
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๘๘๕ รูป ขาดสอบ ๓๕๘ รูป คงสอบ ๕๒๗ รูป สอบได้ ๔๒๔ รูป สอบตก ๑๐๓ รูป (๘๐.๔๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระวีระศักดิ

์

จตฺตมโล ทะนะทินโย

๒๘/๐๔/๒๕๒๙ ๐๒/๐๒/๒๕๕๘

ดอนภู่  

อด ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระเมืองชล สนฺตมโน รุกขเชตุ

๑๑/๑๐/๒๕๒๐ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

ดอนภู่  

อด ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระสุธีรัตน์ สุชาโต บุญมัน

่

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ดอนภู่  

อด ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระสมโภชน์ สิริปฺโ ศิลาวัชรพล

๐๓/๐๙/๒๕๐๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

ตูมคำ  

อด ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระบุญเกิด กตปฺุโ สว่างรุ่ง

๑๔/๑๐/๒๕๑๗ ๐๓/๐๒/๒๕๕๑

ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระคำสี ยติโก ชอบทางดี

๒๐/๐๕/๒๔๙๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระทวีศักดิ

์

กตปฺุโ โคตรท่าค้อ

๐๑/๑๐/๒๕๒๑ ๒๙/๐๒/๒๕๔๗
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระสิทธิชัย สิทฺธิโก ภูกระฐิน

๑๘/๐๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระสุชาติ สุชาโต แก่สำโรง

๓๐/๐๖/๒๕๒๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘
ธรรมเสนาพัฒนาราม

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระระพีพร พลสทฺโท ศรวงษา

๑๗/๐๖/๒๕๑๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

โนนสวรรค์  

อด ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระทัศพล ทสปฺุโ คมคาย

๐๓/๑๒/๒๕๓๓ ๑๑/๐๒/๒๕๕๘

โนนสวรรค์  

อด ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระสงการนต์ ปยสีโล หลานวง

๑๖/๐๔/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

โนนสวรรค์  

อด ๔๒๕๙/๐๐๑๓
พระเอือน

้

สมาจาโร สมภาร

๐๓/๐๑/๒๔๘๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

โนนสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระอภิษิต อภินนฺโท พรมโท

๑๓/๐๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

โนนสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 เทศนอก

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

 โนนสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรฉัตรชัย  พันหน

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

 โนนสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรภูริ  ขานเพราะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 โนนสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรสิงหราช  แก้วอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 โนนสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรเบ็นช์  ซอลท์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

 โนนสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๐๒๐
พระตรัยวร สุวนฺนวํโส วงษ์สุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๐๗ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

บัวบาน  

อด ๔๒๕๙/๐๐๒๑
พระทวีพงษ์ อิสฺสโร แสงจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๒๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โบราณศรีราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๒๒
พระแสง อาภากโร ไชยอินทร์

๑๗/๐๒/๒๔๙๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๒๕๙/๐๐๒๓
พระชวลิต ชวนปฺโ โสภาบุตร

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรวรเชษฐ์  สังข์สีแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 ปาวิเวกโนนแคน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๑๓

้
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อด ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรสุทธิพงศ์  ไชยนาน

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรธนพล  ทองดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรจตุรภุด  แพงสา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 ปาวิเวกโนนแคน  

อด ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสิริวิวัฒน์  แดงโสภา

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรอนิรุทธ์  พิมพ์โล้น

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรชัยชนะ  แก้วศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรไตรภพ  หันตุลา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรชุติชัย  ท้าวบาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรพลรัตน์  เกษราช

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรสุวรรณ  วรินอินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรกฤษณะ  แสงตุ่น

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรน้องมินท์  งามนาสี

๒๖/๒/๒๕๔๒

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรนคริทร์  ทองศรีดี

๑๖/๕/๒๕๔๕

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรวนศักดิ

์

 คนหมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรจีรศักดิ

์

 งอกพิลัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระวิธวินท์ ติสฺสวํโส เสนนอก

๐๕/๐๕/๒๕๒๓ ๒๒/๐๒/๒๕๕๑

ราษฎร์บำรุง  

อด ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรธีรพัฒน์  สมตน

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

 ราษฎร์บำรุง  

อด ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรชัยมงคล  กดออก

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

 ราษฎร์บำรุง  

อด ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรกฤษดา  ศรีวิเศษ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

อด ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรจิรเมธ  ดีไพร

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีสว่าง  

อด ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระสมภาร สมภาโร อินทร์หาญ

๑๘/๐๔/๒๔๙๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

ศิริชัยมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระบุญช่วย ธนปาโล โคตรศรี

๐๘/๐๘/๒๕๐๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ศิริชัยมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระทองสินธ์ อธิมุตฺโต กองพิระ

๑๑/๐๗/๒๔๙๐ ๐๘/๐๙/๒๕๕๒

สว่างสามัคคี  

อด ๔๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรศุภณัฐ  มารัชชะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรอดิสร  บัวทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรเทพทัต  บัวลอย

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

 สว่างสามัคคี  

อด ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรอภิชาต  โพธิวงษ์

์

๓๑/๔/๒๕๔๑

 สามพร้าว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรอภิวัฒน์  แก้วเรือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

 สามพร้าว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรกิตติกร  แสนเข็ม

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

 สามพร้าว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรพัชรพงษ์  โนนทราย

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

 สามพร้าว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรพายุ  อินทร์กง

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

 สามพร้าว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรวรวุฒิ  สุวรรณน้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

 สามพร้าว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรสุรศักดิ

์

 พระพิมล

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

 สามพร้าว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรวีระพล  เซ็นกลาง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 สามพร้าว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรศุภกร  จันทร์เทพ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 สามพร้าว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๑๓

้
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อด ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรกิตติกร  โชคถินประเสริฐ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

 สามพร้าว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรเสลภูมิ  พาภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 สามพร้าว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๖๒
พระสมัย ยติโก ปอมยายับ

๑๖/๐๖/๒๕๒๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระมานะชัย รตฺตนรํสี ห้าวหาญ

๐๒/๐๓/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

สุวรรณุทการาม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรภาณุพงษ์  โนนทิง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรสุรพล  โมระสาก

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรเมคิน  เรืองศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 สุวรรณุทการาม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระรุ่งศักดิ

์

ตปสีโล ส่องโสม

๑๐/๐๓/๒๔๘๘ ๐๒/๐๓/๒๕๕๖

เสวตวงษ์นิวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระเสวียน สนฺตกาโม สารีรูป

๓๐/๐๖/๒๕๒๑ ๑๖/๐๑/๒๕๕๗

เสวตวงษ์นิวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระตะวัน ปภาโส ไชยชมภู

๒๘/๑๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

โสมสันตยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระพจนประชา ปภงฺกโร พระสังคา

๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โสมสันตยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรวรรณกรณ์  ชามรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 โสมสันตยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรชัชวาล  เกษศิริโยธิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

 โสมสันตยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรสุรเชษฐ์  เขือนใต้สาน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

 โสมสันตยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรทักษิณ  บรรจง

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

 โสมสันตยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรปรีชา  รัตนกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 โสมสันตยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรพลากรณ์  โฮมชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

 โสมสันตยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรเจนณรงค์  อนงค์ภวิล

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

 โสมสันตยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรทวีโชค  กุดวงศา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 โสมสันตยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระธวัชชัย ธมฺมทีโป กุมพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

อรุณประทุมมาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระณรงค์ชัย นริสฺสโร สิทธิราข

๐๖/๐๖/๒๕๒๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๓

อินทราวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระสมพร อนุตฺตโร ภูกันดาร

๑๑/๐๗/๒๕๑๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๑

สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระวงเดือน จนฺทวํโส เกษหอม

๐๙/๐๒/๒๕๑๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระสำราญ รตนาโณ โกษารัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๑๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖

สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระชัชวาล กิตฺติวณฺโณ สำแดงชัย

๑๖/๐๗/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระปญญา ปฺาวุโธ ประทุมทอง

๑๘/๐๙/๒๕๑๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระสุวิทย์ กิตฺติภทฺโท สุริยเสน

๒๕/๐๗/๒๕๒๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระทรงชัย สีลสํวโร อุ่นศิริ

๐๙/๐๓/๒๕๒๗ ๒๗/๐๔/๒๕๕๘

สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระอาทร มหาวีโร มีอ่อนตา

๒๒/๐๓/๒๕๓๓ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘

สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระวันดี เตชธมฺโม เสียงสนัน

่

๑๙/๑๐/๒๔๙๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรจตุพร  สิมมะลิ

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

 สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรอัศรินทร์  น้อยมนตรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

 สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรวีรชาติ  บริบูรณ์เนือ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

 สระบัว  

อด ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระวิทยา มหาปุโ นวลจันทร์

๒๕/๐๖/๒๔๙๖ ๑๒/๐๘/๒๕๕๑

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระเสงียม

่

วิสาโท เพ็ญสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๐๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖

หลวงเพ็ญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๑๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระพันธพินย์ ฉนฺทสีโร หล่อนจำปา

๑๐/๐๒/๒๕๑๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระสุทิดล กิตฺตภทฺโท หนูกลาง

๒๗/๐๘/๒๕๑๖ ๑๒/๐๑/๒๕๕๗

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระสมเกียรติ สมจิตฺโต ภูมินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๑๗ ๑๖/๐๑/๒๕๕๘

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระเจษฏาพร จนฺทวิโส แสนพรม

๐๗/๑๑/๒๕๓๒ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระสุรัตน์ าณทีโป จันทร์ธรรม

๐๒/๐๒/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

หลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระสมัย สติสมฺปนฺโณ ทองใน

๐๓/๐๕/๒๔๘๕ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

โพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระประดิษฐ์ ิตจิตฺโต พิมพ์จำปา

๓๐/๑๒/๒๕๑๓ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

โพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระจักรพงษ์ านวีโร ทองที

๑๐/๐๓/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

สามัคคีบำเพ็ญผล  

อด ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระทองสุข สุชาโต สาวิสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๒๐ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

บ้านหนองอ้อ  

อด ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระจำรอง พุทธฺสาโร มุ่งคู่กลาง

๐๙/๐๖/๒๕๑๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

ศรีภูมิวัน  

อด ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระธรรมสรรณ์ สิรินฺธโร กองใจ

๐๕/๐๑/๒๕๒๕ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

หนองบัวเลิง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระสุบัน พุทฺธวโร ชินบุตร

๒๐/๐๔/๒๕๓๑ ๐๘/๑๐/๒๕๕๗

อูบมุงเหนือ  

อด ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระเรือง ธมฺมโร มูลจิตรติ

๒๗/๔/๒๔๘๘
๑/๗/๒๕๕๗

คำมัง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระทองแดง สุภทฺโท ฝนระหัน

๑๐/๐๓/๒๔๙๒ ๒๔/๐๔/๒๕๕๖

จอมแจ้งศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระลมลัน กตธมฺโม ถินราช

๒๗/๐๘/๒๕๑๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๗

จอมแจ้งศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระศรีไพร กิตฺติาโณ ทับบุญลือ

๑๒/๑๑/๒๕๑๖
๐๕/๐๓/๒๕๕๘

จอมแจ้งศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๑๑
พระองอาจ อติธมฺโม ภูกรองทอง

๐๖/๐๑/๒๕๒๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๑

ท่าหนองเทา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๑๒
พระสันติ ถิราโณ พาลี

๒๙/๐๑/๒๕๓๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

ธาตุจอมศรี  

อด ๔๒๕๙/๐๑๑๓
พระบุญชู ชุตินฺธโร ธรรมวิชัย

๐๑/๑๐/๒๕๐๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๕

นครศรีสว่าง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๑๔
สามเณรเดชา  พรหมศร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 นรวาสคงคา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๑๕
สามเณรธนากร  บุตรอินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

 นรวาสคงคา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรธนากร  จันทร์นาค

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

 นรวาสคงคา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรจิรัฐโชติ  เกษรแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 นรวาสคงคา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๑๘
พระทองใส สิริภทฺโท มงคลศรี

๐๓/๑๐/๒๕๐๘ ๒๒/๐๕/๒๕๔๘

ราสีสุนทราวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๑๑๙
พระสมหมาย ถาวโร รสจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๑๒ ๒๑/๑๐/๒๕๕๖

ราสีสุนทราวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๑๒๐
พระหนัน จิตฺติาโณ บุญมา

๐๗/๐๖/๒๕๑๔ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

ราสีสุนทราวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๑๒๑
พระประดิษฐ์ าณพโล คำมุกชิก

๑๓/๑๐/๒๔๙๖ ๒๕/๐๔/๒๕๓๖

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๒๒
พระมณี จนฺทสโร กันยานุช

๐๖/๐๓/๒๕๐๙ ๑๙/๐๔/๒๕๔๘

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๒๓
พระทิวธวัช สุวีโร บัวผัน

๑๘/๑๑/๒๔๘๓
๐๕/๐๕/๒๕๕๒

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๒๔
พระบวร อาทวีโร คูนสมกัน

๑๐/๐๔/๒๔๙๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๒๕
พระพนม ปฺาสาโร เสนาเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๒๖
พระบุญมี ภทฺทจาโร พานทอง

๒๓/๐๖/๒๕๑๐ ๒๕/๐๒/๒๕๕๘

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๒๗
พระฉัตรชัย ปยวฑฺฒโน ประสงค์สุข

๒๒/๐๔/๒๕๑๑ ๒๕/๐๒/๒๕๕๘

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๒๘
พระสมพงษ์ อิสฺสโร โคตรพู

๒๘/๑๒/๒๕๒๐ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๒๙
พระบุญชัย ยโสธโร ภูมีนา

๒๗/๐๖/๒๕๒๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

ศรีนคราราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๑๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๑๓๐
พระจักรพงศ์ กนฺตวีโร โพธิศรี

์

๑๗/๑๐/๒๕๒๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๓๑
พระอำนาจ อินฺทปฺโ ชืนชม

่

๐๘/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๓๒
พระภูชิต าณวีโร กองชาดี

๐๙/๐๗/๒๕๒๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๓๓
สามเณรอิศเรศ  พลยุทธ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๓๔
สามเณรเจตนิพัทธ์  สาชะรุง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๓๕
สามเณรอธิพล  นามรัตน์ศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๓๖
สามเณรนันทิวัช  พลไฟฟา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๓๗
สามเณรคามิน  สุวรรณภักดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๓๘
สามเณรภานุพงศ์  ภูเงินงาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๓๙
สามเณรอนุชา  มุงคุลแสน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๔๐
สามเณรวิทวัส  มุขกัง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีนคราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๔๑
สามเณรภานุมาศ  นาคภู่

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๔๒
สามเณรกษิเดช  ปดตาแสง

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๔๓
พระพนมไพร สุชาโต ทานนทพิมพ์

๐๘/๑๒/๒๕๑๗
๓/๑๐/๒๕๕๖

ศรีมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๑๔๔
พระทะนงค์ วิชฺชาธโร ทาสะโก

๐๗/๐๓/๒๕๑๘ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๑๔๕
พระชัชชน ปภาโส ศรีจุมพล

๒๘/๐๙/๒๕๒๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๑๔๖
พระนาถวัฒน์ ปคุโณ อินติราช

๑๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๑๔๗
พระวันชัย านวุฑฺโฒ คำเวียง

๒๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๑๔๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ปุริโส

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

 สว่างโยมาลัย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๔๙
สามเณรพรชัย  พลไฟฟา

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 สว่างโยมาลัย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรปฏิกรณ์  บุญมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 สว่างโยมาลัย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๕๑
พระบุญสวน ปฺุธโร นันทะแสน

๑๐/๐๘/๒๕๐๙ ๑๒/๐๘/๒๕๕๓

สุวรรณาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๕๒
พระสุทธิชัย จนฺทวํโส จันทรวงษา

๒๑/๑๑/๒๔๘๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๗

สุวรรณาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๕๓
พระประเสริฐ ิติโก อุบลหล้า

๐๑/๐๔/๒๔๘๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๕๔
พระสา ผลาโณ โกกาพันธ์

๐๕/๐๒/๒๔๙๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๑

ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๕๕
พระเชรษฐา สิริธมฺโม มาทวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๓

ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๕๖
พระสุทธินัย ชุตินฺธโร สุขเกษม

๒๘/๑๒/๒๕๐๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๕๗
พระสุระชัย ยโสธโร อนุประดิษฐ์

๑๗/๐๕/๒๕๑๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๕๘
สามเณรนพรุจน์  เจียมจันทึก

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

 ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๕๙
สามเณรพีระภัทร  ขุนมาตย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรนะชา  ถิตย์จรุง

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๖๑
สามเณรศตพร  เดชราช

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๖๒
สามเณรวัชรพงษ์  ไชยจักร

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๕๙/๐๑๖๓
พระประสิทธิ

์

ปุณฺกาโม ช่วยนา

๐๕/๑๒/๒๕๒๕
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

บัวระพา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๖๔
พระทวี อตฺถกาโร ศรีอุตม์

๑๐/๐๒/๒๕๐๑ ๐๒/๐๘/๒๕๕๖

บัวระพา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๑๖๕
พระนรินทร์ นรินฺโท บุญหล้า

๑๕/๕/๒๕๒๕ ๑๗/๔/๒๕๕๕

ปรีชาวนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๖๖
พระไทยวัน ทนฺตจิตฺโต ชารัญจะ

๐๒/๑๐/๒๕๑๙
๑๙/๔/๒๕๕๕

ปรีชาวนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๖๗
สามเณรวีระวัฒน์  คำมูล

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๖๘
สามเณรอภิลักษณ์  ชารัญจะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๖๙
สามเณรกฤษฎา  พนมภู

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๗๐
สามเณรณรงฤทธิ

์

 เสน่ห์ราชกิจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

 ปรีชาวนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๗๑
พระคำไสย์ ิติธมฺโม เหล่าบุรี

๐๖/๐๑/๒๕๑๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๑

ศรีชมภู  

อด ๔๒๕๙/๐๑๗๒
สามเณรไพศาล  มงคลแสน

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีชมภู  

อด ๔๒๕๙/๐๑๗๓
พระสมเกียรติ ภูลิสีโต เอ้งฉ้วน

๑๖/๑๐/๒๕๐๑ ๑๐/๐๓/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๗๔
พระไชยานุภาพ ชาครธมฺโม สายืน

๓๐/๐๗/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๗๕
พระบุญโฮม สุทฺธิจิตฺโต มิลาน

๒๘/๐๒/๒๕๐๔ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๗๖
พระสุริยันต์ สุจิณฺโณ กัณหาชัย

๑๖/๑๒/๒๕๑๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

ศิรินทราวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๑๗๗
พระวิทยา อาจารสมฺปนฺโน มุ้งเปา

๐๖/๐๑/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

ศิรินทราวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๑๗๘
สามเณรวัชริศ  ปรอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

 ศิรินทราวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๑๗๙
พระสมยงค์ สุเมโธ คำหงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๑๑ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

สว่างอรุณ  

อด ๔๒๕๙/๐๑๘๐
พระประเคน ปภากโร โอดพิมพ์

๐๖/๐๕/๒๕๐๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

สว่างอรุณ  

อด ๔๒๕๙/๐๑๘๑
พระสินชัย ธมฺมจาโร ธรรมกิตติ

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๕

อัมพวัน  

อด ๔๒๕๙/๐๑๘๒
พระสวัสดิ

์

นาถลาโภ นาคเงิน

๐๑/๐๙/๒๔๙๙ ๒๔/๐๗/๒๕๔๗

อุดมดารา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๘๓
พระชนร ชินวโร ธงหาร

๐๑/๑๑/๒๕๐๗ ๓๐/๐๓/๒๕๔๙

พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๘๔
พระทวีโชค สนฺติกโร กลินพูน

่

๑๐/๐๓/๒๕๒๕ ๐๗/๐๙/๒๕๕๒

พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๘๕
พระบุญส่ง สฺจิตฺโต นาคิน

๐๔/๐๙/๒๕๐๓ ๐๑/๐๘/๒๕๕๕

พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๘๖
พระคำสิงห์ ธมฺมวโร นาพองฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๐๓ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๘๗
พระอนันต์ อนุตฺตโร พันธ์กาฬสินธ์

๑๒/๐๑/๒๕๐๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

มัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๑๘๘
สามเณรเตจตินิพัทธ์  หมีกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 มัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๑๘๙
พระอิสรา ปภาโส อักษรกลาง

๐๗/๐๗/๒๕๒๖ ๑๗/๑๒/๒๕๕๗

ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๑๙๐
พระณรงค์ศักดิ

์

กนฺตวีโร ไร่ประสงค์

๓๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๑๙๑
พระกำพล าณธีโร อ้วนตุ้ย

๑๗/๐๖/๒๕๒๘ ๐๓/๐๘/๒๕๕๘

บูรพา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๙๒
สามเณรอนุชัย  โกสีลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 บูรพา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๙๓
สามเณรสุทิวัส  โพธิกมล

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 บูรพา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๙๔
สามเณรปฎิภาณ  เพียปอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๙๕
สามเณรสหพล  อิมสวัสดิ

่ ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๙๖
สามเณรพร้อมพันธ์  ชัยอินศูนย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๙๗
สามเณรทีมชัย  สาระโป

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 บูรพา  

อด ๔๒๕๙/๐๑๙๘
สามเณรศุภกฤต  สีทองไชย

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

 ศรีชุมพร  

อด ๔๒๕๙/๐๑๙๙
สามเณรทวีชัย  กะโสพิล

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีชุมพร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๒๐๐
สามเณรนรพล  เทียนสุขสม

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีชุมพร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๐๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 โพธิชัยรัตน์

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีชุมพร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๐๒
สามเณรกฤติพงษ์  ธิวาภัติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีชุมพร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๐๓
สามเณรวรรณชาติ  ชมมี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีชุมพร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๐๔
สามเณรภูฤทธิชัย

์

 ผ่านชมพู

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีชุมพร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๐๕
สามเณรกฤตพรต  บาลไทสงค์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีชุมพร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๐๖
สามเณรกิตติพิษญ์  ตรีเดช

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีชุมพร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๐๗
พระประสิทธิ

์

ปโมทิโต ลือคำหาญ

๑๖/๑๐/๒๕๒๓ ๐๓/๐๓/๒๕๕๒

สว่างอัมพวัน  

อด ๔๒๕๙/๐๒๐๘
พระชัยสิทธิ

์

สิทฺธิธมฺโม วงศ์สุริยา

๒๑/๐๔/๒๕๒๙ ๒๕/๐๓/๒๕๕๕

ชัยภูมิ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๐๙
พระคิมหันต์ รตนปฺโ พิมพ์หม่วย

๑๖/๐๓/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

ชัยภูมิ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๑๐
พระเอกสิทธิ

์

วิริยธมฺโม ศรีเสาร์วงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๒๓ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘

ชัยภูมิ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๑๑
พระพนมศักดิ

์

โชติปฺโ ศิริวัน

๐๘/๐๘/๒๕๒๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

ชัยภูมิ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๑๒
พระอาทิตย์ อาภสฺสโร เมสมามิง

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

ศรีสว่างบรมสุข  

อด ๔๒๕๙/๐๒๑๓
พระประมวล ขนฺติธมฺโม สมคะเนย์

๑๑/๐๑/๒๕๑๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

รัตนศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๑๔
พระเคน เตชพโล นาสนไชย

๑๐/๐๖/๒๔๗๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๓

ศรีมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๒๑๕
พระสุวรรณ สุวณฺโณ ประเสริฐสังข์

๑๕/๐๔/๒๔๙๘ ๑๒/๐๗/๒๕๓๙

ศรีสว่างมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๒๑๖
พระสมชาย ิตปฺโ ยังกองแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๐๘ ๐๘/๐๖/๒๕๒๙

แสงสว่าง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๑๗
พระบุญปน พลปฺโ สายสุด

๐๘/๐๘/๒๕๐๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑

เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๑๘
พระนิโรธ กตทีโป โยธากุล

๑๖/๐๔/๒๕๒๔ ๑๔/๐๑/๒๕๕๔

เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๑๙
พระคมกฤษ าณวีโร พิรักษา

๑๖/๐๕/๒๕๒๘ ๒๑/๗๒/๒๕๕๕

เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๒๐
พระจีรยุทธ ธีรภทฺโท ธีราลาภ

๑๓/๐๓/๒๕๑๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๒๑
พระนพรัตน์ สุเมโธ แก้วพิมพ์พา

๒๑/๐๒/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๒๒
สามเณรพัชรพล  เพียรโคตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

 เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๒๓
สามเณรเจษฎา  ธรเสนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๒๔
สามเณรธนาทร  ทองบ่อ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

 เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๒๕
สามเณรศรัญย์  ศรีลาวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

 เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๒๖
สามเณรทวีศักดิ

์

 บุตดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๒๗
สามเณรจารุวัฒน์  จุฑานันท์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

 เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๒๘
สามเณรพงศธร  บุญโปร่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๒๙
สามเณรณัฐพงศ์  วรรณศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 เทพสิงหาร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๓๐
สามเณรนิติพงษ์  ทาทอง

๗/๑๑/๒๕๔๔

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๒๕๙/๐๒๓๑
สามเณรรุสดี  ดอเลาะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๒๕๙/๐๒๓๒
สามเณรชูพงษ์  สดใส

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๒๕๙/๐๒๓๓
สามเณรก้องเกียรติ  จันดาวงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๒๕๙/๐๒๓๔
สามเณรวิพากษ์  ขันงาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๒๓๕
สามเณรสุทธิราช  ค้อมพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๒๕๙/๐๒๓๖
สามเณรรัตนชัย  อุไร

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๒๕๙/๐๒๓๗
สามเณรอติชาติ  แขงสง่า

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๒๕๙/๐๒๓๘
สามเณรราชันย์  เทพา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๒๕๙/๐๒๓๙
สามเณรนพัฒน์  ประทุมวัน

๙/๑๑/๒๕๔๕

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๒๕๙/๐๒๔๐
สามเณรอานนท์  ภูโอบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๒๕๙/๐๒๔๑
พระสัจจะ จิรวฑฺโฒ สายลี

๐๔/๑/๒๕๑๔ ๑๒/๕/๒๕๕๗

โคเขตตาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๔๒
พระจิตรกร ธมฺมุฒโฒ มุทุตา

๕/๕/๒๕๓๓ ๒๕/๘/๒๕๕๘

โคเขตตาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๔๓
สามเณรปณชัย  ศรีหงษ์ษา

๓/๔/๒๕๔๕
 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๔๔
สามเณรเกริกเกียรติ  ดอนสะอาด

๓/๔/๒๕๔๕
 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๔๕
สามเณรศุภชัย  บริบูรณ์มังสา

๕/๔/๒๕๔๕
 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๔๖
สามเณรสิทธินนท์  ทองขาว

๑/๕/๒๕๔๕
 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๔๗
สามเณรวทัญู  เรืองหอม

๘/๗/๒๕๔๕
 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๔๘
สามเณรณัฐพงษ์  แก้วมุงคุณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๔๙
สามเณรนที  ภูสิงห์

๒๘/๙/๒๕๔๕

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๕๐
พระบัวลอง ิตมโน วิญญาสกุล

๕/๕/๒๕๒๑
๑๔/๑๒/๒๕๕๕

รัตนคูหา  

อด ๔๒๕๙/๐๒๕๑
พระประยูร อิทฺธิเตโช พันธะฤทธิ

์

๒๓/๙/๒๕๑๓ ๑๘/๔/๒๕๕๘

รัตนคูหา  

อด ๔๒๕๙/๐๒๕๒
พระนันทพงษ์ ถาวโร นาถมทอง

๒๐/๘/๒๕๒๗ ๒๙/๔/๒๕๕๘

รัตนคูหา  

อด ๔๒๕๙/๐๒๕๓
พระเสกสรร คุณํกโร วงค์หวัน

๑๘/๒/๒๕๒๔ ๒๘/๖/๒๕๕๘

รัตนคูหา  

อด ๔๒๕๙/๐๒๕๔
พระชเยศ ิตฺลิทฺโธ พุ่มพฤกษา

๕/๗/๒๕๒๕ ๑/๑๑/๒๕๕๕

แสงนิมิตร  

อด ๔๒๕๙/๐๒๕๕
พระสมาน อากิฺจโน พินิจ

๒๒/๑๒/๒๕๑๗
๒๙/๖/๒๕๕๘

โคธาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๕๖
สามเณรธวัชชัย  อินกอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

 จันทราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๕๗
สามเณรธนากร  ดวงจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

 จันทราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๕๘
สามเณรสิทธิราช  บุตรตนัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

 จันทราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๕๙
สามเณรกิตติชัย  ลาสา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 จันทราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๖๐
พระภูวา สติสมฺปนฺโน มาตุ่น

๗/๗/๒๕๑๔ ๒/๒/๒๕๕๖
ทุ่งสว่าง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๖๑
พระศรีอาน อกิฺจโน นามบุญ

๐๑/๐๘/๒๕๑๔ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๖๒
พระชลธิศ มหาวีโร ทองประสม

๑๓/๐๗/๒๕๓๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

นาหลวง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๖๓
พระณัฐวุฒิ ปณฺฑิโต กลินสุข

่

๑๘/๐๗/๒๕๓๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

นาหลวง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๖๔
พระจิรานุวัฒน์ สุเมธโส ปลัดศรีช่วย

๓/๐๕/๒๕๑๗ ๘/๐๓/๒๕๕๗

นาหลวง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๖๕
พระบวร ทินฺนวโร มูลสาร

๓๐/๐๔/๒๔๙๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

นาหลวง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๖๖
พระวัฒน์ธนากร อธิมุตฺโต เอียมง้วน

่

๑๐/๑๑/๒๕๑๒ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

นาหลวง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๖๗
พระสนัน

่

สุธมฺโม สีนันทะ

๑๖/๐๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

นาหลวง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๖๘
พระสุนทร ถิรสทฺโธ มังมี

่

๙/๐๕/๒๕๐๘ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๖๙
พระพรหมวิหาร ถิรจิตฺโต แสงโทโพ

๑๔/๐๒/๒๕๒๗
๒/๐๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๒๗๐
พระอานนท์ อนาลโย คำใสแสง

๒๓/๐๑/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๗๑
พระชัยณรงค์ อุปคุตฺโต นันทศรี

๑๙/๐๙/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๗๒
พระสมยศ ปฺาวโร ปานพรหม

๑๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๗๓
พระวีระพัน สุจิณโณ จันทรมณี

๐๒/๑๐/๒๕๑๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖

บ้านโคกก่อง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๗๔
พระศักดิสมร

์

ธมฺมจาโร สายรารี

๑๙/๐๑/๒๕๓๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

ปาธรรมวิเวก  

อด ๔๒๕๙/๐๒๗๕
พระวิเชียร สุทฺธิมโน เจริญชนม์

๐๔/๐๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๘/๒๕๕๕

ปาธรรมวิเวก  

อด ๔๒๕๙/๐๒๗๖
พระนิวัฒน์ สิริวฑฺฒโก พิมน

๒๗/๑๒/๒๕๓๐

๑/๑/๒๕๕๗
โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๒๗๗
พระพลชัย โชติกโร บุญขันธ์

๑๔/๙/๒๕๑๙ ๑๙/๗/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๒๗๘
พระสมดี ิตวตฺโต สายพรม

๑๑/๐๔/๒๔๙๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๗๙
สามเณรเดชณรงค์  ดุลบดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๘๐
สามเณรภูวดล  หงษ์ทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๘๑
สามเณรณัฐพล  มาสนา

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๘๒
สามเณรณัฐวุฒิ  สุขณรงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๘๓
พระแก่น านธมฺโม แก้วกลางดอน

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๕/๐๒/๒๕๕๗

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๘๔
พระไชมณี เจตธมฺโม แก้วปญญา

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๘๕
สามเณรผุย  ไชยะวง

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๘๖
สามเณรภาณุพงษ์  พิมพิสนฑ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๘๗
สามเณรบุญญัง  ไชลำพัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๑

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๘๘
สามเณรพงษ์พิชเศรษฐ์  กุทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๘๙
สามเณรเรนเซียง  ลิม

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๙๐
สามเณรกิตติภูมิ  แข็งกล้า

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๙๑
พระสุวิรัตน์ ถิรปฺโ น้อยมหาพรม

๑๐/๕/๒๕๒๙
๖/๔/๒๕๕๓

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๒๙๒
พระสุรชัย อนุตฺตโร แพงน้อย

๒๒/๔/๒๕๒๒ ๒๔/๔/๒๕๕๖

ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๒๙๓
พระอภิศักดิ

์

ปุภาโค ศรีจันทา

๒๘/๑/๒๕๓๖ ๒๕/๒/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๙๔
พระศรชัย สุทฺธิาโณ วงษา

๒๒/๐๖/๒๕๒๗ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๒๕๙/๐๒๙๕
สามเณรภาคภูมิ  กองอำไพ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๙๖
สามเณรชินดนัย  วิมาสิงห์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีโสภณ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๙๗
สามเณรเจนณรงค์  หร่ายมณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีโสภณ  

อด ๔๒๕๙/๐๒๙๘
พระคะนอง เตชปุโ ปนใส

๑๔/๒/๒๕๒๙ ๑๑/๖/๒๕๕๘

ศาสดาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๒๙๙
พระสิทธิกร สุทฺธิจิตฺโต วิยะรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๗

สระแก้ว  

อด ๔๒๕๙/๐๓๐๐
พระพรรณพนา ปฺาวโร ขุนพิลึก

๐๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

สระแก้ว  

อด ๔๒๕๙/๐๓๐๑
สามเณรธีรภัทร์  ใหม่วงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

อด ๔๒๕๙/๐๓๐๒
พระสมหมาย สมานนฺโท มาตรวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๑๙

๓/๖/๒๕๕๔
สังฆคณาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๐๓
พระบรม จารุธมฺโม อารีรักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๐๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

กู่แก้วรัตนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๐๔
พระประมวล จกฺกวโร เครืองประดับ

่

๐๙/๐๖/๒๔๙๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๓๐๕
พระชุมพล จนฺทโชโต อาปอง

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๐๖
พระฉัตรชัย มหาปฺุโ ชูชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

หงษาวดี  

อด ๔๒๕๙/๐๓๐๗
พระทวีศักดิ

์

สิริาโณ เฉลียวทอง

๒๓/๑๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๓/๒๕๓๘

หายโศก  

อด ๔๒๕๙/๐๓๐๘
พระเสน่ห์ จานนฺโท เสียงใหญ่

๒๒/๐๒/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

หายโศก  

อด ๔๒๕๙/๐๓๐๙
พระคำภี านจาโร ทูลฉลอง

๒๑/๑๐/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

หายโศก  

อด ๔๒๕๙/๐๓๑๐
พระคำปน สํวโร แสนคม

๑๑/๐๔/๒๔๙๐ ๓๐/๑๐/๒๕๔๗

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๑๑
พระบุญโฮม อานนฺโท โภคสมบูรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๐๙ ๐๘/๑๑/๒๕๕๑

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๑๒
พระจำรัส ธมฺมทินฺโน สำหรับสุข

๐๔/๐๓/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๓

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๑๓
พระบุญไทย รตนปฺุโ สุทธิทักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๒๖ ๐๘/๐๖/๒๕๕๖

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๑๔
พระพุทธิพงษ์ วิสารโท สงวนนาม

๐๒/๐๕/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๑๕
พระนำเพชร ฉนฺทธมฺโม ฤทธิสอน

๐๘/๑๑/๒๕๒๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๖

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๑๖
พระปกิจ ปยธมฺโม ชานันโท

๓๑/๐๑/๒๕๒๘ ๓๐/๐๑/๒๕๕๘

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๑๗
พระสุรินทร์ สุธมฺโม กรณีย์

๒๘/๐๗/๒๕๒๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

ไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๑๘
พระสำลี ปยธมฺโม สมยา

๒๐/๐๗/๒๔๙๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๑

กุญชรดาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๑๙
พระสมพร ถาวโร ตาเมือง

๓๐/๐๔/๒๔๙๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

คอนสวรรค์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๒๐
พระบวร ปภสฺสโร อาจกล้า

๒๘/๐๗/๒๕๑๕ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

เจริญธรรมวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๓๒๑
พระวัน เตชธมฺโม สีสมบัติ

๑๗/๐๒/๒๕๒๖ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๒๕๙/๐๓๒๒
สามเณรวีระพล  จันทะบุตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๒๕๙/๐๓๒๓
สามเณรสุรเชษฐ์  วังหอม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๒๕๙/๐๓๒๔
สามเณรสหรัฐ  พิมพา

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๒๕๙/๐๓๒๕
พระปรีชา ชวนปฺโ ใฝกุศลอภิชน

๑๑/๐๓/๒๕๒๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๐

นิยมบวร  

อด ๔๒๕๙/๐๓๒๖
พระชาญชัย ปคุณชโย ใฝกุศลอภิชน

๒๐/๐๗/๒๕๒๙ ๐๒/๐๙/๒๕๕๒

นิยมบวร  

อด ๔๒๕๙/๐๓๒๗
พระเพียร ถิรจิตฺโต วารินอินทร์

๑๐/๐๙/๒๔๗๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๓

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๒๘
พระอาคม มหาคุโณ ปานสีดำ

๑๖/๐๖/๒๕๐๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๒๙
พระบอย สํวโร วรรณการ

๑๖/๐๓/๒๕๒๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๓๐
พระพงษ์พัฒน์ านวโร ละดาขันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๒ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๓๑
พระบรรเจิด สมาจาโร แก่นนาคำ

๐๒/๐๕/๒๔๙๐ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

สุขสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๓๓๒
สามเณรตะวัน  ทำไหม

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

 สุขสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๓๓๓
พระดาวเรือง วฑฺฒธมฺโม รักษาบุญ

๐๑/๐๓/๒๕๐๑ ๐๔/๐๖/๒๕๕๘

อุดมอินทราวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๓๓๔
สามเณรอัมรินทร์  โสภากุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 อุดมอินทราวาส  

อด ๔๒๕๙/๐๓๓๕
พระประยูร กิตฺติปาโล นามมหาชัย

๐๑/๐๑/๒๕๑๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๔

กุดโด  

อด ๔๒๕๙/๐๓๓๖
พระสุบิน สุเมโธ สังข์ชัย

๒๗/๑๒/๒๕๑๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

ดงคำ  

อด ๔๒๕๙/๐๓๓๗
สามเณรเพชรกล้า  กัลยาพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

 ดงคำ  

อด ๔๒๕๙/๐๓๓๘
สามเณรเอกพล  ศรีบุญเรือง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 ดงคำ  

อด ๔๒๕๙/๐๓๓๙
สามเณรไกรวิชญ์  เบ้าหล่อเพชร

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 ดงคำ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๓๔๐
พระยุทธ ชุติปฺโ กิณาลักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๑๐ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗

โนนสว่าง  

อด ๔๒๕๙/๐๓๔๑
พระยุทธพงษ์ มหานาโม เพ็งผ่าน

๐๑/๐๕/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

ประชาสามัคคี  

อด ๔๒๕๙/๐๓๔๒
พระคลองธัญญา อินฺทวณฺโณ อินหล้า

๐๘/๑๐/๒๕๒๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

พัฒนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๔๓
พระสำเร็จ อินฺทาโณ ราศี

๒๗/๐๑/๒๕๒๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

พัฒนาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๔๔
พระนิรุต ธมฺมธโล แพงวิเศษ

๐๖/๐๒/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๕

โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๔๕
พระสมร ปฺุาคโม ปานภูมิ

๑๔/๑๐/๒๕๑๔ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๔๖
พระอุทัย านกโร แสงใส

๒๒/๐๗/๒๕๑๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๒๕๙/๐๓๔๗
พระกิตติพล กตปฺุโ แก้ววงษา

๒๔/๑๒/๒๕๑๖
๐๙/๐๗/๒๕๕๕

ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๒๕๙/๐๓๔๘
พระณัฐดนัย กิตฺติภทฺโท ศรีทุมมา

๐๔/๐๓/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๒๕๙/๐๓๔๙
สามเณรเจษฎา  ขาวสะอาด

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๕๐
สามเณรสิทธิพล  แสนสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๕๑
สามเณรวิจิตร  สีเนตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๕๒
สามเณรตะวัน  หากันได้

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๕๓
สามเณรกฤษดาภรณ์  ดวงมาลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๕๔
สามเณรอดิศักดิ

์

 เศษสุวรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๕๕
สามเณรเจริญชัย  เบียดชัยภูมิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๕๖
สามเณรสืบพงษ์  สีคะปสสา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๕๗
สามเณรศิวกร  คำเทียน

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๕๘
สามเณรอมรวรรณ  ภูดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๕๙
พระปรีชา อธิปฺโ จิตระงับ

๒๖/๑๒/๒๕๒๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๖๐
พระศักดา อิทฺธิเตโช ผุดผ่อง

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๖๑
พระอาทิตย์ อินฺทปฺโ ทานะเวช

๒๒/๐๙/๒๕๒๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสุวรรณมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๓๖๒
พระวิชัย วิสุทฺโท โคตรหลงมา

๐๑/๑๑/๒๕๑๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

ศรีสุวอ  

อด ๔๒๕๙/๐๓๖๓
พระชูธะศักดิ

์

รตนโชโต หินอ่อน

๒๘/๐๘/๒๕๑๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๒๕๙/๐๓๖๔
พระปรีชา ปยธมฺโม ทิพย์เทพา

๒๔/๐๗/๒๕๒๐ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๒๕๙/๐๓๖๕
สามเณรสันตัย  ธานีกุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๐

 
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๖๖
สามเณรจิตติวัฒน์  ขอพรกลาง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

 
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๖๗
พระธีรดา สมจิตฺโต ขมิน

้

๐๗/๑๒/๒๕๒๒ ๑๖/๑๑/๒๕๕๑

พรหมประดิษฐ์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๖๘
พระประสิทธิ

์

วิสุทฺโธ ไสโยธา

๑๙/๑๐/๒๕๒๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

พรหมประดิษฐ์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๖๙
พระบุญมี สุจิตฺโต วิชาพูล

๐๓/๑๒/๒๕๐๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

พระแท่น  

อด ๔๒๕๙/๐๓๗๐
พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตฺตโน นามนวด

๑๐/๐๖/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

พระแท่น  

อด ๔๒๕๙/๐๓๗๑
พระทรัพย์ทวี ทนฺตกาโย ภูทองกอ

๑๒/๐๙/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

พระแท่น  

อด ๔๒๕๙/๐๓๗๒
พระวีระศักดิ

์

วีรธมฺโม พรหมแสงใส

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

พระแท่น  

อด ๔๒๕๙/๐๓๗๓
พระประมวล ปภากโร ชำนิยันต์

๐๘/๑๑/๒๕๐๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๒๕๙/๐๓๗๔
พระเนียม อนาลโย พันธ์วงศา

๐๑/๐๔/๒๔๗๖ ๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โนนสะอาด  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๓๗๕
พระบุญถม ิตปฺโ นามพยัค

๐๕/๐๒/๒๕๐๙ ๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โนนสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๓๗๖
พระบุญเตียง ิตธมฺโม ผิวดำ

๒๑/๐๔/๒๕๐๒ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖

โนนสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๓๗๗
พระปรวิทย์ ปยธมฺโม ผลกมล

๐๑/๑๑/๒๕๒๗ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘

โนนสะอาด  

อด ๔๒๕๙/๐๓๗๘
พระอุดม อุตฺตมปฺโ จันทะกัญญา

๐๕/๑๐/๒๕๑๑ ๐๕/๐๒/๒๕๕๗

บูรพาภิรมย์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๗๙
พระชยุต ชุตินฺธโร สีรุงพุงสัน

๒๔/๐๒/๒๕๐๙ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

บูรพาภิรมย์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๘๐
พระคำบาน คนฺธวโร ช่อลี

๐๘/๐๔/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

บูรพาภิรมย์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๘๑
พระวรวุฒิ มหาปฺโ ผการัตน์

๒๒/๐๗/๒๔๙๖ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

ปาเลไลยก์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๘๒
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 คุมภัยสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

 ปาเลไลยก์  

อด ๔๒๕๙/๐๓๘๓
พระบุญนำ ผาสุโก พันชวนัส

๒๓/๐๙/๒๕๒๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๖

มงคลชยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๘๔
พระวิสันต์ จิตฺตสาโร กิงแก้ว

่

๐๑/๑๒/๒๕๒๓ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

มงคลชยาราม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๘๕
พระนพพร านุตฺตโร ทีทอง

๒๙/๐๖/๒๕๓๓ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

มัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๕๙/๐๓๘๖
พระโภคทรัพย์ ปฺาธโร พลมณี

๐๔/๐๓/๒๕๐๔ ๒๓/๐๖/๒๕๕๘

มัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๕๙/๐๓๘๗
สามเณรธนพดล  สองสี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

 มัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๕๙/๐๓๘๘
สามเณรนครินทร์  แก้วบัวสา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 มัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๕๙/๐๓๘๙
พระเตียง อติพโล จันทร์ขันตรี

๐๗/๐๕/๒๕๐๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

ศรีทรงธรรม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๙๐
พระคำพันธ์ คมฺภีรธมฺโม พวงพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๑๓ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖

ศรีทรงธรรม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๙๑
พระอุ๊ด ฉนฺทธมฺโม แก้วสารภูมิ

๑๕/๐๓/๒๕๑๙ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖

ศรีทรงธรรม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๙๒
พระโชติพิสิทธิ

์

โคตฺตปฺโ พันธโคตร

๑๘/๐๔/๒๕๓๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

ศรีทรงธรรม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๙๓
พระสายทอง อาจารธมฺโม เสียงสงค์

๐๕/๑๑/๒๕๑๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีทรงธรรม  

อด ๔๒๕๙/๐๓๙๔
พระสมศักดิ

์

สุทฺธิปาโล สุทธิบริบาล

๐๕/๐๑/๒๕๒๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๓๙๕
สามเณรวิศวะ  ฉวีจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๓๙๖
สามเณรธนากร  บัวรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๓๙๗
สามเณรอนุชา  ชาญพนม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๓๙๘
สามเณรอภิโชค  บุตรมลทิน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๓๙๙
สามเณรอภิลาภ  พิมพ์ศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๐๐
สามเณรกฤษณะ  ชานันโท

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๐๑
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 แสนหล้า

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๐๒
สามเณรสุรชัย  ศรีมุงคุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๐๓
สามเณรภควัฒน์  สาธุพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๐๔
สามเณรนภัสกรณ์  เบ็ญจจินดา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๐๕
สามเณรณัฐพงษ์  สิงธวัช

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๐๖
สามเณรฟาบรรจง  วงละคร

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๐๗
สามเณรฟาประทาน  วงละคร

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๐๘
สามเณรพิเชษฐ์  มัชฌิมะแสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๐๙
สามเณรอภินันท์  พูดหวาน

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๕๙/๐๔๑๐
สามเณรอนาวิล  สารมนิจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๑๑
สามเณรพงศภัค  หาผลดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๑๒
สามเณรเทวิน  แก้วคำกอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๑๓
สามเณรมานะชัย  ทองคงอ่วม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

อด ๔๒๕๙/๐๔๑๔
สามเณรธนพล  มาตะรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

อด ๔๒๕๙/๐๔๑๕
พระวิภัสพงษ์ ปภงฺกโร ไชยแสนแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๓๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๔

สระมณี  

อด ๔๒๕๙/๐๔๑๖
สามเณรพีระพัฒน์  รอดงามเลิศ

๑๗/๐๓/๒๕๓๙

 สระมณี  

อด ๔๒๕๙/๐๔๑๗
สามเณรเชษฐา  โคตรวิชัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

 สระมณี  

อด ๔๒๕๙/๐๔๑๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 บุญเกิด

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

 สระมณี  

อด ๔๒๕๙/๐๔๑๙
สามเณรบูรณ์พิภพ  กัณหา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 สระมณี  

อด ๔๒๕๙/๐๔๒๐
สามเณรชินวัตร  แสงรุ่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

 สระมณี  

อด ๔๒๕๙/๐๔๒๑
สามเณรอังกูล  จันทะจร

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 สระมณี  

อด ๔๒๕๙/๐๔๒๒
พระสมพร ปภสฺสโร ลิลาชาติ

๐๕/๐๖/๒๕๒๙ ๒๒/๐๒/๒๕๕๕

อุทุมวารี  

อด ๔๒๕๙/๐๔๒๓
พระสิวา สิรเตโช นาตา

๐๓/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

อุทุมวารี  

อด ๔๒๕๙/๐๔๒๔
พระบุญโฮม ปฺุกาโม เกษสุพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๐๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

อุทุมวารี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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