
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๓๓๓ รูป ขาดสอบ ๘๔ รูป คงสอบ ๒๔๙ รูป สอบได้ ๒๐๙ รูป สอบตก ๔๐ รูป (๘๓.๙๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระศุภชัย ตปสีโล วัฒนสุข

๒๗/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระพงษ์พัฒน์ านจิตฺโต หวานใจ

๑๙/๐๘/๒๕๓๕
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระธันวา อริโย พันธ์บุตร

๒๗/๑๒/๒๕๑๘
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระซันไล ปภาโต มาศรักษา

๓๐/๕/๒๕๐๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระธีระพงษ์ ปฺุมโน ศุภสุข

๘/๒/๒๕๓๙ ๙/๖/๒๕๖๐
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระทศพล ปฺุมโน ณรงค์แสง

๑๔/๔/๒๕๓๔

๘/๗/๒๕๖๐
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรคารม  ทองศรี

๑๔/๑/๒๕๔๗

 
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรพีรพัฒน์  ประทุมทอง

๒๖/๔/๒๕๔๘

 
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระบุญศรี กนฺตธมฺโม หนูอินทร์

๐๑/๐๕/๒๔๙๒ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระสงคราม โกสโล ไขแสง

๐๓/๐๖/๒๕๐๐ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระอนุวัช อภิวนฺโณ คำทา

๑๔/๐๒/๒๕๓๖

๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระมงคล ขนฺติธมฺโม แก่นภูเลิศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านท่าบ่อ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระพินิจ นนฺทิโย ชาวตระการ

๓๐/๕/๒๕๐๒ ๑๖/๑/๒๕๖๐

บ้านนาคำ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระวัชระ ิติาโณ สุทธิเมธากูล

๒/๑๑/๒๕๐๘
๙/๑/๒๕๕๘

บูรพาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระณัฐพล เตชวโร สมตน

๒/๙/๒๕๓๔
๖/๔/๒๕๖๐

บูรพาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรพรประดิษฐ์  วิจิตรโกศล

๘/๙/๒๕๔๗
 บูรพาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรถิรวัฒน์  บุทฤทธิ

์

๑/๒/๒๕๔๘
 บูรพาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ทองสด

๓๐/๓/๒๕๔๘

 บูรพาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระบัณฑิต สนฺตจิตฺโต ธนสารกุล

๑๗/๑/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
เลียบ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระคาวิน เทวสโร พลโนธา

๒๖/๑๒/๒๕๓๑

๘/๔/๒๕๕๙
ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระลิขิต ิตปฺุโ บรรทะท้าว

๘/๓/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระวุฒิพันธ์ ปฺาวุโธ คำผา

๑/๑๐/๒๕๒๔
๖/๗/๒๕๖๐

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระกมล จารุธมฺโม ราชบุรี

๒๙/๑๒/๒๕๒๔

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระนันทวุธ สุทฺธมโน วิทูล

๑๙/๒/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีอุบลรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระเจษฎากร มหาปฺุโ พิมพ์พันธ์

๒๗/๒/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรณัฐนันท์  โพธิทอง

์

๙/๔/๒๕๔๗
 ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรสัตยา  ทาระสาร

๑๑/๕/๒๕๔๗

 ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรครรชิต  ยันตะพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรนิลคำ  บุญมานะ

๔/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระเชิงเพชร เตชสีโล สุขเรือง

๑๔/๑๐/๒๕๑๕
๑๒/๖/๒๕๔๗

สระประสานสุข  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระเกษมศักดิ

์

อมรทตฺโต อมรสิน

๑๘/๘/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
สระประสานสุข  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระธนัท ฆมสาโร เมฆลอย

๒๙/๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
สระประสานสุข  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรศรัณย์  ภูกิงเงิน

่

๒๙/๓/๒๕๔๔

 สระประสานสุข  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรขจรศักดิ

์

 คำชนะชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 สุทัศน์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรวงศธร  แพงวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 สุทัศน์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรเรืองกิตติ

์

 จันทร์ทัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 สุทัศน์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรพูไท  เจริญเกิดบุญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

 สุทัศน์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรธีรภัทร  โสมเกษตรรินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 สุทัศน์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระอัษฐรัศ ฌาาโณ กิงพิลา

่

๑๙/๐๔/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

สุปฏนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระยศพนต์ ิตสุโข วาระนุช

๐๕/๐๙/๒๕๒๗ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

สุปฏนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระราชภพ อธิจิตฺโต วงศ์เพ็ญ

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุปฏนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรชนุตร์  สรบุญช่วย

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 สุปฏนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรศิริศิลป  นามศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

 สุปฏนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรนฤเบศร์  ทองน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

 สุปฏนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรคมสันต์  เวสภาพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 สุปฏนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระสุจินต์ จารุวณฺโณ บุญสว่าง

๒๑/๕/๒๕๑๗ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

หนองเค็ง  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระปรีชา สิริธมฺโม สุขโรจน์

๑๗/๐๗/๒๕๐๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระประสานศักดิ

์

ปฺาทีโป ภิลาคุณ

๓๑/๑๐/๒๕๑๗

๗/๐๑/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระธงชัย ธมฺมธโช เพิมพูล

่

๒๙/๑๐/๒๕๐๓
๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระธนรัตน์ กุสลจิตฺโต ผ่านเมือง

๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระจำเนียร ิตสีโล ร่างกาย

๑๖/๖/๒๕๐๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

บ้านผึง

้

 

อบ ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระฤทธิเดษ สติปฺโ วงษาลี

๐๕/๐๗/๒๕๓๑ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

บ้านโพธิมูล

์

 

อบ ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระพงษ์ศักดิ

์

ฉฬภิฺโ คุฒทะนาม

๑๖/๓/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
บูรพาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระธนกฤษ โกวิโท มุสสะวะ

๒๗/๑/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

บูรพาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระชนาธิป โชติปฺโ สุขเจริญ

๑๑/๒/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

บูรพาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระกฤตนู สนฺมโน คำโคม

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประชาพิทักษ์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระวิรัตน์ ธรปฺโ แก้ววงษา

๒๓/๖/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

ศรีดอนผอุง  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระการิน านกโร น้กร้อง

๑๘/๐๘/๒๕๑๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

สุภรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระรุ่งฤทธิ

์

รุจิธมฺโม สุภสร

๑๖/๐๗/๒๕๒๙ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

สุภรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๗

้
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อบ ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระดอกดิน ปยวาจโก พันธุ์เพ็ง

๑๑/๐๘/๒๕๑๕
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

สุภรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระอภิสิทธิ

์

จิตฺตกาโร พบลาภ

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

สุภรัตนาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระสมาน จิตฺตสํวโร ส่งเสริม

๒๐/๑๒/๒๕๒๙
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

เสนาวงศ์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระพงษ์พันธ์ จนฺทปฺโ บัวทอง

๑๐/๑๐/๒๕๓๒ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐

เสนาวงศ์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระประกาศิต ปฺาวฑฺฒโน สุริยะบุตร

๑๗/๐๔/๒๕๒๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เสนาวงศ์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระอนุศักดิ

์

ขนฺติพโล อาจสุข

๑๒/๐๖/๒๕๓๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เสนาวงศ์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระทรงชาย สํวโร ถีระทัน

๑๕/๐๒/๒๕๐๐ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

แสนสำราญ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระเตชินท์ ภตสาโร ชาลี

๑๐/๐๒/๒๕๑๗ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

แสนสำราญ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระมีชัย อนาวิโล โคตรมงคล

๑๑/๐๔/๒๕๑๘
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

แสนสำราญ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระธนินท์ธร ิตกุโล คำสอน

๐๒/๐๖/๒๕๑๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แสนสำราญ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรอาทร  คำภาคต

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 แสนสำราญ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรพีรพัฒน์  ภักดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

 แสนสำราญ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๗๒
พระอนุวัตร์ ติสฺสโร ภู่จันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

๒๙/๓/๒๕๖๐

แสนสุข  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๗๓
พระปรีชา ปโมทิโต สมเทพ

๙/๕/๒๕๐๖ ๒๙/๕/๒๕๖๐

แสนสุข  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระตันติกร ธีรปฺโ ลือฤทธิ

์

๓๐/๑/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

แสนสุข  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรสมพงษ์  ห่วงทอง

๖/๖/๒๕๔๕
 แสนสุข  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรนพรัตน์  ธนูทอง

๒๐/๒/๒๕๔๙

 แสนสุข  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรวัชรพล  สีสันต์

๓๑/๘/๒๕๕๑

 แสนสุข  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๗๘
พระศักดินา ปฺุกาโม ชุบขุนทด

๑๗/๐๑/๒๕๑๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

เมืองเดช  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระสุนทร สุทฺธิจิตฺโต จันทร์ปรีดา

๐๘/๐๔/๒๔๙๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

เมืองเดช  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๘๐
พระกฤษดา กิตติาโณ บรรโล

๒๔/๐๒/๒๕๒๐

๒/๖/๒๕๖๐
เมืองเดช  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๘๑
พระมหาชัย ปภากโร สัลกคำ

๑๕/๑๑/๒๕๒๗
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

เมืองเดช  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระหนูพร คมฺสุโภ ชัยเกิด

๐๓/๐๓/๒๕๒๘ ๑๔/๐๑/๒๕๕๓

วัดชัยมงคล  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระสมชาย านุตฺตโร สายหงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๑๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดชัยมงคล  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระทนงศักดิ

์

อมโร สมเจตนา

๐๙/๐๕/๒๕๒๑ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดชัยมงคล  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระอุทัย อุทยฺโย บุปพาเผ่า

๒๗/๐๓/๒๕๒๑ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

วัดชัยมงคล  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระจิรพงษ์ จิรวฒฺฑโน บุญโชติ

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดชัยมงคล  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระนันทวัฒ พลาโณ นอลา

๓๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดชัยมงคล  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๘๘
พระณัฎฐวุฒิ วิสุทฺโธ ทองลาไชยศิริ

๒๖/๐๔/๒๕๐๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดชัยอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระกิตติพศ ถิรจิตฺโต ปล่าวร้อง

๒๗/๐๓/๒๕๓๔
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดชัยอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๙๐
พระกริชพล กตปฺุโ กอคูณ

๑๒/๐๓/๒๕๓๓
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดชัยอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๙๑
พระไกรสิทธิ

์

กตคุโณ เพืยรชณะ

๑๒/๐๗/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดชัยอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๙๒
พระสมปอง วรปฺโ เข็มบุปผา

๑๔/๑๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดดอนเสาโฮง  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๙๓
พระพชร ปฺาวโร หมืนวัน

่

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดดอนเสาโฮง  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๙๔
พระโกสินทร์ โกวิโท ตะนะโส

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดปาคำสมบูรณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๑๖๐/๐๐๙๕
พระวุฒิไกร านุตฺตโร อ่อนชาติ

๑๓/๐๓/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาคำสมบูรณ์  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๙๖
พระถาวร ิตปฺโ ศรีทาเวช

๒๖/๐๒/๒๕๑๘ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๙๗
พระวิภพ ถาวรสทฺโท อินทร์ขาว

๒๖/๑๐/๒๕๑๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๙๘
พระสงกราณ์ โคตรปฺโ โคตรปญญา

๒๒/๐๖/๒๕๑๘ ๑๖/๑๐/๒๕๕๙

ห้วยชันเหนือ  

อบ ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระประสิทธิ

์

ณานรโต สุพรรณนนท์

๑๔/๐๙/๒๔๙๓
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

ห้วยชันเหนือ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระปฏิณวิชณ์ หิตกาโม ธรรมวัติ

๒๗/๐๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

ห้วยชันเหนือ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระชนสรณ์ อาชิโต ดวงศรี

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

ห้วยชันเหนือ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระนิรุธ ทมโก คชพรหม

๐๓/๐๔/๒๕๑๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยชันเหนือ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๐๓
พระพินิจศักดิ

์

จตฺตาลโย บัวสาบาน

๑๗/๐๑/๒๕๒๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยชันเหนือ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๐๔
พระกิตติศักดิ

์

เขมิโย เสนคำสอน

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยชันเหนือ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๐๕
พระพฤติชาติ ฌานทีโป ศาสตรวาหา

๑๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๔/๐๘/๒๕๖๐

ห้วยชันเหนือ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรเอกราช  ไชยสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๓

 ห้วยชันเหนือ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๐๗
พระฉัตรชัย วชิราโณ อาจศัตรู

๑๒/๑๐/๒๕๓๑ ๑๔/๐๒/๒๕๕๖

วารีอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๐๘
พระจตุพล จตุพโล สครรัมย์

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

วารีอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๐๙
พระมนตรี ปสนฺโน โสสว่าง

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วารีอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๑๐
พระหงษ์สุวรรณ สุมโน คำเสน

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วารีอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๑๑
พระรักษ์พงษ์ กตสาโร เจริญศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๐ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วารีอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๑๒
พระวรภูมิ ิตธมฺโม ภักดีศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วารีอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๑๓
พระเอกชัย ธมฺมทีโป สุมา

๑๖/๐๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วารีอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๑๔
พระอนุชิต อมโร สุพรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๓๗
๐๑/๐๘/๒๕๖๐

วารีอุดม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๑๕
พระฉัตรชัย ปุณฺณโก สุธรรมศืริ

๑๐/๗/๒๕๐๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดอนธาตุ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๑๖
พระนรเศรษฐ์ ปฺาทีโป สาระสาริน

๓๑/๗/๒๕๒๗

๑/๔/๒๕๖๐
ดอนธาตุ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๑๗
พระนทีชัย ชยานนฺโท ชาญสมร

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

๑/๔/๒๕๖๐
ดอนธาตุ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๑๘
พระสุบรรณ ชุติวณฺโณ โนนสูง

๑๖/๑๑/๒๕๑๔

๓๐/๖/๒๕๖๐

ดอนธาตุ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๑๙
พระภานุพงศ์ ภูริจิตฺโต รุ่งเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

๓๐/๖/๒๕๖๐

ดอนธาตุ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๒๐
พระธันวา โชติธมฺโม บุญมาทน

๕/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๖/๒๕๖๐

ดอนธาตุ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๒๑
พระธีรพงศ์ ธีรภทฺโท ปญญายิง

่

๑๐/๘/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ดอนธาตุ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๒๒
พระบุญมี สาธโร ทองเรือง

๒๔/๗/๒๕๐๒ ๒๗/๖/๒๕๖๐

โนนโพธิทอง

์

 

อบ ๖๑๖๐/๐๑๒๓
พระยุทธพงษ์ อสโม พิมพ์หล่อ

๖/๑๑/๒๕๓๑ ๒๗/๖/๒๕๖๐

โนนโพธิทอง

์

 

อบ ๖๑๖๐/๐๑๒๔
พระพนัส สุธมฺโม ปองภัย

๒๙/๑๒/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
โนนโพธิทอง

์

 

อบ ๖๑๖๐/๐๑๒๕
พระนพรัตน์ จารุธมฺโม แก้วมหา

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาสนามชัย  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๒๖
พระจารุกิตป อาภทฺธโร แก้วมหา

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาสนามชัย  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๒๗
พระจิรายุ จิรวฑฺโฒ ลาสกุล

๐๘/๐๗/๒๕๒๓
๓๐/๖/๒๕๖๐

ปาสนามชัย  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๒๘
พระวระศิลป ปฺาวโร คงดี

๑๗/๗/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสนามชัย  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๒๙
พระพรทวี พนฺธมุตฺโต รุ่งแสง

๑๗/๐๖/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ภูเขาแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๑๖๐/๐๑๓๐
พระเกียรติศักดิ

์

ิตปฺุโ สุทธะปอก

๒๖/๒/๒๕๔๐
๗/๔/๒๕๖๐

ศรีนวล  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรกิตติพงษ์  คงทน

๒๖/๕/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรวันเฉลิม  จันทร์จริง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรธนพัฒน์  เรืองเนตร

๒๑/๓/๒๕๔๘

 สระแก้ว  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรพรสวรรค์  โพธิราช

๒๑/๔/๒๕๔๑

 สระแก้ว  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรสัญชัย  รินธร

๒๘/๕/๒๕๔๔

 สระแก้ว  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรชูชีพ  เชิดชัย

๒/๑/๒๕๔๐
 สระแก้ว  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรธนศักดิ

์

 ขมภู
๑/๘/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรธงชัย  พิมพบุตร

๒๑/๙/๒๕๔๕

 ห้วยไผ่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรพงศกร  สวัสดิวร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

 ห้วยไผ่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๔๐
พระประจักร์ จกฺกวโร ทองน้อย

๑๘/๐๔/๒๕๒๑ ๑๒/๐๓/๒๕๔๙

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๔๑
พระจิระศักดิ

์

จิตฺตคุตฺโต แสงแดง

๒๒/๑๒/๒๕๒๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๑

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๔๒
พระบุญเหลือ ปวฑฺฒโน เครือบุตร

๑๗/๐๖/๒๕๑๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๔

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๔๓
พระวิเชียร ธมฺมวุฒฺโธ เรือนน้อย

๑๔/๐๖/๒๔๙๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๕

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๔๔
พระสันติ จนฺทสาโร ศรีชาติ

๒๐/๑๒/๒๕๒๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๔๕
พระอุทัย อกิฺจโณ มิงส่วน

่

๑๕/๑๑/๒๕๒๕ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๔๖
พระเสริม กตปฺุโ สังข์สวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๔๘๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๔๗
พระบุญมี สิริปฺุโ นามวงษา

๒๓/๐๔/๒๕๑๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๔๘
พระวิลาศ ปุณาโณ สืบหาไชย

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๔๙
พระสุทธิเกียรติ วิสุทฺโธ พิมพ์จันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๕๐
พระนิวัฒน์ ธมฺมทีโป กาสีวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๕๑
พระสัมฤทธิ

์

จนฺทวํโส กลมเกลียง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๕๒
พระสัจจา จิตฺตปาโล สรรพสาร

๒๙/๐๘/๒๕๓๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดประชาเกษม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๕๓
พระอุทัย เตชวโร ครองยุติ

๐๘/๑๐/๒๕๓๑ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๕๔
พระสมบัติ รกฺขิตฺสทฺโท โนนน้อย

๒๒/๐๗/๒๔๘๘ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๕๕
พระสว่าง โรจนาโณ แก่นการ

๒๙/๑๑/๒๕๐๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๕๖
พระสนามชัย านากโร พุทธังกูร

๒๑/๐๒/๒๕๑๖ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๕๗
พระศักดา กิตฺติธมฺโม นามจันทึก

๒๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๕๘
พระคำฤทธิ

์

กตธมฺโม ครองยุติ

๒๐/๑๐/๒๕๑๘ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๕๙
พระชำนาญ จารุวํโส จรูญแสง

๒๕/๐๕/๒๕๒๕ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๖๐
พระวทัญู ทิวากโร บุญเงิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๖๑
พระมานพ ชินวํโส อาจสาลี

๐๑/๐๗/๒๕๑๘ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๖๒
พระสมผล เตชปฺโ เต่าทอง

๐๘/๑๐/๒๕๐๓ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๖๓
พระทองสุข สํวโร แสงอืด

๐๕/๐๔/๒๕๑๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๖๔
พระสรศักดิ

์

สุภโร โลมรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  
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อบ ๖๑๖๐/๐๑๖๕
พระธีระพงษ์ อาวุฒฺปฺโ พูลเพิม

่

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๖๖
พระปยะพัชร ปภสฺสโร ทองยืน

๑๗/๘/๒๕๑๐ ๑๕/๔/๒๕๕๙
ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๖๗
พระไชยยา ขนฺติธโร คำศรี

๒๖/๑๐/๒๕๓๕

๓๐/๓/๒๕๖๐
ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๖๘
พระภัพพล ิตธมฺโม พละศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๓๖

๓๐/๓/๒๕๖๐
ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๖๙
พระธวัชชัย โชติโก อำนาจวงศ์

๑๘/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐ ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๗๐
พระจรัญ ชาคโร สุทธิสอน

๑/๘/๒๕๑๐ ๕/๗/๒๕๖๐ ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๗๑
พระอำนวย ยติโก ทรงฮง

๒๔/๑๒/๒๕๑๒

๕/๗/๒๕๖๐ ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๗๒
พระชูกีพร อาสโร อุตราวัน

๒๖/๖/๒๕๒๐
๕/๗/๒๕๖๐ ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๗๓
พระทองจันทร์ มงฺคโล สาระพัฒ

๑๕/๗/๒๕๒๕

๕/๗/๒๕๖๐ ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๗๔
พระอภิวัฒน์ านกโร ชนาค

๙/๔/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐ ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๗๕
พระหนู เกสโร มะลิมาศ

๑๖/๕/๒๔๙๒

๖/๗/๒๕๖๐ ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๗๖
พระเทียงธรรม

่

สุภโร ตอนศรี

๑๐/๑๒/๒๕๐๘

๖/๗/๒๕๖๐ ปาวิเวกศรีเมืองใหม่  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๗๗
พระวิภาส ธีรปฺโ เกิดเหมาะ

๒/๘/๒๕๒๙ ๓/๑๒/๒๕๕๙
ภูจันแดงภาวนาราม

 

อบ ๖๑๖๐/๐๑๗๘
พระพงสวัสดิ

์

อชิโต บุญขาว

๐๔/๐๔/๒๕๑๔ ๐๑/๐๓/๒๕๓๖

ปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๗๙
พระดอน วชิรปฺโ คำเกิด

๐๒/๐๑/๒๕๒๔ ๑๓/๐๒/๒๕๔๙

ปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๘๐
พระวรากร ธมฺมวโร จารักษ์

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

ปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๘๑
พระชุมพร สีลสํวโร เนตรฐา

๒๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๘๒
พระไตรรงค์ กนฺตวีโร ผิวเงิน

๐๙/๐๕/๒๕๓๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๘๓
พระทศพร ถาวโร นามพิทักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๘๔
พระอุเทน กนฺตธมฺโม ธารารักษ์

๓/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๘๕
พระอัฎพล ปฺาพโล บุญเรือง

๒๕/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๘๖
พระกฤษดา อตฺถโกสโล พลมัน

่

๑๕/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๘๗
พระฐิติพล อติพโล พิบูล

๒๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๘๘
พระจำนง านวโร สายคำวงศ์

๑/๑๒/๒๕๑๐
๒/๖/๒๕๖๐ ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๘๙
พระธนา ธนปฺโ นามวงษา

๓๑/๓/๒๕๓๓

๒/๖/๒๕๖๐ ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๙๐
พระปรเมศ ปวโร สุธรรมวิจิตร

๑๓/๒/๒๕๔๐
๒/๖/๒๕๖๐ ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๙๑
พระเนติพงษ์ อินฺทวํโส อินทนาม

๑๘/๒/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๙๒
พระคงพิทักษ์ ธมฺมสโร มลเทียนอาจ

๕/๘/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๙๓
พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต สาขาโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๓๐

๔/๗/๒๕๖๐ ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๙๔
พระสุเมธี ภทฺทธมฺโม อินโสม

๑๙/๓/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐ ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๙๕
พระสันติสุข สิริสาโร กามาตย์

๒๐/๙/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๖๐

ปาถำค้อ  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๙๖
พระแสงจันทร์ โชติโก แสงใส

๑๕/๓/๒๕๐๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

ภูทอง  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๙๗
พระประหยัด วรสทฺโธ นนท์ศิริ

๑๑/๘/๒๕๒๖ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ภูทอง  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๙๘
พระวันชัย วิชโย สายจันมา

๑๔/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ภูทอง  

อบ ๖๑๖๐/๐๑๙๙
พระธรรมรัตน์ อถฺถกนฺโต แสนทวีสุข

๔/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ภูทอง  
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อบ ๖๑๖๐/๐๒๐๐
พระวิจักร ฉนฺทสีโล วงษาสาย

๘/๗/๒๕๐๖ ๓/๗/๒๕๖๐
สิรินธรวรารามภูพร้าว

 

อบ ๖๑๖๐/๐๒๐๑
พระมนูญศิลป อตฺตคตฺโต คำดี

๓๑/๘/๒๕๑๘

๓/๗/๒๕๖๐
สิรินธรวรารามภูพร้าว

 

อบ ๖๑๖๐/๐๒๐๒
พระพชร กนฺตธมฺโม บุญชัย

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

๓/๗/๒๕๖๐
สิรินธรวรารามภูพร้าว

 

อบ ๖๑๖๐/๐๒๐๓
พระอธิภัทร าณธโร พรมกลาง

๒๘/๖/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
สิรินธรวรารามภูพร้าว

 

อบ ๖๑๖๐/๐๒๐๔
พระวิฑูรย์ อนุตฺตโร สิงห์เชือ

้

๒๙/๑๐/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
สิรินธรวรารามภูพร้าว

 

อบ ๖๑๖๐/๐๒๐๕
พระธีระพล จิรสีโล พรมดี

๙/๘/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๖๐

สิรินธรวรารามภูพร้าว
 

อบ ๖๑๖๐/๐๒๐๖
พระกฤษณะ กตธมฺโม ทองขาว

๒๓/๓/๒๕๐๒
๗/๗/๒๕๖๐

สิรินธรวรารามภูพร้าว
 

อบ ๖๑๖๐/๐๒๐๗
พระบรรจง จนฺทปฺโ วงศ์โสม

๒/๒/๒๕๐๓ ๗/๗/๒๕๖๐
สิรินธรวรารามภูพร้าว

 

อบ ๖๑๖๐/๐๒๐๘
พระสืบสกุลรัตน์ อภิปุณฺโณ พรมรัตน์

๑๓/๗/๒๕๑๒

๗/๗/๒๕๖๐
สิรินธรวรารามภูพร้าว

 

อบ ๖๑๖๐/๐๒๐๙
พระชัยวัฒน์ จตฺตมโล นารี

๑/๑๒/๒๕๑๓

๗/๗/๒๕๖๐
สิรินธรวรารามภูพร้าว

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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