

๑๑/๐๒/๒๕๒๒ ๓๑/๐๑/๒๕๕๗

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๘๑๔
พระรัตน์ รตนโชโต โยธี

๑๒/๐๖/๒๕๐๒ ๒๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๘๑๕
พระมนต์รักษ์ มนฺตชาโต ชำนิยันต์

๑๒/๐๖/๒๕๒๒ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๘๑๖
พระอัครเดช ธมฺมทินโน ศรีเรือง

๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๘๑๗
สามเณรนันทพงษ์  ลาลด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๘๑๘
พระวิสัย อุทโย สมศรีงาม

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดมงคลชยาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๘๑๙
พระคำดี สุทฺธจิตฺโต ทองภู

๑๙/๐๙/๒๕๑๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๒๐
สามเณรกฤษฎา  จันทวงษา

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๒๑
สามเณรคมกริช  ขันรัฐบาล

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๒๒
สามเณรธนวัฒน์  ก้อนวิมล

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๒๓
สามเณรธนโชติ  ปะนามะทัง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระอุทัย อคฺคปฺโ ไกยะคง

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระสันติ ขนฺติโก นนฤาชา

๐๘/๐๔/๒๕๑๒ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระสุรพล อตฺตทนฺโต สุดใจ

๒๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๖๐/๐๘๒๗
พระพีรยุทธ นรินฺธโร ดวงพิมาย

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๖๐/๐๘๒๘
พระศราวุธ สุทฺธสโน ตุละพิพาก

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๑๖๐/๐๘๒๙
พระนันทวัฒน์ มหาวีโร สายทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีแก้วบัวบาน  
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อด ๔๑๖๐/๐๘๓๐
พระสมพงษ์ โอภาโส สิทธิสาร

๑๕/๐๒/๒๕๐๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๘๓๑
พระสามารถ ขนฺติธโร อัดโดดดอน

๑๐/๑๑/๒๕๒๓ ๑๓/๐๒/๒๕๖๐

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๘๓๒
พระจิรวัช จิรธมฺโม เพียเทพ

๓๑/๑๒/๒๕๒๘
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๘๓๓
พระพรพงศ์ ปฺาธโร

สนิทวงศ์ ณ อยุทธยา ๒๙/๐๘/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๘๓๔
พระจารุพัฒน์ จารุวณฺโณ พลมัน

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๘๓๕
พระทองม้วน ตนฺติปาโล สุวรรณการ

๐๖/๐๙/๒๕๑๘ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๖๐/๐๘๓๖
พระประสิทธิ

์

เตชสีโล ไชยหะดี

๑๘/๐๖/๒๕๒๐ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๖๐/๐๘๓๗
พระอนิรุทธุ์ อธิปฺโ พรมวงซ้าย

๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๖๐/๐๘๓๘
สามเณรวุฒิชัย  ติงรุ่งเรือง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๑๖๐/๐๘๓๙
สามเณรพิชัยยุทธ  นาดีไพ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๔๐
สามเณรนพคุณ  ชัยสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๔๑
สามเณรกันตะพงษ์  สีดามาตย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๔๒
สามเณรนิกร  อาษานอก

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๔๓
สามเณรชยันต์  เภาพาน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๔๔
สามเณรนนธวัช  โสภาที

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๔๕
สามเณรดนุนัย  บัวพล

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๔๖
สามเณรกนกพล  บัวเหลือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๔๗
สามเณรชวภน  เสน่ห์ดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๔๘
สามเณรอนุตรา  คำวิเชียร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๔๙
สามเณรธราเทพ  นาคำพลอย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๕๐
สามเณรสุระชัย  พูดหวาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๕๑
สามเณรศรายุทธ  ศรีดามาตย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๕๒
สามเณรสุรวุฒิ  แช่อึง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๕๓
สามเณรจีรวัฒน์  ผาบจันดา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๕๔
สามเณรพลพัฒน์  จำนงค์ภักดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๕๕
สามเณรมณฑวรรษ  บุญช่วย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๕๖
สามเณรวิชชาบูรณ์  มูลวิบาล

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๕๗
สามเณรมณฑวรรษ  ชาติไทยสง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๕๘
สามเณรทินภัทร  ชัยภูมูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๕๙
สามเณรปยะศักดิ

์

 ประวิสารัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๖๐
สามเณรวีรพงษ์  ภูพวก

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๖๑
สามเณรรัชชานนท์  แก้วพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๖๒
สามเณรพีรพัฒน์  คำเพชร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๖๓
สามเณรอนุพงษ์  ชาญพนม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๖๔
สามเณรตะวัน  แก้วกะรังจัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๕ / ๓๖
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อด ๔๑๖๐/๐๘๖๕
สามเณรประวิทย์  บุญบรรลุ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๖๖
สามเณรจิรโชติ  แสนเสนา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๑๖๐/๐๘๖๗
พระธินกร ขนฺติธโร อู่หิรัญ

๐๑/๑๑/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๖๘
พระประโมง ิตสาโร สีดารักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๑๓ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๖๙
พระพงษ์วิชัย พุทฺธธมฺโม เดชรักษา

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๗๐
พระวรากรณ์ วณฺณธมฺโม เทพเสนา

๐๑/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๗๑
พระชาญชัย โชติโก สุวรรณชัยรบ

๑๗/๐๗/๒๕๒๒ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๗๒
พระบุญเตียง กนฺตสีโล สิงห์สาธร

๑๖/๑๐/๒๕๑๓ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๗๓
พระวัชรินทร์ เขมปฺโ พงษาเทศ

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๗๔
พระอานันท์ ชยธมฺโม ศรีไชยโยรักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๓๔ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๗๕
พระวรวุฒิ สุธมฺโม งามดี

๒๐/๐๕/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๗๖
พระพิษณุ วชิราโณ สิงห์สาธร

๒๓/๐๓/๒๕๑๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๗๗
พระณัฐณภัทร์ จารุธมฺโม จันทร์ห้างหว้า

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๗๘
สามเณรพิพัฒน์  บัวประชุม

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๗๙
สามเณรนัทพล  บุญอภัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๘๐
สามเณรชานนท์  เพ็งผกา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๘๑
สามเณรตะวัน  โพธิสาร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๘๒
สามเณรชัยณรงค์  อำไพ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๘๓
สามเณรภานุพงศ์  ขาวงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๘๔
สามเณรกฤษฎา  สีพิมสอ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 วัดสระมณี  

อด ๔๑๖๐/๐๘๘๕
พระจีรพงษ์ มหาวีโร จันทศรี

๐๗/๐๒/๒๕๒๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล

 

อด ๔๑๖๐/๐๘๘๖
พระสุระศักดิ

์

สุรปฺโ สีดาด่าน

๐๕/๐๙/๒๕๒๒ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล

 

อด ๔๑๖๐/๐๘๘๗
พระวรวิทย์ รติโก พิลาเทพ

๒๗/๐๒/๒๕๒๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดหนองเม็ก  

อด ๔๑๖๐/๐๘๘๘
พระสมพงษ์ อินฺทปฺโ ธรรมรักษา

๒๒/๐๒/๒๔๘๘
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองเม็ก  

อด ๔๑๖๐/๐๘๘๙
พระพุทธกิต ขนฺติโก ศรีวัฒน์

๐๔/๐๘/๒๕๑๘ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองเม็ก  

อด ๔๑๖๐/๐๘๙๐
พระราชพัฒน์ ธีรธมฺโม ชัยจินดา

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองเม็ก  

อด ๔๑๖๐/๐๘๙๑
สามเณรเทวฤทธิ

์

 เบิกบาล

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๑๖๐/๐๘๙๒
พระนฤมล นริสฺสโร ต้นจันทน์

๑๘/๐๕/๒๕๓๓ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๖๐/๐๘๙๓
พระบุญมี กิตฺติปาโล เดาไธสง

๒๕/๐๕/๒๕๑๑
๑๐/๐๒/๒๕๖๐

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๖๐/๐๘๙๔
พระศตวรรษ จนฺทโก จันทานี

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๖๐/๐๘๙๕
พระจิรายุ กิตฺติโก เหลาเกลียงดี

้

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๑๖๐/๐๘๙๖
พระวิวัฒน์ สีลกาโม คำโคกกลาง

๑๖/๐๙/๒๕๒๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๓

วัดมีชัย  

อด ๔๑๖๐/๐๘๙๗
พระวิรุต วิสารโท อังคพนมไพร

๒๙/๐๘/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระแก้ว  

อด ๔๑๖๐/๐๘๙๘
พระทรงพล จกฺกธมฺโม โพธิผาง

์

๒๑/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระแก้ว  

อด ๔๑๖๐/๐๘๙๙
พระคามิน ปทุโท ชลมงคล

๐๓/๐๖/๒๕๑๔ ๑๒/๐๓/๒๕๔๕

วัดสว่างสามัคคีธรรม
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อด ๔๑๖๐/๐๙๐๐
พระอภิสิทธิ

์

ทีปธมฺโม วรวิเลศ

๐๑/๐๔/๒๕๑๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗
วัดสว่างสามัคคีธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๐๑
พระชาญฉกาจ โชติาโณ ศรีภิรมย์

๐๘/๐๓/๒๕๒๐ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

วัดสันติวนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๐๒
พระบรรพต ปนฺธิโต คำสี

๑๕/๐๗/๒๕๐๗ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดสันติวนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๐๓
พระเกรียงเดช ปยธมฺโม วิชัยธรรม

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดสันติวนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๐๔
พระศุภฤกษ์ ปฺาธโร คงอุ่น

๒๑/๐๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันติวนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๐๕
พระธานี ธนปฺโ ฤทธิมหา

์

๐๑/๐๒/๒๕๑๓ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดกู่แก้วรัตนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๐๖
พระอาวุธ คุตฺตธมฺโม ลาไป

๒๑/๑๒/๒๕๑๓
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดกู่แก้วรัตนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๐๗
พระสมพล สิริปฺโ ไชยคำ

๓๑/๐๓/๒๕๑๘
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดธาตุโพนเสมา  

อด ๔๑๖๐/๐๙๐๘
พระปาศัย าปสีโล นามวันนา

๑๑/๐๖/๒๕๑๐ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดธาตุโพนเสมา  

อด ๔๑๖๐/๐๙๐๙
พระอานนท์ อินฺทปฺโ ฤทธิมาร

๒๒/๐๘/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดธาตุโพนเสมา  

อด ๔๑๖๐/๐๙๑๐
สามเณรปฎิพล  อุปเสน

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

 วัดธาตุโพนเสมา  

อด ๔๑๖๐/๐๙๑๑
พระวันที ธีรปฺโ พรมสอน

๑๐/๐๔/๒๔๙๗ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐
วัดโพธิศรีพัฒนาราม

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๑๒
พระอัศนีย์ วิสุทฺธสีโล มีกุศล

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐
วัดโพธิศรีพัฒนาราม

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๑๓
พระปยะพงษ์ านากโร ศรีจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๓๑
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีพัฒนาราม

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๑๔
พระสถาพร สติสมฺปนฺโน ศรีพรมมา

๑๒/๐๒/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีพัฒนาราม

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๑๕
พระดอกรัก ขนฺติสมฺปนฺโณ แก้วพรหม

๒๙/๐๙/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐
วัดโพธิศรีพัฒนาราม

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๑๖
สามเณรรงค์เดช  ขันนารักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

 วัดมังคลาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๑๗
พระนาย สุขิโต น้อยเอาะ

๐๑/๐๑/๒๕๐๘ ๐๘/๐๒/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๙๑๘
พระสุวิทย์ อตฺติภทฺโท ชุมแวงวาป

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๙๑๙
พระณชพล กตสาโร โยคณิต

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๙๒๐
พระวัชรพล วชิราโณ ชาลีสมบัติ

๒๙/๐๙/๒๕๓๑
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๙๒๑
พระสกุลชัย อธิจิตฺโต พรรณาพนม

๑๗/๐๔/๒๕๐๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๙๒๒
พระเจริญชัย โชติปฺโ สุขวาป

๐๒/๐๒/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๙๒๓
พระกิตติพงศ์ ภูริาโณ อุดชุม

๒๒/๐๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๙๒๔
พระตรีเพชร โชติาโณ เทศนอก

๒๖/๐๘/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

อด ๔๑๖๐/๐๙๒๕
พระทวีศักดิ

์

คุณวีโร จันดาวัน

๐๗/๐๘/๒๔๙๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหงษาวดี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๒๖
พระนัฐวุฒิ ภูริปฺโ ศรีปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหงษาวดี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๒๗
พระศราวุฒิ จารุธมฺโม ดวนดี

๒๕/๐๕/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหงษาวดี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๒๘
พระพุทธชาด เตชธโร สิทธิโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหงษาวดี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๒๙
พระจักรวาล านปฺโ เครืองประดับ

่

๑๒/๐๕/๒๕๑๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหายโศก  

อด ๔๑๖๐/๐๙๓๐
พระนที จารุวณฺโณ สัตโส

๑๑/๐๙/๒๕๓๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดหายโศก  

อด ๔๑๖๐/๐๙๓๑
พระธีรภัทร์ อานนฺโท โคตรสุโน

๒๙/๐๙/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดหายโศก  

อด ๔๑๖๐/๐๙๓๒
พระวัชรากร อาภสฺสโร ผู้จำเริญ

๑๑/๐๔/๒๕๓๖
๓๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๓๓
พระพินิจ สุมงฺคโล สุวรรณโด

๑๐/๐๖/๒๕๒๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๓๔
พระพีระพงษ์ อนุภทฺโท อนุอัน

๒๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๗ / ๓๖
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๙๓๕
พระทวีศักดิ

์

ทีปธมฺโม ผุดผาด

๐๓/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๓๖
พระพันธวัช พุทธาโณ มีผล

๐๕/๐๔/๒๕๑๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๓๗
พระทรงศักดิ

์

ทนฺตจิตฺโต อย่างสวย

๑๘/๐๕/๒๕๑๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๓๘
พระอนิวัฒน์ จารุธมฺโม งามดี

๑๑/๐๓/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๓๙
พระทองลี อภิปุณฺโ พรมศร

๑๗/๐๒/๒๕๐๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๔๐
พระชนะชล อิทฺธิาโณ บุญช้อน

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๔๑
สามเณรเอกพงษ์  สีเหลือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

 วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๐๙๔๒
พระประมวล สุธมฺโม เชยชม

๓๐/๐๖/๒๕๑๐ ๑๗/๐๒/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๙๔๓
พระภารากรณ์ ภทฺทธมฺโม อิทธิจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๒๗ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๑๖๐/๐๙๔๔
พระสามารถ สุธีโร สนยืน

๒๕/๐๖/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๔๕
พระใบ สนฺติกโร สมพล

๐๑/๑๑/๒๔๘๓
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๔๖
พระทองคำ สุวโจ สมนา

๑๐/๐๙/๒๔๙๓ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๔๗
พระชม ถาวโร จามรีย์

๐๖/๐๖/๒๕๐๘ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๔๘
พระกฤษฎา านวโร ศรีจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๔๙
พระธีรศักดิ

์

สนฺตมโน สิงหเสนา

๐๑/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๕๐
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธาโณ นามใคร่นุ่น

๐๗/๐๗/๒๕๓๒ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๕๑
สามเณรทิเบต  ทิวะทรัพย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดอุทุมวารี  

อด ๔๑๖๐/๐๙๕๒
พระศิริ จนฺทวํโส จันทร์ศรีรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๐๘ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดจำปาสีหราช  

อด ๔๑๖๐/๐๙๕๓
พระสันติ รตนาโณ พินิจมนตรี

๐๔/๐๕/๒๕๓๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดจำปาสีหราช  

อด ๔๑๖๐/๐๙๕๔
พระอนันธร อนนฺโธ บุญอภัย

๑๒/๐๙/๒๕๓๓ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดจำปาสีหราช  

อด ๔๑๖๐/๐๙๕๕
พระคำสี สุมโน เพียรเสมอ

๑๕/๐๓/๒๔๘๙ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๕๖
พระทองสุข เทวธมฺโม ทองหา

๒๖/๐๙/๒๕๓๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๕๗
พระอรรถชัย อาภสฺสโร ศรีลาวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๕๘
พระกิตติชัย โชติาโณ ละเหลา

๒๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๕๙
พระวิชิต วิชิโต พรศรี

๐๒/๐๒/๒๕๒๗ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๖๐
พระวิทยา วิสุทฺธสีโล พุทธเสน

๒๙/๐๓/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๖๑
พระนพรัตน์ อิทฺธิาโณ โยคะสิงห์

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๖๒
พระสมชาย ปยวณฺโณ คำเพขร

๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๖๓
พระเจริญ สุจิตฺโต รักมณี

๑๘/๐๗/๒๕๐๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๖๔
พระนวนจันทร์ กตปฺุโ สัสนัน

๑๔/๐๙/๒๕๐๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๖๕
พระทองสี อาภสฺสโร มากเหลา

๒๗/๐๓/๒๕๐๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๖๖
พระเดชา สีลเตโช สีนวน

๒๕/๐๓/๒๕๒๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๖๗
สามเณรจารุกิตติ

์

 ภูษาวิโสธน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๖๘
พระธงชัย กนฺตสีโล ดวงจำปา

๒๓/๐๙/๒๕๐๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าศิลา  

อด ๔๑๖๐/๐๙๖๙
พระสมชาย สุจิตฺโต แสนแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๐๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าศิลา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๘ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๐๙๗๐
พระศุภชัย ธมฺมิโก สายรัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๓๑ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

วัดท่าศิลา  

อด ๔๑๖๐/๐๙๗๑
พระสมศักดิชัย

์

ฉนฺทธมฺโม สารบาญ

๐๔/๐๙/๒๕๒๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าศิลา  

อด ๔๑๖๐/๐๙๗๒
พระสุขสันต์ กนฺตสีโล ศรีงาม

๒๓/๐๒/๒๕๒๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าศิลา  

อด ๔๑๖๐/๐๙๗๓
พระวิวัฒน์ จารุวณฺโณ พุ่มพวง

๑๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าศิลา  

อด ๔๑๖๐/๐๙๗๔
พระวิศิษฐิ

์

จิตฺตปฺโ กงซุย

๑๓/๑๐/๒๕๒๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าศิลา  

อด ๔๑๖๐/๐๙๗๕
พระพิมพา จนฺทโชโต ศรีลาวงค์

๐๖/๐๓/๒๔๙๙ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดสว่างไชยวาน  

อด ๔๑๖๐/๐๙๗๖
พระโชคชัย โชติโก กงซุย

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดสว่างไชยวาน  

อด ๔๑๖๐/๐๙๗๗
พระอภิเษก อภินนฺโท แก้ววงษ์หา

๒๙/๐๖/๒๕๓๖
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดสว่างไชยวาน  

อด ๔๑๖๐/๐๙๗๘
พระพัฒนะ สุปฺปฺโ สุปญญาบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๓๗
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดสว่างไชยวาน  

อด ๔๑๖๐/๐๙๗๙
พระสังคม สุมงฺคิโก ก้อนสีผึง

้

๒๕/๐๑/๒๕๑๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสว่างไชยวาน  

อด ๔๑๖๐/๐๙๘๐
พระพันธนา ธมฺมสาโร สำราญ

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสว่างไชยวาน  

อด ๔๑๖๐/๐๙๘๑
พระโชคชัย โชติปฺโ คำปตะ

๐๕/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสว่างไชยวาน  

อด ๔๑๖๐/๐๙๘๒
พระวิทยา ตปสีโล สุดพรม

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดโชคสำราญ  

อด ๔๑๖๐/๐๙๘๓
สามเณรใกล้ชิด  เหง่าดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 วัดดงคำ  

อด ๔๑๖๐/๐๙๘๔
สามเณรปยพัทธ์  เขือนเมือง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 วัดดงคำ  

อด ๔๑๖๐/๐๙๘๕
สามเณรชาญวิทย์  ขันทองคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

 วัดดงคำ  

อด ๔๑๖๐/๐๙๘๖
สามเณรแสนดี  ทิพย์เสนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 วัดดงคำ  

อด ๔๑๖๐/๐๙๘๗
พระโกมล นนฺทสาโร ฟกเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๑๑
๑๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดโนนสว่าง  

อด ๔๑๖๐/๐๙๘๘
พระวิชิต ขนฺติวิโร ธรรเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๑๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดบัวบก  

อด ๔๑๖๐/๐๙๘๙
พระสายชน สุจิตฺโต พรมโส

๑๓/๐๘/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาแสงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๙๐
พระทศพล เตชธมฺโม ชะนะบุญ

๑๓/๐๔/๒๕๓๔ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาแสงธรรม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๙๑
พระเสนีย์ จารุวณฺโณ ศิริเวช

๑๕/๐๒/๒๕๒๓ ๐๘/๑๐/๒๕๕๓

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๙๒
พระทองม้วน สุวโร ทองขาว

๐๓/๐๙/๒๕๐๗
๓๑/๙/๒๕๕๕

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๙๓
พระแหลมทอง อุตฺตโม เอกตาแสง

๑๗/๑๑/๒๕๑๓
๐๑/๐๒/๒๕๖๐

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๙๔
พระสุรศักดิ

์

สิริปฺโ ศรีสุริย์

๒๐/๐๙/๒๕๒๙ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๙๕
พระการิน รตฺนปฺโ ปรีชานนศิริ

๑๓/๐๓/๒๕๓๘
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๙๖
พระนาวิน าณทีโป ภาวะดี

๒๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๙๗
พระก้องภพ เขมวีโร คงดี

๐๑/๐๔/๒๕๑๗ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๙๘
พระวทัญญ าณวโร โพธิสีลา

์

๒๔/๐๓/๒๕๓๔
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๐๙๙๙
พระทองสุข สคาวโร จันทร์พิทักษ์

๑๒/๐๕/๒๔๙๘ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๑๐๐๐
พระปกรณ์เกียรติ สีลธโร ผงสีนวล

๒๒/๐๙/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๑๐๐๑
พระอิศราวุธ เมธิโก ฆ้องมีเสียง

๒๓/๐๖/๒๕๓๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๑๐๐๒
พระวชิรวิทญ์ ตปสีโร อภิมหาโชติอมร

๒๕/๐๕/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๑๐๐๓
สามเณรศุประวัติ  เสียงลำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพัฒนาราม  

อด ๔๑๖๐/๑๐๐๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เนตรหาญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

 วัดพัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๙ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๑๐๐๕
พระสิรภพ ปโมทิโต พิมพ์อุบล

๑๒/๐๖/๒๕๓๒ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๐๖
พระอดิศักดิ

์

เทวธมฺโม โพธิลำ

์

๓๐/๑๑/๒๕๓๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๐๗
พระชนะ จารุธมฺโม สีดาหัวดี

๐๕/๐๖/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๐๘
สามเณรภานุวัฒน์  ริดวันนา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๐๙
สามเณรชินวัตร  มือมิน

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

 วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๑๐
พระประหวัด เตชวโร ประวะศรี

๐๒/๑๒/๒๕๐๔ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิศรี ก

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๑๑
พระสอวิไล ิตวโร เฉียดหนองยูง

๐๕/๑๑/๒๕๐๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๑๒
พระเด่น ปฺุมโน นาสิงห์ขันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๑๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๑๓
พระแสงทอง ทีปกโร อยู่เย็น

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๑๔
พระจิรายุส อคฺคธมฺโม สารยศ

๒๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๑๕
พระสมภาร สุเมโธ แข็งแรง

๐๔/๐๓/๒๕๐๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๑๖
สามเณรวีระศักดิ

์

 ดานตะคุ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๑๗
สามเณรนัฐวัฒน์  สุวรรณสาร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๑๘
สามเณรสมชาย  บุราณลือ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๑๙
พระบุญ สิจมทโร ธิวงศา

๐๘/๐๒/๒๕๑๒ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีวิลัย  

อด ๔๑๖๐/๑๐๒๐
พระอำคา กิตฺติาโณ นุชิภาพ

๒๗/๐๘/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีวิลัย  

อด ๔๑๖๐/๑๐๒๑
สามเณรอนุชัย  มาสุด

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 วัดศรีสมบูรณ์  

อด ๔๑๖๐/๑๐๒๒
สามเณรจิรายุส  วงษ์ศิริ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

 วัดศรีสมบูรณ์  

อด ๔๑๖๐/๑๐๒๓
พระอภัย โชติปฺโ ใจดี

๐๗/๑๐/๒๕๒๓ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีสุวรรณมงคล  

อด ๔๑๖๐/๑๐๒๔
พระแสงชัย สิริจนฺโท แสงอรุณ

๒๑/๐๖/๒๕๓๑ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีสุวรรณมงคล  

อด ๔๑๖๐/๑๐๒๕
พระมนตรี ขนฺติสาโร โพธิศรี

์

๒๘/๐๘/๒๕๓๒ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีสุวรรณมงคล  

อด ๔๑๖๐/๑๐๒๖
พระทองสา สุทฺธิจิตโต หาที

๒๔/๐๔/๒๕๐๗ ๐๒/๐๙/๒๕๕๘

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๑๖๐/๑๐๒๗
พระนารินทร์ ปริปุณฺโณ ดวงดุ

๑๖/๑๒/๒๕๒๘ ๑๖/๑๐/๒๕๕๘

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๑๖๐/๑๐๒๘
พระนิยม าณธมฺโม ผงจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๑๘ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๑๖๐/๑๐๒๙
พระภัทรถูมิ สุธมฺโม มังษาอุดม

๒๔/๐๓/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๑๖๐/๑๐๓๐
พระพิษ ธมฺมจาโร สอรุเวช

๑๓/๐๕/๒๕๑๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดสว่างศรีชมภู  

อด ๔๑๖๐/๑๐๓๑
พระสมศักดิ

์

ปริปุณฺโณ วงษ์หาจักร์

๑๓/๑๑/๒๕๒๑
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดสว่างศรีชมภู  

อด ๔๑๖๐/๑๐๓๒
สามเณรประชา  กลักจตุรัส

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดสว่างศรีชมภู  

อด ๔๑๖๐/๑๐๓๓
พระสุกรรจ์ ปฺาวโร จัทร์สวย

๐๗/๐๔/๒๕๑๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐
วัดสามัคคีเจริญธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๓๔
พระวงกรต ปยธมฺโม ภูเงิน

๑๒/๐๗/๒๕๑๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามัคคีเจริญธรรม
 

อด ๔๑๖๐/๑๐๓๕
สามเณรตะวัน  มืดอินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

 
วัดสามัคคีเจริญธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๓๖
พระบุญถม จนฺทสาโร บุตรดา

๐๒/๐๔/๒๔๙๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๐๓๗
พระธนา อานนฺโท หล้าหลัก

๑๐/๐๘/๒๕๒๑ ๓๐/๐๘/๒๕๕๙

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๐๓๘
พระวิทวัส วรปฺุโ พิมพาสร้อย

๒๑/๑๒/๒๕๓๐
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๐๓๙
พระมนัส กุสลจิตฺโต วิเวกเพลิน

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๐ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๑๐๔๐
พระอดิศร วชิราโณ หลวงพงษ์พันธ์

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๐๔๑
พระพิสิทธิ

์

โฆสิตวณฺโณ พิมพ์สุนนท์

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๐๔๒
พระเจษฎา ทีปธมฺโม เทพศรีรัก

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๐๔๓
พระณรงค์ศักดิ

์

กลฺยาณธมฺโม สิงคาน

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๐๔๔
พระสันติสุข โรจนธมฺโม รจนาโสม

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๐๔๕
พระสวัสดิ

์

กิตตฺทนโต เชฎชา

๐๗/๐๕/๒๕๐๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดใหม่ศรีสุมังค์  

อด ๔๑๖๐/๑๐๔๖
พระเสฎฐพัชร์ ปภสฺสโร สุวรรณศรี

๑๓/๐๔/๒๕๒๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดใหม่ศรีสุมังค์  

อด ๔๑๖๐/๑๐๔๗
พระบุญเพ็ง ธมฺมปุโ พรมจักร

๓๑/๐๓/๒๕๐๔ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดใหม่ศรีสุมังค์  

อด ๔๑๖๐/๑๐๔๘
พระกัน กตปฺุโ กันหาเรียง

๐๖/๐๑/๒๔๘๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๑๐๔๙
พระไฉน กตทีโป พัสดร

๐๘/๑๒/๒๕๐๑ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๑๐๕๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุมโน แก่นจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๒๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๑๐๕๑
พระพงษ์ขจร กมฺมสุโภ จันทร์งาม

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๑๐๕๒
พระยุทธศาสตร์ จิรธมฺโม โคตรศรีวงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๑๖๐/๑๐๕๓
พระสุวิทย์ ปณีตฺจิตฺโต ปญจะรักษ์

๑๔/๐๔/๒๔๙๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๕๔
พระอมร จิรวฑฺฒโน คำพิลา

๐๑/๐๖/๒๕๑๕ ๒๘/๐๙/๒๕๕๙

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๕๕
พระวสันต์ โกสโร ประสังคะเต

๑๒/๑๒/๒๕๓๒
๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๕๖
พระอุทิพย์ อุทโย ดวงวันทอง

๒๔/๐๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๕๗
พระนพพร ทีปกโร อนุโคตร

๒๕/๑๑/๒๕๓๔
๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๕๘
พระวีระวุฒิ ยติโก ภูมิโยช

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๕๙
พระชาตรี ชาตเมธี หลักทอง

๑๒/๐๒/๒๕๒๘ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๖๐
พระวุฒิชัย ปยสีโล โชคลา

๓๐/๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๖๑
พระธีระพล ิตสุโภ ชามะรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๖๒
พระพิกิต อนามโย หาฝายเหนือ

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๖๓
พระศิริพงษ์ ชิตมโร ทิพโชติ

๑๘/๐๘/๒๕๓๘
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๐๖๔
พระวีระพันธ์ สีลสํวโร ขันทองชัย

๒๘/๐๔/๒๕๒๑ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๑๖๐/๑๐๖๕
พระชินวัฒน์ สิริมงฺคโล กุพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๑๖๐/๑๐๖๖
สามเณรจักรพงษ์  โสภาอุทก

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

 วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๑๖๐/๑๐๖๗
พระสุรชัย อิสฺสราโณ โอษฐ์ละออ

๐๔/๑๑/๒๕๑๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดนิยมบวร  

อด ๔๑๖๐/๑๐๖๘
พระจักรพงค์ จกฺกวโร ภูทรายขาว

๒๒/๐๓/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดนิยมบวร  

อด ๔๑๖๐/๑๐๖๙
พระประวงษ์ ปวโร ภูขัง

๒๗/๐๙/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดนิยมบวร  

อด ๔๑๖๐/๑๐๗๐
สามเณรสุรชัย  บุญภา

๒๒/๑๑/๒๕๓๑

 วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๗๑
พระวิชชุกร ธีรปฺโ เวสนันท์

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๗๒
พระสมพงษ์ อกิจโน เข็มเพ็ชร

๒๘/๐๔/๒๕๒๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๗๓
พระสุฤทธิ

์

สีลธโร ชารีธรรม

๐๗/๐๔/๒๕๐๘ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๗๔
พระทรงสิทธิ

์

รกฺขิตธมฺโม คำมูล

๐๑/๑๒/๒๕๓๕
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๑ / ๓๖
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อด ๔๑๖๐/๑๐๗๕
สามเณรธิติ  พันธ์โสม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๐๗๖
สามเณรมนตรี  ภูตาเลิศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๗๗
สามเณรสุริยัน  หาญมนตรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๗๘
สามเณรวิทวัส  อุทุมทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๗๙
สามเณรชาตรี  ศรีจำปา

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๘๐
สามเณรสัญลักษณ์  อุตรนคร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๘๑
สามเณรไกรราช  อักษร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๘๒
สามเณรวีรวัตร  พูนสุข

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๘๓
สามเณรวิศรานนท์  ดาวเศรษฐ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๘๔
สามเณรชัยมงคล  ประทุมรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๘๕
สามเณรอดุลย์  กันนะเสน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๘๖
สามเณรอรุณ  ฐาวรเวียง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๘๗
สามเณรนพพล  เขากล้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๘๘
สามเณรเจษฎา  พินโฮง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๘๙
สามเณรธีรวัฒน์  หาริกัน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๙๐
สามเณรทองชัย  สีวัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๙๑
สามเณรเจษฎากร  ชืนนา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๙๒
สามเณรทักษิณ  อันศิริ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๙๓
สามเณรอุทาร  ศิริดล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๙๔
สามเณรอภิรักษ์  จ้อยจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๙๕
สามเณรรัชชานนท์  คูณศักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๙๖
สามเณรวุฒิชัย  แสนสุข

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๑๖๐/๑๐๙๗
พระกมล กมโล ศรีลาโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุขสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๐๙๘
สามเณรธีรภัทร  พูนยอด

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 วัดสุขสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๐๙๙
สามเณรกฤติมา  อุระนันต์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 วัดสุขสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๐๐
สามเณรพีรภัทร  ธรรมราช

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 วัดสุขสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๐๑
สามเณรวรายุทธ  ดำรงจิตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

 วัดสุขสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๐๒
พระอาคม สุชีโว มะรังษี

๑๙/๐๙/๒๕๒๑ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๑๐๓
พระยศพลธ์ ธมฺมธโร เรืองจิตร

๑๔/๐๗/๒๕๒๗
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๑๐๔
พระถาวร ธมฺมปาโร แก้วภูบาล

๑๓/๐๗/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๑๐๕
สามเณรสุริยัน  โยอาศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๑๐๖
สามเณรอิทธิพล  พรมมา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๑๐๗
สามเณรสกุลมงคล  กาสี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๑๐๘
สามเณรธาวิน  บุราณเดช

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๑๐๙
สามเณรณัฐวุฒิ  แคนำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

 วัดอุดมอินทราวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๒ / ๓๖
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อด ๔๑๖๐/๑๑๑๐
สามเณรนนทวัฒน์  สุขจิตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๑๑๑
สามเณรธวัฒน์ชัย  ผลจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๑๖๐/๑๑๑๒
พระกฤษดา สุมฺงคโล ตุ้ยกุลนา

๒๘/๐๕/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๑๓
พระสมชาย ธมฺมทาโม โคตรสาขา

๐๘/๐๗/๒๔๘๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๑๔
พระสมบูรณ์ สมตฺโถ ศรีวิชา

๐๓/๐๘/๒๕๑๑ ๐๘/๐๘/๒๕๕๙ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๑๕
พระณัฎพล สุเมโท พระไชย

๑๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๑๒/๒๕๕๙
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๑๖
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสาโร ขันบัวแก้ว

๑๙/๐๒/๒๔๙๓ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๑๗
พระสันติรักษ์ อธิปฺโ บัวผัน

๒๘/๐๑/๒๕๓๓ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๑๘
พระสมทรง สมจิตโต วิเศษศิริ

๐๑/๐๔/๒๔๙๓ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๑๙
พระจักรกฤษณ์ จกฺกธมฺโม ธรรมรงค์สุริยะ

๑๗/๐๓/๒๕๒๓ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๒๐
พระสิทธิชัย ขนฺติโก พรหมแสงใส

๐๗/๐๔/๒๕๑๘ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๒๑
พระทรงเดช อุทาโร ลาพิมล

๒๐/๐๑/๒๕๑๘ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๒๒
พระถวิล กิตฺติสาโร เชยชม

๑๕/๑๐/๒๕๑๑ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๒๓
พระพิษณุ จนฺทสาโร บัวผัน

๑๒/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๒๔
พระสุรเกียรติ ถาวโร บุญพา

๒๘/๐๙/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๒๕
พระคำ คุณวโร ทานะวัตร์

๐๑/๐๔/๒๔๙๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๒๖
พระสวัสดิ

์

สาทโร อนุสามิ

๐๔/๑๒/๒๕๐๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๒๗
พระอรรถพล เขมปฺโ บัวสิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๑๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๒๘
สามเณรณัฐวุฒิ  หันศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๐

 
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๒๙
พระลิน ณฏิโก สุวรรณ์กลาง

๐๘/๐๖/๒๕๐๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดพรหมประดิษฐ์  

อด ๔๑๖๐/๑๑๓๐
พระธวัชชัย ธมฺวโร ผันพรม

๒๑/๐๙/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดพรหมประดิษฐ์  

อด ๔๑๖๐/๑๑๓๑
พระณัฐพงศ์ สิริธมฺโม ลักษณะจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรหมประดิษฐ์  

อด ๔๑๖๐/๑๑๓๒
พระไกรศร กาสโม รู้ยิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๒๔ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๓๓
พระชนินศักดิ

์

ชนาสโภ จิตไธสง

๒๒/๐๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๓๔
พระอนุชิต อนุตฺตโร บุญภา

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๓๕
พระธีระพงษ์ ธีรวโร แสนดี

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๓๖
พระณัฐกานต์ นนฺทโก บัวคาน

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๓๗
พระสุราษร์ สุรโภ เข็มพรหยิบ

๑๒/๑๐/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๓๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ใจธรรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๓๙
สามเณรรพีภัทร  วงศ์คำจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

 วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๔๐
สามเณรมาฆะ  แปนแหลม

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

 วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๔๑
สามเณรภัทรพล  น้อยบตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

 วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๔๒
สามเณรนันทวัฒน์  คัดเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

 วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๔๓
สามเณรธนภัทร  ศรีชัยมูล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

 วัดพระแท่น  

อด ๔๑๖๐/๑๑๔๔
สามเณรพีรวัชร์  ใจธรรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

 วัดพระแท่น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๓ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๑๑๔๕
พระณัฐฑจันทร์ ปภากโร รูปสวย

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดพระสมาคม  

อด ๔๑๖๐/๑๑๔๖
พระบุญช่วย ปฺุกาโม โครตศรี

๐๘/๐๘/๒๕๐๗ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ธรรมศิริบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๑๔๗
พระเอกฤทธิ

์

ถาวโร สมบัติดี

๐๕/๐๖/๒๕๑๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมศิริบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๑๔๘
สามเณรบวรวิทย์  ศรีบุญรอด

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

 ธรรมศิริบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๑๔๙
สามเณรศรายุทธ  บุญหาญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

 ธรรมศิริบัณฑิต  

อด ๔๑๖๐/๑๑๕๐
พระตฤน เตชธมฺโม พันธ์หนอย

๑๐/๐๘/๒๕๐๓ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๕๑
พระเกรียงไกร กตฺตวีโร คนคุย

๑๕/๐๙/๒๕๒๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๕๒
พระกิติศักดิ

์

กิตฺติสาโร ศรีหลง

๒๗/๐๖/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๕๓
พระสมัย สนฺตมโน โมลา

๒๓/๐๘/๒๕๒๒ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๕๔
พระณัฐพนธ์ นรินฺโท สุวรรณไชยรบ

๑๓/๐๕/๒๕๒๖ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๕๕
พระบัญชา วราโณ คนแรง

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๕๖
พระณรงค์ ธีรปฺโ พิมพร

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๕๗
พระฤทธิชัย มหาลาโภ โพธิศรี

์

๑๗/๑๑/๒๕๓๙
๒๔/๐๕/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๕๘
พระสมศักดิ

์

สุเมโธ ภักดีญา

๒๖/๑๑/๒๕๒๐
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๕๙
พระนารินทร์ นรินฺโท จันทร์พันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๖๐
พระสุพจน์ จนฺทสาโร จันทะคัต

๓๑/๐๗/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๖๑
พระพรศักดิ

์

ธีรปฺโ ทิพจักร์

๓๐/๐๓/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๖๒
พระวสันต์ วรธมฺโม มาวงงอย

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๖๓
สามเณรพีรชัย  ดีเนียม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๖๔
สามเณรณัฐวุฒิ  วงค์ตาแพง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

 โนนสะอาด  

อด ๔๑๖๐/๑๑๖๕
พระสิทธิศักดิ

์

จารธมฺโม ศรีหาวงษ์

๒๓/๕/๒๕๓๕ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๖๖
พระวิศิษฏ์ วราโณ แก้วกาหลง

๑๑/๐๓/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๖๗
พระอานนท์ อานนฺโท จาดสกุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๖๘
พระสุวิทย์ สุเมโธ พิลาแดง

๒๔/๑๑/๒๕๒๔

๒/๗/๒๕๖๐
ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๖๙
พระจิระวัฒน์ จิรวฑฺฒโน คำกันยา

๑๑/๙/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๗๐
สามเณรสุนันท์  ด้วงพรมโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๗๑
สามเณรสมชาย  สาดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๗๒
สามเณรอดิศักดิ

์

 เจริญยิง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๗๓
สามเณรสันติ  เข่งหุ่ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๗๔
สามเณรวิชัย  อุตทะบุตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๗๕
สามเณรนันทิพัฒน์  ก้านเหลือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๗๖
สามเณรปริญญา  แสนเสนา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๗๗
สามเณรธนภัทร  จันดาแดง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๗๘
สามเณรอิศรา  ตรีชารี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๗๙
สามเณรอนุสรณ์  ใจดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 ปาวิเวกโนนแคน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๔ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๑๑๘๐
สามเณรกฤษดา  ยินมะเริง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๘๑
สามเณรพีรวิชญ์  ถินแก้ว

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๑๖๐/๑๑๘๒
พระสุรศักดิ

์

านิสฺสโร คำภาตัน

๑๓/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๘๓
พระศราวุธ ขนฺติธมฺโม สุระคาย

๑๗/๙/๒๕๑๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๘๔
พระณัฐชา สุขกาโม แก้วบุตรสา

๑๙/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๘๕
สามเณรสัญชัย  พงษ์ประเทศ

๒๐/๓/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๘๖
สามเณรมงคลชัย  คำสอนทา

๒/๔/๒๕๔๗
 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๘๗
สามเณรเชิดศักดิ

์

 ท้าวบาง

๑๐/๕/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๘๘
สามเณรพรนุภาพ  กกแก้ว

๑๔/๗/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๘๙
สามเณรกนกพล  อ้วนแพง

๒๔/๗/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๙๐
สามเณรอนุชา  พิลา

๘/๘/๒๕๔๗
 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๙๑
สามเณรธีระวุฒิ  ธวัชเมธี

๑๑/๘/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๙๒
สามเณรอภิวัฒน์  เนืองไชยศ

่

๖/๑๑/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๙๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ภาระไพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๙๔
สามเณรณัฐวุฒิ  เกษราช

๑/๑/๒๕๔๘
 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๙๕
สามเณรคนัสนันท์  ครองเมือง

๖/๓/๒๕๔๘
 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๙๖
สามเณรศุภชัย  สีสันมี

๕/๘/๒๕๔๘
 โพธิชัย

์

 

อด ๔๑๖๐/๑๑๙๗
พระธีรเทพ ปฺาโภ เกษารัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๒๖ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๑๑๙๘
พระสำรอง สุเมธโส มาตชัย

๐๘/๐๙/๒๕๐๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๑๑๙๙
พระอาทิตย์ อนาลโย นามัง

๒๒/๐๗/๒๕๒๗
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๑๒๐๐
พระกฤดิชญา อธิจิตโต ทวีรัตนโรจน์

๑๘/๐๓/๒๕๒๗ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๑๒๐๑
พระณรงค์ ปฺาวชิโร ดาสีวังปา

๒๙/๑๑/๒๕๑๕
๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๑๒๐๒
พระรุ่งโรจน์ จนฺทูปโม สีแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๓๕
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๑๒๐๓
พระจิรวุฒิ จิรวฑฺฒโน คัมภีระ

๒๑/๐๘/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๑๒๐๔
พระกิติศักดิ

์

ปภาโส ดีเหมือน

๒๕/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๑๒๐๕
พระยุทธนา โชติธมฺโม โสขันตี

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๑๒๐๖
สามเณรศุภวัทน์  แสนณรงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

 ศรีจันทราราม  

อด ๔๑๖๐/๑๒๐๗
พระจิต สมจิตฺโต ทองเหล็ก

๑๕/๐๘/๒๔๘๘ ๐๘/๐๔/๒๕๔๕

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๑๒๐๘
พระรัฐพล ปฺาวุฒฺโฒ จตุเทน

๒๑/๕/๒๕๓๕

๕/๔/๒๕๖๐
ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๑๒๐๙
สามเณรวุฒิชัย  วรสาร

๒๙/๑/๒๕๔๗

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๑๒๑๐
สามเณรณัฐพงษ์  คำชมภู

๒๑/๖/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๑๒๑๑
สามเณรศุภกฤต  เมืองเหนือ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๑๒๑๒
สามเณรอภิวัฒน์  อิมนาง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๑๖๐/๑๒๑๓
พระอนุชิต อคฺคจิตฺโต จำปาน้อย

๑๘/๑/๒๕๓๒ ๑๙/๓/๒๕๖๐

สุริยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๕ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๑๖๐/๑๒๑๔ พระสัตยา สุทฺธตกฺโก รักวิจิตร
๒๙/๔/๒๕๓๕

๕/๕/๒๕๖๐ สุริยาราม  

อด ๔๑๖๐/๑๒๑๕ พระดนุรุตติ

์

อุตโร คามะเชียงพิณ ๘/๕/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๖๐ สุริยาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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