
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๙๒๔ รูป ขาดสอบ ๒๙๘ รูป คงสอบ ๖๒๖ รูป สอบได้ ๔๖๖ รูป สอบตก ๑๖๐ รูป (๗๔.๔๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระวีระพล ปภสฺสโร คนสวย

๐๗/๐๒/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดตูมคำ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระมงคล อธิปฺโ หมายถินกลาง

่

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดโนนเดือ

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระวิชัย วชิราโณ โคตรสุวรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๑๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรอภิชัย  สาระชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๐

 วัดโนนสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรนิมิตร  เมืองมัจฉา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 วัดโนนสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรธีระภพ  พิมโสม

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดโนนสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรสันติ  ภูมิเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 วัดโนนสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระสุภาพ กตทีโป โนนราชา

๐๔/๐๔/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๔

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรก่อพงศ์  สุนทรชัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

 วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระสิทธิชน ถิรธมฺโม เพียรชัย

๐๓/๐๘/๒๕๑๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘

วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระธวัช วราสโย สำเภาทอง

๑๒/๐๑/๒๕๐๓ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรปฏิภาณ  ลินทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ถาวรมงคล

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรขจรศักดิ

์

 อุดมผล

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรเอกชัย  เอียรอด

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรณรงค์เดช  หล่อทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรชยุตพงษ์  จันริวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรอภิเชษฐ์  สุทา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธนทัต  บุญชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรเฉลิมชัย  แท่นเหล็ก

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรศาตรา  หอมจันนวน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรจักรกฤษ  ศิริขวา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอนุชา  กันยาบุญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

 วัดสามพร้าว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรธวัชชัย  จรัสฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสามพร้าว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๑๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรกิตติวัฒน์  พาจันดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

 วัดสามพร้าว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ปญญาทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดสามพร้าว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธรานนท์  นามหา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

 วัดสามพร้าว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรวุฒิพงษ์  เผือดนอก

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรศักดา  เผ่าพันธุ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรวชิระ  ฝอยเงิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 จำวัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระแดงน้อย ติขฺกปฺโ โพธิแข็ง

์

๐๓/๐๖/๒๕๑๕ ๑๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระพะยอม สนฺตมโน ศรีเมือง

๐๗/๐๖/๒๕๐๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระแก้ว สุเมธโส ภิญโญวัย

๐๕/๑๐/๒๔๙๐ ๑๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระชาญณรงค์ อาทโร มีพวก

๒๙/๑๑/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระวีรพล นิรุตฺติกุสโล เนืองมัจฉา

่

๒๕/๐๑/๒๕๑๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระสมเพียร จนฺทโชโต กลึงกลาง

่

๑๕/๑๑/๒๕๒๖
๑๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระอดิศร ถามวโร ธรรมวงค์

๒๐/๐๗/๒๕๑๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๓๙
พระบัวรัง กมโล ดีหล่อง

๒๔/๑๒/๒๕๑๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระอมร อมโร ชัยภูมิ

๐๕/๑๒/๒๕๑๔ ๐๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระอาทิตย์ ถาวโร ภักดี

๐๗/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรทัศนัย  วงพรม

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

 วัดสระบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระคำพันธ์ วชิโร เพ็ญสุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๔๘๒ ๒๓/๐๖/๒๕๔๒

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๔๔
พระประธาน กตเวทโก สมสุข

๒๒/๑๒/๒๕๑๘
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๔๕
พระนเรศ โชติปาโล สัมฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๑๖ ๑๖/๐๕/๒๕๔๕

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๔๖
พระลำพูน วีรสาโท วิเศษเลิศ

๑๖/๐๑/๒๕๐๘ ๑๕/๐๒/๒๕๔๖

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระไพฑูรย์ คมฺภีรปฺโ บัวเงิน

๐๑/๐๕/๒๕๒๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๐

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระแสวง ทีปธมฺโม พันธ์สนิท

๐๖/๐๖/๒๔๙๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๔

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระบุญโฮม วิทูโร เฉือยกลาง

่

๑๘/๐๘/๒๕๐๙ ๒๔/๑๒/๒๕๕๕

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระภราเดช คุเณสโก คำเนิน

๐๙/๐๘/๒๕๑๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๕๑
พระสุวรรณ์ จนฺทสาโร ชัยสงค์

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระพัฒนา พุทธาโณ ขุนทอง

๐๓/๐๘/๒๕๒๒ ๒๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระวสันต์ วิสุทฺธสีโล ฤทธินายม

์

๐๙/๑๐/๒๕๓๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระจวน จตฺตมโล คงยิง

่

๐๓/๐๓/๒๕๑๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระนรินทร าณธโร วันวาน

๐๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระปรีดา าณวโร วีระวัฒนา

๑๕/๐๒/๒๕๒๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๕๗
พระวิชัย ปริชาโน จำปาหอม

๑๒/๑๒/๒๕๐๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระมนตรี โฆสทฺตโต วงศ์ษาบุตร

๑๙/๑๐/๒๕๐๘ ๒๒/๑๐/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระพอเจตย์ วิทิโต จันนวล

๒๓/๑๒/๒๕๒๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดหลวงเพ็ญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระเสวย านวีโร แก้วชิน

๐๔/๐๓/๒๕๐๓ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระพุทธ พุทฺธาโณ คานทอง

๑๐/๐๕/๒๕๐๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระอดิสรณ์ อธิปฺุโ เหมือนน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๒๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรวิชาญ  ขันทะชา

๐๘/๐๖/๒๕๔๐

 วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระสมพงษ์ สติสมฺปนฺโน โสภารักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๐๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดช้างเผือก  

อด ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระวิรพล วิสารโท สุภา

๐๑/๐๙/๒๕๐๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดช้างเผือก  

อด ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระธนูศักดิ

์

โชติธมฺโม กองลี

๒๕/๑๐/๒๕๒๖ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดช้างเผือก  

อด ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระสมควร กตสาโร แก้วเมือง

๑๐/๐๑/๒๔๙๘ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดช้างเผือก  

อด ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระสมชาย สุจิณฺโณ โยธการี

๑๐/๑๒/๒๕๑๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองอ้อ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระธนโชติ จนฺทโชโต พิพิธ

๑๒/๑๒/๒๕๑๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๓

วัดปาโคกหนองแซง  

อด ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระหิรัญ กนฺตสีโล พาดี

๒๑/๐๔/๒๕๑๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดศรีภูมิวัน  

อด ๔๒๖๐/๐๐๗๑
พระสายันต์ จิตฺตวํโส วิจิตรศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๒๑ ๐๕/๑๑/๒๕๕๒

วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๒๖๐/๐๐๗๒
พระเทวา พุทฺธสาโร เสริมทรง

๒๕/๐๓/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองบัวเลิง  

อด ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระวิชญ์ธินันท์ านิสฺสโร ตรัยหิรัญเดช

๐๔/๐๗/๒๕๑๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองบัวเลิง  

อด ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระทองดี สิริปุณฺโณ นาสำแดง

๒๖/๐๗/๒๕๑๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๓

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระสมคิด เขมจิตฺโต พลเหียมหาญ

้

๐๗/๐๗/๒๔๘๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระคมชาญ สุตปฺโ ทาไธสง

๑๗/๐๓/๒๕๑๕ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระสมัย อภินนฺโท จันจำปา

๐๒/๑๒/๒๕๑๐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดอูบมุงเหนือ  

อด ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระฉลอง จิตปฺุโ สุขาวาป

๐๘/๐๗/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๔
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระสมศักดิ

์

ทีปเสฎฺโ แสงสุวรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๑๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระธนโชติ กตปฺุโ โคตรจันทา

๑๒/๐๗/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดท่าหนองเทา  

อด ๔๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรวสันต์  บุษดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

 วัดนรวาสคงคา  

อด ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระจารุวัฒน์ ปภสฺสโร เสมอใจ

๑๐/๐๒/๒๕๒๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีคุณเมือง

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรยุทธิธนนต์  ใจตรง

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

 วัดโพธิศรีคุณเมือง

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรจิตรกร  ละอองศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดโพธิศรีคุณเมือง

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระชาตรี ชาคโร กำนาดี

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระน้อย ธมฺมทโร ลุนชนะ

๐๓/๐๗/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระพนาไพร จนฺทสาโร จันทรเสนา

๐๓/๐๗/๒๕๒๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรจีระศักดิ

์

 เต้งชู

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 วัดโพธิศรีสำราญ

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระพุทธา โชติปฺโ สุริยะ

๒๐/๐๓/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิสว่าง

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระสมพร สุมโน ภาวงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๐๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระครรชิต สุขิโต ศิริภาฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๒๔ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดราสีสุนทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๐๙๒
พระไพรวัลย์ จนฺทจิตฺโต จันทร์สังหาญ

๑๓/๐๗/๒๕๐๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีแก้ว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๙๓
พระธรณิช อธิจิตฺโต โคตพรมศรี

๑๒/๐๘/๒๕๒๐ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดศรีแก้ว  

อด ๔๒๖๐/๐๐๙๔
พระไสว อคฺคธมฺโม นินทราช

๐๑/๐๕/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีแก้ว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๐๙๕
พระทิวา ปภาโส พระหาร

๒๖/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระณัฐพงษ์ านุตฺตโร แย้มกลิน

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๑
๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระบุญช่วย อินฺทวณฺโณ สามพร้าว

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรบุรินทร์  ไพรศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรเอกนรินทร์  ขุราษี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรภูริพัฒน์  ภู่ระหงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรศุพากร  จันทร์ทัง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรพรเทพ  จันทะจร

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรธีรดลย์  สุทธิสาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรจักรกฤษณ์  พรมทา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรเรืองศักดิ

์

 ประบุญเรือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 วัดศรีนคราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระวีระชาติ เตชธมฺโม บำรุงกุล

๐๒/๐๒/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระบุตรดี ิติคุโต บุรีนอก

๑๖/๐๗/๒๕๐๗ ๒๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดศรีมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระเฉลิม วิจตฺธมฺโม กระทู้นันท์

๐๘/๐๒/๒๕๐๔ ๑๕/๐๘/๒๕๕๕

วัดศรีมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระวรภักดี วุฑฺฒิจารี ปรารถ

๑๐/๐๙/๒๕๑๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรปญญา  สอนหาญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรอรุณศักดิ

์

 ชาติไหม

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรณัฐกุล  พันธุระศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรทักษิณ  ดงขันตะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรยศกร  เสอียมอาจ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 วัดสว่างโยมาลัย  

อด ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติาโณ เสนเคน

๒๒/๑๑/๒๕๒๕
๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรเฉลิมชัย  ศรีบุญเมือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรจักรพรรดิ

์

 บุดดีคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรกิตติศักดิ

์

 รง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระเจริญ ปฺุสมฺภโว แก้ววงษา

๐๒/๐๘/๒๔๙๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระคำฝาย อธิจิตฺโต เดินดวง

๐๑/๐๔/๒๔๙๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบัวระพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระสุพิศ ปฺาวโร คำบอนพิทักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๐๔ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖

วัดโพธิไทร

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระนิกร กิจฺจกาโร รองคำ

๑๔/๑๐/๒๕๑๐ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดศรีวิสาร  

อด ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระดำรงศ์ ติสฺสโร มูลคำศรี

๑๗/๑๒/๒๕๐๓ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีสำราญ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระถาวร ถาวโร ทองแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๐๑ ๐๗/๑๑/๒๕๕๒

วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระสุ่ม สุมงคโล วงษ์เฮือน

๑๒/๐๒/๒๔๗๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๗

วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระประสิทธิ

์

ปภสฺสโร วิจิตรขจี

๑๓/๐๙/๒๕๑๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระสมยศ อภิปฺุโ แฝงฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๔๙๔ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรทศพร  ลครพล

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

 วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรธนวัฒน์  รัตนพล

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศิรินทราวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรณัฐวุฒิ  อุปวันดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรชนะพงษ์  กมลเลิศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระสลวย าณสุทฺโธ โคตรใต้

๐๔/๐๖/๒๕๐๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๔

วัดสว่างบุ่งแก้ว  

อด ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระสุริยา จารุธมฺโม พลตรี

๑๘/๑๒/๒๕๒๒
๐๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๓๔
พระวิเชียร ติสฺสโร เสโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๐๖ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระสมคิด อภโย ทองคำ

๑๖/๐๙/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระวีรภาพ พทฺธสีโล คำแสน

๑๘/๑๑/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระวันเพ็ญ าณวโร โอดพิมพ์

๐๖/๐๑/๒๕๑๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรวรวุฒิ  บ่อสารคาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๓๙
พระบุญหลาย ยโสธโร วังมนต์

๐๗/๑๑/๒๕๐๕ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระพัฒฐพร โสภโณ เฉิดวาสนา

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

อด ๔๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรวัชรพงษ์  เผ่าหอม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดอัมพวัน  

อด ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระธีระวัฒน์ ธีรปฺโ ศรีวิศร

๒๗/๐๕/๒๕๑๐ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๖๐/๐๑๔๓
พระสุพัฒน์ สุทฺธิธมฺโม บุญพา

๑๓/๐๓/๒๕๑๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน บุตตอินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรไกรวิชญ์  กิงสาหัส

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรสุเมฆ  บุญตา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรรุ่งอรุณ  วาสิงหน

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๔๘
สามเณรณัฐวุฒิ  โมฆรัตน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรณัฐวัฒน์  นามวิเศษ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 วิสัยหมู

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรดนัย  คนยืน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรธีระพงษ์  ผันผาด

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรกัมปนาท  หมืนสีพรม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรกิตติพงษ์  วงศ์กระโซ่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๕๕
สามเณรนัทธพงษ์  ชัยนาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรบารมี  ดวงจรัส

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรอมรเทพ  อธิบาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 วัดบูรพา  

อด ๔๒๖๐/๐๑๕๘
พระพงษ์พัฒน์ สุทฺธิาโณ สมคำศรี

๐๑/๐๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดผาสุการาม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรวันชนะ  พุทไธสงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศรีชุมพร  

อด ๔๒๖๐/๐๑๖๐
สามเณรปฎิพัทธ์  ชิดทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศรีชุมพร  

อด ๔๒๖๐/๐๑๖๑
สามเณรธีรวัฒน์  ไชยราช

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศรีชุมพร  

อด ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระสมบูรณ์ สุมโน โคทะนา

๐๑/๐๔/๒๔๙๒ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดจอมพล  

อด ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระแปง ปสาโท ใจเตรียม

๒๑/๐๒/๒๔๙๙ ๒๒/๐๒/๒๕๒๖

วัดชัยภูมิ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระบรรจง อภิาโณ วงษ์อำนวย

๒๔/๐๕/๒๕๑๓ ๒๓/๐๗/๒๕๔๕

วัดชัยภูมิ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระอนุชิต คุณวีโร ดอกบัวหลวง

๑๑/๐๖/๒๕๒๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดชัยภูมิ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระพิมาน คมฺภีรธมฺโม หมันคำ

่

๑๖/๐๕/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดชัยภูมิ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระอาทิตย์ อุตฺตยปฺโ บรรจงศรี

๐๑/๐๓/๒๕๒๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระชัยสิทธิ

์

สิทฺธิธมฺโม วงศ์สุริยา

๒๑/๐๔/๒๕๒๙ ๒๕/๐๓/๒๕๕๕
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

อด ๔๒๖๐/๐๑๖๙
พระวิญู ปสนฺนจิตโต จันทร์ศรีเสาร์

๐๑/๑๑/๒๔๙๙ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

 

อด ๔๒๖๐/๐๑๗๐
พระอาทร จิตฺตวิริโย แสนเมือง

๒๖/๐๓/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๕

วัดศรีธาตุประมัญชา
 

อด ๔๒๖๐/๐๑๗๑
พระอาทิตย์ อาภสฺสโร สีแสง

๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๒๖๐/๐๑๗๒
พระครุฑธาวุธ วุฑฺฒาโณ ยินดี

๒๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๑๗๓
พระโชคชัย โชติปฺโ ไชยคำ

๐๘/๐๔/๒๕๑๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดแสงสว่าง  

อด ๔๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรวัฒนพล  แววเพชร

๒๑/๐๓/๒๕๔๐

 วัดหนองบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรปาฎิโมกข์  วันกลิง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

 วัดหนองบัว  

อด ๔๒๖๐/๐๑๗๖
พระบัญชา ารทีโป เหลาทอง

๑๕/๐๒/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๒๖๐/๐๑๗๗
พระโกมล กมโล วงค์ทิพย์รัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๑๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๒๖๐/๐๑๗๘
พระแสวง ตปสีโล สุนทรห้าว

๑๗/๓/๒๕๒๑ ๐๖/๑๐/๒๕๕๘

เทพสิงหาร  

อด ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระคมเดช านิสฺสโร บุตรแวง

๒๔/๓/๒๕๑๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

เทพสิงหาร  

อด ๔๒๖๐/๐๑๘๐
สามเณรณัฐพล  ขุมเงิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

 เทพสิงหาร  

อด ๔๒๖๐/๐๑๘๑
สามเณรบัณฑิต  ทองเฟอง

๔/๖/๒๕๔๖
 

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๒๖๐/๐๑๘๒
สามเณรอธิราช  พิมพาแสง

๒๘/๘/๒๕๔๖

 
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๒๖๐/๐๑๘๓
สามเณรอัมรินทร์  กาลจักร์

๔/๑๐/๒๕๔๖

 
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๒๖๐/๐๑๘๔
พระกฤษฏากรณ์ กนฺตสีโล บุญเกิด

๒๘/๑๑/๒๕๒๖
๒๑/๖/๒๕๔๙

โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๘๕
พระมนตรี ปฺาวโร คีรีชล

๓๑/๐๑/๒๕๑๖
๒๐/๕/๒๕๕๔

โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๘๖
สามเณรนวพล  ไชยมาตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๘๗
สามเณรศราวุฒิ  น้อมมนัส

๒๑/๙/๒๕๔๕

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรพุทธิวงศ์  โทรสุทธิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรอุดมศักดิ

์

 สิทธิไกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรศักดิชัย

์

 ดาบชัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรศักดิชัย

์

 เหือดไธสงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๙๒
สามเณรวีระเพชร  ขุนแก้ว

๘/๔/๒๕๔๖
 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรธนวัฒน์  ลาดเสน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรกันต์กวี  สมมาตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๙๕
สามเณรจรัสรวี  คำสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๙๖
สามเณรพีรพล  บุญมาก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 โคเขตตาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๑๙๗
สามเณรณัฐพันธ์  ปราบคนชัว

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 จิตประชาสามัคคี  

อด ๔๒๖๐/๐๑๙๘
สามเณรลัทธพล  จันทร์ปญญา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

 เทพนิมิต  

อด ๔๒๖๐/๐๑๙๙
สามเณรธนภัทร  ศรีหงษ์ษา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 เทพนิมิต  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรธนภูมิ  ศรีหงษ์ษา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 เทพนิมิต  

อด ๔๒๖๐/๐๒๐๑
พระสมาน รกฺขิตธมฺโม สมใจ

๐๒/๐๖/๒๔๙๒ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

ปาศิริเจริญชัย  

อด ๔๒๖๐/๐๒๐๒
พระสุภาพ อภิวฒฺธโน ทนสีราช

๐๙/๐๗/๒๕๑๓ ๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โพธิศรีภักดี

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๒๐๓
พระสวรรค์ ิตายุโก คชวงษ์

๐๔/๑๒/๒๔๘๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๕

โพธิศรีภักดี

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๒๐๔
พระสีหา กนฺตผโล ชัยภักดี

๐๒/๑๑/๒๔๗๒ ๑๐/๐๔/๒๕๔๑

รัตนคูหา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๐๕
พระธวัชชัย านกโร หาญตระกูล

๒๖/๑๐/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๔๔

รัตนคูหา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๐๖
พระสมคิด สมจิตโต ไชยฮ้อย

๐๓/๑๒/๒๔๙๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

รัตนคูหา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๐๗
พระสวาท สุทฺธปฺโ นันทจันทร์

๐๗/๐๔/๒๔๘๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

รัตนคูหา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๐๘
พระสุพิศ ภูริปฺโ ยานุวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๒๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

รัตนคูหา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๐๙
พระนันทวัฒน์ วฑฺฒโน ลายละเอียด

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๑๐
พระบุญถม จนฺทูปโม โคตรสมบัติ

๑๕/๐๕/๒๔๙๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๑๑
พระจำเนียร อนงฺคโน ศรีปญญา

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๑๒
พระบุญมี ปริปุณฺโณ แดงกุลา

๐๖/๐๔/๒๔๙๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

รัตนคูหา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๑๓
พระพายุ อธิมุตฺโต แก้วมาตร

๑๑/๐๕/๒๕๑๒
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

รัตนคูหา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๑๔
พระนราวิชญ์ โชติวโร ตาชะโน

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสำราญ  

อด ๔๒๖๐/๐๒๑๕
พระธาดา เตชธโร ทองเหลือง

๒๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๕

อัมพวัน  

อด ๔๒๖๐/๐๒๑๖
พระวิทยา โสธโน สุริโย

๒๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

อัมพวัน  

อด ๔๒๖๐/๐๒๑๗
สามเณรอนุชา  หนูคำดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

 จันทราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๑๘
สามเณรเอกรัตน์  หมายชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 จันทราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๑๙
สามเณรวุฒิชัย  อินไข

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 จันทราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๒๐
สามเณรธนากร  เทียมแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 จันทราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๒๑
พระสมภาร โชติวโร เพ็งสอาด

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๑๐/๐๖/๒๕๔๔

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๒๒
พระอำนาจ คุณาทโร ประโพธิเทศ

๐๓/๐๔/๒๔๙๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๒๓
พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ บัวเปอย

๑๔/๐๗/๒๕๑๘ ๒๓/๐๙/๒๕๕๗

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๒๔
พระบัญชา ปภสฺสโร ธรรมประเสริฐ

๐๕/๑๑/๒๕๐๘ ๐๙/๑๐/๒๕๕๗

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๒๕
พระธงศรี สิกฺขาสโภ ฐานะ

๐๗/๑๒/๒๕๒๗ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๒๖
พระศุข สิริธมฺโม พรรณรังษี

๑๗/๐๙/๒๕๑๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๒๗
พระเสนีย์ ปริมุตฺโต ชินพันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๒๘
พระทองรุณ รติโก มีอำนาจ

๒๓/๐๑/๒๕๐๖ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ไทยทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๒๙
พระธนกฤต เตชสฺสโร มะแพทย์

๕/๑๒/๒๕๑๓ ๒๐/๗/๒๕๕๖

นาหลวง  

อด ๔๒๖๐/๐๒๓๐
พระธนิสร วรสทฺโธ กฤตนนท์ธวัช

๒๔/๐๙/๒๕๑๘
๕/๑๑/๒๕๕๗

นาหลวง  

อด ๔๒๖๐/๐๒๓๑
พระสมนึก สติสมฺปนฺโน อัมพรัตน์

๐๘/๑๒/๒๔๙๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๒๖๐/๐๒๓๒
พระประดับ ปฺาโภ พิเคราะห์ยาม

๐๑/๐๙/๒๔๙๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๒๖๐/๐๒๓๓
พระบรรเลง ถาวรสทฺโธ เนืองด้วย

่

๐๓/๐๕/๒๕๐๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

อด ๔๒๖๐/๐๒๓๔
พระอนันต์ กตสาโร ตาลหยง

๒๙/๐๒/๒๕๐๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นาหลวง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๒๓๕
พระอังคาร าณวโร จันทรเสนา

๐๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๒๖๐/๐๒๓๖
พระสมจิตร ชินวโร สพานทอง

๒๘/๑๒/๒๔๙๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๒๖๐/๐๒๓๗
พระอิทธิกร อคฺคปฺโ ดิสถาทฤธิ

์

๓/๐๓/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

อด ๔๒๖๐/๐๒๓๘
พระสงวน วฑฺฒโน ไชยเทศ

๐๔/๐๖/๒๔๙๑ ๒๒/๐๓/๒๕๔๒

ปาอุดมสรรพผล  

อด ๔๒๖๐/๐๒๓๙
สามเณรเดชณรงค์  นาทา

๕/๖/๒๕๔๕
 พลับ  

อด ๔๒๖๐/๐๒๔๐
พระพรทิพย์ กาณฺจนธมฺโม ท้าวเนาว์

๑๕/๐๑/๒๕๐๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

โพธิชัย

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๒๔๑
สามเณรธนภัทร  เสาวรส

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๒๔๒
สามเณรปพัตพงษ์  เพียนโคตร

๕/๖/๒๕๔๖
 โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๒๔๓
สามเณรเมธี  บุญเพ็ง

๑๖/๗/๒๕๔๖

 โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๒๔๔
พระถนอม จนฺทสุทฺโธ อุดไชยา

๐๓/๐๓/๒๔๙๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๒

โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๒๔๕
พระโกศล านวุฑฺโฒ กองทอง

๒๔/๐๖/๒๕๐๒ ๑๕/๐๒/๒๕๕๗

โพธิศรี

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๒๔๖
สามเณรนวดีน  หงษ์ทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๒๔๗
สามเณรสุริยา  น้อยโสภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๒๔๘
พระอาทิตย์ อติธมฺโม ธุระพะ

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

๑/๔/๒๕๕๔
วิสุทธิมัคคาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๔๙
พระวิโรจน์ ชวนปฺโ พิลาโสภา

๒๙/๙/๒๕๓๐
๕/๒/๒๕๕๖

วิสุทธิมัคคาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๕๐
พระสันติชน ิติาโณ คูณเพิม

่

๒๓/๕/๒๕๒๙
๓/๕/๒๕๕๘

วิสุทธิมัคคาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๕๑
พระสันติสุข กตปุโ สุพรชัย

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๗

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๕๒
พระธนู ขนฺติโก เชือศรีนนตรี

้

๒๔/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๕๓
พระปณณทัต อภิวฑฺฒโน ภครเมธานนท์

๒๖/๐๗/๒๕๓๐ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๕๔
สามเณรบุญเถิง  มนีวงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๕๕
สามเณรณฐปกรณ์  สุพรม

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๕๖
สามเณรฐิรพงศ์  นาคอก

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๕๗
สามเณรทองมา  สิริพร

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๕๘
สามเณรปรเมศวร์  แสงจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๕๙
สามเณรภัทรชัย  ฟกเงิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๖๐
สามเณรวิจารณ์  สมพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๖๑
สามเณรอภิลักษณ์  ภาคีเนตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๖๒
สามเณรธรรมรัตน์  จิตร์น้อม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๖๓
สามเณรอนันต์  เพชรรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๖๔
สามเณรปรเมศวร์  สำราญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๖๕
สามเณรชาญณรงค์  จิรัมย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๖๖
สามเณรอนุชิต  เพชรเลิศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๖๗
สามเณรทรัพย์ทวี  นาลีจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๖๘
สามเณรภัทรพงษ์  ขันติกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 ไวกูลฐาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๖๙
สามเณรณัชพล  สิงทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 ไวกูลฐาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๒๗๐
สามเณรวรจักร  บุญสาย

๒๒/๓/๒๕๔๔

 ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๒๗๑
สามเณรธนภูมิ  เหนือโพธิทอง

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๒๖๐/๐๒๗๒
พระมานพ าณคุตฺโต บุญแจ่ม

๓๑/๑/๒๕๒๗ ๑๔/๓/๒๕๕๑

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๗๓
พระมานพ วิสุทฺธสทุโธ ธรรมรักษา

๒๐/๐๕/๒๕๑๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๗๔
พระบุญจันทร์ ปฺุกาโม หูตินุ

๑๐/๔/๒๕๐๕ ๒๙/๑/๒๕๕๖

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๗๕
พระสุดที มนาโป แสนนำเทียง

่

๑๘/๑๑/๒๕๑๔ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๗๖
พระปรีดา ธีรปฺโ ค้าขึน

้

๑๒/๑/๒๕๐๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๗๗
พระกฤตฤทธิ

์

อิทฺธิเตโช ธรรมตา

๑/๒๘/๒๕๒๑ ๒/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๗๘
พระวิสุทธิ

์

วิสุทโธ สิทธิขวา

๒๙/๘/๒๕๓๒ ๓/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๗๙
พระวุฒิศักดิ

์

วุฑฺฒิสาโร เพ็งแจ่ม

๓๐/๑๐/๒๕๓๔
๒๔/๔/๒๕๕๘

ศรีสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๒๘๐
สามเณรปรีชาวัฒน์  พลประเสริฐ

๑๗/๒/๒๕๔๒

 ศรีสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๒๘๑
สามเณรภานุวงศ์  แสนใจวุฒิ

๗/๙/๒๕๔๓
 ศรีสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๒๘๒
สามเณรกฤตเมธ  นารัมย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๒๘๓
สามเณรอรรถพล  พลเหลา

๑/๘/๒๕๔๖
 ศรีสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๒๘๔
สามเณรปยะวัฒน์  พลประเสริฐ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๒๘๕
พระวันที วราโณ พรชัย

๒/๘/๒๔๗๕ ๑๗/๖/๒๕๔๔

ศรีโสภณ  

อด ๔๒๖๐/๐๒๘๖
สามเณรศรชัย  ปริโย

๓๑/๘/๒๕๔๓

 ศรีโสภณ  

อด ๔๒๖๐/๐๒๘๗
สามเณรเจษฎา  ศรีอริยะกุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีโสภณ  

อด ๔๒๖๐/๐๒๘๘
สามเณรภพโชค  จันสว่าง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

อด ๔๒๖๐/๐๒๘๙
พระสมรัตน์ สมจิตฺโต นวลไสย์

๖ / ๔ / ๒๕๑๙
๓๐/๓/๒๕๕๖

อุดมนิคมเขต  

อด ๔๒๖๐/๐๒๙๐
พระบรรลุ ยติโก อาสาสิงห์

๐๖/๑๒/๒๔๘๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดธาตุโพนเสมา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๙๑
พระภูษา วชิราโณ สุทธสิงห์

๐๕/๐๘/๒๔๙๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดธาตุโพนเสมา  

อด ๔๒๖๐/๐๒๙๒
พระสิทธิพล กนฺตวีโล พลสิมมา

๓๐/๑๒/๒๕๒๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๒

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๙๓
พระปรีชา อุตฺตโม ภูมิเพ็ง

๑๐/๑๒/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๙๔
พระอาทิตย์ อคฺคธมฺโม นิลดำ

๒๗/๐๗/๒๕๒๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๙๕
พระสุวิทย์ ปสนฺโน พิมพ์บุญ

๑๒/๐๔/๒๔๙๓ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๙๖
พระปยะ อกิฺจโน สุดตา

๑๒/๐๕/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๙๗
พระอุดร จนฺทสาโร ทิพนงค์

๒๑/๐๘/๒๕๑๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๙๘
พระพงษ์ศักดิ

์

โกวิโท พิชพันธุ์

๐๖/๐๙/๒๕๑๔ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๒๙๙
พระสายันห์ ปฺาวชิโร จันทราช

๒๖/๐๘/๒๕๑๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๐๐
พระชาติชาย อรุโณ เสนามงคล

๒๒/๐๔/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๐๑
พระดำรง กนฺตสีโล ชัยบรรลือ

๐๔/๐๕/๒๔๙๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๒๖๐/๐๓๐๒
พระสุวรรณ กิตฺติคุโณ ประเสริฐสังข์

๑๔/๐๘/๒๕๐๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๒๖๐/๐๓๐๓
พระพิทักษ์ วิสุทฺธสทฺโธ ลำพองพวง

๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดเจริญธรรมวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๓๐๔
พระศัตรญา สุทฺธสทฺโธ อาร้อน

๐๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเจริญธรรมวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๓๐๕
พระฉลอง วิสุทฺโท วีสี

๐๖/๑๒/๒๕๑๔ ๐๔/๐๓/๒๕๕๕

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๐๖
พระทินกรณ์ อธิปฺโ โคตะสา

๒๘/๑๐/๒๕๒๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๐๗
พระสมภาร โชติปฺุโ พระวังคาม

๐๗/๐๖/๒๕๒๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๐๘
สามเณรกิตติ  โง้นแดง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๒๖๐/๐๓๐๙
สามเณรพีระพัฒน์  จันทะเขต

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๒๖๐/๐๓๑๐
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 สุวรรณบุตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๒๖๐/๐๓๑๑
สามเณรชัยวัฒน์  แสงจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๒๖๐/๐๓๑๒
สามเณรอมรเทพ  สาณีย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๒๖๐/๐๓๑๓
สามเณรสุทัศน์  ลักษณะเปย

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 วัดศรีสวาท  

อด ๔๒๖๐/๐๓๑๔
พระสำรอง อภิาโณ ใคร่นุ่นสิงห์

๑๒/๑๐/๒๔๙๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดสุขสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๓๑๕
สามเณรธนัชชา  แสงภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสุขสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๓๑๖
พระอานนท์ โชติโก ชนะสะแบง

๐๔/๐๕/๒๕๒๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๓

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๓๑๗
พระสุรัตน์ ติขวิริโย ลุนทะลา

๐๖/๐๑/๒๕๑๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๓๑๘
สามเณรภานุพงศ์  แก้วภูบาล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๓๑๙
สามเณรวีระพันธ์  อังคะพนมไพร

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๒๖๐/๐๓๒๐
สามเณรศรายุทธ  รืนสุคนธ์

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

 วัดดงคำ  

อด ๔๒๖๐/๐๓๒๑
สามเณรพีรภัทร  ต้นกันยา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดดงคำ  

อด ๔๒๖๐/๐๓๒๒
สามเณรเอกราช  ทิพย์เสนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดดงคำ  

อด ๔๒๖๐/๐๓๒๓
สามเณรกิตติธร  ประทุมสาย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 วัดดงคำ  

อด ๔๒๖๐/๐๓๒๔
สามเณรกิจจา  แสงใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 วัดดงคำ  

อด ๔๒๖๐/๐๓๒๕
พระสาคร จิตฺตปุตฺโต จงจอหอ

๓๐/๐๙/๒๕๐๐ ๐๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดปาแสงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๒๖
พระวิชัย วิชโย พืนแสน

้

๐๒/๑๐/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดปาแสงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๒๗
พระสราวุธ กตฺธมฺโม ศรีดาวเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๒๔ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

วัดโพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๒๘
พระณรงค์ศักดิ

์

ขนฺติพโล ชาติคำดี

๑๙/๐๖/๒๕๓๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๕

วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๒๙
สามเณรธันธีรภัทร์  ผาผึง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๓๐
สามเณรพิเชษฐ์ชัย  ชาวประมง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๓๑
สามเณรกิตติพงษ์  ไพรโสภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๓๒
สามเณรดนัย  มิทะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๓๓
สามเณรอรุณ  ศรีแพงมนต์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๓๔
สามเณรภานุวัฒน์  สารโพคา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๓๕
สามเณรฐิติกร  ฤทธิเตย์

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๓๖
สามเณรวชิราวุธ  สายพิมพ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๓๗
สามเณรสุทธิรักษ์  ศรีสถาน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๓๘
สามเณรวรัญู  โคตรชมภู

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๓๙
สามเณรณัฐพงษ์  ประทุมวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีชมชืน

่

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๓๔๐
พระสุรศักดิ

์

อคฺคปฺโ จันทร์สวย

๒๕/๐๙/๒๕๒๖ ๑๙/๐๓/๒๕๕๒

วัดศรีดาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๔๑
พระบุญจันทร์ กมโล โคตรแสวง

๐๓/๐๗/๒๔๘๙ ๑๓/๑๑/๒๕๕๒

วัดศรีดาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๔๒
พระอนันต์ชัย ปฺาปโชโต สมศักดิสิริ

์

๑๓/๐๗/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดศรีดาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๔๓
พระอนันท อภิวณฺโณ วัลระพฤกษ์

๐๗/๐๖/๒๕๒๕ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดศรีดาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๔๔
พระเดช ถิรสทฺโท พลเพ็ก

๐๒/๐๘/๒๕๑๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดศรีดาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๔๕
พระมานนท์ ิตฺตปสาโท ปากหวาน

๑๕/๐๕/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีดาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๔๖
พระบุญมี รตณาโณ น้อยสมศรี

๐๘/๐๔/๒๕๑๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีดาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๔๗
สามเณรภาสกร  ลาภไธสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

 วัดศรีดาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๔๘
พระพิทักษ์พงษ์ านวีโร ทองวันดี

๒๔/๐๔/๒๕๒๓ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๒๖๐/๐๓๔๙
พระไสว อภินนฺโท เสียงเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๓๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๒๖๐/๐๓๕๐
พระพรทิพย์ พุทฺธสาโร พลเยียม

่

๐๔/๐๓/๒๕๑๓ ๑๑/๐๑/๒๕๕๑

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๒๖๐/๐๓๕๑
พระประจักษ์ อินฺทวีโร สุวรรณี

๒๑/๐๘/๒๕๒๐ ๐๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๒๖๐/๐๓๕๒
พระปญญา าวโร สีหาพล

๓๐/๑๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๒๖๐/๐๓๕๓
พระเด็น เมตฺติวตฺตโน จันทวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๒๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๕๔
พระชาย ติกฺขปฺโ ชาติวงศ์

๐๑/๐๓/๒๔๘๙ ๐๑/๑๐/๒๕๕๘ วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๕๕
พระลี ชินวโร ภาเภา

๐๑/๐๖/๒๔๙๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๕๖
พระสำราญ สงฺวโร บัวบาน

๒๓/๐๔/๒๕๒๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๕๗
พระนาคินธ์ นาควโร อินธิเสน

๒๗/๐๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖

วัดพระสมาคม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๕๘
พระนพดล ปโมทิโต นิลงบุตร

๐๗/๐๘/๒๕๑๐ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดพระสมาคม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๕๙
พระนวัต เขมวีโร คลังนอก

๑๗/๐๖/๒๕๐๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๖๐
พระสุภาษิต เตชธมฺโม ปรีชาวงค์

๑๗/๐๗/๒๔๙๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๖๑
พระจรัส จนฺทสีโล จันทะศรี

๒๐/๐๔/๒๔๙๘ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๖๒
พระสาลิกา อรุโณ มุงคุณคำซาว

๑๕/๐๔/๒๕๑๕ ๒๓/๑๑/๒๕๕๓

วัดโนนสะอาด  

อด ๔๒๖๐/๐๓๖๓
พระพีระวัฒน์ ปภสฺสโร พันธ์กำ

๒๑/๐๖/๒๕๑๙ ๐๔/๐๑/๒๕๕๗

วัดบูรพาภิรมย์  

อด ๔๒๖๐/๐๓๖๔
พระทองพูล อมโร แสนบุตรยอ

๒๖/๐๗/๒๕๐๗ ๑๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๖๕
พระวิศวะ กิจฺติปาโร สิทธิธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๒๖๐/๐๓๖๖
พระประภา สุชาโต ชัยภูมี

๐๙/๐๒/๒๕๑๐ ๑๙/๑๒/๒๕๕๕

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๖๐/๐๓๖๗
พระสา านิโย นิรวุฒิ

๐๗/๐๒/๒๔๙๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๖๐/๐๓๖๘
สามเณรสุพจน์  สังฆะมาตย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๖๐/๐๓๖๙
สามเณรวราวุธ  ศรีบัวอ่อน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๖๐/๐๓๗๐
สามเณรณัฐวุฒิ  เกียรติกมลเลิศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๖๐/๐๓๗๑
สามเณรอภิชาติ  พุ่มพวง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๖๐/๐๓๗๒
สามเณรมงคล  ผลาผล

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๖๐/๐๓๗๓
สามเณรอดิเทพ  ไสลรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๒๖๐/๐๓๗๔
สามเณรอิทธิพล  ผาจวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 วัดมัชฌิมบุรี  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๒๖๐/๐๓๗๕
พระสรศิลป วุฑฺฒิโก แสงลี

๐๘/๑๑/๒๕๐๕ ๐๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๒๖๐/๐๓๗๖
พระอ่อนจันทร์ อตฺตคุตฺโต ปดชาเขียว

๐๑/๐๘/๒๕๑๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๒๖๐/๐๓๗๗
พระพูนสวัสดิ

์

ธมฺมธโร แสนมะฮุง

๓๐/๑๒/๒๕๐๕ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๗๘
พระพลชนะ วชิรวํโส กองขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๓๓ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๗๙
พระทินกร ถาวโร มลาชู

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๘๐
พระเพชรภูปอ จารุธมฺโม รัตนสงคราม

๑๓/๐๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีทรงธรรม  

อด ๔๒๖๐/๐๓๘๑
พระจักรกริช จกฺกธมฺโม ทองมุก

๑๔/๐๓/๒๕๓๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๒

วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๒๖๐/๐๓๘๒
พระอรุณ จนฺทธมฺโม สารพัด

๐๔/๐๙/๒๕๒๒ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๒๖๐/๐๓๘๓
สามเณรคุณานนท์  นาวิเศษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๒๖๐/๐๓๘๔
สามเณรประเสริฐชัย  แพงทุย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๒๖๐/๐๓๘๕
สามเณรสันติ  ขุนทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๘๖
สามเณรธนพล  ยืนนาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๘๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 บุญเลียง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๘๘
สามเณรอภิชาติ  หนองเสนา

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๘๙
สามเณรชัยธวัช  ภวันคาม

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๙๐
สามเณรกิตติชัย  สุทธิบุตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๙๑
สามเณรกรวิชญ์  เชิดชัยภูมิ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๙๒
สามเณรธนาวุธ  บุญจำภู

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๙๓
สามเณรโชคชนะ  เพียรเสมอ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๙๔
สามเณรอภินันท์  คำคูณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๙๕
สามเณรอภิศักดิ

์

 ผันผ่อน

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๙๖
สามเณรพีรภัทร  เลียมอ่อน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๙๗
สามเณรพิราดล  ปุตมา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๙๘
สามเณรการัญยภาส  ภักดีราช

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๓๙๙
สามเณรดลศักดิ

์

 อุ้ยวงศ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๐๐
สามเณรภูริภัทร  โพธิสว่าง

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๐๑
สามเณรสนธยา  พจนา

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๐๒
สามเณรอนุวัตน์  ถำวาป

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๐๓
สามเณรบุญส่ง  มาศงามเมือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๐๔
สามเณรศิริเพชร  จำนงค์ภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๐๕
สามเณรประวีร์  คุณคำมาตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๐๖
สามเณรกฤษฏา  คงบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๐๗
สามเณรณัฐพล  บัวรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๐๘
สามเณรกรวิทย์  วิชาสี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๐๙
สามเณรคัมภีร์  มาลา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒ / ๑๔

้
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อด ๔๒๖๐/๐๔๑๐
สามเณรเสกสรร  มูลเชียงใต้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๑๑
สามเณรพิสิทธิ

์

 ลำทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๑๒
สามเณรพิชิตชัย  บุญกิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๑๓
สามเณรธันวา  อุปชา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๑๔
สามเณรชินวัตร  เพียแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๑๕
สามเณรณัฐพล  ยืนนาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๑๖
สามเณรทนงศักดิ

์

 วรรณทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๑๗
สามเณรศุภกิจ  หนูอัน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๑๘
สามเณรนภัทร  บัวหลวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

 วัดศิริมงคล  

อด ๔๒๖๐/๐๔๑๙
พระสมพร จนฺทูปโม เธ็งไธสงค์

๐๖/๐๕/๒๔๙๕ ๒๔/๑๒/๒๕๕๑

วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๒๐
พระลำดวน จนฺทวโร เศษชมภู

๐/๐/๒๕๑๐
๑๕/๐๕/๒๕๕๔

วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๒๑
พระสุรพล ปโมทิโต คำสายอินทร์

๐๓/๑๒/๒๔๙๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๕

วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๒๒
พระวงศธร ธมฺมวโร พรมะณา

๒๘/๑๒/๒๕๒๘ ๒๖/๑๐/๒๕๕๖

วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๒๓
พระสัมฤทธิ

์

เตชวโร บุญเกิด

๐๑/๐๕/๒๕๐๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๒๔
พระสุคตร ปยุตฺโต โสสีภา

๓๐/๐๕/๒๕๐๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๒๕
พระยศพนธ์ พุทฺธิสาโร โพธิสาโร

๐๗/๐๑/๒๕๒๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๒๖
พระเทพพร อตฺตทีโป บัวจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๒๗
พระสมภพ สามตฺถิโก เนือทอง

้

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๒๘
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 ศรีพวงมาลัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๒๙
สามเณรประสิทธิชัย

์

 เคนานนท์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๓๐
สามเณรวิจารณ์  ภูนำเย็น

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๓๑
สามเณรสามารถ  สีดาน้อย

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๓๒
สามเณรศักดิดา

์

 ปญญาวงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๓๓
สามเณรอดิศักดิ

์

 คำศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๓๔
สามเณรธนาวุฒิ  บุญเกิด

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๓๕
สามเณรเกียรติศกดิ

์

 ทองกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๓๖
สามเณรไกรสร  สุวรรณธรรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๓๗
สามเณรยุทธพงษ์  สีแสง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๓๘
สามเณรพลวัฒน์  แสนขวา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๓๙
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 โสซะพัด

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๔๐
สามเณรฤทธินันท์  เวียงคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๔๑
สามเณรณัฐวุฒิ  ชาวสวน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๔๒
สามเณรอนันตศักดิ

์

 บุญรวย

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๔๓
สามเณรตะวัน  อิมเสถียร

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๔๔
สามเณรธีรรเดช  สมณะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓ / ๑๔

้
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อด ๔๒๖๐/๐๔๔๕
สามเณรอลงกรณ์  บุญพา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๔๖
สามเณรชัชชัย  ไชยวัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๔๗
สามเณรอมรเทพ  สุวรรณ์ราช

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๔๘
สามเณรศัตญา  สิงห์สาธร

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๔๙
สามเณรอภิวุธ  โสนางาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๕๐
สามเณรคมศักดิ

์

 ยศประสงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๕๑
สามเณรอนุชา  ทุมประสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๕๒
สามเณรสิทธิพงษ์  แสงใสแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๕๓
สามเณรพิพัฒน์พงษ์  พรหมจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๕๔
สามเณรอนุชา  ยาเขียว

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๕๕
สามเณรปฏิพันธ์  สร้อยสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๕๖
สามเณรอนุพงษ์  สุขเหลือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสระมณี  

อด ๔๒๖๐/๐๔๕๗
พระพุทธชัย ิตารุรกฺโข วรรณพฤกษ์

๐๘/๑๐/๒๕๑๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๓
วัดสว่างสามัคคีธรรม

 

อด ๔๒๖๐/๐๔๕๘
พระอุดมทรัพย์ คุณวโร คิดชอบ

๐๕/๐๒/๒๕๒๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๐

วัดสันติวนาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๔๕๙
พระประสิทธิ

์

ธมฺมธโร ยอดวันดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันติวนาราม  

อด ๔๒๖๐/๐๔๖๐
พระนิพล านวโร โมรานิล

๑๐/๑๐/๒๕๐๕ ๑๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
 

อด ๔๒๖๐/๐๔๖๑
พระศิลคม กนฺตสีโล เชิดชู

๑๙/๐๗/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
 

อด ๔๒๖๐/๐๔๖๒
สามเณรอนิรุต  ยุทธแสน

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๒๖๐/๐๔๖๓
สามเณรศุภชัย  ขวัญโพน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๒๖๐/๐๔๖๔
สามเณรณัฐวุฒิ  เลียงชีพ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๒๖๐/๐๔๖๕
สามเณรอภิวัต  ดูเชิดรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 วัดหนองเม็ก  

อด ๔๒๖๐/๐๔๖๖
สามเณรลิขิต  ห้วยไผ่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 วัดหนองเม็ก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔ / ๑๔

้
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