
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๓๓๒ รูป ขาดสอบ ๖๓ รูป คงสอบ ๒๖๙ รูป สอบได้ ๒๒๙ รูป สอบตก ๔๐ รูป (๘๕.๑๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระณัฐวุฒิ สภาจาโร อิมรักษ์

่

๑๘/๔/๒๕๒๓ ๑๘/๔/๒๕๕๙ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระอัศวิน อตฺตรกฺโข ขันเกาะ

๒๖/๑๑/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๙ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระสุจินต์ สิริวฑฺฒโน สิทธิเทศ

๑๕/๓/๒๕๑๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรหัดสาใน  ไชอาสา

๕/๑๒/๒๕๔๑

 
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรอภิวัฒน์  ไชยโกษ

๒๔/๑/๒๕๔๕

 
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรบริวัตร  สมชนะ

๒๕/๔/๒๕๔๔

 
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรเมืองแมน  ใจเอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระอาทิตย์ อติเมโธ บุญเลิศ

๒๒/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๗

บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระเผด็จ สมาจาโร มะณี

๑๒/๘/๒๕๐๙
๔/๕/๒๕๕๘

บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระธนชิต สิริปฺโ นาคนิล

๓๑/๓/๒๕๐๐ ๑๐/๔/๒๕๕๙

บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระธนวัฒน์ กิตฺติปฺโ สุธรรมวิรัช

๑๓/๓/๒๕๓๘
๔/๖/๒๕๕๙

บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระวรวิชญ์ ปฺาธโร ไตรยสุทธิ

๑๐/๒/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๙

บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสุรัฐ  สีสะอาด

๘/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรเจษฎา  วินทา

๒๔/๖/๒๕๔๖

 บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระธีระยุทธ ธมฺมกาโม จันทร์อ่อน

๑๘/๑/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านนาคำ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระจรูญ โกวิโท สีเนตร

๒๘/๘/๒๕๑๙ ๓๐/๖/๒๕๕๖

บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระสุดใจ อชิโต ตามสีวัน

๒๓/๖/๒๕๒๕ ๒๓/๓/๒๕๕๗

บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระอวยชัย วรปฺโ ปญญาดี

๗/๕/๒๕๑๘
๒๔/๑๒/๒๕๕๗

บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระเฉย ปฺาวโร คำพันธ์

๑๓/๑๑/๒๔๗๘
๒๕/๒/๒๕๕๘

บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระภูมิพัฒน์ จารุธมฺโม ยอดสุรินทร์

๑/๒/๒๕๑๕ ๑๖/๖/๒๕๕๘

บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระศราวุธ ติสสวํโส นาคำมูล

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๔/๑๒/๒๕๕๘

บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระเกรียงไกล กนฺตวีโร คำภาทู

๑๔/๑๑/๒๕๓๗ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระฤทธิ

์

ปยธมฺโม เย็นลิตร

๒๐/๑๑/๒๕๒๒
๒๕/๒/๒๕๕๙

บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระณัฏฐ์ยชญ์ กิตฺติโก โชคเขมรัชต์

๒๐/๘/๒๕๐๕
๕/๕/๒๕๕๙

บูรพาราม  
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระวิษณุ วิสุทฺโท โทนุสิน

๗/๑๐/๒๕๒๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระเทียนชัย ทินฺนวโร ภิรมย์กิจ

๓/๑/๒๕๑๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรเชษฐา  พิลารมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

 บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรรัตนศิลป  ไพยกาล

๑๕/๗/๒๕๔๔

 บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 วิจิตรโกศล
๗/๗/๒๕๔๖

 บูรพาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระบุญส่ง ภูมิทสฺสโน ภูมิทัศน์

๒๐/๓/๒๕๐๘
๖/๖/๒๕๕๙

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระทินภัทร อนุตฺตโร จันทรภักดี

๑๙/๕/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระเพียร ขนฺติพโล โมทะจิตร

๑๒/๖/๒๔๘๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรชินวัตร  จันทร์แจ่ม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรอดิศร  แกมนิรัตน์

๒๓/๗/๒๕๔๓

 ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรธนะรัชต์  บุตรจันทร์

๒๗/๙/๒๕๔๖

 ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระประสิทธิ

์

ชนาสโภ ศิระวัน

๒๒/๑/๒๕๓๔ ๒๘/๗/๒๕๕๘

สระประสานสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระสุนทร ปภากโร ศรีภูมาตย์

๘/๗/๒๕๐๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙

สระประสานสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระศักดิชัย

์

คุณวีโร กุศลคุณ

๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๑/๒๕๕๙

สระประสานสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระณัฐพงษ์ ิติโก สาระวิทย์

๙/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๑/๒๕๕๙

สระประสานสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระยอดชาย มหปฺปฺโ นามปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๐๗
๑๑/๑/๒๕๕๙

สระประสานสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรทัตดนัย  ทรงประโคน

๖/๑๒/๒๕๔๖

 สุทัศน์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรเรืองกิตติ

์

 บุตรดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 สุทัศน์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระคล้าย อรุโณ บุตรราช

๒๐/๑๐/๒๕๐๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สุปฏนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรจักรพงษ์  ชาประวัง

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

 สุปฏนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรจิรวัฒน์  สิงห์ชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 สุปฏนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระณัฐวุฒิ วิสุทฺธจิตฺโต กาบบาลี

๒๔/๑๐/๒๕๓๓

๙/๗/๒๕๕๙
หนองบัว  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรณัฐวัฒน์  ฟองบาลศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 หนองบัว  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรวีระศักดิ

์

 มณีคำ
๓/๖/๒๕๔๖

 หนองบัว  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรรัฐพงศ์  ใบชา

๓๐/๙/๒๕๔๖

 หนองบัว  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระปญญา สิรนฺธโร หนูนำคำ

๑๔/๐๖/๒๕๒๐
๕/๐๗/๒๕๕๙

ช่างหม้อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระกฤษฎา ขนฺติวโร ธานี

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโพธิมูล

์

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระภานุชาติ โชติโก แก้วรัตนภัทร์

๑๔/๐๓/๒๕๑๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๕

ประชาพิทักษ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระพิชิต อภิสาโร พิมพ์พันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ประชาพิทักษ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระสุรชัย ชิตงฺภโร โมหา

๑๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ประชาพิทักษ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระปรีชา ปุาคโม บ่อแก้ว

๒๒/๐๔/๒๔๙๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ประชาพิทักษ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระอรรถพล กตฺติสาโร สร้อยบุ

๑๓/๑๐/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ประชาพิทักษ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระอัสนี อินทรปฺโ จำปาสา

๐๘/๐๑/๒๕๒๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ปามงคล  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรธีร์วรินทร์  แสงทอง

๘/๐๘/๒๕๔๐

 วัดปาคงลือชา  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระปองพจน์ ขนฺติจิตฺโต บัวขาว

๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า
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อบ ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระธงชัย อุทโย คำมงคล

๑๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระอภิวัฒน์ ิตมโน ไชยโชติ

๒๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรศักดิชัย

์

 นระมาศ

๖/๐๖/๒๕๔๐

 

วัดปาเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระอานนณ์ ชยานนฺโท โทพิลา

๑๘/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

สุภรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระชูชาติ ขนฺติโก สุวรรณา

๐๔/๐๕/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุภรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระพิพัฒน์พงษ์ กิตฺติปาโล นิยมวัน

๑๙/๑๒/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุภรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระณัฐพล ถาวโร ผดาศรี

๒๔/๑๒/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุภรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรนฤดล  จันทร์ถอด

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

 สุภรัตนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระภานุวัฒน์ จกฺกวโร สวาสดี

๒๗/๑๐/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เสนาวงศ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระณัฐพงศ์ ถิรมโน ตามสีวัน

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เสนาวงศ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระอดิศรณ์ มหาวายาโม โกษาพันธุ์

๒๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เสนาวงศ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรธนวัฒน์  คงมงคล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 เสนาวงศ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรศุภกิตต์  โคสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 เสนาวงศ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรสุประวิทย์  บุญอาจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 เสนาวงศ์  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระพัฒนา สนฺติกโร จันทิมา

๒๖/๐๖/๒๕๐๗ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

แสนสำราญ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระศุภกร มหาสกฺโก นาดี

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

แสนสำราญ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระสุนทร ิตสมฺปนฺโน จิตราช

๒๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

แสนสำราญ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระสิปปภาส ปฺาทีโป ทองสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

แสนสำราญ  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระทองลา อมโร สุวรรณกูฏ

๓/๐๙/๒๕๑๖ ๒/๐๖/๒๕๕๙

แสนสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระอาคีระ วราโณ รักษ์ธรรมรัตน์

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แสนสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๘๐
พระฉัตรพล ฉนฺทกโร โคตรคันทา

๑๗/๑๒/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แสนสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระอาเนช วรธมฺโม เมืองยม

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แสนสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระณัฐพล ิตธมฺโม เย็นสุข

๒๓/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แสนสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรทักษิณ  โทสวนจิต

๗/๐๑/๒๕๔๘

 แสนสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรพีรภัทร์  คำคูณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

 แสนสุข  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๘๕
พระทองพูน โชติโก ศรีรมณ์

๑๘/๐๘/๒๕๐๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๕

วัดชัยมงคล  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระนิพล ขนฺติโก จันทป

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรทินกร  นิพขันร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดชัยมงคล  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรสมพร  วิฑูรย์

๐๕/๑๑/๒๕๓๖

 วัดชัยมงคล  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระธีรวัฒน์ สิริธโร ทลุมศิลป

๑๐/๑๐/๒๕๐๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดดอนเสาโฮง  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระจาตุรัตน์ อภินนฺโท คูณคำ

๒๖/๐๙/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนเสาโฮง  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรจักรพงศ์  จันที

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 วัดดอนเสาโฮง  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระสำลี อธิปฺุโ นรมาตย์

๒๕/๐๕/๒๕๒๓ ๒๔/๐๖/๒๕๔๔

วัดเมืองเดช  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระสมชาย ธมฺมสกฺโก ลิขิตทัศนวัฒน์

๐๑/๐๙/๒๕๐๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดปาบ้านคำกลาง  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๙๔
พระสิทธิกรณ์ ถฏิโก ก้องกล้า

๒๓/๐๕/๒๕๑๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาบ้านคำกลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๘

้
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อบ ๖๑๕๙/๐๐๙๕
พระสันติชัย ขนฺติโก พละศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๒๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
วัดปาหนองบัวพัฒนา

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๙๖
พระศรีประสงค์ าณวีโร เสียงหวน

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
วัดปาหนองบัวพัฒนา

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๙๗
พระอภิสิทธิ

์

ถิรธมฺโม ทองล้ม

๑๖/๑๐/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
วัดปาหนองบัวพัฒนา

 

อบ ๖๑๕๙/๐๐๙๘
พระบุญแนว ขนฺติโก ยอดคำมี

๒๕/๐๑/๒๕๐๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๐๙๙
พระสังเวียน สุทธจิตฺโต การะเลข

๑๕/๐๖/๒๕๒๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๐๐
พระวันดี อภินนฺโท บุญโสภา

๑๖/๐๘/๒๔๘๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๐๑
พระวรวิทย์ สิริจนฺโท กมุทรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๐๒
พระยุทธศักดิ

์

ยสวฑฺฒโน วิไลสุทธิวงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๐๓
พระสีกา กมโล โสภา

๑๖/๐๔/๒๕๐๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๐๔
พระพิทักษ์ วายาโม ทีอุทิศ

๒๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๐๕
พระสมหวัง ธนปาโล การะพันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๐๖
พระสมพงษ์ กิตฺติคุโณ คำเหมา

๒๑/๐๔/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๐๗
พระธวัชชัย มหาปุโ สมพร

๑๑/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๐๘
พระธวัชชัย มหาปุโ สมพร

๑๑/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๐๙
พระพุทธรัตน์ าณวีโร นารีสา

๑๐/๐๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๑๐
พระศักดิณรงค์

์

ปภสฺสโร มะลัย

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๑๑

พระอภิสิทธิ

์

จนฺทสาโร สีใส

๑๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๑๒

พระสุทัศน์ กิตฺติาโณ สีใส

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๑๓

สามเณรสุรศักดิ

์

 สีดาเพ็ชร

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

 วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๑๔

สามเณรณัฐพล  สมบัติหลาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 วารีอุดม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๑๕

พระธีระวัฒน์ ปณีตจิตฺโต ถนอมจิตต์

๓๐/๔/๒๕๓๐
๙/๑/๒๕๕๙

วัดดอนธาตุ  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๑๖

พระประเชิญ จนฺทาโภ จันทมา

๑๐/๔/๒๔๙๔ ๒๔/๔/๒๕๕๙

วัดดอนธาตุ  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๑๗

พระอาวุธ วรสทฺโธ โชติเจริญ

๒๕/๙/๒๕๑๑ ๒๔/๔/๒๕๕๙

วัดดอนธาตุ  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๑๘

พระถาวร ถาวรธมฺโม ไชยโกฏิ

๑๘/๒/๒๕๓๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดดอนธาตุ  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๑๙

พระเฉลิมชัย ิตสุโภ มาลัย

๓/๑๐/๒๕๓๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดดอนธาตุ  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๒๐
พระบุญเติม มหาปฺุโ บุญธง

๒/๓/๒๕๓๑ ๒๒/๑/๒๕๕๙

วัดโนนโพธิทอง

์

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๒๑

พระกำพล ปฺาวุโธ มงคลธนารักษ์

๑๕/๗/๒๕๓๐
๒/๔/๒๕๕๙

วัดปาสนามชัย  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๒๒

พระธวิช จนฺทวณฺโณ หมดหลง

๒๐/๔/๒๕๓๖
๒/๔/๒๕๕๙

วัดปาสนามชัย  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๒๓

พระอนุพงษ์ ณฏิโก พรรณเจริญ
๒/๖/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดปาสนามชัย  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๒๔

พระอัฐพล อคฺควโร พรรณเจริญ

๖/๑๒/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๕๙

วัดปาสนามชัย  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๒๕

สามเณรธนายุทธ  ดวงศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดปาสนามชัย  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรนัฐพงษ์  เสาหิน

๑๐/๒/๒๕๔๔

 วัดปาสนามชัย  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๒๗

พระบุรานนท์ อาภานนฺโท ศรีแสง

๓๐/๔/๒๕๓๘
๖/๕/๒๕๕๙

วัดสระแก้ว  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๒๘

พระวิเชียร คุณสํวโร สมนึก

๗/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดสระแก้ว  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๒๙

พระอานันท์ ปยธมฺโม เสียงเสนาะ

๑๙/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดสระแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๘

้
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อบ ๖๑๕๙/๐๑๓๐
พระรุ่งทิวา โชติปาโล จันทชารี

๑๙/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดสระแก้ว  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๓๑

สามเณรสุธินันท์  แก่นจันทร์

๑๑/๘/๒๕๔๔

 วัดสระแก้ว  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๓๒

สามเณรอติชาติ  ภู่อ่อน
๕/๓/๒๕๔๖

 วัดสระแก้ว  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๓๓

สามเณรศราวุธ  โขหานาม

๑๐/๖/๒๕๔๗

 วัดสระแก้ว  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๓๔

พระอุทาน รติโก ทองแก้ว

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๐๓/๐๓/๒๕๕๓

ประชาเกษม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๓๕

พระสุธรรม ธมฺมกาโม ศาลสกล

๒๐/๐๒/๒๕๑๐ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

ประชาเกษม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๓๖

พระทรงศักดิ

์

ธีรปฺโ ชาพิภักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

ประชาเกษม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๓๗

พระไพฑูรย์ านวโร จันทร์ศรี

๐๑/๑๐/๒๕๒๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ประชาเกษม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๓๘

พระสัมฤทธิ

์

ธิติโก แก้วทนงค์

๑๙/๐๒/๒๕๐๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ประชาเกษม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๓๙

พระทินภัทร์ นนฺโท สุริยะบุตร

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ประชาเกษม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๔๐
พระคำผุย ธีรวโร อเนกา

๐๓/๐๕/๒๔๙๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชาเกษม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๔๑

พระอนุชา เขมจาโร ขันจันทา

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชาเกษม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๔๒

พระสมร ฉนฺทโก รอดภัย

๐๗/๐๕/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ประชาเกษม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๔๓

สามเณรพงศกร  วงศ์ปดสา

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

 ประชาเกษม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๔๔

พระวานิตย์ กตปฺุโ พรมสาร

๑๐/๐๖/๒๕๑๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ปาสันติวนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๔๕

พระธนาคม านุตฺตโร สุขเกษม

๒๑/๐๘/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ปาสันติวนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๔๖

พระชลธี โกสลฺโล ศรีทรัพย์

๒๗/๐๔/๒๕๐๗ ๒๔/๐๗/๒๕๓๑

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๔๗

พระประสบ กุสโล พงศ์ภักดีธรรม

๐๘/๐๒/๒๕๑๔ ๑๕/๐๖/๒๕๓๔

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๔๘

พระประกอบ านิสฺสโร แสนรัง

๐๓/๑๒/๒๕๑๔ ๐๙/๐๑/๒๕๔๓

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๔๙

พระสมชาย ขนฺติโก พิมโคตร

๑๑/๐๔/๒๕๒๗ ๐๕/๐๒/๒๕๔๗

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๕๐
พระชนะรัตน์ ชินวโร ขันขวา

๐๗/๐๑/๒๕๑๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๑

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๕๑

พระธนทัต จติโก จันทรคล

๒๑/๐๖/๒๕๑๐ ๒๘/๐๖/๒๕๕๒

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๕๒

พระบุญประเสริฐ สิริวิชฺชโ ผลบุญ

๐๑/๐๒/๒๔๙๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๕๓

พระสุรสิทธิ

์

สิทฺธิาโณ ใสแสง

๐๒/๐๗/๒๕๑๙ ๑๒/๐๑/๒๕๕๗

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๕๔

พระใส กนโก ตองอ่อน

๐๗/๐๑/๒๕๐๖ ๑๓/๐๒/๒๕๕๗

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๕๕

พระโกมินทร์ กนฺตปฺโ จันทะรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๒๗ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๕๖

พระอิทธิพงษ์ ปฺาธโร กิงแก้ว

่

๒๓/๐๔/๒๕๒๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๗

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๕๗

พระโชดก มหาาโณ เพียงพานิช

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๐๖/๐๒/๒๕๕๘

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๕๘

พระปยะบุตร ปยสีโล นามสาย

๑๘/๑๒/๒๕๒๓
๐๒/๐๖/๒๕๕๘

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๕๙

พระณรงค์ อภิปณฺโ พิมโคตร

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๘

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๖๐
พระเทวารักษ์ ิติธมฺโม โภคสมบัติ

๒๗/๐๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๖๑

พระจตุรงค์ ิตธฺมโฒ แสงลี

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๖๒

พระนเรศ านวิโร ใจยาว

๑๔/๐๔/๒๕๒๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๖๓

พระกิติวัฒน์ เตชวโร พลชนะ

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๖๔

พระสถาพร ถิรธมฺโม แผ่นสิงห์

๓๑/๐๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๑๕๙/๐๑๖๕

พระสัมพันธ์ ธมฺมวโร สอนจิตร

๑๒/๐๔/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๖๖

พระเอกคณิต เตชธมฺโม ทองสลับ

๐๓/๐๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๖๗

พระสุวรรณชัย ปสณฺโน ทรัพย์สมรวย

๒๑/๐๙/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๖๘

พระเสกสรร ติสฺสโร ศรีเสน่ห์

๐๕/๐๑/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๖๙

พระธนกฤต ขนฺติสาโร การ์เนอร์

๑๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๗๐
พระสุริยา อคฺคธมฺโม สีหวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๗๑

พระสุรสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต แสงอรุณ

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๗๒

พระฌาณเมธ วิสุทฺธิาโณ จันทร์เตีย

้

๑๒/๐๖/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๗๓

พระกฤษณพงศ์ วิจิตฺโต โททอง

๒๘/๐๕/๒๕๒๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรนนธชัย  ไชยศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

 ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๗๕

สามเณรพงษ์นิวัฒน์  พิมโคตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

 ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๗๖

สามเณรพนา  จำนงค์สุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรณัฐปคัลภ์  ชารัญจ่า

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๗๘

สามเณรธนพล  ใจเย็น

๐๕/๐๓/๒๕๔๐

 ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๗๙

สามเณรวุฒทินันท์  พิมโคตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

 ปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรพัสกร  ศรีมันตะ

๙/๗/๒๕๔๓
 วัดปาภูปง  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๘๑

พระเซียง จารุธมฺโม สิงห์แจ่ม

๓๐/๑/๒๕๑๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘ วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๘๒

พระศักยศรณ์ มหาวีโร นรินทร์นอก
๔/๕/๒๕๓๘

๓๐/๑๐/๒๕๕๘
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๘๓

พระวิชัย วิสทธิสาโร โภคศิริ

๒๙/๓/๒๔๗๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๘๔

พระพรรณรัตน์ ธรรมโชโต ภูขำ

๒๕/๔/๒๕๓๕ ๑๘/๕/๒๕๕๙ วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๘๕

พระรัตนพงษ์ ขนฺติธโร พรมราช

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๒/๖/๒๕๕๙ วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๘๖

พระปรีชา กตธมฺโม สาอุดร
๒/๘/๒๕๓๐ ๙/๗/๒๕๕๙

วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๘๗

พระวุฒิพงษ์ ปรีณโข คำมี

๑๔/๑๒/๒๕๓๒

๙/๗/๒๕๕๙
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๘๘

พระฉลอง สุภาจาโร ขครภพ

๑๗/๙/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๘๙

พระวิวัฒน์ อคฺคธมฺโม สมมณี

๗/๑๐/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๙๐
พระสุริยา รติโธ บุญโสม

๒๖/๑/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๙๑

พระภาสกร ยติโธ ก้อนคำ
๖/๖/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๙๒

พระธรณินทร์ ธิตมาโร สิงห์ไชย

๕/๑๑/๒๕๓๙ ๒๓/๗/๒๕๕๙ วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรสุรศักดิ

์

 มีธรรม

๑๑/๔/๒๕๔๔

 
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๑๕๙/๐๑๙๔

พระพิสิษฐ ปฺมโน กมลนิธิพิสิฐ
๘/๔/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดภูหล่น  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๙๕

พระจิรายุส จิรปุณโ พันธุ์ศรีนคร
๓/๗/๒๕๒๒ ๑๗/๘/๒๕๕๙

วัดภูหล่น  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๙๖

พระบุญจันทร์ านวุฒฺโต บุตรจันทร์

๑๗ / ๗/๒๕๐๘

๙/๓/๒๕๕๘
ปาหนองเม็ก  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๙๗

พระอดุลย์ กิตติโสภโณ จารุสิน

๑๖/๗/๒๕๑๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ปาหนองเม็ก  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๙๘

พระสุบรรณ์ กิตฺติสาโร พิมพ์สิงห์

๑๗/๓/๒๕๒๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๑๕๙/๐๑๙๙

พระสุภชัย ิตธมฺโม พลศักขวา

๖/๑๒/๒๕๐๔
๖/๕/๒๕๕๙

วัดปาหนองสุ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๑๕๙/๐๒๐๐
พระวิเชียร มหาวีโร พินิจเจริญ

๖/๑๑/๒๕๑๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๐๑
พระวิทยา อนาวิโล เหล็กงาม

๖/๗/๒๕๓๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๐๒
พระอัมพล อคฺคธมฺโม ขัตติยะมาตย์

๑๐/๘/๒๕๑๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๐๓
พระประกาย โสกโร มลอ่อน

๘/๖/๒๕๓๗ ๒๔/๑/๒๕๕๙

วัดผาสุกวนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๐๔
พระวัชรพงษ์ าณวโร สุนทร

๒๓/๕/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดผาสุกวนาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๐๕
พระบุญถม กตปฺุโ ราชรี

๓/๑๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๑

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๐๖
พระปยราช กตสาโร โสบุญ

๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๐๗
พระธนกฤต ธนิสฺสโร เพียรคุ้ม

๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๐๘
พระประจักร ฉนฺทธมฺโม บุปผาพวง

๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๐๙
พระรัตนพล ติสฺสาโร จันสด

๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๑๐
พระทศพล วิสาโท เสนาะพิน

๑๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๑๑

พระธนโชติ ธนโชโต เพียรคุ้ม

๒๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๑๒

พระวัชรากร อตฺถโร ธสุวรรณ

๒๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๑๓

พระพงษ์ศักดิ

์

กตสาโร โนนจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาดงเมย  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๑๔

พระวุฒิชัย จนฺทโร ต้นสิน

๓๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาดงเมย  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๑๕

พระสุรชัย ธมฺมทินฺโน บำเพ็ญบุญ

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาดงเมย  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๑๖

พระธนากร โกวิโท รัตนะวัน

๒๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาดงเมย  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๑๗

พระธีระวัฒน์ จารุธมฺโม แก้วนิล

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

ปาดงเมย  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๑๘

สามเณรอนุวัฒน์  แก้วนิล

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

 ปาดงเมย  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๑๙

สามเณรอาณาจักร  บัวรินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

 ปาดงเมย  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๒๐
พระมนเทียน ธมฺมทีโป คนเชือ

้

๑๘/๑๑/๒๕๑๕
๐๒/๐๖/๒๕๕๘

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๒๑

พระสามัคคี อจลธมฺโม ศรีไหม

๒๔/๐๙/๒๕๒๑ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๒๒

พระไพฑูรย์ คุณสมฺปนฺโณ พวงเพ็ชร

๒๑/๐๘/๒๕๑๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๒๓

พระจิรายุทธ อริฺทโม ศรีสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๒๔

สามเณรธวัชชัย  ยุตกิจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๒๕

พระทองเทียน ติกฺขาโณ สมพล

๑๑/๐๖/๒๕๒๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาถำค้อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๒๖

พระครรชิต านิสฺสโร ขวัญรักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาถำค้อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๒๗

พระนิวัติ สุคโต ธานี

๑๔/๐๔/๒๔๙๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาถำค้อ  

อบ ๖๑๕๙/๐๒๒๘

พระวีระยุท กตทีโป แก้วกัลยา

๒๔/๐๘/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙
สิรินธรวรารามภูพร้าว

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๑๕๙/๐๒๒๙

พระเผด็จ ขนฺติจิตฺโต ทองหล้า

๒๒/๐๖/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
สิรินธรวรารามภูพร้าว

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี(ธ)  ๘ / ๘

้
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