
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๕๒๗ รูป ขาดสอบ ๑๓๔ รูป คงสอบ ๓๙๓ รูป สอบได้ ๒๖๑ รูป สอบตก ๑๓๒ รูป (๖๖.๔๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระประดิษฐ์ ธมฺมจารี สุวรรณ์เวช

๑๑/๐๙/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดดงสระพังทอง  

อด ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระสวัสดิพงษ์

์

อธิปฺโ ชัยอาภรณ์

๒๘/๐๘/๒๔๙๘
๑๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๓๕๙/๐๐๐๓
พระปุญญฤทธิ

์

ปฺุสาโร ตันชัย

๑๑/๐๑/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดธรรมศิริบัณฑิต  

อด ๔๓๕๙/๐๐๐๔
พระพุทธี ิตฺตธมฺโม บัวสิม

๒๐/๐๒/๒๕๐๐ ๒๗/๑๒/๒๕๕๒

วัดบัวบาน  

อด ๔๓๕๙/๐๐๐๕
พระสมจิตร าณวีโร โพธิศรี

์

๑๕/๐๕/๒๕๑๖ ๐๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดปาสามกษัตริย์  

อด ๔๓๕๙/๐๐๐๖
พระพิเชษฐ์ สิริภทฺโท ไชยคิรินทร์

๑๘/๐๒/๒๕๑๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดโพธิวราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระอรรถพล านจาโร สร้อยสุข

๒๙/๐๖/๒๕๓๑ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๐๐๘
พระสุทิน อตฺตทโม โคตระพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๑๓ ๐๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรอัษฎา  เจริญโชติทรัพย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

 วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๐๑๐ พระศักดิสิทธิ

์ ์

ขนฺติมโน มุกดาม่วง

๑๔/๐๗/๒๕๒๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีไสยสะอาด

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรเพชรศราวุฒิ  ใจสว่าง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรเฉลิมวงค์  เทพาขันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๙

 วัดสว่างสามัคคี  

อด ๔๓๕๙/๐๐๑๓
พระตะวัน ธมฺมโชโต กุลมะโฮง

๐๖/๑๒/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดสังคาว  

อด ๔๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรสรรเพชร  คงประจำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 วัดสังคาว  

อด ๔๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรชัยณรงค์  วงค์หมี

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

 วัดสามพร้าว  

อด ๔๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรสุพจน์  จันทะดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

 วัดสามพร้าว  

อด ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรสุพัฒน์  จันทะดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

 วัดสามพร้าว  

อด ๔๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรณัฐพงษ์  โพเอิบ

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสามพร้าว  

อด ๔๓๕๙/๐๐๑๙
พระชัชวาล โชติธมฺโม สารีแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๒๐
พระดาวี กลฺยาโณ อาสปาสา

๐๕/๐๑/๒๕๒๔ ๒๙/๑๐/๒๕๕๒

วัดสระบัว  

อด ๔๓๕๙/๐๐๒๑
พระบุญจันทร์ ปฺุาคโม ภาคภูมิ

๑๑/๐๘/๒๔๙๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระสุริยา ปยธมฺโม ปยะพงศ์ไพศาล

๑๕/๑๒/๒๕๑๓ ๑๙/๐๒/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระยุทธภูมณ์ ยติโก บุญมัง

่

๑๘/๑๐/๒๔๘๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระสมิต สีลเตโช พันธุระ

๒๗/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระฉลอง สีลเตโช ไชยศาสตร์

๐๖/๐๖/๒๕๐๔ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระบัวพันธ์ ปริปุณฺณสีโล ใจธรรม

๐๓/๐๖/๒๔๙๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๔

วัดเวฬุวัน  

อด ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระเมืองมนต์ มหาปฺุโ พันลำภักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๑๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๐

วัดศิริธรรมคุณ  

อด ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระวิญู อนาลโย เวียงทับ

๒๒/๐๔/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรพรรณทัศน์  สุขวาป

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

 วัดนครศรีสว่าง  

อด ๔๓๕๙/๐๐๓๐
สามเณรจิรายุทธ  ตาลประสงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

 วัดนครศรีสว่าง  

อด ๔๓๕๙/๐๐๓๑
พระวีระยุทธ วรธมฺโม มะโนวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรวันชนะ  แก้ววิชิต

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

 วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๓๕๙/๐๐๓๓
พระประสาร วรปฺโ ทองมารัง

๐๙/๑๑/๒๕๒๒ ๑๐/๐๓/๒๕๕๕

วัดโนนนำย้อย  

อด ๔๓๕๙/๐๐๓๔
พระสัมฤทธิ

์

กนฺตวณฺโณ เทียงปลา

่

๐๓/๐๙/๒๔๗๙ ๐๙/๐๑/๒๕๕๕

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๐๓๕
พระสอ เขมจาโร ยสเตา

๑๐/๐๖/๒๔๘๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๒

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๓๖
พระปรมัทน์ เขมจาโร เติบกายา

๒๒/๑๒/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระสมคิด กนฺตวีโร ทิพย์พระ

๒๑/๐๓/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรธีรชัย  เศรษฐากา

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรรุ่งโรจน์  กาญบุตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรชัยทอง  นาใจดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรนัฐพร  รูปงาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรกิตติพงษ์  มีปญญา

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรจารุวัตร  ดอกไธสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรณัฐพล  นามหิงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรภูมินทร์  แก้วเกิดมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๔๖
สามเณรพงศธร  ศรีบรรเทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรศรายุทธ  จงเทพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๑

 วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรธนพล  สีช้า

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรวุฒินันท์  ชะชิกุล

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๓๕๙/๐๐๕๐
สามเณรทรงเกียรติ

์

 ต่อพันธ์
๒๘/๒/๒๕๔๓

 วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๕๑
สามเณรนันทวัมน์  อรรควงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรศราวุธ  แวงแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระอธิกรณ์ กตสาโร ราษเจริญ

๐๕/๑๑/๒๕๐๖
๒๙/๘/๒๕๕๕

วัดโพธิไทร

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระชาญชัย อินฺทาโณ ยันต์ฉิมพลี

๒๓/๐๔/๒๕๑๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๒

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรภาคภูมิ  แสนสี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรอภิลักษ์  อันปญญา

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระสุวิทย์ านุตฺตโร สุวรรณมิตร

๐๓/๐๘/๒๕๐๕ ๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระวัชรพล ปภากโร มิลาน

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ ๐๖/๑๒/๒๕๕๕

วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระสุริยา ถาวโร จันทร์กุล

๐๘/๐๑/๒๕๑๘
๑๔/๕/๒๕๕๖

วัดศิรินทราวาส  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๘

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๕๙/๐๐๖๐
พระเสถียร ถิรปฺโ วิจิตรขจี

๐๕/๑๒/๒๕๐๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๐๖๑
สามเณรวีรประวัติ  มาตย์วังแสง

๒๕/๗/๒๕๓๙

 วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๐๖๒
สามเณรภานุวัฒน์  จันทะวงศ์

๑๙/๓/๒๕๔๑

 วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๐๖๓
พระจตุพล จิรวุฑฺโฒ สุวรรณภูวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๒๑
๒๒/๓/๒๕๕๖

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๓๕๙/๐๐๖๔
พระคำผวน กตสาโร มีนาพา

๒๒/๘/๒๕๒๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๓๕๙/๐๐๖๕
พระบุญชัย านกโร กุศลมานิตย์

๑๐/๐๔/๒๕๑๗ ๒๔/๑๑/๒๕๔๖

วัดพิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๖๖
พระจีรพันธ์ จิรธมฺโม จันธะแพทย์

๑๔/๐๒/๒๕๑๘ ๐๙/๐๑/๒๕๕๕

วัดพิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระชัชชัย ิตปฺโ ขอนกุล

๑๗/๑๐/๒๕๑๘ ๐๔/๑๐/๒๕๕๕

วัดพิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๖๘
พระสุพันธ์ รกฺขิตธมฺโม บุมดินพิทักษ์

๒๕/๐๘/๒๔๙๒ ๑๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดพิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระรัตนพล สุเมโธ คำแดง

๒๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดพิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระวานิช สุเมโธ ทารขจัด

๑๐/๐๙/๒๕๑๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๔

วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระอนันท์ จนฺทธมฺโม บัวจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๐๕ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระวินัย วิชากโร จันทรเสนา

๐๘/๐๖/๒๕๑๘ ๒๐/๐๒/๒๕๓๗

วัดลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระถนอม สุทฺธิปฺุโ ขันทแพทย์

๓๐/๑๐/๒๕๑๓ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรฐานทัพ  ดีหมัน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

 วัดบูรพา  

อด ๔๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรปฏิภาณ  งามงอน

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบูรพา  

อด ๔๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรศุภฤกษ์  แก้วธานี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดศรีชุมพร  

อด ๔๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรอนุชา  สอนสกุล

๒๐/๓/๒๕๔๔

 วัดศรีชุมพร  

อด ๔๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรกิติพงษ์  ลุละสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีชุมพร  

อด ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระประมวล เปสโล บัวมาตร์

๑๓/๐๔/๒๕๐๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑

วัดสว่างอัมพวัน  

อด ๔๓๕๙/๐๐๘๐
พระสมยศ เตชวโร ศรีภักดี

๐๓/๐๒/๒๕๒๒ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘

วัดสว่างอัมพวัน  

อด ๔๓๕๙/๐๐๘๑
พระดำรง ปฺุกนฺโต นวนนอก

๑๔/๐๕/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดชัยภูมิ  

อด ๔๓๕๙/๐๐๘๒
สามเณรอมรเทพ  ห่อศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

 วัดชัยภูมิ  

อด ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระสุทัศน์ ปฺาวชิโร กองชะนะ

๒๐/๐๕/๒๕๑๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๒

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระวชิรสรณ์ ปภสฺสโร กาวิโล

๐๕/๑๐/๒๕๒๘ ๑๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๓๕๙/๐๐๘๕
พระผดุง ปฺาวโร หันระหาร

๐๔/๐๖/๒๔๙๓ ๐๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๓๕๙/๐๐๘๖
พระสหัสพฤฒ ปฺาวชิโร ศรีเกียรติ

์

๐๔/๑๐/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๑

วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระณัฏฐากรณ์ อนุตฺตโร โครตแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๓๔ ๑๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระทองมี วิสุทฺโธ บุตรศิริ

๑๔/๘/๒๔๘๓ ๑๔/๑/๒๕๓๙
วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระทองคำ สมจิตฺโต ศรีบุญเรือง

๒๑/๐๔/๒๔๙๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๕๙/๐๐๙๐
พระพุฒ ิตมโน ช้างเกวียน

๐๖/๑๑/๒๕๐๐ ๐๙/๑๑/๒๕๕๓

วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๕๙/๐๐๙๑
พระเพียรชัย อินฺทวณฺโณ จินดานุรักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๑๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระวาริทร์ สุจิณฺโณ ชินพร

๑๖/๐๒/๒๕๓๒ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรวัชรภพ  ไพโรจน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรเพชร  รอดบูรณ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๘

้
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อด ๔๓๕๙/๐๐๙๕
สามเณรกวิน  โปวังสา

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๕๙/๐๐๙๖
สามเณรวิทยา  โพธิสุวรรณ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๕๙/๐๐๙๗
สามเณรบัญญัติ  มีลาภ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๕๙/๐๐๙๘
สามเณรอัษฏาวุธ  กาลจักร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๕๙/๐๐๙๙
สามเณรวุฒิพงษ์  ออทอลาน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๕๙/๐๑๐๐ สามเณรชัชวาล  แสงโทโพ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระมงคล สุมงฺคโล มรคา
๙/๓/๒๕๒๐ ๒๐/๖/๒๕๔๔

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๐๒
พระไพสิน กนฺตวีโร พวงบุญชู

๑๔/๑/๒๕๐๘
๗/๖/๒๕๕๐ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๐๓
พระสาโรช มหาวีโร กุลรัตน์

๑๒/๓/๒๕๒๔ ๓๐/๖/๒๕๕๔
วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๐๔
สามเณรอติวิชญ์  พรมสกุล

๑๓/๓/๒๕๔๔

 วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๐๕
สามเณรกฤษฎา  ขันดอกไม้

๑๔/๖/๒๕๔๔

 วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๐๖
สามเณรโยธิน  ราชวงค์

๑๗/๖/๒๕๔๔

 วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๐๗
สามเณรเมธา  อุดมพันธ์

๑๔/๘/๒๕๔๔

 วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๐๘
สามเณรสุเมธ  เครือคุณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๐๙
พระเกตุ ชิตมาโร เงินสยาม

๑๐/๕/๒๔๙๒ ๑๔/๓/๒๕๓๖
วัดเทพนิมิต  

อด ๔๓๕๙/๐๑๑๐
พระสุวิจักขณ์ ปโมทิโต เงินสยาม

๑๒/๒/๒๕๒๐ ๑๑/๔/๒๕๔๘
วัดเทพนิมิต  

อด ๔๓๕๙/๐๑๑๑
พระประดุง ธมฺมทินฺโน วรรณพฤกษ์

๘/๑๒/๒๔๙๖ ๑๓/๗/๒๕๔๔
วัดรัตนคูหา  

อด ๔๓๕๙/๐๑๑๒
สามเณรชินวัตร  ศรีสร้างคอม

๑๒/๑/๒๕๔๔

 วัดรัตนคูหา  

อด ๔๓๕๙/๐๑๑๓
สามเณรทีปกร  เสริฐศรี

๒๒/๙/๒๕๔๔

 วัดรัตนคูหา  

อด ๔๓๕๙/๐๑๑๔
สามเณรณัฐพล  พิมพาแสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดรัตนคูหา  

อด ๔๓๕๙/๐๑๑๕
พระอุทัย กนฺตสีโล พรมสอน

๓/๘/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๑
วัดแสงนิมิตร  

อด ๔๓๕๙/๐๑๑๖
พระสมพงษ์ กตสาโร วงค์เพ้ชร ๑/๑/๒๕๑๐

๑๔/๒/๒๕๕๓
วัดแสงนิมิตร  

อด ๔๓๕๙/๐๑๑๗
สามเณรอนุพันธ์  ขุนทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

 วัดจันทราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๑๘
สามเณรอนุชา  หนูคำดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

 วัดจันทราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๑๙
พระสุพรรณ ิตธมฺโม ตุ้มมี

๑๒/๐๗/๒๕๒๐ ๐๓/๐๕/๒๕๕๑

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๒๐
พระบุญมี ชาคโร มิงวงษ์ยาง

่

๐๕/๐๒/๒๕๒๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๑

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๒๑
พระบัณฑิต สุวโจ ชารีจิตร

๐๔/๐๑/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๒๒
พระสายันต์ ิตวํโส ข้อยุ่น

๒๕/๐๒/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๒๓
พระศราวุธ มหาวีโร ตาลัย

๑๗/๐๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๔

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๒๔
พระสินณุกรณ์ ติสฺสวํโส ปกชัยภูมิ

๓๑/๑๒/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๒๕
พระวิชาญ ชินวํโส จันทร์ศีล

๑๒/๐๔/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๔

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๒๖
พระสุบรรณ มหพฺพโล หลวยจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๒๗
พระกษิดิเดช

์

ปฺาวุฑฺโฒ เฟองเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๒๘
พระเดชา เตชปฺโ เหล่าเสพล

๑๓/๐๑/๒๕๓๒ ๒๙/๑๐/๒๕๕๔

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๒๙
พระพนม กิตฺติาโณ ไกรยราช

๑๘/๐๓/๒๕๑๗ ๐๒/๐๘/๒๕๕๕

วัดนาหลวง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๘

้
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อด ๔๓๕๙/๐๑๓๐
พระกระจ่าง ถาวโร ลาภา

๐๘/๑๒/๒๕๐๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๕

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๓๑
พระจตุพล อนุตฺตโร มีจินดา

๐๓/๐๔/๒๕๓๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๓๒
พระสุทธิวัฒน์ สุทฺธิาโณ มาตรสงคราม

๒๓/๐๗/๒๕๓๖ ๒๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดนาหลวง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๓๓
พระคลองเพชร วิโรจโน ลีทอง

๑๘/๐๒/๒๕๓๐ ๓๐/๐๕/๒๕๕๐

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๑๓๔
พระชัยรัตน์ ชยธมฺโม ยาชัย

๐๙/๐๗/๒๕๑๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๑๓๕
พระวัชรา สุจิณฺณธมฺโม บุตรจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๓๖
พระเพชรลาวเวียง ถาวโร พุ่มพวง

๑๙/๐๙/๒๕๓๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๕

วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๓๗
พระสายัญ ปฺาธโร มุงคุลแสน

๒๑/๐๗/๒๕๒๖ ๒๑/๑๐/๒๕๕๖

วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๓๘
สามเณรวิชิตวงศ์  พันธ์ชัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

 วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๓๙
สามเณรจิรสิน  ชัยภูมี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

 วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๔๐
สามเณรพีรพล  ปราบพาล

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๔๑
สามเณรปานเทพ  ทองประภา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๔๒
สามเณรสุรชัย  อุปจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๔๓
พระวิธวัฒน์ นิราสโย โคตโสภา

๒๑/๑๒/๒๕๒๖ ๒๕/๐๙/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๔๔
พระปยะ สุทสฺสโน วงค์ลา

๑๖/๐๗/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีสมพร  

อด ๔๓๕๙/๐๑๔๕
สามเณรธีรวัฒน์  เจริญสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๐

 วัดศรีสะอาด  

อด ๔๓๕๙/๐๑๔๖
สามเณรวงศกร  ศรีบุรินทร์ ๙/๖/๒๕๔๑  วัดศรีสะอาด  

อด ๔๓๕๙/๐๑๔๗
สามเณรภูริณัฐ  มีชัยมาตร

๑๔/๖/๒๕๔๑
 วัดศรีสะอาด  

อด ๔๓๕๙/๐๑๔๘
สามเณรณรงศักดิ

์

 ทองวรรณ์ ๔/๘/๒๕๔๑  วัดศรีสะอาด  

อด ๔๓๕๙/๐๑๔๙
สามเณรธีรพงษ์  ซือสัตย์

่

๑๐/๓/๒๕๔๒

 วัดศรีสะอาด  

อด ๔๓๕๙/๐๑๕๐
สามเณรเกษมสันต์  ชาญเดช

๑๔/๕/๒๕๔๓

 วัดศรีสะอาด  

อด ๔๓๕๙/๐๑๕๑
พระสุทธี สุกฺขิโต วิโทจิตร์ ๘/๓/๒๔๘๑ ๑๓/๔/๒๕๔๕

วัดศรีโสภณ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๕๒
พระสุรพล สุรปโ ชาวดร

๗/๑/๒๕๒๑ ๗/๒/๒๕๕๑ วัดศรีโสภณ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๕๓
พระเสาร์ ภทฺทาโณ เรืองหอม

๓/๗/๒๔๙๕ ๕/๑๒/๒๕๕๔
วัดศรีโสภณ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๕๔
พระทองอินทร์ อนุตฺตโร อุดรเขตต์

๗/๓/๒๔๙๗ ๑๕/๑/๒๕๕๗
วัดศรีโสภณ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๕๕
พระกฤตเมต กิตฺปฺโ ชัยชนะ

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๒/๓/๒๕๕๙
วัดศรีโสภณ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๕๖
พระอุดม ิตสุโข ช่วยแสง

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดศาสดาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๕๗
พระถวิล โชติธมฺโม ศีหาปญญา

๐๔/๑๐/๒๕๐๕ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

วัดกู่แก้วรัตนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๕๘
พระอวน ปฺาวุฑฺโฒ พันพินิจ

๐๖/๐๕/๒๕๑๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดหงษาวดี  

อด ๔๓๕๙/๐๑๕๙
พระเมธา พุทฺธาโณ สันธสอน

๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดหายโศก  

อด ๔๓๕๙/๐๑๖๐
พระประภาส ปคุโณ แก้ววะละ

๒๑/๐๙/๒๕๑๐ ๑๘/๐๕/๒๕๔๗

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๖๑
พระสมพร ธมฺมเตโช ชานันโท

๒๑/๐๗/๒๕๓๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๖๒
พระวิชัย ิตาจาโร สีอ่อน

๑๓/๐๓/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๖๓
พระนิพนธ์ ปฺวุฒฺโฑ ยุบลภาพ

๑๑/๑๐/๒๕๐๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๖๔
พระปยะ ปยธมฺโม ไพรโสภา

๒๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดไชยนาถวราราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๕๙/๐๑๖๕
พระประเทือง จนฺทปฺโ แก้วพินิจ

๐๓/๐๑/๒๔๙๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๔

วัดกุญชรดาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๖๖
พระบุญเสวก ปุาคโม ปานนิล

๐๖/๐๔/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดกุญชรดาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๖๗
พระบุญแนม ธมฺมวโร ขันเดช

๐๕/๐๓/๒๔๘๓ ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๓๕๙/๐๑๖๘
พระทองอินทร์ ปสนฺโน วิลัยปาน

๑๔/๐๙/๒๔๘๒ ๒๓/๐๖/๒๕๕๓

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๑๖๙
พระอ้วน สุจิตฺโต องอาจ

๐๗/๐๔/๒๕๐๔ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๑๗๐
พระสมศรี จิรสุโภ มุ่งโนนบ่อ

๒๙/๐๖/๒๕๑๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดนิยมบวร  

อด ๔๓๕๙/๐๑๗๑
พระจิตติ ขนฺติโก แสนนำเทียง

่

๐๘/๐๒/๒๕๑๙ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๑๗๒
พระปาวัจน์ นาถธมฺโม นันทากุล

๑๘/๐๔/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๑๗๓
พระประสิทธิ

์

มหาาโน ศรีไม้

๑๘/๐๔/๒๕๒๕ ๒๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดศรีสวาท  

อด ๔๓๕๙/๐๑๗๔
สามเณรเชษฐา  วิเศษจุมพล

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๓๕๙/๐๑๗๕
สามเณรอาทิตย์  ประทุมทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๓๕๙/๐๑๗๖
สามเณรสุริยา  น้อยเชียงคูณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๓๕๙/๐๑๗๗
สามเณรพิชิตชัย  ทองสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดศรีสวาท  

ระงับผลสอบ พระณัฐกิตติ

์

หาสธมฺโม รักษาบุญ

๒๕/๐๒/๒๕๒๖ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

วัดอุดมอินทราวาส

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

อด ๔๓๕๙/๐๑๗๙
สามเณรภาราดร  เม้าลาสี

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๓๕๙/๐๑๘๐
พระจรูญ จารุวณฺโณ ศรีพละธรรม

๒๔/๐๘/๒๕๑๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๑

วัดกุดโด  

อด ๔๓๕๙/๐๑๘๑
พระทองใส กตปฺุโ ถีระสา

๐๒/๐๕/๒๕๐๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดกุดโด  

อด ๔๓๕๙/๐๑๘๒
พระชาญชัย านธีโร วังคะวิง

๒๓/๐๓/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดดงคำ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๘๓
สามเณรสามารถ  มูลเจริญ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดดงคำ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๘๔
สามเณรวีระนันท์  โพธิผาลาด

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดดงคำ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๘๕
สามเณรอภิวัฒน์  วิบูลกุล

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

 วัดดงคำ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๘๖
สามเณรอภิรัตน์  มาโยธา

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดดงคำ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๘๗
สามเณรศุภสิทธิ

์

 ศรีพวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

 วัดดงคำ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๘๘
พระยศ จกฺกวโล พันธ์สวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๐๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๕

วัดดงวัฒนา  

อด ๔๓๕๙/๐๑๘๙
พระเจริญคำ อาภสฺสโร แก้วพระชัย

๐๖/๐๕/๒๕๓๒ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดโนนสว่าง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๙๐
พระอนุชา สุทฺธจิตฺโต สีมันตะ

๐๖/๐๘/๒๕๓๒ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดโนนสว่าง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๙๑
พระเสนีย์ จารุวณฺโณ ศิริเวช

๑๕/๐๒/๒๕๒๑ ๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๙๒
พระมนตรี สุมงฺคโล ทองน้อย

๒๐/๐๙/๒๕๒๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดพัฒนาราม  

อด ๔๓๕๙/๐๑๙๓
พระสาคร กตปฺุโ กำยานหอม

๑๕/๐๔/๒๕๐๙ ๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๑๙๔
พระเรืองฤทธิ

์

ชยานนฺโท อุตรี

๐๑/๐๓/๒๕๐๓ ๐๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๙๕
พระวรพล ถิรพโล จำปาโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๔๘๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๔

วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๓๕๙/๐๑๙๖
พระณเดช ปคุโณ สมบูรณ์พร้อม

๐๑/๑๐/๒๕๓๐ ๒๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๓๕๙/๐๑๙๗
พระพรามณ์วิชิต านุตฺตโร อุตรธรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๒๕ ๒๕/๐๑/๒๕๔๙

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๓๕๙/๐๑๙๘
พระสุดใจ สิริธมฺโม นามวิเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๓๕๙/๐๑๙๙
พระทองเจริญ สมฺจิตฺโต สุดสี

๑๒/๑๐/๒๕๐๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๕ วัดปาสามัคคีสันติธรรม
 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๕๙/๐๒๐๐
พระบุญช่วง โชติปฺโ พิมพ์เวียง

๒๙/๐๕/๒๕๒๗
๒๒/๐๑/๒๕๕๖

วัดปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๓๕๙/๐๒๐๑
พระนิยม อุตฺตโร ภูหนองโอ

๒๔/๐๒/๒๔๘๘ ๒๔/๐๒/๒๕๕๗
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๓๕๙/๐๒๐๒
พระศรราม โสรโต ศรีวงษา

๑๘/๐๕/๒๕๓๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘ วัดปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๓๕๙/๐๒๐๓
พระกฤษฎา านธมฺโม มูลเอก

๒๕/๐๗/๒๕๑๖ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดพรหมประดิษฐ์  

อด ๔๓๕๙/๐๒๐๔
พระสมศรี สมจิตฺโต พรมดี

๐๑/๐๘/๒๕๐๑ ๓๑/๐๕/๒๕๕๐

วัดพระแท่น  

อด ๔๓๕๙/๐๒๐๕
พระสมชาย กิตฺติสาโร เนระโต

๑๕/๐๗/๒๕๑๑ ๒๓/๑๒/๒๕๕๐

วัดพระแท่น  

อด ๔๓๕๙/๐๒๐๖
พระพรศักดิ

์

ปโยโค ปทุมเขต

๒๓/๐๙/๒๕๒๒ ๒๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระสมาคม  

อด ๔๓๕๙/๐๒๐๗
พระโย เขมากโร แพงงา

๑๗/๐๖/๒๕๐๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๓๕๙/๐๒๐๘
พระยุทธศักดิ

์

กิตฺติปฺุโ พรหมจักรสร

๑๐/๑๐/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๓๕๙/๐๒๐๙
พระสังวาล อนาลโย ตะวัน

๐๘/๑๒/๒๕๐๑ ๒๘/๐๓/๒๕๕๓

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๓๕๙/๐๒๑๐
พระอุดม อุตฺตโร ขนานแข็ง

๐๕/๐๔/๒๔๙๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๓๕๙/๐๒๑๑
สามเณรธนภัทร  บุญหนัก

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๓๕๙/๐๒๑๒
สามเณรธนกร  เข็มเพชร

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

 วัดปาเลไลยก์  

อด ๔๓๕๙/๐๒๑๓
พระวิจารณ์ สุจิตฺโต นรินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๐๓ ๐๖/๐๖/๒๕๔๖

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๑๔
พระอโนทัย อภิวฑฺฒโน สุจริตภักดี

๒๘/๐๙/๒๕๑๘ ๑๑/๐๒/๒๕๕๓

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๑๕
พระถนอม มุนิวํโส มุนธานี

๐๖/๑๐/๒๕๐๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๑๖
พระวรเชษฐ์ ปภสฺสโร สอนสมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๐๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๑๗
พระจิรายุส จิรสีโล เหมัง

๒๒/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๖/๒๕๕๖

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๑๘
พระสมบัติ ปุณฺกาโม รักษานวน

๑๘/๐๙/๒๕๑๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๑๙
สามเณรอริยะ  เทวสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๑

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๒๐
สามเณรเจษฎากร  ริยะวงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๒๑
พระทำมา สีลเตโช แกะเฮ้า

๒๘/๐๗/๒๕๑๑ ๑๓/๐๗/๒๕๓๗

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๓๕๙/๐๒๒๒
พระเปอะ วิสุทฺโธ มาลาลำ

๐๕/๐๔/๒๔๙๓ ๑๔/๐๓/๒๕๔๒

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๓๕๙/๐๒๒๓
พระชำนิ ชวนปฺโ หิรัญหลวง

๐๗/๐๘/๒๕๒๖ ๐๓/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๓๕๙/๐๒๒๔
พระพงษ์พัฒน์ านิสฺสโร ไกยคง

๒๗/๐๑/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๓๕๙/๐๒๒๕
พระไสว สิริปฺโ มูลเทพ

๐๕/๑๒/๒๔๙๐ ๒๐/๐๖/๒๕๕๓

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๓๕๙/๐๒๒๖
สามเณรสิริชัย  ผลาผล

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๓๕๙/๐๒๒๗
สามเณรมงคล  ตุละพิภาค

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๓๕๙/๐๒๒๘
พระฉลาด ฉนฺทธมฺโม น้อยอามาตย์

๐๑/๐๙/๒๕๑๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๒๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 นามบูญศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๓๐
สามเณรธนภัทร  พาพรหม

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๓๑
สามเณรอภิวัฒน์  พรหมทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๓๒
สามเณรวีระศักดิ

์

 อนุภาพ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๓๓
สามเณรสิทธิพงษ์  รูปคม

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๓๔
สามเณรสุทธิราช  ถินทับไทย

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๓๕๙/๐๒๓๕
สามเณรสุภราช  ถินทับไทย

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๓๖
สามเณรรณวร  วงษ์สิงห์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๓๗
สามเณรรัฐกิจ  มามขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๓๘
สามเณรทรงศักดิ

์

 จันทร์ปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๓๙
สามเณรชนันดร  โถคำนา

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๔๐
สามเณรธนวัฒน์  ควรหา

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๔๑
สามเณรธนกร  จันทร์ขาว

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๔๒
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 โคตรโคตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๔๓
สามเณรสุทธิพร  อ่อนละมุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๔๔
สามเณรนนทพัฒน์  ยะสุยา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๔๕
สามเณรพงศกร  คำใบศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๔๖
สามเณรอภิเดช  พันธ์เภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๔๗
สามเณรทักษิณ  เพียแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๔๘
สามเณรพีรพล  แจ่มใสดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๔๙
สามเณรคาวี  จำปาเทศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๕๐
สามเณรอดิศักดิ

์

 ศรีมงคุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๕๑
พระผง พุทฺธสาโร เพียจันทร์

๐๗/๑๒/๒๔๘๖ ๑๒/๐๖/๒๕๔๒

วัดสระมณี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๕๒
พระวิภพ อธิปฺโ สีดารักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๒๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดสระมณี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๕๓
พระโกวิท โกวิโท แก้วไชย

๒๓/๑๒/๒๕๑๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๔

วัดสระมณี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๕๔
พระสุบิน ิตธมฺโม ไชยคำจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๐๙ ๒๙/๐๔/๒๕๕๕

วัดสระมณี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๕๕
พระพรศักดิ

์

ขนฺติธโร ใต้ชมภู

๒๙/๑๐/๒๕๒๗
๑๐/๐๔/๒๕๕๖

วัดสระมณี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๕๖
พระศักดิดา

์

ชยสิทฺธิโก แก้วไชย

๑๖/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดสระมณี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๕๗
สามเณรปญญาพล  ชาอามาตย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

 วัดสระมณี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๕๘
สามเณรศิรพงษ์  เพียรแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสระมณี  

อด ๔๓๕๙/๐๒๕๙
พระสิทธิพร สิริภทฺโท หาญนาดี

๑๐/๐๘/๒๕๐๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๓๕๙/๐๒๖๐
พระเสาวภาพ สนฺตจิตฺโต เชิดชู

๐๒/๐๘/๒๕๑๑ ๑๕/๐๒/๒๕๔๑
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๖๑
สามเณรอัฐพล  เชิดชู

๒๔/๐๓/๒๕๔๑

 วัดสามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๓๕๙/๐๒๖๒
สามเณรชัยยุทธ  ธุระพระ

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

 วัดหนองเม็ก  
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(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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