
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๓,๒๓๙ รูป ขาดสอบ ๘๓๕ รูป คงสอบ ๒,๔๐๔ รูป สอบได้ ๒,๑๘๖ รูป สอบตก ๒๑๘ รูป (๙๐.๙๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระชนาเมธ สุลิโต ถินขาม

่

๓๐/๑๑/๒๕๒๗
๙/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระไชยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ มหิศยา

๑๔/๐๒/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระสุระวัฒน์ เตชวีโร มหาชนะวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรทัศพร  ศรีสุราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรธีรภัทร  ด้ามพรม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรกิตติพงศ์  ศิริมูล

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรสุรสิงห์  จันทคูณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรพงษ์เพชร  สาระทิศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

 กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรวัชรพล  ชืนตา

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรกฤษฎา  แก่นจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรธนาวุฒิ  ตัณฑะกูล

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

 กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระพีระพล จนฺทาโภ พงษ์พรต

๒๗/๓/๒๕๒๒ ๑๒/๓/๒๕๕๘

กุดคูณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระวีระศักดิ

์

ติสฺสโร ดังสิทธิเกษม

่

๒๘/๑/๒๕๓๒ ๑๓/๑/๒๕๕๙

กุดคูณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระกฤษรักษ์ กิตฺติปฺโ เนียมหอม

๒๑/๗/๒๕๒๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

กุดคูณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระพงศกร กตทีโป ปทุมวัน

๒๓/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

กุดคูณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรพีรภัทร  ภูครองเชิง

๑๒/๑/๒๕๔๖

 กุดคูณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระวันเฉลิมชัย โอภาโส สีพลี

๕/๑๒/๒๕๒๕ ๒๘/๓/๒๕๕๙

ทองนพคุณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระสุรพล ธมฺมจาโร เพียวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

๖/๐๖/๒๕๕๕

ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรนนธวัช  เกษอินเกษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรธีระพล  คุณบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรชัยวัฒน์  หมันชัย

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรพงษ์พัฒน์  ทับสีรัก

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระสุภัก จิตฺตรกฺขิโต รึม

๑๐/๑๑/๒๕๓๓

๑/๕/๒๕๕๔
ปทุมมาลัย  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระซัน อปฺปจฺโฉ ถ่าจ

๒๖/๓/๒๕๓๒ ๒๒/๖/๒๕๕๕

ปทุมมาลัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระจิระวิชย์ จารุวณฺโณ มุธุสิทธิ

์

๘/๔/๒๕๐๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปทุมมาลัย  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระพพิตร ปฺาวโร มาลาหอม

๘/๑/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปทุมมาลัย  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระเติมพงศ์ ถาวโร พาที

๔/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปทุมมาลัย  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระวีรพล ธมฺมพโล ใจทัด

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรศรณรินทร์  ใจทัศน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรรถ  ปูกระทำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรสุรเกียรติ  ใจทัด

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรเทพทัต  ใจทัด

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรศุกล  บุญเฮ้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรเจตน์สฤษฎิ

์

 ซอนพา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรประวิทย์  แสนวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรอภิชาติ  พึงสิงห์

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระพีรวัชร์ ปฺาธีโร ราชิวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๓๔ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรวัฒนา  สีดา

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอุทัย  พิมพาโห

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรนพรัตน์  คูณโท

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรทศพล  สังฆสา

๗/๐๖/๒๕๔๖

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุรศักดิ

์

 บัณฑิต

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรสรายุทธ  บุญหว่าน

๔/๑๐/๒๕๔๖

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรปฐมพงศ์  ไชยพันโท

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรสมหวัง  ตะบัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรปรีชาฌาน  งามรูป

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรชาตรี  ทำดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรศุภโชค  พันธุ์คำ

๒/๐๙/๒๕๔๗

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธีรวัฒน์  ติระบาล

๒/๐๗/๒๕๔๘

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรปริภัณฑ์  จันทะมัน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรสมโชค  เชษฐา

๗/๐๕/๒๕๕๐

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พันธุ์คำ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

 มณีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรเกียรติยศ  ศรีสุวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรทศพร  สายแวว

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 รอยทะยาน

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรศรายุทธ  ทองเนือ

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรกฤษมงคล  นาคเกตุ

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรธนากร  สุดยอด

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรสุระศักดิ

์

 มีศีล

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

 มหาวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรประเวศ  สีสำอาง

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรธีระพล  ศรีชามก

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรชญานนท์  แดงโสภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรกฤษฎา  แสงเพชร

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรยศพัฒน์  มาลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรวีระชัย  พันธ์น้อย

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรภาณุพงษ์  บุญโสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรเด่นดนัย  อุนาพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรธนกฤต  ผาสุก

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรถาวร  สดชืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรธนาศักดิ

์

 แสนสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรชิราวุธ  บึงใส

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรอัมรินทร์  จันอาจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรอัจฉริยะ  สุขเกษม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรอุทิศ  ชาวนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรอัครพล  พึงพบ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรภาณุวัฒน์  ใจภักดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรเทพฤทธิ

์

 คำรังษี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรนพรัตน์  แสงใส

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรศรายุทธ  ทองวรณ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรสนธยา  เงาศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรรุ่งตะวัน  สืบอ้วน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระวีระ เตชสิริ ถ่าจ

๑๐/๐๖/๒๕๒๘ ๑๓/๑๐/๒๕๔๘

ศรีประดู่  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรบุนล้อม  ลัดตะนะลังสี

๐๖/๑๒/๒๕๓๙

 ศรีประดู่  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรพีระพล  กงใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

 ศรีประดู่  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรเดช  ศรีไสว

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

 ศรีประดู่  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรศราวุธ  พรมสีนวล

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีประดู่  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรพุฒิพงศ์  ธงชัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีประดู่  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรธนเดช  บุญล้อม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีประดู่  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรสุวรรณ  ศรีอาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีประดู่  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระอนันต์ อานนฺโท อ่อนอัฐ

๒๔/๑๐/๒๕๐๘

๗/๔/๒๕๕๙
สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระไพรี อตฺตสาโร ดีดวงพันธุ์

๑๘/๐๗/๒๕๐๐ ๐๗/๐๖/๒๕๒๔

สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระพนมเทียน สารภาโค ภาคะ

๒๐/๐๓/๒๕๒๔ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรคม  ศรีสมุทร

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรธนวัฒน์  แก้วสง่า

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

 สารพัฒนึก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรวิษณุ  ร่มเมือง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรพิพัฒน์  ศรีวิชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรกิตติพิชญ์  พินิจศักดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรนราธร  บุญลือ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรศรัณย์  ปริวัฒร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรเกษมศักดิ

์

 ลาพิมพ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรณัฐวุฒิ  สายงาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรอภิชาต  บาชิ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรเบญจพล  อุดมสุข

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรวัฒนา  พันธมาต

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรธนพล  พิมพิทอง

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรปติ  รักษาสัตย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรภานุพงษ์  จันสด

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรอัษฎาวุธ  ทอนไธสง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรธนากร  ชืนตา

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระอนิรุท จนฺทวํโส ยิมสงบ

้

๑/๐๒/๒๕๒๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

หลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๑๑

พระไพสินฬ านงฺกโร อยู่เย็น

๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

หลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๑๒

พระวสันต์ วิชโย จารย์เขือง

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๑๓

พระฤทธิเกียรติ มงฺคโล มาลาอุตม์

๑๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๑๔

พระเกรียงไกร ปฺาวุฑฺโฒ เชือสะอาด

้

๒๒/๐๘/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กระโสบ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๑๕

พระสิทธิชัย ิตสาโร ธรรมาเกตุ

๐๑/๐๓/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กระโสบ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๑๖

พระธวัชชัย จนฺทวํโส คำเติม

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กระโสบ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๑๗

พระมานพ ธนปฺุโ ประสานพิมพ์

๕/๐๑/๒๕๒๘ ๘/๐๗/๒๕๕๙

กุดลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรพรชัย  แสนทวีสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 กุดลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๑๙

สามเณรเอกราช  วงษศ์หอม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 กุดลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรปยะพงษ์  พงษ์สุทธิ

์

๔/๐๔/๒๕๔๗

 กุดลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๒๑

พระสมชาย านวุฑฺโฒ อรการ

๑๗/๐๔/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นาคำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๒๒

พระศาสตรา ปฺาวโร สายชาลี

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

นางิว

้

 

อบ ๔๑๕๙/๐๑๒๓

พระสิทธิชัย กิตฺติคุโณ จารุพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

นางิว

้

 

อบ ๔๑๕๙/๐๑๒๔

พระโชคชัย าณธโร ธาระวงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๓๑
๙/๐๓/๒๕๕๙

ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๒๕

สามเณรจตุพล  รักษ์พงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรขจรศักดิ

์

 ประเสริฐสังข์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรธีรภัทร์  มนัส

๒๕/๒/๒๕๔๔

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๒๘

สามเณรภูริภัทร  บุญพงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๒๙

สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 สิงห์สาธร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 ปากนำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรสุรศักดิ

์

 ชุมเสนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๓๑

สามเณรเจษฎา  เชือโชติ

้

๕/๐๙/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๓๒

สามเณรอานนท์  ธงกลาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๓๓

สามเณรกริสนัย  สมัครการ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๓๔

สามเณรกฤษฎาภรณ์  แก้วดวงงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๓๕

สามเณรนัณฐวุฒิ  ชืนบาน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๓๖

สามเณรภิสิทธิ

์

 แก่นกายศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๓๗

พระรินทอง านิสฺสโร ประสานพิมพ์

๑๕/๐๙/๒๕๑๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ผาแก้วน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๓๘

พระพนม านวีโร ศรีพิกุล

๓๐/๐๖/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ผาแก้วน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๓๙

พระสุเมธ สุเมโธ บุญมี

๑๓/๐๓/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางลุ่ม  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระสมศักดิ

์

โชติโก ยืนยาว

๑๕/๐๔/๒๔๙๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ไร่น้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๔๑

พระไกรศรี กตปฺุโ ฉายวรรณ์

๓/๑๒/๒๕๑๓ ๕/๐๕/๒๕๕๘

หนองมะนาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๔๒

พระอลงกร ธนโลโก เจริญดี

๑๓/๐๔/๒๕๑๑ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ก้านเหลือง  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๔๓

พระศักดิจินดา

์

ถาวโร โสภา

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ก้านเหลือง  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๔๔

สามเณรศิระศักดิ

์

 คำตา

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

 ก้านเหลือง  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๔๕

พระพวน ธมฺมทีโป สีละ

๐๕/๐๖/๒๔๙๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

ขามเทิง  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๔๖

พระนวนจันทณ์ จนฺทาโภ มุระภา

๐๑/๑๐/๒๕๑๗ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

ขีเหล็กนอก

้

 

อบ ๔๑๕๙/๐๑๔๗

พระณัฐพล ติกฺขาโน พิมพ์หล่อ

๒๒/๑๒/๒๕๓๓ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

ขีเหล็กใน

้

 

อบ ๔๑๕๙/๐๑๔๘

สามเณรศรายุธ  อาจพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๔๙

สามเณรยุทธการ  ศรีอ่อน

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรธวัฒน์ชัย  ต่ออำนาจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๕๑

สามเณรพงสิทธิ

์

 อินทรสิงห์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๕๒

สามเณรธนนชัย  คำโส

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๕๓

สามเณรสุดยอด  แสงแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๕๔

สามเณรเขตโสภณ  ต้นเกษ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๕๕

สามเณรวีระชัย  ปอมหิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๕๖

สามเณรคุณากร  ทันเต

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๕๗

สามเณรณัฐวุฒิ  ศรีโครต

๓๑/๑/๒๕๔๗

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๕๘

พระอุทัย ชาคโร ชำนาญเวช

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตำแย  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๕๙

พระปยะณัฐ ถาวโร มะณีย์

๑๗/๐๙/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ตำแย  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระศักดิชาย

์

กนฺตสีโล แว่วงาม

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งคำไผ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๖๑

พระณัฐวุฒิ านุตฺตโร การกล้า

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งคำไผ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๖๒

พระบงกช โกวิโท แหลมฉลาด

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๖๓

พระภัทราวุธ กตฺสีโล วงศ์โสภา

๐๑/๐๒/๒๕๒๕ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๖๔

พระธนภัทร ชาคโร ผาสุก

๒๕/๐๖/๒๕๒๘ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

บ้านหนองหว้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๐๑๖๕

พระมานิตย์ วิสารโท กิงวัน

่

๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๖๖

พระประวิทย์ ขนฺติโก ภาคศิริ

๐๑/๑๐/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๖๗

สามเณรธนพนธ์  ภูมิศิริ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

 บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๖๘

พระภัทรพงษ์ ขนฺติโก เหมัษฐิติ

๑๕/๐๖/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปลาดุก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๖๙

พระจำเนียน ิตวํโส นนท์ศิร

๑๘/๐๑/๒๕๑๖ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระวีระพล ลพิวโร มะลิ

๑๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๗๑

สามเณรพัชรพล  ถาวร

๒๔/๔/๒๕๔๕

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๗๒

สามเณรชวนเจริญ  เทพารักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรญาณพงศ์  แก้วศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรปกรณ์  ชำนาญเวช

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๗๕

สามเณรวันชัย  แก้วศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๗๖

สามเณรภิญโญ  บัวเขียว

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรหาญณรงค์  ตาบุตรศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๗๘

สามเณรพีรพัฒน์  มากเหลือ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๗๙

สามเณรชาตรี  บุญยง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรณัฐวุฒิ  หอมเย็น

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๘๑

สามเณรธัญญา  พุ่มจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๘๒

สามเณรชนะชัย  ศิริโฉม

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๘๓

สามเณรณัฐวุฒิ  มินสี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๘๔

พระนพรัตน์ ถาวโร นามประสพ

๐๘/๑๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๑๘๕

พระธีรพงศ์ กิจฺจสาโร สบายใจ

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองควายน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๘๖

พระศรสิทธิ

์

สุจิตฺโต สายแว

๑๒/๐๑/๒๕๒๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองแต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๘๗

พระอธิวัฒน์ ปภสฺสโร วงศ์ที

๒๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองแต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๘๘

พระบุญมา โชติวโร บุญนำ

๑๔/๐๔/๒๔๙๘ ๒๗/๐๔/๒๕๕๓

หนองปลาปาก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๘๙

พระประยุทธ์ วรธมฺโม ดาดวง

๒๑/๐๔/๒๕๒๖ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

หนองปลาปาก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระนนทนันท์ กุสโล นนทวี

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

หนองปลาปาก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๙๑

สามเณรราเมศวร์  เสนานนท์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 หนองปลาปาก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๙๒

สามเณรคมจิตร  วงค์นะที

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 หนองปลาปาก  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๙๓

พระสุรสิทธ์ อานนฺโท จิตสิงห์

๑๔/๐๖/๒๕๑๓ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

หัวเรือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๙๔

พระเกริกฤทธิ

์

กตสาโร วันดี

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวเรือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๙๕

พระเจษฎากร ปโมทิโต จีนวงศ์

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวเรือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๙๖

สามเณรนครินทร์  
การินโตศิริไพศาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

 หัวเรือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๙๗

สามเณรวีรพล  ลำเลียง

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 หัวเรือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๙๘

สามเณรวิชิตชัย  จันจุฬา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 หัวเรือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๑๙๙

สามเณรปรีชา  จันไท

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 หัวเรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระสมโรจน์ โชติโก ขันธเกษ

๑๔/๗/๒๕๒๔ ๒๕/๖/๒๕๕๙

คูเดือ

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระจักรพรรดิ

์

าณวีโร วงพิมล
๙/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

คูเดือ

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรภูวเรศ  เศษภูเขียว

๒๕/๔/๒๕๔๗

 จานตะโนน  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรเธียรธีรภัทร  บุญสิงห์

๒๒/๑/๒๕๔๓

 ดงบัง  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรภูวนัย  ศรไชย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 ดงบัง  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระนภพล วิสุทธจิตฺโต ศิลาโชติ

๓๑/๗/๒๕๐๐ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระนฤมิตร กิตฺติปฺโ ชูญาติ

๑/๑/๒๕๑๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรจักรกฤษณ์  ขันคำ

๓๐/๑/๒๕๔๕

 ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรพัชรพล  สุพล

๔/๔/๒๕๔๕
 ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรจักรพรรดิ  สุขศีล

๙/๘/๒๕๔๕
 ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรปฏิภาน  มณีสุข

๑๔/๔/๒๕๔๗

 ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๑๑

พระปญญา สุจิตฺโต ทวีสุข

๒๙/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๓/๒๕๕๙

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๑๒

พระสุขสันติ สุภาจาโร จันทิมาต
๓/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๑๓

พระกมล กนฺตสีโล ทุมทอง

๒๔/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๑๔

พระสุรศักดิ

์

านธโร เงาเพรช

๓๐/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๑๕

สามเณรศรายุทธ  บุญรักษา

๑๕/๓/๒๕๔๗

 บูรพาพิสัย  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๑๖

พระศฤงคาร ธนิสฺสโร พานเงิน
๓/๗/๒๕๓๖ ๖/๖/๒๕๕๘

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๑๗

พระสุขสันติ ขนฺติธมฺโม ชนกคุณ

๒๔/๑/๒๕๓๗ ๑๒/๓/๒๕๕๙

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๑๘

พระพรรณนา ปฺาพโล ขจรวงค์

๒๖/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๕/๒๕๕๙

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๑๙

พระบุญทัน านวีโร เดือนไทยสงค์

๑๔/๘/๒๕๑๑ ๑๒/๗/๒๕๕๙

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระวันชัย ผลาโน วงศ์สุนาก

๒/๖/๒๕๒๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๒๑

พระศราวุฒิ อนุตฺตโร ศิริภักดิ

์

๔/๗/๒๕๑๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๒๒

พระชาญชัย านวุฑฺโฒ โคตรขาว

๒๓/๑/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๒๓

พระสุทธิศักดิ

์

านวโร พาชอบ
๑/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๒๔

สามเณรสมัย  รอดคำผุย

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 สำลาก  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๒๕

พระสุเทพ ธมฺมทีโป บูรพา

๒๕/๖/๒๕๒๕
๒/๓/๒๕๕๙

หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๒๖

พระอิสรา ธมฺมธโร แก่นการ

๑/๑๐/๒๕๓๑
๓/๓/๒๕๕๙

หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๒๗

พระสิธิพงศ์ สุเมโธ โดรตไฟแสนจ
๗/๑/๒๕๒๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๒๘

พระณัฐวัตน์ กตปฺุโ สมณะเกษมพงศ์
๔/๑๐/๒๕๒๘ ๒๖/๗/๒๕๕๙

หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๒๙

สามเณรพุทธศร  สุ้ยมณีพันธ์

๒๗/๕/๒๕๔๑

 หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรภุมรินทร์  วรจักร์

๘/๕/๒๕๔๔
 หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรนันทวัฒน์  ศรีสุราช

๒๓/๙/๒๕๔๖

 หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๓๒

สามเณรพนมฤทธิ

์

 แก้วนาวงษ์

๒๗/๓/๒๕๔๗

 หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๓๓

สามเณรอัษฎาวุธ  มูลโมกข์

๑๖/๗/๒๕๔๗

 หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๓๔

สามเณรชลธี  ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๔/๒๕๔๘

 หนองแกใหม่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๐๒๓๕

สามเณรอนุวัฒน์  มูลโมกข์
๕/๗/๒๕๔๙

 หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๓๖

สามเณรปรเมศว์  บุญสาลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 หนองจาน  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๓๗

พระสมจิต สมจิตฺโต รุ่งเรือง

๑๐/๗/๒๔๘๑
๒/๘/๒๕๕๕

โกศรีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๓๘

พระวิฑูรย์ สฺทฺธิจิตฺโต บุญงาม

๑๖/๑๒/๒๕๒๖
๒๕/๓/๒๕๕๙

โกศรีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๓๙

พระสุดตา ฉนฺทสาโร ขุนทอง

๑๕/๕/๒๔๘๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โกศรีวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระกรวิท ิตวํโส โมลานิล

๗/๑๐/๒๕๓๕ ๒๑/๒/๒๕๕๘

คันธวารี  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๔๑

พระสุนทร ปสนฺโน มาศนาเรือง

๑๘/๓/๒๕๒๙ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ไชยธราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๔๒

พระวัชรพล วิจิตฺตธมฺโม พันเอ็ด

๒๗/๗/๒๕๓๗ ๑๑/๔/๒๕๕๙

ไชยธราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๔๓

พระศักดิดา

์

ิตธมฺโม มัศยามาศ

๑๔/๒/๒๕๓๒ ๑๓/๔/๒๕๕๙

ไชยธราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๔๔

พระรัตนพนธ์ อนาลโย ทดแทน

๑๗/๑๒/๒๕๓๗
๑๓/๔/๒๕๕๙

ไชยธราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๔๕

พระจตุพล กิตฺติสมฺปนฺโน สลักทอง

๑๗/๒/๒๕๓๘ ๑๓/๔/๒๕๕๙

ไชยธราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๔๖

พระสุริยา ติกฺขาโน ขุนชัย

๑๓/๑๒/๒๕๒๖
๒๖/๓/๒๕๕๙

ธัญุตตมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๔๗

พระสัมฤทธิ

์

สนฺตจิตฺโต โกมลพันธ์

๒๗/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ธัญุตตมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๔๘

พระวิจิตร ติกฺขวีโร มัฐผา

๑๖/๑๒/๒๔๗๓
๐๒/๐๖/๒๕๕๘

บ้านโนนมะเขือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๔๙

พระเคน ฉนฺทธมฺโม เทียมทัศน์

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

บุบผาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระนวพันธ์ กนฺตปฺโ บัวดี

๑๒/๑๐/๒๕๓๕ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

บุรีรมย์  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๕๑

พระอุดม อคฺคธมฺโม เทียมทัศน์

๑๘/๐๔/๒๔๙๗ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

ปฐมวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๕๒

พระตุ๋น ิตาโณ สุภาศรี

๒๙/๐๙/๒๕๒๐ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

ปฐมวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๕๓

พระพิพัฒน์ อคฺคปฺโ บุญภา

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปฐมวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๕๔

พระปรมาศักดิ

์

ปยสีโล บัตตรัย

๓/๑๑/๒๕๑๘
๒/๔/๒๕๕๙

ปาศิลาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๕๕

พระธนรัตน์ ธมฺมวโร บัตตรัย
๘/๑/๒๕๒๓ ๒/๔/๒๕๕๙

ปาศิลาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๕๖

พระศิริศักดิ

์

อตฺตโม ล้อมพรม

๑๓/๑/๒๕๑๑
๙/๖/๒๕๕๙

ปาศิลาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๕๗

พระบุณรักษ์ ภูริปฺโ ศรีบุรินทร์

๑๔/๐๒/๒๕๒๐ ๑๒/๐๑/๒๕๕๗

รวมไทย  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๕๘

พระอัสดา อานนฺโท ณพนม

๑๗/๑๒/๒๕๓๘

๘/๔/๒๕๕๙
วังนอง  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๕๙

พระสายศิลป สุทฺธปฺโ ทำนุ

๑๒/๐๖/๒๕๒๔ ๒๕/๐๒/๒๕๕๘

ศรีเชียงใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๖๐
พระจันที ภูริปฺโ พึงพรม

่

๒๘/๑/๒๕๑๗ ๑๖/๓/๒๕๕๔

ศรีบัวไข  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๖๑

พระสาธิต เอกวณฺโณ รูปแกะ

๑๗/๐๘/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘
ศรีสมบูรณ์แหลมทอง

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๖๒

พระวิชิต กนฺตสาโร คล่องแคล่ว

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
ศรีสมบูรณ์แหลมทอง

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๖๓

พระภาณุพงศ์ ภูริปฺโ โสมเกตริน

๒๒/๙/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๖๔

พระสังคม อคฺควโร ทองดวง

๑๐/๑/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๖๕

พระแดง ิตสีโล ชินภาคน์

๒๕/๐๘/๒๕๐๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

สองคอน  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๖๖

พระบุญชู โกวิโท ใจหนัก
๙/๒/๒๕๓๐ ๔/๔/๒๕๕๙

หนองหว้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๖๗

พระโพบุนยัง ธนปฺโ สุพาสิด

๒๐/๐๕/๒๔๙๕ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

อรัญญวาสี  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๖๘

พระศรชัย อภินนฺโท โสภาบุตร

๑๘/๒/๒๕๓๙
๙/๓/๒๕๕๙

อินทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๖๙

พระชานนท์ อคฺคปฺโ ปาสา

๑๖/๐๖/๒๕๓๘
๒๐/๓/๒๕๕๙

อินทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๖๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระอ่อน ิตธมฺโม ภูตะเวช

๑๕/๑๒/๒๕๑๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

อินทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๗๑

พระปยณัฐ จารุธมฺโม พิลาจิตร

๒๕/๐๕/๒๕๓๖
๑๔/๕/๒๕๕๙

อินทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๗๒

พระสาคร อภิชาโน สีเข้ม

๑๕/๔/๒๕๒๗ ๑๕/๑/๒๕๕๙

อุดรภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๗๓

พระวินัย กิตฺติสาโร ทองปด

๕/๑๒/๒๕๐๔
๒/๓/๒๕๕๙

อุดรภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๗๔

พระกงศรี กตสาโร กำพุธ

๓๑/๑/๒๕๒๐ ๑๗/๔/๒๕๕๙

อุดรภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๗๕

พระบุญหลาย ฉนฺทโก เฟองน้อย
๑/๔/๒๕๓๒ ๒๐/๗/๒๕๕๙

อุดรภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๗๖

พระหนูอาด อธิปฺโ บุญทัน

๑๗/๐๕/๒๔๘๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

นาหว้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๗๗

พระธีรเดช ชาครธมฺโม โกศีลวิตร

๐๑/๑๑/๒๕๓๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

ชัยภูมิการาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรอเนก  สารีรมย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

 ชัยภูมิการาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๗๙

สามเณรภารดร  อินทภูติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยภูมิการาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรณัฐพงษ์  ประเสริฐพงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

 ชัยภูมิการาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๘๑

สามเณรกฤตนัย  ชารี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 ชัยภูมิการาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๘๒

พระสันติสุข ถิรธมฺโม อ้อยที

๑๗/๑๐/๒๕๒๔

๑๓//๒๕๕๒
ดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๘๓

พระบุญสนอง กตปฺุโ ลุมภู

๑๔/๑๐/๒๕๒๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๘๔

พระปารเมศ ปริปุณฺโณ ไหว้ครู

๑๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๒๘๕

พระคำพัน ธมฺมจาโร เสนาใหญ่

๑๐/๐๙/๒๕๓๒ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙
ดาวคะนองพุทธาราม

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๘๖

พระสุธร สุนฺธโร นามวงษา

๒๒/๑๒/๒๕๒๕
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๘๗

พระอนุชา เตชปฺโ สาโสม

๑๔/๐๗/๒๕๓๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๘๘

พระภัทรกร กิตฺติปฺโ สรไชยากร
๑/๑/๒๕๓๓

๒๘/๐๗/๒๕๕๕ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๘๙

พระศุภโชติ สีลภลโณ บุญมา

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๘/๒๕๕๗ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระอัศวิน อรุโณ พะสะหวัด

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๙๑

พระคำพูน านวโร พรมเสน

๒๐/๐๔/๒๕๓๑ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๙๒

พระพงศ์สุระ ปฺาพหุโล สุดไกร

๑๙/๐๘/๒๕๒๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๙๓

พระวรกิตติ

์

กิตฺติวโร วันประภา

๑๕/๐๒/๒๕๑๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๙๔

พระชินวัตร มหาวีโร ทองไทย

๑๗/๐๓/๒๕๓๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๙๕

พระยงยุทธ สุมโน ศิริผลา

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๙๖

สามเณรมะโนลม  วิไลสุก

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๙๗

สามเณรณรงค์  ชาภิพักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๙๘

สามเณรรัตนขวัญเมือง  คำเหลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๒๙๙

สามเณรจักรกฤษณ์  ทีรวม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรแก้วอุดอน  สุภานิรักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรสุขใจ  สุภานิรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรสายัณห์  สุดเต้

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 จำปาศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรณัฐวุฒิ  ภูพิษ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรปรมินทร์  ศรีบุระ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๐๖
สามเณรวรจักร  บุญยัง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระมงคล กิตฺติโสภโณ พลเสนา

๐๘/๐๑/๒๕๑๑ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

นาดี  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระบัญชา ธมฺมวโร ใจยาว

๒๕/๐๖/๒๕๓๑ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

นาดี  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระเจียม าณทีโป คำแดง

๐๕/๐๔/๒๔๘๕ ๓๐/๐๘/๒๕๕๖

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระอาคม อภิปุณฺโณ รุ่งเรือง

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๑ ๒๔/๐๒/๒๕๕๗

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๑๑

พระสมจิตร สมจิตฺโต ไชยวัฒน์

๑๓/๐๙/๒๕๑๐ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๑๒

พระไชยา วิสุทฺโธ ยุตวัน

๒๙/๑๑/๒๕๒๑ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๑๓

พระสมชาย ธีรวํโส วงศ์เสนา

๐๙/๐๓/๒๕๒๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๑๔

พระหอมหวน ติสฺสวโร แก้ววงษา

๐๕/๐๓/๒๕๒๐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๑๕

พระนิวัฒน์ เตชธมฺโม พรำนัก

๑๑/๑๐/๒๕๒๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๑๖

พระอารมณ์ นริสฺสโร ดวงจำปา

๒๒/๐๓/๒๔๙๔ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๑๗

พระศราวุฒิ านุตฺตโร นันตะวัน

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๑๘

พระวิสิษฐ์ วิเสสคุโณ ยอดเพชร

๒๗/๐๗/๒๕๐๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๑๙

พระวีรัตน์ โชติปฺโ จันทา

๑๖/๐๙/๒๕๒๖ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระธีรวุฒิ โชติปฺโ โสภา

๐๘/๐๘/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๒๑

พระไฟรัช โชติธมฺโม ก็เพิมสุข

่

๑๑/๐๖/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๒๒

พระธนพล พลธมฺโม คำแดง

๐๔/๐๔/๒๕๑๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๒๓

พระจิรณัฐวัฒน์ ธมฺมวโร ปาสาบุตรสรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๒๔

พระอนุชัย คุณากโร หลุ่มกุ

๐๔/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๒๕

พระแสวง ิตกุสโล วงศ์สุช

๒๘/๐๙/๒๔๙๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

นาสนาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๒๖

พระคำภา กตทีโป รักษาศรี

๒๙/๔/๒๔๙๕
๙/๓/๒๕๕๙

นาฬกาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๒๗

พระกรวิชญ์ ปฺาพโล ทานุมา

๑๘/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาฬกาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๒๘

สามเณรวชิระ  ผลคำ
๓/๑/๒๕๔๔

 นาฬกาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๒๙

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 จันทวี

๑๗/๘/๒๕๔๒

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๓๐
สามเณรภานุพงศ์  ปถมา

๒๙/๘/๒๕๔๕

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๓๑

สามเณรนิพล  ใหญ่รัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๓๒

สามเณรศุภณัฐ  ธงฤทธิ

์

๑๓/๒/๒๕๔๖

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๓๓

สามเณรทินกร  บุญเทียน

๒๓/๙/๒๕๔๖

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๓๔

สามเณรเจษฏา  แสงฉาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๓๕

สามเณรธนพัฒน์  ภูนาเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๓๖

พระปานตะวัน จีรธมฺโม แก้ววิลัยศักดิ

์

๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๓๗

พระตุกหลิก ขนฺติภาโร เจริญสุข

๙/๐๕/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๓๘

พระวิทยา ชยวุฑฺโฒ บัวพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๑๙ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๓๙

พระประสิทธิ

์

จารุวํโส สำเนานวน

๘/๑๐/๒๕๓๔
๓/๑/๒๕๕๙

บูรพา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระสุริยันต์ ตาณกโร วะยะลุน

๐๘/๐๒/๒๕๑๐ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๑

พระแก่น สุภทฺโท คงพร้อม

๑๐/๒/๒๕๓๓ ๒๕/๒/๒๕๕๙

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๒

พระอนุชา กิตฺติาโณ โอดประภัย

๑๐/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๔/๒๕๕๙

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๓

พระพิทักษ์ วราโน แก้วเพชร

๓๑/๐๘/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๔

พระหาญ ติสสฺวโร หอมนาน

๑๓/๐๑/๒๕๐๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๑

ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๕

พระสุพล ิตธมฺโม ดอกปาน

๑๖/๐๘/๒๕๑๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๖

พระชุติพนธ์ อุชุโล จันทชารี

๑๗/๐๔/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๗

พระอานนท์ อภินนฺโท ผาแอ

๑๘/๐๓/๒๕๒๖ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ปาแสนสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๘

สามเณรพุดสวาท  สิงสติ
๓/๔/๒๕๓๙

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๙

สามเณรแสงดาว  โพธิราช
๕/๔/๒๕๔๐

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๐
สามเณรทองจันทร์  สิงห์เจริญ

๕/๔/๒๕๔๓
 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๑

สามเณรคม  สายแก้ว
๕/๙/๒๕๔๖

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๒

สามเณรอภิภวัส  อินทร์ชาติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๓

สามเณรสินทวี  ทองทับ

๓/๑๒/๒๕๔๖

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๔

สามเณรสุนัน  มหาธิราช
๔/๔/๒๕๔๙

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๕

พระอุดมทรัพย์ ธมฺมปาโล พุทธาทาป
๑/๓/๒๕๓๓ ๑๐/๒/๒๕๕๙

โพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๖

พระอรรถพล ธมฺมจาโร ไตรทิพย์รัตน์

๑๐/๒/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๗

พระภุชงค์ จนฺทสาโร ไชยจักร์

๑๒/๐๖/๒๔๘๙

๙/๗/๒๕๕๗
โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๘

พระสายสิน อาภสฺสโร บุดดาเคย

๒/๐ภ/๒๕๒๑ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๙

สามเณรธวัชชัย  ทองลิมสุด

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระเสกสรร านุตฺตโร โพธิสาร

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖

โพธิศรีสว่าง

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๖๑

พระอนงค์ศักดิ

์

ถานิโย คูณมี

๐๔/๐๒/๒๕๑๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๕

โพธิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๖๒

พระกู้ศักดิ

์

านวโร แหวนวงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๐๘ ๒๖/๐๔/๒๕๔๑

วังม่วง  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๖๓

พระวิชัย วรปฺโ เสือโห้

๑๐/๐๕/๒๕๐๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๕

วังม่วง  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๖๔

พระถาวร ทินฺนวโร วงศ์พรมมา

๐๑/๐๓/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วังม่วง  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๖๕

พระเสาร์ สุจิตฺโต กาเผือก

๐๗/๐๑/๒๔๗๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วังม่วง  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๖๖

พระวินัย สนฺตจิตฺโต ไชยสุริยงค์

๑๕/๐๔/๒๕๒๖ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

สว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๖๗

พระอัศนี กตปฺุโ สอนฆะทา

๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

สว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๖๘

พระสุวรรณ นาควโร ประสมพลอย

๑๕/๑๐/๒๕๐๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

สว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๖๙

พระดนตรี กนฺตวีโร เหมแดง

๐๕/๑๑/๒๕๑๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระศุภชัย ชยสุโภ ทองลิมสุด

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๗๑

พระรังษี ิตธมฺโม แก้วคูณ

๓/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๒/๒๕๕๙

สว่างอารุณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๗๒

พระอัฏฐพล เตชวโร ปรีชานัฐเกียรติ

๑๖/๗/๒๕๒๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สว่างอารุณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๗๓

พระเวช จตฺตมโล สายทอง

๒๐/๘/๒๕๓๔ ๒๐/๗/๒๕๕๙

อรุณธราราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๗๔

พระวิรชัย ถาวโร บุญฉวี

๐๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

อรุณสวัสดิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๓๗๕

พระชัยณรงค์ โชติธมฺโม แรกเรียง

๑๐/๐๙/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๗๖

พระยงยุทธ มหาวีโร ล้อมพรม

๑๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๗๗

พระมนัส ขนฺติธมฺโม วิชาชาติ

๒๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๗๘

พระนิตินัย กนฺตวีโร จารุตัน

๒๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๗๙

พระสิทธิศักดิ

์

สุทฺธาโณ เหล่าบุญมา

๐๕/๐๔/๒๕๒๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

อูบมุง  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระวิทย์ โชติโก บุดดาจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๑๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

กุดกะเสียน  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๘๑

พระพิชัย ปฺาโท ทองสลับ

๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

กุดกะเสียน  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๘๒

พระชิดชัย สุจิตฺโต ตันประเสริฐ

๑๘/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๕๙

กุดกะเสียน  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๘๓

พระอำนาจ เตชธมฺโม บุปผาวงค์

๒๐/๐๑/๒๕๑๒ ๐๙/๐๓/๒๕๕๓

กุดผักตบ  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๘๔

พระสุพจน์ สุวโจ ศิริพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๑๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กุดผักตบ  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๘๕

พระเกรียงศักดิ

์

ิตสทฺโธ บำบัตร

๑๓/๐๕/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กุดผักตบ  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๘๖

สามเณรขจรศักดิ

์

 พลทา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 กุดผักตบ  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๘๗

พระสมศรี อนุตฺตโร ศรีเมือง

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ขามปอม  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๘๘

พระจารุวัฒน์ ติขิโน สมบัติดี

๑๐/๑๑/๒๕๐๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๘๙

สามเณรปฏิภาณ  ภูธรรมา

๐๒/๐๗/๒๕๔๐

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรนัฐกิต  เกษาพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๙๑

สามเณรสุรศักดิ

์

 ทองสมคำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๙๒

สามเณรกฤษดา  ไชยราช

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๙๓

สามเณรสมพล  พลหินกอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๙๔

สามเณรนัฐพล  คำประวัติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๙๕

สามเณรพรเทพ  หารบุรุษ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๙๖

สามเณรธนพล  พลเมืองศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๙๗

พระวิรัตน์ ฉนฺทโก ศรีภพ

๑๐/๕/๒๕๓๗ ๒๒/๖/๒๕๕๘

เขืองใน

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๓๙๘

พระยุทธ ยุทฺธสุภทฺโท บุญชัย

๑๕/๐๑/๒๔๗๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๒

ดู่น้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๓๙๙

พระประวิทย์ ขนฺติโก บุญภิรมย์

๐๕/๑๒/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ดู่น้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระอนุชา สุชาโต สัมนิตย์

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระพรรดิธิราช

์

ชินฺโน สืบเนือง

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเค็ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรศุภโชค  ภาระการ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 บ้านนาดูน  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๐๓
สามเณรอิทธิชัย  ทองทวี

๒๕/๔/๒๕๔๓

 บ้านนาดูน  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระธนกฤต โชติโก สมพงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบัว  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระสุทธิชา มหาลาโภ เจริญผล

๒๐/๑๐/๒๕๐๙ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

ศรีสุข  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระบพิธ สุภทฺโท พลรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ส้มปอย  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระเอียรเทพ ติสาโร โคตรพันธ์

๑๕/๗/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระอภิชาต อธิปฺโ การบรรจง

๖/๖/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๕๙
สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระสถาพร สีลเตโช บุญศิลป

๖/๘/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๕๙
สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระวรวุฒิ ปภากโร ปดเต

๑๐/๓/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๑๑

พระชนะ ชนโย สืบแสน

๑๓/๐๑/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๑๒

พระสัญชัย สฺชโย จันทร์อร่าม

๑๐/๐๕/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๑๓

พระเสริมศักดิ

์

สิริคุตฺโต สืบแสน

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๑๔

พระเริงฤทธิ

์

ธมฺมิโก บุญเศรษฐ

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๑๕

สามเณรธีรวัสส์  บุญอุ้ม

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๑๖

พระหนูเล็ก อคฺคปฺโ ภูพวก

๑๒/๐๔/๒๔๘๑ ๑๒/๐๔/๒๕๔๐

หนองหล่ม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๑๗

พระเทพพิทักษ์ ชยานนฺโท ภัควันต์

๒๗/๐๔/๒๕๒๐ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

ท่าค้อ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๑๘

พระศักดินรินทร์

์

ขนฺติธโร ชูเนตร

๐๕/๐๔/๒๕๑๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๔

ท่าไห  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๑๙

พระธวัชชัย ปริปุณฺโณ คันทจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๑๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๔

ท่าไห  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระสังเวียน ถาวรจิตฺโต ถาวรพัฒน์

๒๐/๑๒/๒๕๐๕ ๐๑/๐๒/๒๕๕๖

ท่าไห  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๒๑

พระประวิง อภโย จันทร์หอม

๐๑/๐๒/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไห  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๒๒

พระเทริดศักดิ

์

กิตฺติธโร ตระการจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไห  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๒๓

พระณัฐพงน์ สิริจนฺโท แสวงพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไห  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๒๔

พระเฉลิมเกรียติ สิริภทฺโท ตระการจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไห  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๒๕

พระทัศนัย จารุธมฺโม ตระการจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไห  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๒๖

พระจีรวัฒน์ จนฺทวํโส จันทร์เต็ม

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไห  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๒๗

พระเอกชัย จกฺกวโร ภัควันต์

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไห  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๒๘

พระบุญทัน จิรตฺถิโก โอภาพ

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

นามน  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๒๙

พระมงคล มงฺคโล จีนพิทักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

นามน  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระอนุรักษ์ โชติปฺโ ทองคำ

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนจาน  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๓๑

พระวัฒนา วิสารโท อุนาพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนจาน  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๓๒

พระวรวุฒิ อินฺทสโร ทองใทย

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

โนนโพธิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๔๓๓

พระธนาธิป ธนาธิโป หาญแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพับ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๓๔

พระอุทัย จนฺทสาโร กะมะณีย์

๑๕/๐๙/๒๕๐๘ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

บ้านเสียม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๓๕

พระสุรพล ปสนฺโน บุญจริง

๒๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเอ้  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๓๖

พระธนพงษ์ สุมโน หงษ์โต

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ปาจันทราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๓๗

พระวศิน ธีรปฺโ ดาศรี

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาจันทราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๓๘

พระนัทธพงษ์ ณฏวํโส บุญจริง

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาจันทราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๓๙

สามเณรอาทิตย์  ศรีพลาย

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

 ยางน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรคมชาญ  ประกอบแสง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

 ยางน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๔๑

พระบุญจันทร์ กนฺตสีโล ทองใส

๑๐/๑๒/๒๕๐๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๕

สว่างสายชล  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๔๒

พระเตียง อคฺคปฺโ พงษ์สำราญ

๑๑/๐๙/๒๕๐๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

สว่างสายชล  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๔๓

พระนันทศักดิ

์

โสตฺถิโร ทุมมี

๒๘/๗/๒๕๓๘
๒/๖/๒๕๕๙

หนองโน  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๔๔

พระพงษ์สิทธิ

์

โสธโร บุญลือ

๒๙/๓/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองโน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๔๔๕

พระวินัย านิโย ปดภัย

๑๐/๐๓/๒๕๓๕ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองแสง  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๔๖

พระปรัชญา สิริปุณฺโณ พุ่มสะอาด

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองแสง  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๔๗

พระทินกร ชุตินฺธโร แสงงาม

๑๕/๗/๒๕๒๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อัมพวันนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๔๘

พระชโรธร โชตโก ธานี

๑๘/๒/๒๕๑๙ ๒๓/๗/๒๕๕๙

อัมพวันนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๔๙

พระปรีชา โฆสธมฺโม พลพวก

๐๑/๐๙/๒๕๒๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

กลางน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระกมลศักดิ

์

กลฺยาโณ แก่นสาร

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๕๑

พระเกรียงไกร โกวิโท ทวีจิต

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

นาแก้ว  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๕๒

พระสิทธิชัย โชติโก ใจทน

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

นาแก้ว  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๕๓

พระสุชาติ สุชาโต รูปโสม

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

นาแก้ว  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๕๔

พระธีรพล ธีรพโล ปญญาใส

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

บ้านกอก  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๕๕

พระอนุชา ธีรปฺโ ทองประสาน

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

บ้านกอก  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๕๖

พระศิวสิทธิ

์

านิสฺสโร จุปะมะตัง

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

บ้านกอก  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๕๗

พระอัศวิน านงฺกโร ศิริพัฒน์

๐๑/๐๖/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกอก  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๕๘

พระพงษ์ศิริ านวิริโย วรรณสุข

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกอก  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๕๙

พระวีระชาติ วีรชาโต บุญถูก

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกอก  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระลิขสิทธิ

์

คุณากโร ทองคาน

๐๑/๐๗/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโคก  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๖๑

พระวัชร เตชวณฺโณ ชาวไทย

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีบ้านไผ่

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๔๖๒

พระระเด่น ธมฺมรโต เอียงสันเทียะ

๐๑/๐๓/๒๕๑๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ศรีธาตุ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๖๓

สามเณรณัฐพล  ศรีเบญจพฤกษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีธาตุ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๖๔

พระปรีดา ถาวโร อดกลัน

้

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ดินดำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๖๕

พระณรงค์ชัย จนฺทปฺโ ไชยพิมพ์

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ดินดำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๖๖

พระอิทธิชัย จนฺทปฺโ มุ่งหมาย

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

แดงหม้อ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๖๗

พระอนุวัฒน์ จารุวณฺโณ กมลรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

แดงหม้อ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๖๘

พระนิติกร ตปสีโร สิงห์สาย

๐๙/๑๑/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านทุ่ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๖๙

พระสุชาติ านวีโร นิลศิริโก

๑๑/๐๘/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาข่า  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระสถาพร กตปฺุโ จำลองพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาข่า  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๗๑

พระทองสุข สุนฺทโร มุ่งหมาย

๐๙/๑๒/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาข่า  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๗๒

พระพุทธา รกขิโต รักมัน

่

๘/๕/๒๔๙๐ ๒/๗/๒๕๕๙
กุดเรือคำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๗๓

พระพาณิชย์ านวโร สุดโคตร
๘/๒/๒๕๓๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

กุดเรือคำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๗๔

พระภูวนาท อธิปฺุโ สุดโคตร

๒๘/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กุดเรือคำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๗๕

พระเกรียงไกร พุทฺธรกฺขิโต ชมภูประเภท

๒๗/๑๐/๒๕๓๗
๒๐/๗/๒๕๕๙

กุดเรือคำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๗๖

สามเณรเพชรกล้า  ขันธเวช

๑๒/๖/๒๕๔๕

 โขงเจียม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๗๗

สามเณรอลงกรณ์  บุญเกิด

๕ / ๘ /๒๕๔๔

 โขงเจียม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๗๘

พระสิทธิโชค ติกขฺวโร ศรีปด

๒๗/๑๐/๒๕๒๒

๑/๗/๒๕๕๐
ถำคูหาสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๗๙

พระกฤตวิทย์ โพธิวิชฺโช โพธิอ่อน
๖/๘/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ถำคูหาสวรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระไพรัช ภทฺรธมฺโม สืบสาร

๑๓/๒/๒๕๒๒ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ถำคูหาสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๘๑

พระสุเทพ จตฺตสลฺโล พุ่มจันทร์
๘/๔/๒๕๑๘ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ถำเหวสินธุ์ชัย  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๘๒

พระเอกพันธ์ สุรปฺโ ร่มโพธิ

์

๒๑/๓/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บรมคงคา  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๘๓

พระบัวทอง ฉนฺทกาโม โยธาราช

๒๗/๗/๒๔๙๗ ๑๐/๖/๒๕๕๖

บุญธิศาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๘๔

พระมังกร สุจิตฺโต ขาวฟอง

๒๕/๔/๒๕๐๐ ๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๘๕

พระประพงษ์ สุภทฺโท ขาวฟอง

๒๐/๔/๒๕๒๒ ๒๕/๕/๒๕๕๔

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๘๖

พระอภินันท์ ปฺุภาโค ศรีพันธ์

๑๕/๖/๒๕๒๕ ๒๒/๒/๒๕๕๘

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๘๗

พระสีฟอง อภิชาโน ศิริพงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๒/๒๔๙๑ ๒๗/๖/๒๕๕๘

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๘๘

พระชัชชัย กนฺตวีโร ไวยพัฒน์
๓/๒/๒๕๑๘ ๑/๑๒/๒๕๕๘

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๘๙

พระพงษ์บัญฑิต อรินฺทโม บุญทน

๒๖/๑/๒๕๑๘ ๒๕/๒/๒๕๕๙

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระทองเริม

่

สีลทโร โคตรมงคล
๖/๘/๒๕๑๙ ๒๙/๓/๒๕๕๙

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๙๑

พระชาติชาย อาภาทโร อินทสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

๓/๔/๒๕๕๙
โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๙๒

พระศักดิชัย

์

ธมฺมโชโต ศรียา

๓๐/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๙๓

พระดนัย โชติปาโล พินธุโท

๑๙/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๙๔

พระจักกริช อุชุจาโร จิตธรรม

๑๑/๖/๒๕๓๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๙๕

พระนครชัย นาถสีโล สมเทพ
๓/๘/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๙๖

พระนคร นรินฺทโร อาชญาทา

๑๖/๗/๒๕๐๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๙๗

พระนันทะพงษ์ นนฺทโก พุ่มจันทร์

๒๗/๙/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๙๘

พระสมภาร สุรินฺทโร ดาวงษ์

๑๗/๕/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๔๙๙

พระประสิทธิ

์

ปสฺฎโ ทองพุธ

๒๓/๘/๒๕๓๑ ๒๐/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๐๐
สามเณรวิศรุต  จำปาดอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๐๑
สามเณรสุริยัน  พึงดง

่

๒๒/๙/๒๕๔๕

 โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๐๒
สามเณรทรงวิทย์  พึงดง

่

๒/๔/๒๕๔๖
 โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรอนุพันธ์  พึงปา

๒๘/๙/๒๕๔๖

 โพธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระสมชัย มหาปุโ สมจิตร

๕/๑๑/๒๕๐๒
๖/๓/๒๕๕๘

สว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระเลอศักดิ

์

ถาวรสุทฺโธ แสงศรี
๘/๘/๒๔๙๘ ๔/๑/๒๕๕๘

สว่างวารี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระสังทอง เถรธมฺโม มะนาวหวาน

๖/๓/๒๕๒๕ ๑๖/๖/๒๕๕๙

สว่างวารี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระอิทธิพล ถิรโสภโณ พันธ์โสภา

๑๘/๖/๒๕๓๑ ๑๖/๖/๒๕๕๙

สว่างวารี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระศาสตรา สทฺธาธิโก ระวาทชัย

๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๖/๒๕๕๙

สว่างวารี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระสุทธิพงษ์ สนฺตกาโย ดอกสะบา

๒๑/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๖/๒๕๕๙

สว่างวารี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๑๐
สามเณรศตวรรษ  ภูรักษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 สว่างวารี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๑๑

พระเข็มพร ขนฺติโก แว่นระเว

๑๒/๒/๒๔๙๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๑๒

สามเณรโชคอนันต์  เหล่าสาร

๑๑/๙/๒๕๔๔

 สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๑๓

พระจำเนียร จนฺทาโภ ศรีหา

๑๐/๑๑/๒๔๙๐
๑๐/๓/๒๕๕๙

สว่างสมดี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๑๔

พระมานิตย์ มงฺคโล รินทร

๑๖/๗/๒๕๐๖ ๑๐/๓/๒๕๕๙

สว่างสมดี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๕๑๕

พระสุจินดา เตชวโร วงศ์ขันธ์

๒๑/๘/๒๕๓๐ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

สว่างหนองแสง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๑๖

พระเทียนชัย อตฺตสนฺโต ภิมา

๑๗/๗/๒๕๒๐
๔/๓/๒๕๕๙

สว่างหนองแสง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๑๗

พระสมศักดิ

์

สนฺตมโน สุโพภาค

๑๐/๗/๒๕๑๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หลวงปูคำบุนิมิตร  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๑๘

พระปฐมพงษ์ ปภสฺสโร ศรีโท

๒๔/๑๐/๒๕๓๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

หลวงปูคำบุนิมิตร  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๑๙

พระถนอมศักดิ

์

ธีรปฺโ โทนุสินธุ์

๑๔/๗/๒๕๑๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

หลวงปูคำบุนิมิตร  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระเกียงศักดิ

์

สนฺตกาโย คำมัน

่

๑/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๓/๒๕๕๙

ห้วยไผ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๒๑

พระอทิพงษ์ อติพโล บุตรดี

๒๕/๒/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ห้วยสะคาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๒๒

พระดาวร ธมฺมธโร พรมจักร

๑๒/๑๐/๒๕๓๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

ห้วยสะคาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๒๓

พระศรราม กิตฺติโสภโณ อดอุ่นใจ

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

กุดกัว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๕๒๔

พระธงชัย พุทฺธสาโร พลศักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

คำอ้อ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๒๕

พระไพฑูรย์ โอภาโส สุทธิมรรค

๑๐/๐๗/๒๕๒๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

คำไฮใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๒๖

พระพงษ์ศิริ พุทฺธสาโร คตะวงศ์

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

คำไฮใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๒๗

พระวีระชัย ชิตมาโน แสนทวีสุข

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ดงบังใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๒๘

พระชัรมพล จารุธมฺโม ศิริแพทย์

๓๑/๐๕/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงบังใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๒๙

พระอุทิศ ปฺาวโร ไดรวงด์

๐๔/๐๕/๒๕๐๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ดงบังเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระทองดี ถาวโร สุจริต

๐๗/๐๓/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงบังเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๓๑

สามเณรปญญา  เคนแสนโคตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 ท่าเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๓๒

พระชุติเดช จารุธมฺโม ธรรมประดิษฐ์

๐๑/๐๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๓๓

พระมนตรี มคฺคโล เพ็งพวง

๑๑/๐๘/๒๕๒๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๗

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๓๔

พระสมภพ สุจิตฺโต ธูปเศษ

๑๓/๐๗/๒๕๓๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๓๕

พระวุฒิช้ย วรปฺโ จำปานาค

๑๓/๑๑/๒๕๓๖
๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๓๖

พระอภิเดช อภิวณฺโณ นามวงศ์ษา

๒๕/๑๑/๒๕๓๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๓๗

พระวสัน วรปฺโ นามวงศ์ษา

๒๘/๑๐/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๓๘

สามเณรวันชนะ  มุกดาหาร

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

 ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๓๙

พระทองม้วน ธมฺมสาโร สาระพันธ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

โนนสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระพิกุล กตสาโร ศรีอ่อน

๑๑/๐๓/๒๕๓๒ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

โนนสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๔๑

พระธงชัย วารโภ ศรีหมอก

๑๒/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

โนนสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๔๒

พระไทยรัฐ จารธมฺโม วิชัยวงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๓๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โนนสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๔๓

พระนวพล จนฺทสาโร เรืองอ่อน

๒๔/๑๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โนนสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๔๔

พระจรัส ปฏิภาโน คนยัง

๐๕/๑๒/๒๕๐๐ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

บ้านค้อ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๔๕

พระสุริด ปหฏโ คนยัง

๒๔/๑๑/๒๕๑๐ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

บ้านค้อ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๔๖

พระปริญญา อาภากโร มีพิมพ์

๐๙/๐๑/๒๕๓๗ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

บ้านค้อ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๔๗

พระขจิตสร วิชิโต คำมัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๑๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

บ้านแคน  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๔๘

พระโชคชัย โชติปฺโ คงมีธรรม

๑๑/๐๘/๒๕๒๑ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

บ้านแคน  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๔๙

พระบุญรวม วชิราโณ วงศ์ขันธ์

๐๕/๐๙/๒๔๙๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๓

บ้านโอด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระณัฐวุฒิ าณวีโร เรืองอ่อน

๐๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโอด  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๕๑

พระทองดี ปภากโร จันทจิตร

๐๘/๐๕/๒๔๙๓ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

ยางกระเดา  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๕๒

พระประภาส ปุณฺณโก จันทจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ยางกระเดา  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๕๓

พระวิทวัฒน์ วายาโม ใสไชย์

๑๖/๑๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ยางกระเดา  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๕๔

พระมรรคฆวาน มหาวิริโย พรรณเจริญ

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ยางกระเดา  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๕๕

พระธนพล อชิโต บุญอุ่น

๑๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ยางกระเดา  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๕๖

พระธนดล กนฺตาโภ จิมากรจีน

๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ยางกระเดา  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๕๗

พระณรงค์ศักดิ

์

กิตฺติโก สระแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๓๘

๘/๕/๒๕๕๙
ยางวังไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๕๘

พระมินิตร โชติโก ศิริแพทย์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ยางวังไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๕๙

พระเจตริน อุชฺจาโร กุศลศาลา

๐๘/๑๒/๒๕๑๙ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗

วังพระ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๖๐
สามเณรชยุตพงศ์  ส่งเสริม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 สว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๖๑

พระทิณกรณ์ ทินฺนพโล บุญเชิญ

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองหล่ม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๖๒

พระไตรใหญ่ สุธมฺโม บัวใหญ่

๒๒/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

หนองหิน  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๖๓

สามเณรธนวัฒน์  ศรีจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

 หนองหิน  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๖๔

สามเณรโยธิน  โอชา

๒๔/๓/๒๕๔๓

 หนองหิน  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๖๕

สามเณรณรงค์เดช  สุดแสง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

 หนองหิน  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๖๖

สามเณรปกรณ์  สุขมี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

 หนองหิน  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๖๗

สามเณรณัฐพงษ์  กิงมาลา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

 เหล่าแดง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๖๘

พระชลธี ปฺาธโร ทองวร

๑๘/๑๐/๒๕๓๕
๓๐/๖/๒๕๕๙

กุดประทาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๖๙

พระมนตรี สีลสํวโร พิมพาศรี

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๕๙

กุดประทาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระสาคร จนฺทสโร ภาเรือง

๗/๒/๒๕๑๙ ๗/๓/๒๕๕๙
คำครัง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๕๗๑

พระทศพล ทนฺตจิตโต พิมพ์บุตร
๖/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คำครัง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๕๗๒

สามเณรธราเทพ  ไพวัน
๕/๒/๒๕๔๓

 คำครัง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๕๗๓

สามเณรณัฐวุฒิ  รัตนเพชร
๖/๙/๒๕๔๓

 คำครัง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๕๗๔

พระสมาน อภินนฺโท จันทราช

๒/๑๒/๒๔๙๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โนนขาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๗๕

พระสุนันท์ ธมฺมิโก ชุมนวล
๖/๙/๒๕๒๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โนนขาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๗๖

พระวรวุฒิ วรปฺโ ศรีจันทร์

๒๕/๙/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โนนขาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๗๗

พระวัลย์ลพ จารุธมฺโม กลินบัว

่

๗/๘/๒๕๒๒ ๑๔/๙/๒๕๕๔

โนนเค็ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๗๘

พระสมควร คมฺภีรธมฺโม เสมอสุข

๒๗/๓/๒๕๒๑ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ปาพุทธญาณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๗๙

พระเกียรติศักดิ

์

อนุตฺตโร แก้วทน

๒๑/๓/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

ปาพุทธญาณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระฉัตรชัย อภินนฺโท พุ่มจันทร์

๒๒/๓/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาพุทธญาณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๘๑

สามเณรทศพล  สายแวว

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 ปาพุทธญาณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๘๒

พระอรรคศิษฐ์ ชุติปฺโ แสนทวีสุข
๗/๕/๒๕๓๔ ๓/๗/๒๕๕๙

ปาสุธรรมรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๘๓

พระชัยวัฒน์ โชติทตฺโต ทองใบ

๑๙/๗/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

ปาสุธรรมรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๘๔

พระณัฐพล ิติสมฺปนฺโน การบรรจง

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาสุธรรมรังษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๕๘๕

พระพิชิต ปฺาวชิโร สุทธิโชติ

๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาสุธรรมรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๘๖

พระเววิรุต กิตฺติปฺโ ขำอินทร์
๑/๔/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาสุธรรมรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๘๗

พระจำลอง ฌาณวีโร จันทร์พวง

๑๖/๑๒/๒๕๓๗

๘/๖/๒๕๕๙
ศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๘๘

พระปรีชา กิตฺติธโร สุดยอด

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๘๙

พระครรชิต อคฺคธมฺโม เสนาะวาที

๑๕/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๙๐
สามเณรวรเดช  พงษ์พืน

้

๒๕/๖/๒๕๔๖

 ศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๙๑

สามเณรวิชัย  แก้วดวงดี
๓/๑/๒๕๔๓

 ศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๙๒

พระชลายุทธ เตชพโล บัวใหญ่
๑/๙/๒๕๒๗ ๙/๗/๒๕๕๙

สุขสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๙๓

พระสุบรรณ อาภาธโร ห้วยทราย

๓๐/๑๐/๒๕๒๒
๒๗/๓/๒๕๕๖

จันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๙๔

พระวัชรินทร์ าณสํวโร สาโสม
๔/๔/๒๕๓๘ ๘/๕/๒๕๕๙

จันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๙๕

พระแสงอุทัย กตปฺุโ แก้วศรี

๒๙/๙/๒๕๐๐ ๑๔/๗/๒๕๕๙

จันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๙๖

พระไพทูลย์ เตชปฺโ บุญเรือง

๒๖/๘/๒๕๑๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

จันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๙๗

พระทวีศักดิ

์

จนฺทสโร กองแก้ว

๑๖/๓/๒๔๙๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

นาเลิง  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๙๘

พระลิกิต มหาปุโ เชิดชู

๑๗/๘/๒๕๑๕
๕/๒/๒๕๕๙

โนนแฝกใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๕๙๙

พระแสวง จนฺทปฺโ ชูเลิศ
๔/๑/๒๕๐๙

๑๘/๗/๒๕๕๙

โนนแฝกใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระบรรจง คุณวีโร รากแก่น

๑๐/๔/๒๕๑๓ ๖/๐๗/๒๕๕๗

โนนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระณัฐวุฒิ สุเมโธ ธยาธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๓๐
๑๐/๗/๒๕๕๗

โนนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระปนันท์ สุจิณฺโณ ต้นเกตุ

๘/๐๗/๒๕๐๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระศิวดล กตสาโร ภักดี

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๘/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระสา โชติกธมฺโม เทพอาสา

๑๔/๑๐/๒๔๘๕
๒๓/๗/๒๕๕๖

โนนใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระนิกร ปฺาธโร ผ่านเสนา

๒/๓/๒๕๓๒
๒๒/๑๐/๒๕๕๘

บัวทอง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระบุญมี ถาวโร กะพันพล

๙/๘/๒๕๐๕
๑๕/๑๑/๒๕๕๘

บัวทอง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระเสกสรร อนุตฺตโร ตันสุ

๒๕/๘/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙

บัวทอง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระนิยม รติโก บุญเกิด

๑/๘/๒๕๑๘ ๘/๗/๒๕๕๙
บ้านกลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระสมบูรณ์ ปริปฺุโ สังขะโห

๗/๗/๒๕๒๖ ๘/๗/๒๕๕๙
บ้านกลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระวุฒิไกร โฆสิโต วิภาหะ

๕/๒/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
บ้านกลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๑๑

พระหม่อน อนาลโย วงศไชยา
๕/๔/๒๔๘๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๑๒

พระณัฐพล วิสุทฺโธ นามจำปา
๑/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๑๓

พระกล้าหาญ นิปโก บัวขาว

๑๓/๑๐/๒๕๓๙
๑๕/๗/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๑๔

พระธวัชชัย ธมฺมิโก วีระศักดิ

์

๑๐/๒/๒๕๓๙
๘/๗/๒๕๕๙

ปาหมากมาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๑๕

พระวสันต์ คุตฺตจิตฺโต นามวงษา

๑๑/๓/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ปาหมากมาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๑๖

พระทองใบ สนฺตจิตฺโต สมชม

๑๐/๐๕/๒๕๐๐
๒/๐๑/๒๕๕๙

เม็กน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๑๗

พระภูวนัย กิตฺติธโร ยืนนาน

๑๔/๐๓/๒๕๓๔
๒/๐๑/๒๕๕๙

เม็กน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๑๘

พระศิรินันท์ านวโร ราชจันทร์

๒/๐๙/๒๕๓๓ ๒/๐๒/๒๕๕๙

เม็กน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๑๙

พระเกรียงไกร นาควโร ภูมิชัย

๑๒/๑๐/๒๕๓๓
๒/๐๒/๒๕๕๙

เม็กน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๖๒๐
สามเณรชุมพล  ศรีสูงเนิน

๑๕/๓/๒๕๔๔

 เม็กน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๒๑

พระยืน สุเมโธ บุตรพรม

๒๐/๑/๒๕๐๘ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๒๒

พระเสรี ติกฺขปฺโ พันธมาศ

๑๑/๒/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๒๓

พระวีระพงษ์ เขมปฺโ เทียมหอม

๑๙/๙/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๒๔

พระจรรยา ธีรธมฺโม คำทวี

๑๕/๔/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๒๕

พระธรรนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน บรรลือ

๒๓/๐๓/๒๕๒๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองสนม  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๒๖

พระชัยยนต์ อนุตฺตโร พิลาพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองสนม  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๒๗

พระภานุพงษ์ พุทฺธาโณ ทองทับ

๑๗/๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองสนม  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๒๘

พระวิชัย มารชิโน ผกาแดง

๑๐/๑๒/๒๕๑๙
๑๑/๒/๒๕๕๕

หมากมาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๒๙

พระสุริยันต์ จารุวํโส ศรีสุรัตน์

๒๐/๒/๒๕๓๓ ๑๑/๑/๒๕๕๗

หมากมาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๓๐
สามเณรภานุวัฒ์  สุวรรณราช

๕/๑๒/๒๕๔๑

 หมากมาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๓๑

พระวุฒิชัย ถาวโร ประสานวงศ์
๖/๘/๒๕๓๗ ๑๔/๖/๒๕๕๙

ขนวน  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๓๒

พระสุขเกษม นนฺทโก เกตุพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

คำสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๓๓

พระบุญมี ิตธมฺโม วงษาราช

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คำสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๓๔

พระวีระชัย ขนฺติโก แสงกล้า

๑๐/๐๕/๒๕๒๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คำสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๓๕

พระอนุพงษ์ ขนฺติวโร แว่นแคว้น

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๓๖

พระไสว กตปฺุโ จันทาทอง

๐๙/๐๘/๒๕๒๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๓๗

พระเจษฎาภรณ์ วราโภ ขาวสัน

้

๑๐/๐๕/๒๕๓๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๓๘

พระพิทักษ์ จนฺทปฺโ บ้งคำเคน

๐๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๓๙

พระธีรพงษ์ ธีรปฺโ ศรีโกศล

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระวิทยา วิสารโท วาระสุข

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๔๑

สามเณรพิทักษ์  ศิริรักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

 ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๔๒

สามเณรธนกร  ทวีศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๔๓

สามเณรนพรุจ  แสวงวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๔๔

สามเณรธนวัฒน์  สมชาติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๔๕

สามเณรนรินทร์  บุตรสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๔๖

สามเณรภีรภูมิ  สอนลัทธิพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๔๗

พระคำสอน สิริธโร จันทวี

๑๗/๑๑/๒๕๒๑
๐๓/๐๒/๒๕๕๙

ธาตุทองหลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๔๘

พระสรินทร์ าณธโร มณีอาทิตย์

๐๖/๐๒/๒๕๑๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุทองหลาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๔๙

พระณรงค์ นายโก วงษา

๒๑/๕/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาแก  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระภานุวัฒน์ ธมฺมปาโล ประดู่

๒๘/๑/๒๕๓๘
๖/๖/๒๕๕๙

นาอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๕๑

พระวีระศักดิ

์

กตฺตวีโร เอกทัน

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๒๙/๐๒/๒๕๕๙

โนนกาเร็น  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๕๒

พระไพรวรรณ อุชุจาโร ชะไน

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

โนนกาเร็น  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๕๓

พระสุริยนต์ กตฺตวณฺโณ ชูเชิด

๒๕/๐๑/๒๕๒๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

โนนเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๕๔

พระสำราญ สุคนฺโธ อินทะวงค์

๑๔/๐๕/๒๕๑๙ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

โนนเกษม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๖๕๕

พระวงศ์ไกร ขนฺติพโล ใจราช

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๒๗/๕/๒๕๕๙

โนนแคน  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๕๖

พระทองพูล สิริมงฺคโล ศรีกาละบุตร
๒/๕/๒๕๒๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๕๗

พระรัชภูมิ จารุวณฺโณ บุตรแสง

๑๐/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๕๘

พระปรัชญา กนฺตปฺโ กันนุฬา

๒๗/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๕๙

พระปญญา โชติปฺโ ทาราศรี

๒๘/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระวัชรินทร์ นรินฺทโม สามิลา

๒/๙/๒๕๑๔ ๓/๕/๒๕๕๙
โนนสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๖๑

พระพลศักดิ

์

ปภสฺสโร ทับทิม

๕/๑๒/๒๕๒๑
๘/๕/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๖๒

พระสมใจ ขนฺติธโร สารสิทธิ

์

๕/๗/๒๔๙๗ ๗/๗/๒๕๕๙
โนนสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๖๓

พระอุบล อธิจิตฺโต ตรึงไตรภพ

๐๖/๐๖/๒๕๑๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โนนแสนสุข  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๖๔

พระชัยกมล ธมฺมธโร ลัทธะโล

๒๕/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนหลี

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๖๕

สามเณรบัณฑิต  ลัทธะโล

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

 โนนหลี

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๖๖

พระสมบูรณ์ มหาปฺุโ แสนคำ

๓๐/๑๒/๒๔๙๑ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๖๗

พระสาคร ถามวโร แก้วลา

๐๗/๐๘/๒๕๑๙ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๖๘

พระวิษณุพงษ์ สติสมฺปนฺโน แสนคำ

๑๓/๐๑/๒๕๒๗ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๖๙

พระสงกรานต์ สุมงฺคโล สระบัว

๑๓/๐๔/๒๕๒๗ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระประสิทธิ

์

จนฺทสโร พันจันลา

๒๙/๐๘/๒๕๐๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๗๑

พระบุญหลาย อภิปุณฺโณ หาญพล

๐๗/๐๖/๒๕๓๐ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๗๒

พระนพรัตน์ ภทฺทโก ปอทอง

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๗๓

พระหัทยุทธ สุทฺธสทฺโธ บัวทิพย์

๐๙/๐๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๗๔

พระไพรศาล กิตฺติสาโร โพธิศรี

์

๐๕/๑๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๗๕

พระณรงค์ นริสฺสโร ดวงเนตร

๐๖/๐๒/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๗๖

พระอุทัย สุเมโธ เตียงกุล

๐๓/๑๒/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๗๗

พระมนตรี ิตสีโล เครือคุณ

๒๒/๐๑/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๗๘

พระชาตรี ิตสีโล มีระวาร

๐๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๗๙

พระจักรพงศ์ สนฺตจิตฺโต อิมคำ

้

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๘๐
สามเณรพีรพัฒน์  จำปาขาว

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

 บ้านพันโต  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๘๑

พระวันชัย สนฺตมโน ปจศรี

๒๗/๑๒/๒๕๒๘
๒๐/๐๑/๒๕๕๙

บ้านสองคอน  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๘๒

พระจรัส ธมฺมทีโป สุดตา

๐๒/๐๖/๒๕๒๒ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

บ้านสองคอน  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๘๓

พระพูล ปฺาพโล พันธ์บุปผา

๐๙/๐๖/๒๔๘๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

โพธิสง่า

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๘๔

พระสุริยา สิริปฺโ จุฬาษี

๒๙/๐๑/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิสง่า

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๘๕

พระบุญโฮม โชติโก สามิลา

๑๑/๐๒/๒๕๒๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙
ศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๘๖

พระฐะปะนีย์ านิสฺสโร คุณมี

๐๙/๐๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙
ศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๑๕๙/๐๖๘๗

พระไผ่ ผาสุโก ไชยโคตร

๑๖/๓/๒๔๙๒
๗/๖/๒๕๕๗

สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๘๘

พระประวิทย์ อภิปุณฺโณ ศรีจันทร์

๓๐/๔/๒๕๒๗
๗/๗/๒๕๕๙

สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๘๙

พระสร้อย สนฺตกาโย สุบรร

๑๔/๐๙/๒๕๑๘ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

เสาเล้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐ / ๖๓

้
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่
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อบ ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระเรืองชัย ปริปุณฺโณ วันริโก

๑๒/๐๙/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เสาเล้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๙๑

พระบุญคำ านวีโร วิไลศักดิ

์

๑๕/๗/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๙

ใหม่พัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๙๒

พระวศิน วิสุทฺโธ มาตมา

๒/๑๑/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๙

ใหม่พัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๙๓

พระถาวร ปภากโร เครือสิงห์

๑๖/๒/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๕๙

ใหม่พัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๙๔

พระสองเมือง อภิวฑฺฒโน บันทุปา

๐๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ไทยพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๙๕

พระบุญชู ิตาโณ ฐิตสาร

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไทยพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๙๖

พระไพรวรรณ สิริวฑฺฒโน เพพัง

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไทยพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๙๗

พระทวี สุวณฺโณ เบ้าสุวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๐๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

นากระแซง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๙๘

พระสมัย วิสุทฺโธ บุญมานันท์

๐๔/๐๗/๒๕๑๖ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

นากระแซง  

อบ ๔๑๕๙/๐๖๙๙

พระธงชัย ชยธมฺโม พาพะหม

๑๘/๐๕/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

นากระแซง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๐๐
พระเกรียงไกร กิตฺติสาโร ปกปน

๒๕/๑๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

นากระแซง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระบุญจันทร์ สิริจนฺโท ศรีพรม

๒๓/๐๕/๒๔๙๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

นากระแซงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระประสิทธ์ ธิโก พรมวัน

๐๕/๐๒/๒๔๙๙ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

นากระแซงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระคมสันต์ จิรสโภ ผาสิน

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

นากระแซงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระยงยุทธ จารุวณฺโณ พิมพกรรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

นากระแซงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระทองดี อธิธมฺโม สุขเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นากระแซงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระธงชัย สิริภทฺโท กันพร้อม

๒๓/๑๐/๒๕๒๔ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระธนพัทธ์ าณิสฺสโร ธานี

๐๖/๐๔/๒๕๑๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระทองสูรย์ อินฺทวีโร กิงพรม

่

๐๓/๐๓/๒๕๑๑ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๐๙
พระนฤนาท เทวธมฺโม หอมหวน

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๑๐
พระยุทธนา อธิจิตฺโต ตาอุดม

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๑๑

พระอภิสิทธิ

์

ิตเมโธ พวงพันธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๑๒

พระวิฑูรย์ สิริวฑฺฒโก รางสถิตย์

๒๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๑๓

พระเอกรัฐ อภิปุนฺโณ สุทธิหา

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๑๔

พระเสถียร ปฺาโภ แสงสกี

๐๖/๑๑/๒๔๘๔ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๑๕

พระมนตรี นปาโล คำจันดี

๐๔/๐๖/๒๕๑๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเตย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๑๖

พระวิชัย กตสาโร ลิมสรรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเตย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๑๗

พระณัฐพงษ์ ยสินธฺโร ทองเกิด

๓๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองบัวแดง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๑๘

พระฤทธิศักดิ

์

อภิวฑฺฒโน ประทุมทอง

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองบัวแดง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๑๙

พระประเสริฐ อนุตฺตโร ไชยรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๓๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองบัวแดง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระเพ็ง ิตมโน แก้วลี

๐๓/๐๘/๒๔๙๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

ปาห่องเตย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๒๑

พระหาญ ภราโณ จันแผ้ว

๒๙/๐๒/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาห่องเตย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๒๒

พระทองใส ขนฺติธโร หงษ์คำ

๐๒/๑๐/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาห่องเตย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๒๓

พระกอบชัย กิจฺจสาโร สาระไพ

๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาห่องเตย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๒๔

พระณรงค์ มหฺพฺพโล ทองพูล

๑๐/๑๐/๒๕๐๒ ๐๕/๑๑/๒๕๕๕

หนองเงินฮ้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑ / ๖๓
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อบ ๔๑๕๙/๐๗๒๕

พระจันทา จนฺทวํโส วิระวัน

๒๙/๐๑/๒๕๐๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

หนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๒๖

พระคำพอง สิริจนฺโท จำปาเณร

๐๙/๑๐/๒๕๑๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๒๗

พระกิตติชัย ิติาโณ ทองไสล

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๒๘

พระธงชัย าณทีโป รันคำพา

๐๗/๐๕/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๒๙

พระณัฐวุฒิ านวีโร พาลัง

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระสุวรรณ สุทฺธจิตฺโต คำประสิทธ์

๒๗/๐๑/๒๔๙๙ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

หนองแต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๓๑

พระไพศาล านวีโร บุญแท้

๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองแต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๓๒

พระแสงทอง านวโร โสสว่าง

๒๔/๐๘/๒๕๒๐ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

หนองไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๓๓

พระสมพาน จนฺทสาโร สุกเลิม

๑๐/๐๗/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๓๔

พระสุรพงษ์ สุรเตโช จันทร์ม่วง

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๓๕

พระทศพร ธมฺมวโร หงษ์จันทา

๑๓/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๓๖

พระธนพล จนฺทสุทฺโธ บุญทศ

๑๗/๐๘/๒๕๐๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปามณีรัตน์  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๓๗

พระบันเทิง อาจิตธมฺโม วรพุฒ

๑๐/๐๖/๒๕๑๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปามณีรัตน์  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๓๘

พระบุญทัน ผาสุขธมฺโม วรพุฒ

๒๙/๐๘/๒๕๑๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปามณีรัตน์  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๓๙

พระประครอง กิตฺติปฺโ วงษ์ชาลี

๐๖/๐๔/๒๕๐๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

นาส่วงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระบุญฮู้ อนุตฺตโร ตะรินันต์

๑๔/๐๕/๒๔๙๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

นาส่วงเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๔๑

พระอาทิตย์ อคฺคธมฺโม โพรัง

๐๑/๐๕/๒๕๓๑ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

นาส่วงเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๔๒

พระจักวรกฤษ ปภสฺสโร ชอบสุข

๒๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

นาส่วงเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๔๓

พระเอกรินทร์ สิริปยฺโ ชาติสิงคราช

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

นาส่วงเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๔๔

พระมานพ กิตฺติสาโร ควรชอบ

๐๗/๐๓/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นาส่วงเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๔๕

พระวีรชาติ ปวโร โมหา

๒๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นาส่วงเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๔๖

พระนที านวโร อำลุนพล

๑๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นาส่วงเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๔๗

พระสุรศักดิ

์

สุเมโธ นามวงศ์

๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นาส่วงเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๔๘

พระอมรเทพ ภทฺทวโร เนตรสาร

๒๖/๑๑/๒๕๓๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

เสาเล้า  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๔๙

พระพิทักษ์พงษ์ สมฺปนฺโน สานันต์

๑๔/๐๗/๒๕๓๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

หนองบัว  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระบุญเลิศ สนฺตจิตฺโต ดวงคันที

๘/๗/๒๔๙๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กุดหวาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๕๑

พระนพรัตน์ รตนปุตฺโต แก่นจันทร์

๗๒/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กุดหวาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๕๒

พระศตวรรษ ขนฺติธโร ดาราษฎ์
๒/๙/๒๕๓๔ ๑๒/๕/๒๕๕๙

คำสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๕๓

พระอิทธิพล ิตาโณ มินาผล
๕/๔/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๕๙

คำสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๕๔

พระวรวุฒิ ถาวโร พรชัย

๓/๑๑/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

คำสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๕๕

พระวันชัย อภินนฺโท สมชาติ

๑๙/๙/๒๕๒๗ ๒๗/๒/๒๕๕๙

แจ้งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๕๖

สามเณรจักรพันธ์  บาตรสุววรณ
๙/๗/๒๕๔๒

 แจ้งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๕๗

สามเณรณัฐวัตร  ปดชา
๒/๖/๒๕๔๖

 แจ้งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๕๘

สามเณรชนะศักดิ

์

 พิมมะสา

๓๐/๘/๒๕๔๒

 แจ้งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๕๙

สามเณรวินัย  สิมสุวรรณ์

๑๓/๒/๒๕๔๖

 แจ้งสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒ / ๖๓
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อบ ๔๑๕๙/๐๗๖๐
พระอุทัย ทตฺตเตโช ถินขาม

่

๑๔/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๖๑

สามเณรวัธนชัย  ถินทัพไทย

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

 เทพเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๖๒

พระธิติพงศ์ ธีรวโร ประเสริฐสุข

๑๙/๘/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๖๓

พระอภินันท์ อายุวฑฺฒโก กากแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๕๙
โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๖๔

พระอรัญธรรม าณสุทฺโธ สมใจ
๓/๙/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๖๕

สามเณรปยวัช  วงษ์ศรีมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

 โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๖๖

สามเณรพัฒนพงศ์  บุญเกษม

๒๘/๔/๒๕๔๓

 โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๖๗

พระอภิสิทธิ

์

อคฺคธมฺโม กรวดนอก

๒๓/๘/๒๕๓๗ ๒๒/๒/๒๕๕๙

ปาไทรงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๖๘

พระสมาน จิตฺตสํวโร มณีรัตน์

๒๐/๕/๒๕๑๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาไทรงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๖๙

พระวัทสัน จนฺทุปโม ปยบุตร

๒๕/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาไทรงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระโกวิทย์ จนฺทปชฺโชโต จันดาหาร

๖/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาไทรงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๗๑

สามเณรโชคชัย  ว่องไว

๑๗/๒/๒๕๔๖

 ปาไทรงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๗๒

พระอัมพร ธมฺมรโต โคพะทา

๑๖/๙/๒๔๙๓ ๓๑/๖/๒๕๕๘

ปาโมงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๗๓

พระอัษฎาวุธ ขนฺติธโร มานุช

๑๗/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ปาโมงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๗๔

พระสุตินันท์ ชุตินฺธโร ผิวเงินยวง

๑๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาโมงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๗๕

พระอุดร านกโร คงคาพันธ์
๔/๖/๒๕๒๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาโมงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๗๖

สามเณรภานุพงศ์  สายเนตร
๘/๘/๒๕๔๙

 ปาโมงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๗๗

สามเณรภานุพงศ์  มอญปาก

๒๔/๙/๒๕๔๕

 ปาโมงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๗๘

สามเณรบุญชัย  รุ่งแก้ว

๑๕/๖/๒๕๔๖

 ปาโมงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๗๙

สามเณรสิทธิพร  แสนทวีสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 ปาโมงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๘๐
พระสุบรร อาภาธโร ทังทอง

่

๒๒/๔/๒๕๐๕
๑/๕/๒๕๕๙

ปาหนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๘๑

พระเสถียร ผาสุโก ศรีสุข
๓/๕/๒๕๓๗ ๙/๕/๒๕๕๙

ปาหนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๘๒

พระรวีศักดิ

์

สีลเตโช นามจำปา

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ปาหนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๘๓

พระชัยวัฒน์ อินฺทโชโต ยืนยาว

๑๕/๑๑/๒๕๓๐
๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาหนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๘๔

พระรังสรรค์ าณคุโณ ลาโพธิ

์

๕/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาหนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๘๕

พระประสิทธิ

์

ปสนฺโน จันทร์เครือ
๔/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาหนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๘๖

พระกิติศักดิ

์

โฆสธมฺโม ประเสริฐสุข

๑๗/๑/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาหนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๘๗

พระวิษณุพงษ์ จนฺทปฺโ อุปฮาด

๗/๑๒/๒๕๐๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ปาหนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๘๘

สามเณรกฤษฏา  ไววิชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

 ปาหนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๘๙

พระรัชชานนท์ ตปสีโล เจริญสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๓
๑๘/๗/๒๕๕๙

ภูกระแต  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๙๐
พระณัฐวัฒน์ โอภาโส ยังยืน

่

๔/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ภูกระแต  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๙๑

พระชัยญา นาคเสโน ปาลา

๑๗/๓/๒๕๑๓ ๒๙/๔/๒๕๕๙

เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๙๒

พระฉัตรชัย ชาตเมธี ดวงมาลา

๑๙/๔/๒๕๒๐ ๒๙/๔/๒๕๕๙

เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๙๓

พระเดชขจร เตชธมฺโม สร้อยสนธ์

๒/๑๐/๒๕๓๖ ๒๓/๖/๒๕๕๙

เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๙๔

พระฐานันดร์ อุตฺตมเมธี ฉิมพลี

๑๒/๑๑/๒๕๓๒

๙/๗/๒๕๕๙
เวตวันวิทยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓ / ๖๓
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อบ ๔๑๕๙/๐๗๙๕

พระสุพจน์ ตปสีโล ฉัตรสุวรรณ
๗/๑/๒๔๘๘

๑๙/๑๐/๒๕๕๒

เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๙๖

พระทองจันทร์ ตปสีโล เครือชัย
๓/๘/๒๕๑๖ ๒/๓/๒๕๕๙

เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๙๗

พระสุจิน ถาวโร คำคูณ

๑๑/๔/๒๕๒๐
๔/๓/๒๕๕๙

เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๙๘

สามเณรภากรณ์  ศรีกกโพธิ

์

๒๘/๙/๒๕๔๕

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๗๙๙

สามเณรวุฒินันท์  อ่อนคำ

๑๕/๑/๒๕๔๗

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๐๐
สามเณรฐาปนพงษ์  ศรีแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๐๑
สามเณรเทิดศักดิ

์

 กันยามา

๒๗/๔/๒๕๔๖

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๐๒
สามเณรสุทธิรัตน์  ศรีสุระ

๙/๕/๒๕๔๖
 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๐๓
สามเณรกฤษฎา  คำสุข

๘/๙/๒๕๔๖
 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๐๔
สามเณรภูมินทร์  ไชยนาม

๑/๑๐/๒๕๔๖

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๐๕
สามเณรแสนศักดิ

์

 โสภี

๔/๑๐/๒๕๔๖

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๐๖
สามเณรก้องภพ  ทองศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๐๗
สามเณรอัครพล  เฉยช้า

๔/๑/๒๕๔๗
 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๐๘
สามเณรวรรณฐวัฒน์  สุภาพ

๘/๑/๒๕๔๗
 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๐๙
สามเณรธวัชชัย  สุรกิจ

๒๒/๑/๒๕๔๗

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๑๐
สามเณรเจติยา  ศรีจันทร์

๒๓/๔/๒๕๔๗

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๑๑

สามเณรวุฒิชัย  บรรพชาติ

๕/๑๒/๒๕๔๓

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๑๒

พระสุทิน อภิธมฺโม ไชยฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๑๓

๖/๑/๒๕๕๙
ศิริสารคุณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๑๓

พระเสถียร ปฺาวโร แฝงบุญ

๐๖/๐๘/๒๔๙๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แสงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๑๔

พระสุริยา ปฺุวนฺตุ สีบุญ

๐๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แสงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๑๕

พระพิชิต อคฺคจิตฺโต ธานี

๑๘/๐๙/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แสงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๑๖

สามเณรจิรวัฒน์  ศรีสุราช

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 แสงเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๑๗

พระสุนทร ธีรปฺโ เจริญทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

๖/๔/๒๕๕๙
อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๑๘

สามเณรประวิทย์  จันทะริด

๘/๑๒/๒๕๔๕

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๑๙

สามเณรภานุพงศ์  คำศรี

๑๘/๙/๒๕๔๓

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๒๐
สามเณรธนพัฒน์  การัตน์

๑๖/๓/๒๕๔๗

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๒๑

สามเณรธันวา  เขตคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๒๒

สามเณรธิวากร  คำศรี

๙/๑๐/๒๕๔๕

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๒๓

สามเณรบุญพิพัฒน์  วันหนา

๔/๑๒/๒๕๔๖

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๒๔

สามเณรธนวัฒน์  สุวรรณกูฏ

๒๕/๑/๒๕๔๖

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๒๕

สามเณรนิคม  จันทะโสม

๒๘/๘/๒๕๔๖

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๒๖

พระทศพร อภิวฑฺฒโน ภูผา

๑๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าหลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๒๗

พระจำลอง อธิปฺโ ศรไชย

๐๕/๐๗/๒๕๐๒ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

นาดี  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๒๘

พระกิตติศักดิ

์

สุจิณฺโณ ทรงกรด

๑๑/๐๖/๒๕๑๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

นาดี  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๒๙

พระธวัชชัย ยติโก เกษแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๓๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔ / ๖๓
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๘๓๐
พระอ่อน จนฺทวณฺโณ เพ็งคำมูล

๑๘/๑๐/๒๔๘๐ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๓๑

พระสุรัตน์ กตสาโร ธรรมสันต์

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๓๒

พระดอน อภโย ทองรส

๐๑/๐๒/๒๔๙๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๓๓

สามเณรอนุรักษ์  ยอดงาม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๓๔

พระสถาพร วชิราโณ กมุทรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

โนนสนาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๓๕

พระวันชัย อตฺถกาโม ส่องสีโรจน์

๑๒/๐๕/๒๕๓๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บัวเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๓๖

พระนิพนธ์ กนฺตสาโร ประสาร

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บัวเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๓๗

พระธวัชชัย ปริปุณฺโณ เงินลุน

๑๐/๐๒/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บัวเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๓๘

พระทวี าณวโร บุญอยู่

๑๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บัวเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๓๙

พระวิชัย จิตฺตกาโร เงินลุน

๒๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บัวเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๔๐
พระบุญนัด อมโร สืบหล้า

๑๙/๐๓/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บัวเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๔๑

พระสุริยา อคฺคธมฺโม เนียงภา

๒๗/๑๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๔๒

พระอุทัย เอกธมฺโม แสวงดี

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๔๓

พระวรวุฒิ อนุตฺตโร ไชยสน

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๔๔

พระศิริวัฒน์ คุณสํวโร ข่ายทอง

๒๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๔๕

พระอำนวย คุณงฺกโร สุริสาร

๑๐/๐๖/๒๕๑๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

สวนฝาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๔๖

พระวาสนา คมฺภีรปฺโ ทองละมุล

๒๗/๐๙/๒๕๑๖
๑/๐๕/๒๕๕๙

สวนฝาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๔๗

พระนิคม อุฏานผโล จันดำ

๔/๐๙/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สวนฝาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๔๘

พระมนัส มหาสกฺโก บุญลือ

๔/๑๐/๒๕๐๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สวนฝาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๔๙

พระสังข์ สิริสาโร พรมภิภักดิ

์

๖/๐๖/๒๕๒๐
๒๘/๑๒/๒๕๕๘

หนองบัวหลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๕๐
พระถาวร กตธมฺโม มณีพันธ์

๑/๐๒/๒๕๑๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองบัวหลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๕๑

พระภานุกร ธนปฺโ มณีพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวหลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๕๒

สามเณรวัฒนา  บุญเนตร

๒/๑๒/๒๕๔๓

 หนองบัวหลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๕๓

สามเณรจีรยุทธ  ตะระบุตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

 หนองบัวหลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๕๔

สามเณรจีรศักดิ

์

 แสงสุข

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

 หนองบัวหลวง  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๕๕

พระนรินทร์ อุตฺตธมฺโม อุดมกุล

๑๔/๐๘/๒๕๐๔ ๒๕/๐๙/๒๕๕๘

หนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๕๖

พระกิตติวัฒน์ อมโร เกษแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๐๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองยาว  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๕๗

พระสวัสดิ

์

ปฺุาคโม บุญโจม

๒๒/๐๘/๒๔๘๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

กัณตะภาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๕๘

พระพิชิตชัย านุตฺตโร นาวิชัย
๕/๓/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เกษมสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๕๙

พระเจษฏา ตปสีโล พรหมจันทร์

๔/๑๒/๒๕๒๕
๓/๘/๒๕๕๙

เกษมสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๖๐
พระบุญธรรม ชยธโร จันทร์แรม

๑๒/๐๒/๒๕๑๗ ๑๔/๐๑/๒๕๕๔

จุฬมณี  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๖๑

พระคมสิทธ์ สมจิตฺโต สุภาพงษ์

๐๘/๑๑/๒๔๘๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ถำเต่า  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๖๒

พระอินแปลง มุทิโต สิทธิกร

๑๓/๐๑/๒๕๒๕ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๖๓

สามเณรไกรสร  บัวทอง

๑๔/๕/๒๕๔๔

 นาคำ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๖๔

พระอลงกรณ์ ธมฺมวโร วงษ์พรมมา

๑๙/๐๖/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

นาตาหมุด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๘๖๕

พระเพลิน นนฺทมโย คำพางาม

๐๖/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

นิคมเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๖๖

พระคธาวุฒิ อุปสนฺโต ก้อนศรี

๑๕/๓/๒๕๓๐ ๒๗/๒/๒๕๕๙

โนนโพธิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๘๖๗

พระอัษฎาวุธ วรปฺโ ประทุมทอง
๖/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๕๙

โนนโพธิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๘๖๘

พระวินิจ ปฺาวุโธ พรมลา

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

โนนสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๖๙

พระทวี เตชธมฺโม นามบุตร

๐๑/๐๙/๒๕๑๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดอนมากมาย  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๗๐
พระนภดล สุตฺตจิตฺโต โกมลศรี

๒๖/๐๖/๒๕๐๓ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๗๑

พระอำนาจ ปฺาวุฑฺโฒ บุญร่วง

๒๔/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาเขืองน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๗๒

พระไกรสร ปภสฺสโร วงศ์ขึง

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาเขืองน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๗๓

สามเณรจิรพล  แสนรีรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 ปาดอนบาก  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๗๔

สามเณรคำพล  ภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 ปาดอนบาก  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๗๕

พระสมพงษ์ นาควโร พิมพ์สระ

๑๘/๗/๒๕๑๓ ๒๔/๓/๒๕๕๙

พนานิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๗๖

พระณัฐพงษ์ าณวีโร ชิณภาชร์

๒๑/๐๑/๒๕๒๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๘

พุทธนิมิต  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๗๗

พระชรินทร สมจิตฺโต กรินรักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๓๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

มูลผลาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๗๘

พระปฏิภาณ สารธมฺโม ไพศาลพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

มูลผลาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๗๙

พระสมใจ เขมจิตฺโต แก้วลี

๐๒/๐๘/๒๕๑๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

เรืองบุญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๘๐
พระอิสรพงษ์ อิสฺสโร วงศ์กลม

๒๔/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

เรืองบุญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๘๑

พระสิทธิศักดิ

์

เตชธมฺโม สามัคคี

๐๓/๐๑/๒๕๒๙ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

วนวาสี  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๘๒

พระชัยวัฒน์ อุตฺตโร สังขวิลัย

๑๗/๑๐/๒๕๐๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วนวาสี  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๘๓

พระวิสันต์ สนฺตจิตฺโต ช่วยสุข

๓๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วุฒิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๘๔

พระกิตติ กิตฺติโก เคนดี

๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

ศรีตระการ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๘๕

พระแมนสรวง อิทฺธิาโณ ปลายเนตร

๑๒/๐๙/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีตระการ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๘๖

พระวิรัตน์ กิตฺติาโณ จรลี

๑๒/๐๙/๒๕๒๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีตระการ  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๘๗

สามเณรสมคิด  พรมภักดี

๑๑/๗/๒๕๔๕

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๘๘

สามเณรปญญา  กลินหอม

่

๒๙/๙/๒๕๔๕

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๘๙

สามเณรคมสัน  สุวรรณแสง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๙๐
สามเณรศตวรรษ  เติมศักดิ

์

๙/๑/๒๕๔๖
 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๙๑

สามเณรอภิชาต  วิลามาศ

๒๓/๘/๒๕๔๖

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๙๒

สามเณรปฏิภาณ  ชาวเวียง
๙/๙/๒๕๔๖

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๙๓

สามเณรณัฐพล  แสงทอง

๒๕/๙/๒๕๔๖

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๙๔

สามเณรธีรดลย์  หมุนแคะ

๒/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๙๕

สามเณรนิติภูมิ  จานคูณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๙๖

สามเณรไม้ทิพย์  พรประสิทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๘๙๗

สามเณรตรีระศักดิ

์

 วงงาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๐๘๙๘

พระอรุณ อรุโณ ทะนงค์

๑๒/๐๗/๒๕๑๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

ศรีลำดวน  

อบ ๔๑๕๙/๐๘๙๙

สามเณรพีรพล  สุขแสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีอุดร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๙๐๐
สามเณรเจษฎา  ชัยขันตี

๘/๔/๒๕๔๗
 ศรีอุดร  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๐๑
สามเณรนราธร  ถินพนา

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

 ศิริธรรมวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๐๒
พระเทอดพงษ์ สมาจาโร วงศ์กลาง

๒๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สวนตาล  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๐๓
พระธีรพล ขนฺติสาโร พิลาบุตร

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สวนตาล  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๐๔
สามเณรภัทรพงษ์  สุขชืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 สวนตาล  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๐๕
พระชญานิน อุตฺตโม แช่มประเสริฐ

๒๘/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๕๙

สิงหาญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๐๖
พระธีรนัย จตฺตสลฺโล ไท้ทอง

๑๔/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สิงหาญ  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๐๗
พระวันชนะ กิตฺติสาโร บุญมาแสน

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

สิทธิทนนชัย  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๐๘
พระประสิทธิ

์

ปสิทฺธิโก ละม่อม

๑๔/๐๖/๒๕๒๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๒

เสลาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๐๙
พระกฤษณปกรณ์ คุณากโร ขันศรี

๒๐/๐๕/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

เสลาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๑๐
พระพิชัย วิสุทฺธาโณ จารุแพทย์

๒๙/๒/๒๔๙๙
๓/๔/๒๕๕๙

แสงอุทัย  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๑๑

พระสุรฤทธิ

์

อภินนฺโท หิมคุณ

๑๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

แสนสนุก  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๑๒

สามเณรชัยณรงค์  คำแดง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 ห้วยทีเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๑๓

สามเณรศุภกร  จันสูง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

 ห้วยทีเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๑๔

พระอุดร านวุฑฺโฒ สาวรีย์

๒๗/๑๒/๒๕๐๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

แหลไหล่  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๑๕

พระสงกรานต์ านวโร ดาเหลา

๑๗/๐๔/๒๕๒๘ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

แหลไหล่  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๑๖

พระอุดร เตชทตฺโต สุดเต้

๒๑/๐๔/๒๔๙๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

แหลไหล่  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๑๗

พระณัฐวุฒิ โรจโน บำเพ็ญ

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

แหลไหล่  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๑๘

พระทินกร ยโสธโร บำเพ็ญ

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แหลไหล่  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๑๙

พระสมพงษ์ กิตฺติสาโร สายเนตร

๑๖/๐๙/๒๕๒๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๒๐
พระแปลง ธมฺมทีโป รุจิตร์

๑๖/๐๔/๒๔๙๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๒๑

พระทวีศิลป สิริภทฺโท วารีย์

๓๐/๐๔/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๒๒

สามเณรธนพล  ผิวทอง
๙/๕/๒๕๔๔

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๒๓

สามเณรเจษฎาภร  นนท์กันหา

๑๗/๓/๒๕๔๕

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๒๔

สามเณรคฑายส  วรรณา

๑๘/๔/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๒๕

สามเณรกิตติทัศ  จันทะวารี

๑๘/๔/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๒๖

สามเณรวรวุฒิ  โคตรวงศ์

๘/๑๑/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๒๗

สามเณรวิเศษศักดิ

์

 บุญเนาว์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๒๘

พระศรชัย สุภาจาโร นิกุล

๑๑/๗/๒๔๘๔ ๓๑/๓/๒๕๕๔

อุดมธัญญาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๒๙

พระธงศักดิ

์

กิตฺติาโณ สำเภา

๑๗/๐๓/๒๕๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เอียมวนาราม

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๙๓๐
สามเณรเจตดิลก  ศรีสันต์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

 เอียมวนาราม

่

 

อบ ๔๑๕๙/๐๙๓๑

พระทองสอน สุชาโต พันธ์ผูก

๑๙/๐๑/๒๕๒๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

คัมภีราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๓๒

พระประสาน ปสุโต บุญนอย

๑๕/๐๒/๒๕๒๑ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

คัมภีราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๓๓

พระระเบียบ จนฺทูปโม ริพิมพ์

๑๘/๘/๒๕๐๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คำปะโอะ  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๓๔

สามเณรนัฐวุฒิ  เจริญรอย

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

 จอมศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๙๓๕

สามเณรนัฐพล  วิไลศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

 จอมศรี  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๓๖

พระพรชัย ผาสุโก หมดหลง
๔/๔/๒๕๓๔ ๑๐/๓/๒๕๕๙

จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๓๗

พระบัวทอง เทวสโร สีสุข

๑๑/๐๖/๒๕๐๓
๖/๐๗/๒๕๕๙

จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๓๘

พระอุทิศ อธิปฺโ แสงสีดา

๓๐/๘/๒๕๓๕ ๙๗/๗/๒๕๕๙

จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๓๙

พระฐากูร านจาโร อาษา

๒๕/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

จิกสูง  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๔๐
พระธนวิทย์ ฉนฺทโก ปลังกลาง

่

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ธชาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๔๑

พระคำปน มนาโป บุญฤทธิ

์

๑๐/๗/๒๕๐๑ ๑๓/๓/๒๕๕๙

นาดอกไม้  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๔๒

พระสมศักดิ

์

เตชธมฺโม สายสมบัติ

๑๐/๘/๒๔๘๙ ๑๗/๖/๒๕๕๙

นาดอกไม้  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๔๓

พระประมณฑ์ ปริสุทฺโธ บุญเสริม

๒๘/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๕๙

นาดอกไม้  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๔๔

พระโชคชัย ชยธมฺโม สาระคำ

๒๐/๑๒/๒๕๒๖ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

บ้านโคกใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๔๕

พระสถิตย์ เตชวโร แก้วกลึงกลม
๖/๕/๒๕๑๖ ๑๒/๙/๒๕๕๘

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๔๖

พระวุฒิกร โกวิโท พึงภพ

่

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๔๗

พระชุมพร ชุตินฺทโร สีลับสี
๓/๗/๒๕๐๐

๑๙/๗/๒๕๕๙

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๔๘

พระวุฒิศักดิ

์

วิสุทฺโท งามพักตร์

๑๙/๑๒/๒๕๑๖
๑๙/๗/๒๕๕๙

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๔๙

พระสามใบ นนฺทโก ศรีทอง

๒๐/๐๗/๒๔๘๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

พาราณสี  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๕๐
พระสุเมธ ปภสฺสโร เคยรัมร์

๒๔/๐๙/๒๕๒๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ภาราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๕๑

พระชาลี ิตสีโล มหานิล

๒๓/๐๔/๒๕๒๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ภาราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๕๒

พระวีระเดช กิตฺติาโณ เทือกท้าว

๒๐/๐๘/๒๕๒๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ภาราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๕๓

พระพิสัน อธิปฺุโ โพธา

๐๓/๐๒/๒๕๓๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ภาราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๕๔

สามเณรธวัชยัช  พลมัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

 ภาราวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๕๕

พระพิมูล ธมฺมโชโต ศรีโสภา

๑๒/๐๔/๒๕๐๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

มูลผลาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๕๖

พระประคบ คุณากโร จรลี

๑๒/๓/๒๕๑๖
๒/๑/๒๕๕๙

ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๕๗

พระภูสมิง เตชปฺโ คูณวัฒนาพงษ์

๗/๑๑/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๕๘

พระกิตติ กิตฺติสกฺโก วิเศษพงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๑๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ศรีพลแพง  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๕๙

พระวีระวัฒน์ กตสาโร เรืองแสน

๑๙/๐๙/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีพลแพง  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๖๐
สามเณรฤทธิชัย  อัจฉฤกษ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

 ศรีพลแพง  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๖๑

สามเณรธนากร  กันหาลา

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีพลแพง  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๖๒

พระธันวา จนฺทสโร โอษฐฺเวช
๑/๑/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๕๙

ศรีสุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๖๓

พระจักรกฤษณ์ จนฺทวํโส สุยะลา
๑/๑/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๕๙

ศรีสุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๖๔

สามเณรเอกทัศน์  สมสอน

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

 ศรีสุมังคราราม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๖๕

พระวิสูตร วิสุทฺโธ อินทร์โสม

๑๔/๔/๒๕๑๔ ๒๓/๓/๒๕๕๙

สังฆนิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๖๖

พระไสว ขนฺติธมฺโม เครือคำ

๐๖/๑๒/๒๕๒๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

สุขาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๖๗

พระสงกรานต์ ิตธมฺโม บัวศรี

๑๔/๐๔/๒๕๓๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สุขาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๖๘

พระชีวินวัฒน์ วิชิโต ทองเสริม

๑๒/๐๓/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อภัยคีรี  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๖๙

พระอภินันท์ ยโสธโร ลุนพรม

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อภัยคีรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๐๙๗๐
พระเผิม อนาลโย พรหมวงษา

๒๔/๐๓/๒๔๙๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

แก่งกบ  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๗๑

พระบุญสนอง สติสมฺปนฺโน เพชรกล้า

๐๕/๐๖/๒๕๓๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

จิกลุ่ม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๗๒

พระเสมียน ขนฺติมโน เชิงเขา

๑๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

จิกลุ่ม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๗๓

พระบัวผัน านสมฺปนฺโน อรอินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๓๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

เชียงแก้ว  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๗๔

พระอุเทน คุณงฺกโร ผิวผองศรี

๒๐/๐๓/๒๕๒๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ดอนตะลี  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๗๕

พระวิรพงษ์ สุรปฺโ มันคง

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

นาห้วยแคน  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๗๖

พระสมพร ยติกโร ล้านศรี

๐๕/๐๒/๒๕๒๐ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

นาอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๗๗

พระบุญมา สมาจาโร เหล่าราช

๒๒/๑๑/๒๕๑๑
๑๐/๐๑/๒๕๕๓

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๗๘

พระอภิชัย วชิราโณ มาลาสาย

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๐๓/๒๕๕๗

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๗๙

พระนิเวศ นนฺทธมฺมิโก สิงห์โตทอง

๐๓/๑๒/๒๕๓๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๘๐
พระธีระพล อุชุจาโร จำรัส

๐๔/๑๒/๒๕๓๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๘๑

พระสุวัติ ปฺาวชิโร ชอบทำ

๒๗/๐๕/๒๕๓๒ ๐๗/๐๘/๒๕๕๘

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๘๒

พระคณิต คมฺภีรปฺโ คำล้าน

๑๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๘๓

พระวิษณุ วชิราโณ มาลาสาย

๒๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๘๔

สามเณรจิรานุวัฒน์  พิมมาส

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๘๕

สามเณรพงพัฒน์  นำนวล

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๘๖

สามเณรธนาทร  แสนทวีสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๐

 โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๘๗

สามเณรนพดล  จำเนียรผล

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

 โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๘๘

สามเณรวัชระ  บุญล้อม

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

 โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๘๙

สามเณรพัสกร  ไสว

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

 โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๙๐
สามเณรภานุวัฒน์  แสนทวีสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

 โนนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๙๑

พระทนงศักดิ

์

อภินนฺโท สีเนตร

๑๐/๐๕/๒๕๑๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๙๒

พระศุภชัย าณวีโร พุ่มทอง

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๙๓

สามเณรไตรวิทย์  บุญแถม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

 โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๙๔

สามเณรปริญญา  แสงวงค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๙๕

สามเณรธีรวัฒน์  พินิจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๙๖

สามเณรวรายุทธ์  วันดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๙๗

สามเณรสุรพงษ์  ทองพรม

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 โนนยาง  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๙๘

พระณรงค์ฤทธิ

์

ขนฺติวโร สุจริต

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปจฉิมวาส  

อบ ๔๑๕๙/๐๙๙๙

พระพงศ์พิสุทธิ

์

เกสรธมฺโม สุมนาตร

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองกุง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๐๐
พระจีรัฐติกุล วุฒิธมฺโม สมสะอาด

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองกุง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๐๑
พระอานนท์ สุทฺธปฺโ ปอมพิมพ์

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภู  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๐๒
พระวินัย าณวีโร ขาวสะอาด

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภู  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๐๓
สามเณรธีรวัตร์  ผาสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

 ศรีชมภู  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๐๔
สามเณรจินดา  ผาสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีชมภู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๐๐๕
พระปราโมทย์ ปฺาวชิโร สายเสียง

๒๓/๐๑/๒๕๑๒ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

สำโรงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๐๖
พระคะนอง านุตฺตโร จันทร์สุเทพ

๑๑/๐๒/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๐๗
พระยมนา กิตฺติปาโล ยศคำลือ

๒๒/๐๖/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๐๘
พระอาริยนนท์ สนฺตมโน สายโสภา

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

สำโรงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๐๙
พระศิติพงษ์ สุทฺธิมโน ยงแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๑๐
พระสมประสงค์ ธมฺมทินฺโน คำพล

๓๑/๐๗/๒๕๒๔ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๑๑

พระเถิง โชติธมฺโม คำพล

๑๑/๑๑/๒๔๘๘
๑๐/๐๓/๒๕๕๙

หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๑๒

พระบัณฑิต จารุวณฺโณ กันศักดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๑๓

พระระเบ็ญ ติกฺขปฺโ อินทร์โสม

๑๒/๐๓/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๑๔

พระชุมพล อธิปฺุโ ทองผาย

๒๙/๑๐/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๑๕

สามเณรณัฐพงษ์  ทองอ่อน

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

 หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๑๖

สามเณรเมธาสิทธิ

์

 กลินบัว

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๑๗

สามเณรธนพล  อินทร์โสม

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๑๘

สามเณรพัชรพงษ์  ศรีบุระ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๑๙

สามเณรธงชัย  บุญชิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๒๐
สามเณรนันทวุฒิ  สมเสนาะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๒๑

สามเณรฐากรณ์  โกมุตพงษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๒๒

สามเณรสรศักดิ

์

 ดีเกตุ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๒๓

สามเณรศราวุฒิ  สำลีขาว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๒๔

สามเณรปณวัฒน์  นำผล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๒๕

พระทองศูรย์ ขนฺติธโร อ่อนหวาน

๑๓/๑๐/๒๕๑๒
๑๕/๗/๒๕๕๙

กุดปลาตอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๒๖

พระวานิช อนาลโย แก้วสง่า

๒๙/๔/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

กุดปลาตอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๒๗

พระลิขิต สนฺตมโน ทองละมุน

๑๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

กุดปลาตอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๒๘

พระธัญยวิทร์ กนฺตสีโล บุญพิมพ์

๑๕/๗/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

กุดปลาตอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๒๙

พระณรินทร์ อาจารสุโภ ทองปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

กุดเรือ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๓๐
พระพิฆเนศวร์ อุทโย บุญลือ

๒๕/๔/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กุดเรือ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๓๑

พระชัยวัฒย์ โชติวณฺโณ ลาเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

กุดเรือ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๓๒

พระสุวนัย อาสโภ จันดาคูณ

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

กุดเรือ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๓๓

พระธวัชชัย อคฺคปฺโ บุญธรรม

๒๐/๑๒/๒๕๓๐
๒๑/๖/๒๕๕๙

ซำงู  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๓๔

พระนรินทร์ ชุตินฺธโร อธิโคตร

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตาโท  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๓๕

สามเณรปรัญญา  โสภากุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 ตาโท  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๓๖

พระพันธ์นา อตฺถกาโร เดียงกุล

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๐๓๗

พระอนันตศักดิ

์

โชติโก ชาบุญเรือง

๒๖/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

นาห่อม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๓๘

พระสุทธิ อธิมุตฺโต กิจณรงค์

๑๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

นาห่อม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๓๙

พระจตุพล จตฺตมโล โพธิชัย

์

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

นาห่อม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๐๔๐
พระจักรเพชร เตชธโร โลมะบัน

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

นาห่อม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๔๑

สามเณรพนมกร  เย็นใจ

๒๕/๐๑/๒๕๔๑

 โนนกลาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๔๒

พระธนกร กนฺตสีโล นกเทศ

๒๕/๐๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนจาน  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๔๓

พระศราวุธ จิรวฑฺฒโน จันทสิงห์

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โนนจาน  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๔๔

พระอัษฎาวุธ ชินวโร จันทสิงห์

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โนนจาน  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๔๕

พระวรวิทย์ สิทฺธิโก ทองเกิด

๑๘/๑๐/๒๕๑๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โนนสนาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๔๖

พระบุญเพ็ง อุปธมฺโม วงค์ญาติ

๑๐/๑๑/๒๕๐๙ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

โนนสนาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๔๗

พระสัมปง พุทฺธสโร พิมพาศรี

๐๗/๐๙/๒๕๑๓ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

โนนสนาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๔๘

พระขจรศักดิ

์

ขนฺติพโล ปราบจันดี

๑๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ปานาเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๔๙

พระเทียมชัย อตฺตธมฺโม สายทอง

๒๘/๐๖/๒๕๐๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปานาเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๕๐
พระทวีศักดิ

์

ิตสีโล ภุฒฺ,ฎฌฯษ

๓๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปานาเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๕๑

พระสุวิทย์ อุชุจาโร บุดดาโจม

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปานาเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๕๒

พระวันเฉลิม จิตฺตทนฺโต ทาวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปานาเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๕๓

พระสุนทร ถาวโร ศรไชย

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนรัง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๕๔

พระจตุพล จิตฺตทนฺโต จุ้มอังวะ

๒๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๑๕๙/๑๐๕๕

พระณรงค์ศักดิ

์

ฉนฺทโก แก่นลา

๑๙/๑๑/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๑๕๙/๑๐๕๖

พระกัณฐาพล กนฺตวณฺโณ แก้วคำปอด

๒๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองจิก  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๕๗

พระอณาวิน านวีโร ขันคำ

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวอารีย์  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๕๘

พระตา จิตฺตเวโท แสงสกุล

๐๗/๐๗/๒๕๑๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองสนม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๕๙

พระนฤเบศน์ กิตฺติาโณ พรมรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองสนม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๖๐
พระไพฑูรย์ กนฺตปฺโ ธรรมนักรบ

๐๓/๐๓/๒๕๒๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๖

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๖๑

พระณรงค์ศักดิ

์

วิสุทฺธสีโล ชมสาร

๐๓/๐๓/๒๕๒๕ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๖๒

พระวินัย สุขิโต สาระดี

๒๕/๑๐/๒๔๘๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๖๓

พระนามเจริญ อกิฺจโน สว่างเนตร

๐๓/๑๐/๒๕๑๙ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๖๔

พระบรรจง ิตธมฺโม นามพรม

๐๓/๑๑/๒๕๑๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๖๕

พระสามารถ วรสทฺโธ ด่านกระโทก

๒๒/๐๕/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๖๖

พระนันทวุฒิ จนฺทสาโร วงศาสิริ

๑๖/๔/๒๕๓๕ ๓๐/๕/๒๕๕๙

แก้งขอ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๖๗

พระดำรงศักดิ

์

มเหสกฺโข สาคร

๒๗/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แก้งขอ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๖๘

พระสมเกียรติ กิตฺติโก คำภู

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โคกเทียม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๖๙

พระอารีย์ ิตเมโธ ครองยุติ

๑๒/๐๑/๒๕๒๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖

ดงขวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๗๐
พระสุขสันต์ สุเมธโส ขจรภพ

๐๖/๑๐/๒๕๑๐ ๒๕/๐๒/๒๕๕๘

ดงขวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๗๑

พระวีระศักดิ

์

สมจิตฺโต เครือเนตร

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

ทองมา  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๗๒

พระพรประชา ถาวโร ฤษดี

๐๑/๑๒/๒๕๒๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

ท่าก่อ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๗๓

พระอดทน ิตมโน นันทะนา

๐๕/๐๓/๒๕๒๕ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๗๔

พระสมหวัง วิสุทฺโธ สิงสีทา

๒๔/๑๐/๒๕๒๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๑๐๗๕

พระสมพร ปภากโร สายันต์

๑๙/๐๓/๒๕๓๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๗๖

พระสมช้าง อิทฺธิเตโช ดวงบุปผา

๓๐/๐๑/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๗๗

พระอุดร จนฺทสาโร ขันชาลี

๑๘/๐๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๗๘

พระทวีผล มหาปฺโ มะศรีหา

๒๗/๐๒/๒๕๓๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๗๙

พระชิงชัย จารุธมฺโม วิลานันท์

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๘๐
พระโชคทวี อาภาทโร กิเลน

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๘๑

พระสุกใส โอทาโน ลุนพันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๒๑ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

โนนแดง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๘๒

พระสัมฤทธิ

์

อธิปฺโ เอกพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๒๑
๐๑/๐๑/๒๕๕๙

โนนแดง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๘๓

พระวุฒิชัย สุทฺธาโส คำแสนราช

๑๒/๐๘/๒๕๓๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

โนนแดง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๘๔

พระฤทธิ

์

มหาวีโร คำจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนแดง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๘๕

พระสวดป กนฺตสีโล พวงทับทิม

๐๓/๐๕/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนแดง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๘๖

พระวัฒนชัย ปภาโส ปุณประวัติ

๐๗/๐๘/๒๕๓๔ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

โนนแดง  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๘๗

พระบุญมี รตนโชโต คุณโท

๒๖/๐๑/๒๕๒๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๘๘

พระทัศนะ คุณากโร มณเทียร

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

บ้านตูม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๘๙

พระรุชติชัย กิตฺตสาโร จันทนิล

๑๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตูม  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๙๐
พระสุพัฒน์ พุทฺธสโร ประจักษ์จิตร

๒๖/๑๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๕๖

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๙๑

พระวินัย รกฺขิตสทฺโธ โทสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๙๒

พระวินัย จกฺกวโร แกะแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๗

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๙๓

พระสมแพชร จารุวณฺโณ แก้วเกล้า

๑๔/๐๘/๒๕๑๐ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๙๔

พระพงษ์ชัย ธีรปฺโ บุดดี

๑๕/๑๒/๒๕๑๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๙๕

พระสมควร ฉนฺทกโร วงค์หาญ

๑๙/๐๑/๒๕๒๕ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๙๖

พระวิโรจน์ อนามโย ดอกไม้

๑๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๙๗

พระวงเดือน ปภากโร สิมมาวัน

๓๐/๐๕/๒๕๑๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๙๘

พระไหม านุตฺตโร บรรพชาติ

๓๐/๑๐/๒๕๐๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๐๙๙

พระวีรชล ปภสฺสโร จันหอม

๐๑/๐๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๐๐
พระไพวัลย์ อภิชาโณ ศิริสา

๑๐/๐๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาก้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๐๑

พระอดิศักดิ

์

ปมุตฺโต ทองสมุทร

๓๐/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ปานาจะหลวย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๐๒

สามเณรณภัทร  มาลิบุตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 ปานาจะหลวย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๐๓

พระสนอง รกฺขิตสทฺโท ศรีรักษา

๑๘/๐๑/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาพอก  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๐๔

พระสุรศักดิ

์

ขนฺติธโร ปรือทอง

๐๗/๐๔/๒๕๒๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ปาสันติธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๐๕

พระพะยอม ธมฺมทีโป พานิช

๑๕/๑๐/๒๕๒๖
๒๗/๗/๒๕๕๘

ฝงเพใน  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๐๖

พระศุภกร มณฺฑสุภโพธิ กฏมัจฉา

๒๕/๐๑/๒๕๑๖ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๐๗

พระสุวิทย์ สุมโน สุขแสน

๑๖/๑๒/๒๕๒๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๐๘

พระอุดม ปภาโส สัตโต

๓๐/๐๗/๒๕๒๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๐๙

พระพัฒนศักดิ

์

อภิปุณฺโณ ลาภสาร

๑๔/๑๐/๒๕๒๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ภูพลานสูง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๑๑๐

สามเณรฉัตรานนท์  แมเชกู่

๓๐/๐๓/๒๕๔๑

 ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๑๑

สามเณรอุทิศ  แก้วคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

 ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๑๒

พระจำลอง ปสนฺโน ชูชีพ

๒๓/๐๗/๒๕๓๐ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๑๓

พระเจษฎา สุนฺทโร ไชยแสง

๒๔/๐๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๑๔

พระสมศักดิ

์

เตชสมฺปนฺโน บุญถึง

๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๑๕

พระสมพงษ์ มหานาโค สุขพันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๑๖

พระเหรียญชัย ภทฺทวโร ประถมเสาร์

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๑๗

พระจักกฤษ กิตฺติสาโร บุดดา

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๑๘

พระสิทธิโชค ขนฺติธโร คำแสง

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๑๙

พระนวรัตน์ โชติโก พาคำ

๐๑/๑๑/๒๔๙๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

แสนสุข  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๒๐

พระวรวิทย์ ปฺาธโร บุญถม

๐๑/๐๖/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โสกแสง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๒๑

พระอุทิศรา ขนฺติธมฺโม พันทอง

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โสกแสง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๒๒

พระณพัชร์ อินฺทปฺโ บุญมี

๐๒/๐๙/๒๕๐๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวฮี  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๒๓

สามเณรบุญโฮม  สุภาตะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๐

 หนองบัวฮี  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๒๔

สามเณรสุทิวัส  นนท์ศิริ

๒๘/๕/๒๕๔๒

 นาจาน  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๒๕

พระพีรวิชญ์ พลวโร ทะนานคำ

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

นาดี  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๒๖

พระประสิทธิ

์

ปริปุณฺโณ ทุ่มโมง

๑๗/๓/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

นาดู่  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๒๗

สามเณรประมวล  โพธิงาม

์

๒๓/๓/๒๕๔๓

 นาดู่  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๒๘

สามเณรสุรไกร  คำพระทิก

๒๑/๘/๒๕๔๓

 นาดู่  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๒๙

พระสุภัทรชัย สุวโจ พวงเพชร

๑๘/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

นาเยีย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๓๐

สามเณรสุรศักดิ

์

 กุหลาบ

๒๐/๓/๒๕๔๕

 นาเยีย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๓๑

สามเณรจักรกริช  กิงคำ

่

๑๖/๘/๒๕๔๕

 นาเยีย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๓๒

สามเณรพรธรรม  พิมมะศรี

๒๑/๖/๒๕๔๗

 นาเยีย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๓๓

พระถนอม กิตฺติสาโร บุตรงาม

๑๑/๐๖/๒๔๙๓ ๓๐/๑๑/๒๕๕๔

นาเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๓๔

พระภานุพงศ์ ภูริปฺโ จันทะวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๓๗ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

นาเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๓๕

พระอาคม อภิปฺุโ ตะรินันท์

๒๗/๔/๒๕๒๗ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙

นาเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๓๖

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท พลเมือง

๒๔/๙/๒๕๒๑ ๑๕/๑/๒๕๕๙

ปานาเยีย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๓๗

พระณัฐวุฒิ วรปฺโ ห่องคำ

๒๓/๖/๒๕๓๖ ๒๑/๒/๒๕๕๙

ปานาเยีย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๓๘

พระเฉลิมพัชร วชิรธมฺโม ดอกพุฒ

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๑๙/๓/๒๕๕๙

ปานาเยีย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๓๙

พระคณิตย์ คุณกโร อ่อนจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๔/๒๕๕๙

ปานาเยีย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๔๐

พระเทอดพงษ์ รตนโชโต แก้วแสนเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปานาเยีย  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๔๑

พระมงคล เมธิโก บุญพวง

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

หินลาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๔๒

พระกำชัย กตปฺุโ เสนธาตุ

๐๙/๐๕/๒๕๒๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

หินลาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๔๓

พระจักรี จกฺกวโร พิลาสันต์

๑๘/๖/๒๕๓๔ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

อุดมวนาสันต์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๔๔

พระธวัชชัย สิริธมฺโม จันที

๒๐/๕/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ค้อน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓ / ๖๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๑๔๕

พระศักดิรินทร์

์

อินฺทวํโส วรสุรณฤททธิ

์

๕/๓/๒๕๐๔
๒๒/๐๓/๒๕๕๕

ไทรงาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๔๖

พระพิทักษ์ชัย ขนฺติมโน จันจำปา

๐๒/๐๗/๒๕๒๒ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

นาสะตัง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๔๗

พระธนกร คุณวีโล บุตรแก้ว
๙/๓/๒๕๒๔ ๑๒/๘/๒๕๕๘

โนนวัฒนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๔๘

พระยิงยศ

่

วิสุทฺธสาโร ประสมพลอย
๖/๕/๒๕๑๙ ๔/๕/๒๕๕๙

โนนวัฒนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๔๙

พระวิทยา ิตมโน รางเงิน

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๕๐

สามเณรชาญณรงค์  ก้อนรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

 บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๕๑

พระสายทอง ขนฺติธโร รางเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พระโต  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๕๒

พระบริวัฒน์ วรธมฺโม กลินหอม

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พระโต  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๕๓

พระวัฒนพงษ์ สุขวฑฺฒโก วงค์โสม

๑๔/๐๖/๒๕๓๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

ศรีธาตุ  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๕๔

พระขันทวี จนฺทสาโร สังขะทา

๑๒/๑๒/๒๕๒๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๕๕

พระจันทร์ที จิตฺตกาโร อุบล

๑๙/๔/๒๕๓๑ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๕๖

พระสมไชย สนฺตกาโย ดวงพุฒ
๘/๖/๒๔๙๖ ๔/๑๐/๒๕๕๗

ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๕๗

พระสุพรม กนฺตผโล ทุมโทน

๒๑/๖/๒๕๑๔ ๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๕๘

สามเณรชัยมงคล  บัสสาตันทร์
๕/๔/๒๕๔๕

 ศรีรัตนะ  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๕๙

สามเณรพฤติพงษ์  มีมัน
๒/๕/๒๕๔๐

 ศรีรัตนะ  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๖๐

สามเณรอนุชา  โมคำ

๑๙/๔/๒๕๔๖

 ศรีรัตนะ  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๖๑

พระไพบูรณ์ จกฺกวโร จันหวาน

๒๒/๕/๒๕๐๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

สระเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๖๒

พระจักรี อาภาธโร งามอินทร์

๒๖/๕/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สระเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๖๓

พระสมิง ถิราโณ ฤทธิระสาย

์

๑๓/๑/๒๕๒๒ ๒๒/๓/๒๕๕๔

สิงห์ทองสุภารักษ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๖๔

พระมนต์สิทธิ

์

ิตคุโณ ผาหยาด

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

สิงห์ทองสุภารักษ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๖๕

พระวัชรา โชติโก คมขำ

๑๓/๑/๒๕๓๔
๒/๑/๒๕๕๙

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๖๖

พระเทพพิทักษ์ านุตฺตโร สมมัน

่

๑๕/๔/๒๕๓๗
๔/๕/๒๕๕๙

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๖๗

พระประดิษฐ์ คุณวีโร กุลสถานนท์

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๒๖/๕/๒๕๕๙

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๖๘

พระจักรกฤษ เขมจาโร ภูธร

๒๐/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๖๙

พระสุขอนันต์ สุขิโต แก้วบัวเคน

๒๑/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๕๙

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๗๐

พระอานนท์ อานนฺโท เดือนไทยวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๕
๑๐/๘/๒๕๕๙

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๗๑

พระทวีชัย ชินวโร อินทนา

๒๒/๓/๒๔๙๖ ๑๒/๘/๒๕๕๙

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๗๒

พระกฤษฎา สมจิตฺโต ดิษฐ์ประสพ

๒๐/๕/๒๕๓๘ ๑๒/๘/๒๕๕๙

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๗๓

พระสุรศักดิ

์

าณสุโภ จันทวี

๑๔/๒/๒๕๓๖ ๒๓/๕/๒๕๕๙

เก่าขาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๗๔

พระศุภชัย ปโมทิโต ขะวิลัย

๓/๑๑/๒๕๒๘ ๑๕/๖/๒๕๕๙

เก่าขาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๗๕

พระอาทิตย์ อธิปฺโ ขันชลี

๒๕/๖/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

เก่าขาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๗๖

พระสะเหมือน ิตสทฺโธ เสาประจิต

๒๓/๙/๒๕๒๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เก่าขาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๗๗

พระกฤษฎา กิตฺติปาโล วงศ์คำเหลา
๖/๘/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เก่าขาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๗๘

พระวรวุฒิ ปภสฺสโร สายธัมย์

๑๐/๙/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เก่าขาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๗๙

สามเณรปรีดิวัฒน์  จันทวี
๒/๗/๒๕๔๕

 เก่าขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔ / ๖๓
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อบ ๔๑๕๙/๑๑๘๐

พระสาคร จารุธมฺโม วิชานนท์

๒๔/๓/๒๕๓๘ ๒๓/๕/๒๕๕๙

แก้งโตน  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๘๑

พระศิริวัฒน์ สุเมโธ เทศสุวรรณ

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๔/๑๒/๒๕๕๘

คำสะอาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๘๒

พระสมัย านวีโร สายพิณ

๑๙/๒/๒๕๒๕ ๖/๑๒/๒๕๕๘

คำสะอาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๘๓

พระณัฐวุฒิ สุขกาโม เสนคราม

๓๐/๑๒/๒๕๓๗
๑๖/๕/๒๕๕๙

คำสะอาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๘๔

พระขจร จิตฺตสุจิณฺโณ แก้วสง่า

๒๕/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๖/๒๕๕๙

คำสะอาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๘๕

พระบัวลี อกิฺจโน แก้วบุญคำ
๕/๓/๒๕๑๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

คำสะอาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๘๖

พระอนุชิต ชุตินฺธโร ศรีนวล

๒๘/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คำสะอาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๘๗

พระศรายุทธ ิตเมโธ เขียวแดง

๒๗/๑๒/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

คำสะอาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๘๘

พระสถิต ธมฺมิโก ศิริโสม

๒๖/๕/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำนำทิพย์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๘๙

พระจักรกริช กิตฺติโก จะโรจร

๑๔/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำนำทิพย์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๙๐

พระหนึงบุรุษ

่

ฉนฺทโก มูลชาติ

๑๘/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำนำทิพย์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๙๑

พระฤชุกร วิสุทฺโธ สุขเจริญ
๒/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ถำนำทิพย์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๙๒

สามเณรกฤตนู  สิงหาสิน

๓๐/๓/๒๕๔๕

 ถำนำทิพย์  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๙๓

พระพฤษพงษ์ ติกฺขาโน ภาโว

๒๗/๒/๒๕๐๗
๒/๗/๒๕๕๗

นาสามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๙๔

พระลี สมาจาโร โทวาส
๐/๐/๒๔๘๕ ๘/๖/๒๕๕๙

นาสามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๙๕

พระสุวิน สุวีโร คำปน

๒๐/๗/๒๕๒๒ ๒๐/๖/๒๕๕๙

นาสามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๙๖

พระวิกลม จิตฺตสํวโร พึงบารมี

่

๒๙/๖/๒๕๑๙ ๒๒/๒/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๙๗

พระวันดี านวีโร ทองสุข

๑๙/๘/๒๕๑๙ ๑๔/๓/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๙๘

พระแหลม จนฺทาโภ ชาคำ

๕/๑๐/๒๕๒๕ ๒๔/๓/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๑๙๙

พระอ้วน อุตฺตโม แก่นจันทร์

๙/๑๑/๒๔๙๗ ๓๐/๔/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๐๐
พระวิทยา ิตธมฺโม กมลดี

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

๓๐/๔/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๐๑

พระสุรพร สุทฺธปฺโ แสงศิลา
๒/๒/๒๕๓๘ ๒๖/๕/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๐๒

พระบุญถนอม ฉนฺทโก สะนัย
๓/๔/๒๕๑๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๐๓

พระอมรเทพ อภินนฺโท ศรีลาเคน

๑๓/๑๐/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๐๔

สามเณรณัฐกิตติ

์

 อิทธิเชษฐ์โภคิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 โนนทอง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๐๕

สามเณรอดิศักดิ

์

 สุวรรณวงค์

๑๕/๔/๒๕๔๖

 โนนสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๐๖

พระพัชระวีร์ ณฏิโก แสนทวีสุข
๗/๒/๒๕๒๒ ๒๓/๖/๒๕๕๗

บ้านโซง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๐๗

พระกิตติชัย กิตฺติสาโร วงค์ทองนิล

๑๔/๗/๒๕๓๖ ๕/๑๑/๒๕๕๘

บ้านโซง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๐๘

พระสว่างจิตร อธิจิตฺโต ดีระเดช

๒๒/๕/๒๕๐๙ ๑๔/๖/๒๕๕๙

บ้านโซง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๐๙

พระภิญโญ าณธโร เจียตินะ
๑/๑/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๕๙

บ้านโซง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๑๐

พระณัฐวุฒิ กิตฺติสาโร รอดคำทุย

๒๒/๑/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๕๙

บ้านโซง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๑๑

พระสันติ สมจิตฺโต บินรัมย์

๑๘/๗/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๕๙

บ้านโซง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๑๒

พระธวัชชัย ิตธมฺโม สายตา

๒๘/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านโซง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๑๓

สามเณรมนัสศักดิ

์

 ภูมิศักดิ

์

๑๗/๑๘/๒๕๔๒

 บ้านโซง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๑๔

พระเฉลิมชัย จารุธมฺโม สระแสง

๒๓/๕/๒๕๒๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บ้านเปอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕ / ๖๓

้
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่
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อบ ๔๑๕๙/๑๒๑๕

พระสุริยา ชยานนฺโท แสนสุข

๑๒/๑/๒๕๓๙ ๒๓/๗/๒๕๕๙

บ้านเปอย  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๑๖

พระสุริยันต์ โชติวโร สิงห์คง

๑๒/๒/๒๔๙๔ ๑๒/๕/๒๕๕๙

บุเปอย  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๑๗

พระวิรุฬห์ จนฺทโชโต น้อมสูงเนิน

๒๕/๙/๒๕๓๒ ๒๙/๗/๒๕๕๙

บุเปอย  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๑๘

พระวีระพันธ์ วิจาโร สุวรรณ

๒๒/๙/๒๕๑๕ ๒๒/๗/๒๕๔๗

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๑๙

พระวันดี ทิวากโร ศีรารมณ์

๑๒/๕/๒๕๓๗
๘/๒/๒๕๕๙

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๒๐

สามเณรโชติกา  บัวลา

๒๓/๑/๒๕๔๑

 ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๒๑

สามเณรพีรพงษ์  อินตะนัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

 ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๒๒

พระกฤษณ อนุตฺตโร พันธ์โบ

๒๑/๒/๒๕๓๑ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๒๓

พระครรชิต ธมฺมธโร สักกะโส

๒๐/๔/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๒๔

สามเณรธนากร  ศรีสุระ

๑๙/๔/๒๕๔๖

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๒๕

สามเณรพุทธชาด  เสพสุข

๑๐/๖/๒๕๔๖

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๒๖

สามเณรบวรรัตน์  เบ็ญทา

๑๕/๗/๒๕๔๖

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๒๗

สามเณรอมรชาติ  ปานะตา

๒๕/๗/๒๕๔๖

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๒๘

สามเณรนพพล  ปะติ

๔/๑๑/๒๕๔๖

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๒๙

สามเณรปรีชา  ปจศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๓๐

สามเณรณัฐภัทร  สีมาทอง

๒๑/๖/๒๕๔๗

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๓๑

พระเรน ถาวโร สมรัตน์

๑๓/๙/๒๕๐๕ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๓๒

พระสงวน มหามงฺคโล อายุวงค์

๒๓/๕/๒๕๐๗ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๓๓

พระเพิม

่

ิตธมฺโม พงษ์กิง

่

๑๐/๘/๒๔๘๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๓๔

พระอุดร ฉินฺนาลโย พิมชัย

๑๐/๕/๒๕๐๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๓๕

พระอุดม ขนฺติโก ขรรค์แก้ว
๔/๓/๒๕๒๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๓๖

พระประจักร์ ภูริปฺโ คำมะลุน

๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๓๗

สามเณรธนากร  สีสันต์

๑/๑๐/๒๕๔๖

 สวายน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๓๘

สามเณรกฤตเมธ  ปานะซำ
๖/๔/๒๕๔๓

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๓๙

สามเณรธวัชชัย  กันตัด

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๔๐

สามเณรทรัพย์  นิคม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๔๑

สามเณรพงษ์พิสุทธ์  จันทะสี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๔๒

สามเณรอัศสิริ  คำไส

๑๔/๑/๒๕๔๖

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๔๓

สามเณรปกรณ์เกียรติ  เจียงเพ็ง

๑๘/๖/๒๕๔๖

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๔๔

สามเณรวิรัช  วงศ์นิล
๔/๗/๒๕๔๖

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๔๕

สามเณรนนทชัย  ครองยุติ
๔/๗/๒๕๔๖

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๔๖

สามเณรกิตติพงษ์  อินเดช
๗/๘/๒๕๔๖

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๔๗

สามเณรปญญา  ศรีคำ

๒๗/๙/๒๕๔๖

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๔๘

สามเณรสุรสิทธิ

์

 ระเมาะอา

๕/๑๐/๒๕๔๖

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๔๙

สามเณรอธิเทพ  มามี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 หนองคู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖ / ๖๓

้
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่
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อบ ๔๑๕๙/๑๒๕๐

สามเณรธนาวุฒิ  ห่วงทอง

๘/๑๑/๒๕๔๖

 หนองคู  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๕๑

พระวีรยุทธ์ วีราโณ โถตะบุตร
๕/๙/๒๕๒๗ ๔/๔/๒๕๕๙

หนองพะลาน  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๕๒

พระสุดใจ ิตธมฺโม ศรีสันต์

๒๑/๘/๒๕๒๗ ๒๒/๖/๒๕๕๙

หนองพะลาน  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๕๓

พระสมชาย ปฺาวโร รอดภัย

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๒๑/๗/๒๕๕๙

หนองพะลาน  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๕๔

พระชริด วิชฺชากโร แคนังเรียะ

๐๘/๐๗/๒๔๙๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

ขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๑๕๙/๑๒๕๕

พระวิทยา อาภาธโร จันทร์วิลัย

๐๔/๐๖/๒๕๓๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๑๕๙/๑๒๕๖

พระธนาธร จนฺทสาโร สุขรักษา

๒๘/๑๑/๒๕๒๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๕๗

พระอธิเทพ าณทีโป อินทะคม

๒๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๕๘

พระณัฐพล ปฺาพโล นามโฮง

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๕๙

พระสุรนันท์ อาภาธโร คะณาพันธุ์

๓๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๖๐

พระกฤษดา อกิฺจโน ประจญ

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

ดอนโมกข์  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๖๑

พระเจนณรงค์ จนฺทสโร ครองเชือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ตาเกา  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๖๒

พระนพชัย ชยานนฺโท เวระนะ

๒๘/๐๒/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ตาโกย  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๖๓

พระมนตรี อนุตฺตโร ไชยภักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นำขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๖๔

พระสุนัน อานนฺโท ปรัง

๑๐/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นำขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๖๕

พระวิทวัท สุปฺโ บุญเนตร

๒๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนยาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๖๖

พระธนาวุฒิ กตธมฺโม พรวิจิตร

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนยาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๖๗

พระปรีชา ขนฺติสาโร สาหลิม

๑๒/๑๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนยาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๖๘

พระสว่าง สํวโร สิมพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนสง่า  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๖๙

พระตถาพร ติกฺขวีโร พันมะคา

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนสง่า  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๗๐

สามเณรวัฒนา  ศรีภา

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

 โนนสง่า  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๗๑

พระเสรี าณวิโร สารสุข

๑๗/๐๔/๒๕๑๖ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๗๒

พระสุทธิ จนฺทสาโร นิยม

๐๒/๐๒/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๗๓

พระอานนท์ ิตวํโส สุฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๓๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๗๔

พระกิตติศักดิ

์

สุธิมโน ดีสา

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๗๕

พระธนากร านิสฺสโร คำประวัติ

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๗๖

พระอลงกต ชยานนฺโท หาระไชย

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๗๗

สามเณรสิงขร  รอยเรือน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๐

 โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๗๘

สามเณรเจษฎา  จันทวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๗๙

พระไพรัตน์ จกฺกวโร สายแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๐๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

โนนหนองไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๘๐

พระกมล กนฺตสีโล วงศ์คำ

๐๖/๐๗/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนหนองไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๘๑

พระวิศวชิต สิริธมฺโม เปลือมจิตร

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนหนองไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๘๒

พระบุญเยียม คุณากโร สุนันท์

๑๓/๑๒/๒๕๐๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์บำเพ็ญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๘๓

พระสวัสดิ

์

สนฺตมโน ยุทธนา

๐๘/๑๑/๒๕๒๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

แสนถาวร  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๘๔

พระบัญญัติ อธิปฺโ วงศ์ใหญ่

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หนองดุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๑๒๘๕

พระธีรศักดิ

์

ปภาโส เคนโสภา

๑๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองดุม  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๘๖

พระบุญเหลือ ปฺุาคโม ยาเคน

๒๒/๐๖/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองดุม  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๘๗

พระขวัญยืน จนฺทสาโร ศิรพัฒน์

๐๔/๐๖/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโด  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๘๘

พระจิระชัย อกิฺจโน กาญวน

๑๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองโด  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๘๙

พระประเสริฐ กิตฺติโสภโณ ศรีกระหวัน

๐๙/๐๒/๒๕๑๓ ๐๘/๐๑/๒๕๕๓

หนองแสง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๙๐

พระสำวงค์ คุเณสโก รัชนา

๑๕/๐๔/๒๕๐๖ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

หนองแสง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๙๑

พระยม มนาโป พลศรี

๑๘/๑๐/๒๕๐๓ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

หนองแสง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๙๒

พระบุญจันทร์ ปณฺฑิโต เมียดทิมาต

๑๕/๐๕/๒๕๑๓ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

หนองแสง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๙๓

พระทองคำ ปฺุภาโค เพ็ญพันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หมากแหน่ง  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๙๔

พระคำสิงห์ ติสาโล ไชยนาท

๑๗/๘/๒๕๑๑ ๑๒/๑/๒๕๕๐

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๙๕

พระสุพรรณ จารุธมฺโม หาญมานพ

๒๒/๑๒/๒๕๑๗ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๙๖

พระลือชัย กิตฺติธโร ธุราช
๔/๕/๒๕๑๖ ๒๕/๗/๒๕๕๗

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๙๗

พระสมพร ชินวโร หาคำ
๘/๔/๒๕๑๘ ๑๓/๒/๒๕๕๙

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๙๘

พระจักรี านิสฺสโร นิลศรี

๑๒/๓/๒๕๓๐ ๒๒/๖/๒๕๕๙

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๒๙๙

พระทองใบ เตชธโร พิมพ์ไกรดี

๑๐/๒/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๕๙

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๐๐
พระพินัย จกฺกวโร พักพล

๑๗/๙/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๐๑

พระชาตรี เตชวโร กวดขัน
๕/๕/๒๕๓๑ ๒๑/๗/๒๕๕๙

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๐๒

พระสง่า เตชธมฺโม คงคูณ
๘/๙/๒๕๐๘

๒๗/๑/๒๕๔๔

เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๐๓

พระบุญจันทร์ อนุตฺตโร รูปแก้ว

๒๒/๔/๒๕๑๖ ๒๙/๗/๒๕๔๙

เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๐๔

พระสุวรรณ เตชวโร ช่วยรักษ์

๒๕/๙/๒๕๐๒ ๒๐/๗/๒๕๕๖

เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๐๕

พระอุเทน โอปายีโก จันทวี
๑/๔/๒๕๒๒ ๔/๑๒/๒๕๕๖

เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๐๖

พระสมศรี านวีโร พรโสม

๑๕/๔/๒๕๑๘ ๒๖/๑๑/๒๕๕๗

เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๐๗

พระนพอนนต์ ปภาโส วิชญะอมรศิลป
๔/๒/๒๕๒๕

๒๗/๑๒/๒๕๕๗

เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๐๘

พระสมดี กุสฺสโร รอดคำทุย

๒๙/๓/๒๕๑๒
๙/๗/๒๕๕๘

เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๐๙

พระสมชาย วฑฺฒโน คูณดี
๗/๓/๒๕๐๘ ๓/๖/๒๕๕๙

เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๑๐

พระหนูกาญจน์ โกวิโท คุณพาที
๙/๑/๒๕๐๔

๑๖/๗/๒๕๕๙

เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๑๑

สามเณรศุภชัย  อินละออ

๒๑/๗/๒๕๔๓

 เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๑๒

สามเณรปรีชา  สินทรัพย์
๑/๕/๒๕๔๖

 เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๑๓

สามเณรดนัย  ทองปด
๗/๖/๒๕๔๖

 เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๑๔

สามเณรสิทธิศักดิ

์

 พวงพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 เขมาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๑๕

พระบัวกัน สุจิตฺโต กิงแก้ว

่

๒๔/๖/๒๕๐๖ ๒๕/๑/๒๕๕๙

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๑๖

พระวรธาดา จิรธมฺโม รีเรืองชัย

๒๙/๓/๒๕๒๐ ๒๕/๕/๒๕๕๙

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๑๗

พระทองอินทร์ สิริปฺโ แก้วกัญญา
๕/๙/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๑๘

สามเณรธนวินท์  ขันทะโส
๗/๒/๒๕๔๗

 ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๑๙

สามเณรธีรวุฒิ  พุทธวงศ์

๑๗/๔/๒๕๔๕

 ธรรมิกาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘ / ๖๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๓๒๐

พระคำภา พุทฺธสโร แย้มพุฒ
๙/๖/๒๔๙๐

๒๘/๑๑/๒๕๕๓

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๒๑

พระประสิทธิ

์

สิริธโร ศรีมาลา
๒/๖/๒๔๘๖ ๒๙/๓/๒๕๕๘

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๒๒

พระคำดี ปยธมฺโม อินทมาด

๒๔/๓/๒๕๑๙
๙/๕/๒๕๕๘

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๒๓

พระสุนทร สนฺตกาโย ศรีมาลา

๑๒/๗/๒๕๐๗
๗/๖/๒๕๕๘

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๒๔

พระสนัน

่

กมโล ผ่ายเผย
๑/๑/๒๔๘๙ ๒๙/๗/๒๕๕๘

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๒๕

พระเฉลิม คุณงฺกโร สุวรรณเพชร
๑/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๒๖

พระนพนันท์ อภิปุโ บุญแซม
๑/๙/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๒๗

พระชินกร ธมฺมิโก สินศาสตร์

๒๘/๐๓/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๒๘

พระสำลี ปฺาวชิโร แสนสุข

๐๕/๐๒/๒๕๐๐ ๒๗/๐๑/๒๕๕๖

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๒๙

พระชนะโชค ปภาโส สานนท์

๐๘/๐๘/๒๕๑๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๓๐

พระสังคลี ธมฺมวํโส สมสุข

๐๑/๐๓/๒๔๙๘ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๓๑

พระสุนันท์ ิติโก อินสอน

๒๐/๐๖/๒๕๒๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๓๒

พระบุญมี จารุวณฺโณ เฉลิมวงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๒๔ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๓๓

พระสุภกิจ ิตธมฺโม นามวา

๑๙/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๓๔

พระอนุชิต วรธมฺโม วงณะลา

๐๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๓๕

สามเณรชิติพัทธ์  จันทร์หาร

๓๐/๗/๒๕๔๕

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๓๖

สามเณรณัฐพล  เหล่าทอง
๖/๓/๒๕๔๖

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๓๗

สามเณรเตชภณ  สาพิราช

๑๐/๖/๒๕๔๖

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๓๘

สามเณรศุภรัตน์  ศิริวุฒิ

๑๙/๗/๒๕๔๖

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๓๙

สามเณรกิตติศักดิ

์

 โพธิเสียว

์

๑๔/๘/๒๕๔๖

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๔๐

สามเณรตะวัน  ศิริวุฒิ

๒๗/๘/๒๕๔๖

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๔๑

สามเณรจิรายุทธ  สายกันดก
๘/๙/๒๕๔๖

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๔๒

สามเณรวีระศักดิ

์

 แสนทวีสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๔๓

สามเณรจิรวัฒน์  บึงไกร
๗/๕/๒๕๔๗

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๔๔

พระมงคล ปคุโณ กาแก้วมิตมาน

๑๑/๑๑/๒๕๑๖

๕/๒/๒๕๕๖
ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๔๕

สามเณรสุนัย  กินรีวงค์

๒๐/๑๓/๒๕๔๒

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๔๖

สามเณรจรูญ  เดชะคำภู
๔/๑/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๔๗

สามเณรวิวัฒน์  เดชะคำภู

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๔๘

สามเณรนิรุทธ์  วันทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๔๙

สามเณรโชคทวี  มณีสาร

๒๔/๒/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๕๐

สามเณรธีรวัฒน์  กินรีวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๕๑

สามเณรเศรษฐพงศ์  เขียวอ่อน

๔/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๕๒

พระสมพร อมโล ละเม็ด

๑๖/๑๒/๒๕๓๓
๑๒/๔/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๕๓

พระอภิสิทธิ

์

สุปฺโ รัตนสิทธิ

์

๑๐/๘/๒๕๓๔
๒/๔/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๕๔

สามเณรบุญมี  คำจร
๔/๔/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙ / ๖๓

้
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่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๓๕๕

สามเณรนรินทร์  สุนทร

๑๐/๔/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๕๖

สามเณรนพชัย  ดวงทอง

๑๑/๘/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๕๗

สามเณรพจนินท์  ผลพะยุง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๕๘

พระวสันต์ ปฺาวธีโร ฤทธิศักดิ

์

๒๒/๒/๒๕๓๒
๒/๘/๒๕๕๕

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๕๙

พระสุมิตร ขนฺติพโล ศรีระเริง

๔/๑๑/๒๕๑๔ ๒๑/๒/๒๕๕๖

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๖๐

พระจรัสสายฝน สีลเตโช อุดมทรัพย์

๒๔/๘/๒๕๒๒
๖/๗/๒๕๕๗

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๖๑

พระถวิล วิสารโท นามสอน
๑/๑/๒๔๙๕ ๒๕/๒/๒๕๕๘

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๖๒

พระทอง จิตฺตปฺโ นำเงิน
๒/๙/๒๔๙๖ ๒๕/๒/๒๕๕๘

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๖๓

พระแสง สุขิโต แย้มยิม

้

๓/๓/๒๕๒๑ ๙/๓/๒๕๕๙
ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๖๔

พระเกียรติศักดิ

์

โชตโก ยืนมัน

่

๒๔/๕/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๖๕

พระสำราญ าณวโร วงค์การา
๖/๘/๒๕๑๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๖๖

สามเณรศักดิดา

์

 เพชรบูรณ์
๓/๔/๒๕๔๖

 ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๖๗

สามเณรเขียว  ขุนเพชร
๖/๘/๒๕๔๔

 ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๖๘

สามเณรกิดำ  อินนคร

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

 ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๖๙

สามเณรทินกร  งามเนตร

๗/๑๑/๒๕๔๔

 ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๗๐

พระทรงพล สาทโร ศรีวงษา
๒/๔/๒๕๐๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๗๑

พระณัฐวุฒิ านวโร ศรีคำ

๑๖/๙/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๗๒

สามเณรณัฐดนัย  คูณคง

๘/๑๐/๒๕๔๔

 อมรินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๗๓

สามเณรวิรัช  เพ็ญพิมพ์

๑๑/๕/๒๕๔๖

 อมรินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๗๔

พระวิชัย าณคุโณ ธรรมโคต

๑๙/๑๒/๒๕๓๒
๑๗/๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๗๕

พระบุญหลาย อจฺจาทโร สูงเรือง
๓/๒/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๗๖

พระอุทัย อชิโต เสนา

๓๑/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๗๗

พระอัษฎาวุฒิ านวโร สุบดี
๓/๖/๒๕๓๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๗๘

สามเณรภราดร  ศรีโท

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๗๙

สามเณรจักรดุลย์  พรมมุณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๘๐

พระสุรสิทธิ

์

สุจิตฺโต เข็มเพชร

๒๗/๘/๒๔๙๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๖

กลาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๘๑

สามเณรพงศกร  เคนดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

 คำยาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๘๒

พระวิระ จิตฺตทนฺโต งามพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

เดือโดม

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๘๓

พระบุญหาร านวโร มากดี

๐๒/๐๖/๒๕๑๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๘๔

พระสุรเดช ทีปงฺกโร แสงอ่อน

๑๒/๐๑/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๘๕

สามเณรเอกราช  สุดแสง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๘๖

สามเณรอานุภาพ  สีพาย

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 นาเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๘๗

พระณรงค์ ธมฺมธีโป กฤษณะสุวรรณ
๗/๘/๒๕๑๖ ๔/๗/๒๕๕๗

โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๘๘

พระอรรถพร อทฺธิาโณ สมเสาร์
๖/๓/๒๕๓๓ ๘/๑/๒๕๕๘

โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๘๙

พระทรงพล กิตฺติสาโร เสาขวัญ
๖/๓/๒๕๓๕ ๒/๕/๒๕๕๘

โนนจิก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๓๙๐

พระธนากร อคฺคธมฺโม พูนพะเนาะ
๖/๓/๒๕๓๔ ๑๐/๖/๒๕๕๘

โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๙๑

พระกัมพล กิตฺติภทฺโท ชุมนวล

๒๒/๗/๒๕๓๔
๔/๓/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๙๒

พระไพวรรณ์ จนฺทสโร ไชยโกฏิ

๑๓/๑๑/๒๕๑๔ ๒๔/๑๒/๒๕๕๗

ปาภาวนาสามัคคี  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๙๓

พระภานุพงค์ มหาาโณ บรรเทาทุกข์

๒๘/๑๐/๒๕๑๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิไทร

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๙๔

พระศรีอนงค์ จิตฺตสํวโร ทองเสริม
๕/๙/๒๕๓๒ ๑๑/๗/๒๕๕๗

โพธิศรีเหนือ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๙๕

พระศรัณยู ปฺุณวิทู มณีกรรณ์
๑/๗/๒๕๑๔ ๒๑/๗/๒๕๕๘

โพธิศรีเหนือ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๓๙๖

พระชนะพร ชยธมฺโม บุญคำภา

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

ระเว  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๙๗

พระเกียรติศักดิ

์

ขนฺติธโร ขันตรี

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๘/๒๕๕๙

ระเว  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๙๘

สามเณรเทพปกรณ์  บุญเพิม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

 วังแคน  

อบ ๔๑๕๙/๑๓๙๙

สามเณรมนตรี  สีหาเวช

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 วังแคน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๐๐
สามเณรกิตติ  ษีขลา

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

 วังแคน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๐๑

พระสุรศักดิ

์

ถาวโร บัวใหญ่

๒๒/๐๒/๒๕๒๗
๑๙/๗/๒๕๕๙

วารีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๐๒

สามเณรวรวิทย์  อักขระ
๗/๔/๒๕๔๕

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๐๓

สามเณรอนันต์  องค์ไชย

๑๖/๒/๒๕๔๖

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๐๔

สามเณรอนุรักษ์  ศักดิวงศ์

์

๑๖/๘/๒๕๔๖

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๐๕

พระสุรพัศ สุธมฺโม สัตยากุล

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วาลุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๐๖

พระคมสันต์ สนฺติโก สายมงคล

๐๙/๑๑/๒๕๐๕ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

วาลุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๐๗

พระนพ เขมฺมจิตฺโต ศึกสงคราม

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วิหารเจดีย์ศรีชมพู  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๐๘

พระสาคร สนฺติจิตฺโต ทองรอง

๑๗/๑๒/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สนามชัย  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๐๙

พระทองดี ิตธมฺโม สระทองแพง
๑/๘/๒๕๐๐

๓๐/๖/๒๕๕๙

สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๑๐

พระไพบูลย์ ิตธมฺโม บำรุงรัตน์
๘/๘/๒๕๑๙ ๑๘/๘/๒๕๕๙

สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๑๑

สามเณรจักรกฤษ  กล้าหาญ
๕/๔/๒๕๔๔

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๑๒

สามเณรอรุณ  จันทร์หอม

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๑๓

สามเณรอภิเชษฐ  วิยานันท์

๒๒/๙/๒๕๔๔

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๑๔

สามเณรทัพสาร  วิยานันต์
๕/๓/๒๕๔๕

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๑๕

สามเณรชนะชัย  ชำนะ

๑๗/๓/๒๕๔๕

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๑๖

สามเณรพิษณุ  บำรุงรัมย์
๒/๖/๒๕๔๕

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๑๗

สามเณรอดุลวิทย์  ยาประกัลป

๒๗/๖/๒๕๔๕

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๑๘

สามเณรสมชาย  เผ่าภูรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๑๙

สามเณรทักษพร  รัตโน

๔/๑๑/๒๕๔๕

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๒๐

สามเณรนครินทร์  ชืนชม

่

๘/๔/๒๕๔๖
 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๒๑

สามเณรสมพงษ์  คูณทา

๓๐/๕/๒๕๔๖

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๒๒

สามเณรธนดล  สุโภภาค

๑๙/๗/๒๕๔๖

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๒๓

สามเณรกฤษฏากร  อุดมลักษณ์

๑๐/๘/๒๕๔๖

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๒๔

สามเณรชญานนท์  แพทย์เพียร

๑๙/๘/๒๕๔๖

 สวนสวรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๔๒๕

สามเณรอภิสิทธิ

์

 จัตุรงค์

๙/๑๑/๒๕๔๖

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๒๖

สามเณรอาทิตย์  สุขอนงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๒๗

สามเณรกล้องไกร  แสนทวีสุข

๑๕/๓/๒๕๔๗

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๒๘

สามเณรธีรภัทร  บุญสร้าง

๒๓/๓/๒๕๔๗

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๒๙

สามเณรสมพร  พรหมเสมอ

๒๓/๓/๒๕๔๗

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๓๐

สามเณรทองพูล  ศักดิศรี

์

๑๖/๖/๒๕๔๗

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๓๑

พระมงคล กมโล อุ่นใจ

๕/๑๒/๒๕๐๙ ๒/๑๒/๒๕๕๖

สว่างอัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๓๒

พระขจรศักดิ

์

จตฺตมโร โพธิศรีวัง

์

๕/๑๑/๒๔๙๘
๔/๑/๒๕๕๘

สว่างอัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๓๓

พระสมศักดิ

์

สนฺตมโน ทองจันทร์

๙/๑๒/๒๕๑๑
๖/๓/๒๕๕๙

สว่างอัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๓๔

พระกรวิทย์ สคารโว พาสุข
๑/๖/๒๕๓๔ ๔/๗/๒๕๕๙

สว่างอัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๓๕

พระประกาศิต อนามโย ภิรมณ์กุล

๐๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

สะพานโดม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๓๖

พระสมบูรณ์ สุจิตฺโต สำโรงแสง

๒๒/๑๒/๒๕๒๑ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

สะพานโดม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๓๗

พระอลงกรณ์ อภทฺทโร ประเสริฐสิน

๒๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สะพานโดม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๓๘

สามเณรสิทธิโชค  เพชรกิง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๐

 สะพานโดม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๓๙

พระวรรณรบ สตฺติธโธ บุญอาจ

๐๑/๐๘/๒๕๑๘
๒๐/๗/๒๕๕๘

สะพือเหนือ  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๔๐

พระวิชิต ชาคโร หงษ์ลอย

๑๑/๐๑/๒๕๒๖
๑๗/๓/๒๕๕๙

หนองอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๔๑

พระชาลี กิตฺติสทฺโท อันโย

๒๑/๗/๒๕๑๘
๗/๗/๒๕๕๗

หลวง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๔๒

พระสงกรานต์ สุธมฺโม พลไพร

๒๙/๔/๒๕๓๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

หลวง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๔๓

พระสราวุธ อุชุจาโร อุชุวิจารย์

๒๑/๑/๒๕๑๙ ๑๘/๓/๒๕๕๙

หลวง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๔๔

พระสุริ สิริมงฺคโล ชายแดง

๑๔/๕/๒๕๑๙ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ดอนก่อ  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๔๕

พระธานินทร์ คุณากโร วงค์ตรี

๒๒/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนก่อ  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๔๖

พระวัชรพล เตชธโร ใสแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๒๑

๖/๑/๒๕๕๙
นาชุม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๔๗

พระวัฒนา ขนฺติธมฺโม ทัศบุตร

๓๐/๗/๒๕๓๓ ๑๕/๖/๒๕๕๙

โนนยานาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๔๘

พระจักรกฤษ์ เตชปฺโ สร้อยสี
๖/๑/๒๕๓๙ ๒๙/๗/๒๕๕๙

โนนยานาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๔๙

พระวรวิช ติกฺขวีโร ภูมิหมัน

่

๓๑/๑๒/๒๕๓๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

บัวแดง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๕๐

พระมี รวิวณฺโณ ทองอ้วน
๑/๙/๒๔๘๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บัวแดง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๕๑

พระคำดี สุทฺธปฺุโ ชมภูประเภท

๒๕/๐๔/๒๔๙๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

บ้านดอนใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๕๒

พระเบญจราช ธมฺมกาโม ปนทอง

๒๐/๑๑/๒๕๓๖
๓๐/๔/๒๕๕๘

ปาโพธิสุวรรณ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๔๕๓

พระฉัตรชัย กนฺตสีโล ครุฑจักร์

๑๙/๗/๒๕๓๖
๕/๖/๒๕๕๙

ปาโพธิสุวรรณ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๔๕๔

สามเณรวรัญ  เดชประพฤติ

๑๕/๗/๒๕๔๐

 ปาโพธิสุวรรณ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๔๕๕

พระสุวรรณ ปนาโท สายนะที

๒๓/๒/๒๔๙๙ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ปาอ่างศิลา  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๕๖

สามเณรสิทธิศักดิ

์

 สีหะนันท์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 มุจลินทาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๕๗

พระสุรศักดิ

์

สุภทฺโท ทองสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๑๖ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๕๘

พระเอกพันธ์ สุจิตฺโต สายสิงห์

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๕๙

พระยงยุทธ วชิโร แสวงบุญ

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๔๖๐

พระธงชัย วิปุโล คำอาจ

๒๙/๐๓/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๖๑

พระวิจารย์ สุธมานโส กลินจันทร์

่

๑๒/๑/๒๔๙๑ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๖๒

พระรัตนพล จนฺทสาโร บรรพตะธี

๒๓/๕/๒๕๓๘ ๒๒/๓/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๖๓

พระวสันต์ วชริาโณ นาฮี

๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๖๔

พระวิชัย มหาคุโน พลใส

๐๓/๐๗/๒๔๙๑ ๒๐/๑๐/๒๕๕๘

ศรีสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๖๕

พระวุฒิพร วิสุทฺโธ พึงตน

่

๒๒/๐๖/๒๕๓๒ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

ศรีสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๖๖

พระโสรัจ วชิโร โพธิพิมพ์

๑๑/๑/๒๔๘๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ศิริวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๖๗

สามเณรธรรมรักษ์  จันสง่า

๒๐/๗/๒๕๔๔

 ศิริวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๖๘

พระธีระเดช ธมฺมปาโล ไชยดำ
๖/๗/๒๕๓๔ ๒/๘/๒๕๕๗

ศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๖๙

พระอนุสรณ์ ธมฺมธโร ภูโบราณ

๒๒/๙/๒๕๑๖
๘/๒/๒๕๕๘

ศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๗๐

สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 เสาร์แก้ว

๒๕/๔/๒๕๔๕

 ศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๗๑

สามเณรจักริน  บุญเทาว์

๑๔/๘/๒๕๔๕

 ศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๗๒

สามเณรกิตติพงษ์  เทียมทัศ

๒๑/๘/๒๕๔๕

 ศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๗๓

สามเณรพงศกร  เจียสกุล

๒๑/๘/๒๕๔๖

 ศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๗๔

พระธานี ิตธมฺโม ประทุมพิมพ์

๒๓/๙/๒๕๐๑ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๗๕

พระวิมลตรี จารุวํโส ต้นสิน

๒๒/๓/๒๕๑๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๕

หนองสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๗๖

พระใบ จารุวณฺโณ เครือคำ
๓/๓/๒๔๙๗ ๘/๓/๒๕๕๘

หนองสำราญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๗๗

พระบุญรอด รกฺขิตธมฺโม เคราะกิง

่

๔/๑๑/๒๕๑๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

อ่างหินน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๗๘

พระประสาน ปริปุณฺโณ พละไกร

๑๕/๑๐/๒๕๓๕ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

จอมปลวกสูง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๗๙

พระปรีชา อาภาโส หมืนหน้า

่

๐๑/๐๘/๒๕๒๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

จอมปลวกสูง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๘๐

พระประเสริฐ าณธีโร สีแหล้

๒๕/๐๔/๒๕๒๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

จอมปลวกสูง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๘๑

พระคำผาย ปฺุลาโภ แก้วบุญมา

๐๒/๐๕/๒๕๓๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

โปร่งเจริญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๘๒

พระเพชรบุรี วิฑูโร งอกสุข

๒๐/๐๓/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

ร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๘๓

พระชาญณรงค์ ติสาโร สังขะวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๐๒ ๑๖/๐๔/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๘๔

พระสังวาล ปภสฺสโร มามณี

๑๖/๑๐/๒๔๘๓ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๘๕

พระสุวิจันทร์ ภทฺทรวโร แก้วเนตร

๒๕/๐๘/๒๕๑๙ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

สารภี  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๘๖

พระสมัย นาคจาโร พุฒโสม

๒๘/๐๘/๒๔๙๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๕

สารภี  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๘๗

พระกิตติศักดิ

์

จารุวณฺโณ จันทาทอง

๑๒/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

สารภี  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๘๘

พระประวิทย์ ขนฺติธโร ขันทอง

๑๕/๐๔/๒๕๑๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

สิงหาร  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๘๙

พระปญญา จนฺทวํโส แก้วชาติ

๐๓/๐๑/๒๕๐๕ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

สิงหาร  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๙๐

พระนพกร สิริปฺโ เกสร

๑๑/๑๐/๒๕๑๒ ๐๔/๐๓/๒๕๕๗

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๙๑

พระวิชัย านวีโร บุญค้อม

๐๖/๐๓/๒๕๑๑ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๙๒

พระพลรัตน์ จนฺทสาโร ปะทะโล

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๙๓

พระอรรรพล ชาคโร กสิพันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๓๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๙๔

พระฉัตรชัย อธิปฺุโ ปุกคำ

๐๘/๐๓/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

นำคำแดงใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๔๙๕

พระอุทิศ อตฺถกาโร เรืองแสน

๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๙๖

พระสุบิน ปภสฺสโร สุพรรณนนท์

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๙๗

พระภาคภูมิ สิริสาโร คุณคำ

๑๒/๐๕/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๙๘

พระชุมพร สุขกาโม การบุญ

๑๒/๐๗/๒๕๑๑ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๔๙๙

พระปยะ สิริปฺโ พรมราช

๒๐/๑๒/๒๕๑๒ ๐๔/๐๓/๒๕๕๗

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๕๐๐
พระวัชรินทร์ ปริปุณฺโณ เกสร

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๕๐๑

พระอภิเษฐ ปยธมฺโม ชอบจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๕๐๒

พระเสกสรร สิริปฺโ สุมณฑา

๐๒/๑๒/๒๕๓๗ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๕๐๓

พระอัครพล อคฺคธมฺโม วงศ์สามารถ

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๕๐๔

พระกฤษดา จิรธมฺโม ศรีบุตร

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๕๐๕

พระชัยนาท ยติโก จันทร์กัน

๐๓/๐๘/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๕๐๖

พระครรชิต สิริปฺโ คนคล่อง

๐๒/๑๒/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๕๐๗

พระวัชระ วิสุทฺโธ อุปญญ์

๐๒/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๕๐๘

พระทวีคูณ ธมฺมสาโร โคตรคำ

๒๑/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๕๐๙

พระสุขสันต์ สุขกาโม ผึงทอง

้

๒๗/๑๒/๒๕๑๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ตำแย  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๑๐

พระอนุสรณ์ กุสลจิตฺโต ทองสะอาด

๐๗/๐๔/๒๕๒๓ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ตำแย  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๑๑

พระภาณุพันธ์ ภูริปฺโ ดุจดา

๓๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ตำแย  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๑๒

พระจ่าอากาศเอกชูอนันต์ ชุติมนฺโต สุขกุล

๑๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตำแย  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๑๓

พระทัศนัย อุตฺทโม ขันแก้ว

๑๐/๒/๒๕๓๔ ๓๐/๖/๒๕๕๘

ทุ่งมณี  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๑๔

พระจักรี มหาวีโร แก้วหล่อ

๑๖/๗/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๕๙

นาเลิง  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๑๕

พระจักรพงษ์ จตฺตมโล พูลเพิม

่

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

บ้านก่อ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๑๖

พระทินกร เตชพโล วันดี

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

บ้านบก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๑๗

พระอนุชา านวีโร เหมภาค

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๑๘

พระอำนาจ าณวโร แก้วกอ

๐๔/๐๖/๒๕๐๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๑๙

พระสมพล ปฺาธโร เกษงาม

๑๐/๑๑/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๒๐

พระวุฒิเดช าณวโร ฤทธิทิศ

๒๑/๐๓/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๒๑

พระครรชิต ถาวโร ศรีพลาน

๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๒๒

พระอานนท์ าณธโร อันทะศรี

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๒๓

พระพัทรพงศ์ อคฺคจิตฺโต วงเวียน

๒/๑๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๒๔

พระพรเทพ อคฺคธมฺโม โคตรพัฒน์

๓/๐๒/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๒๕

พระพงศกร ปภสฺสโร พรชัย

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๒๖

สามเณรพรชัย  วนารักษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๒๗

สามเณรก่วยทู  วนารักษ์

๑/๐๑/๒๕๔๔

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๒๘

สามเณรสุทัศน์  วนานลิน

๕/๐๑/๒๕๔๕

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๒๙

สามเณรปฐวี  ใจบุญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 ม่วงสามสิบ  
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อบ ๔๑๕๙/๑๕๓๐

สามเณรภาคภูมิ  แสงจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๓๑

สามเณรธงชัย  เพทายแดงจัด

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๓๒

สามเณรตะวันฉาย  เพชรจำพร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๓๓

สามเณรอนุรักษ์  แพรสลักจิต

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๓๔

สามเณรสมชาย  วิมานสุขสันต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๓๕

สามเณรวิชัย  
อินทร์โนนพะเนาว์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๓๖

สามเณรจีระศักดิ

์

 ปรารถนา

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๓๗

สามเณรกนกศักดิ

์

 เวียงขอบแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๓๘

สามเณรเกรียงศักดิ

์

 ทศวัฒน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๓๙

สามเณรวรวุฒิ  พงษ์สระพัง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๔๐

สามเณรสุทธิพงษ์  จุลัชษเฐียน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๔๑

สามเณรอานนท์  ทองดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๔๒

พระเกษม หิตกาโม พันธ์พิน

๓๐/๐๑/๒๕๑๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ยางเครือ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๔๓

พระภาราดร อธิาโน ชาทอน

๑๔/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ยางเครือ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๔๔

พระจักรพงษ์ านจาโร ธรรมสัตย์

๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ยางเครือ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๔๕

พระพงศธร สุขกาโม การบุญ

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ยางเครือ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๔๖

พระศิลาลักษ์ โชติปฺโ ชนชนก

๑๘/๑๒/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เลียบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๔๗

พระจิรศักดิ

์

ขนฺติพโล ชดชืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เลียบ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๔๘

พระปญญา าณสาโร เทพารักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองไข่นก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๔๙

พระชัยพร ธมฺมกาโม วิระคุณ

๒๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองไข่นก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๕๐

พระจีรายุ ิตปฺุโ อยู่สุข

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองไข่นก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๕๑

พระอภิสิทธิ

์

โชติปฺโ คำภา

๒๘/๐๔/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองไข่นก  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๕๒

พระธวัชชัย สิริวิชโย ทุมมี
๔/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองผือ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๕๓

พระไสว านวโร เข็มคุณ

๐๘/๐๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๕๔

พระธีรภัทร ยโสธโร หิรัญจารุวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๕๕

พระทศพร สุสํวโร หิรัญจารุวงค์

๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๕๖

พระเฉลิม ขนฺติโก ใจเพียร

๐๓/๐๖/๒๕๑๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองยอ  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๕๗

พระประยูร โอทาโต จอกทอง

๑๘/๐๙/๒๔๙๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๕๘

พระสุดใจ กิตฺติวณฺโณ โคตะวงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๐๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๕๙

พระพุทธา ิตกรณีโย อ่อนมิง

่

๑๖/๐๕/๒๔๙๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๖๐

พระบุญเพ็ง กนฺตธมโม สัมพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๖๑

พระประสิทธิ สิริคุตฺโต พันธุมาศ

๒๗/๐๗/๒๕๒๒ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๖๒

พระอิด ปสณโณ คงทน

๒๒/๐๒/๒๕๒๒ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๖๓

พระสุทธี อธิมุตฺโต จันทประสาน

๐๓/๐๙/๒๔๗๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๖๔

พระวิบูลย์ศักดิ

์

านวโร คุณมี

๑๗/๐๒/๒๕๐๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  
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อบ ๔๑๕๙/๑๕๖๕

พระวิเชียร ถิรสทฺโธ คุณมี

๐๖/๐๖/๒๕๐๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๖๖

สามเณรดนุพล  แก้วกัญญา

๐๓/๐๑/๒๕๓๖

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๖๗

สามเณรไพรัช  โทนผุย

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๖๘

สามเณรยุทธนา  พารี

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๖๙

สามเณรสมรักษ์  ศรีคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๗๐

สามเณรพีรพัฒน์  วังคีรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๗๑

สามเณรฐิติพงษ์  นาสารีย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๗๒

สามเณรนราชัย  แก้วมัน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๗๓

สามเณรจักรภัทร  พลหาญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๗๔

สามเณรธวัชชัย  ใจพอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๗๕

พระวรวุฒิ อาภากโร อกนิตย์

๒๑/๐๓/๒๕๓๕ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

นำอ้อม  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๗๖

พระณรงค์ศักดิ

์

านิสฺสโร เอกตาแสง

๐๖/๐๓/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นำอ้อม  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๗๗

พระสุขประเสริฐ สุจิณฺโณ ศรีนวล

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นำอ้อม  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๗๘

พระภาคิน วรวฑฺฒโน ภาระเวช

๑๑/๐๔/๒๕๑๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

โนนรังน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๗๙

พระธนกร เขมวโร ตาน้อย

๑๐/๑๒/๒๕๐๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

โนนรังน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๘๐

พระแสงฮวน  วอนทอน

๐๔/๐๕/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๘๑

พระสุขขา  กิม

๒๘/๐๘/๒๕๓๗
๑๒/๕/๒๕๕๘

หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๘๒

สามเณรเกียต  งึม

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๘๓

สามเณรโอ  เต็ก

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๘๔

สามเณรสุวัณณริต  สาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๘๕

สามเณรบุญเลียน  เจีย

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๘๖

สามเณรจิน  เจ็ต

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๘๗

สามเณรโบริธ  กุง

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๘๘

สามเณรจอย  หมืน

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๘๙

สามเณรตากอย  ฌอน

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๙๐

สามเณรมุต  สาวิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๙๑

สามเณรอานุภาพ  วอทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๙๒

สามเณรสุเพียะ  พัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๙๓

สามเณรสุเพียะ  พน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๙๔

สามเณรเทียรา  ฟา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๙๕

สามเณรณัฐนันต์  ธูปเทียน

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๙๖

สามเณรมินฮวย  ดอน

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๙๗

สามเณรสกเรียน  ไม

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๙๘

สามเณรถอน  เถต

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๕๙๙

สามเณรบุนลี  ลึง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  
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อบ ๔๑๕๙/๑๖๐๐
สามเณรชูเกียรติ  ทิวาภรณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๐๑

สามเณรพิสิธ  เบต

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๐๒

สามเณรวิต  วอต

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๐๓

สามเณรเนียบ  สุทธิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๐๔

สามเณรรีนา  ยอน

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๐๕

สามเณรจัน  สุเจียต
๙/๓/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๐๖

สามเณรกฤษฎา  บุญประสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๐๗

สามเณรมี  ลิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๐๘

สามเณรจันน็อก  จันนา

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๐๙

สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 โพธิเกตุ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๑๐

สามเณรสีหา  เสม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๑๑

สามเณรสา  เสียน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๑๒

สามเณรเสต  เมิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๑๓

สามเณรมีน  สุเจียต

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๑๔

สามเณรพรมวัณณะ  ซิง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๑๕

สามเณรปยะนัฐ  สืบอ้วน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๑๖

สามเณรนาเรียน  รอน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๑๗

สามเณรสุภาวัตร  บุษบา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๑๘

สามเณรจันเดต  ดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๑๙

สามเณรธีระวัฒน์  ปลืมหอม

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๒๐

สามเณรกรณพัฒน์  บับพาน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๒๑

สามเณรสิขรินทร์  พิมูลชาติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๒๒

สามเณรอภิชิต  คล่องแคล่ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๒๓

สามเณรพงศภัค  ครองยุติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๒๔

สามเณรอิทธิฤทธิ

์

 ลีสกุลปญญาชน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๒๕

สามเณรตะวัน  สิงห์เทพ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๒๖

สามเณรไลฟง  ลิม

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๒๗

สามเณรสุวัณสิลา  จัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๒๘

สามเณรภานุพงศ์  บุษบา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๒๙

สามเณรณัฐสิทธิ

์

 เสนะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๓๐

สามเณรธนภัทร  กอหญ้ากลาง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๓๑

สามเณรนันทพงศ์  จำปาทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๓๒

สามเณรอนุชา  พันธ์คูณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๓๓

สามเณรสิทธินนท์  แทนคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๓๔

สามเณรนันทวุฒิ  แสงมณี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗ / ๖๓
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อบ ๔๑๕๙/๑๖๓๕

สามเณรปารเมศ  ชาวสวย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๓๖

สามเณรกับตัน  บับพาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๓๗

สามเณรจีระศักดิ

์

 บุญจูง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๓๘

สามเณรณัฐพล  ชืนชม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๓๙

สามเณรณัฐนนท์  ชืนชม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๔๐

สามเณรเดต  เทต

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๔๑

สามเณรนาธานเอ็ดมันส์  นาคใหญ่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๔๒

สามเณรเซียว  เซ็ยลา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๔๓

สามเณรกุนติ  สาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๔๔

พระสมพงษ์ อาภากโร แก้วกอ

๒๐/๑๑/๒๕๐๙ ๐๑/๐๔/๒๕๔๖

หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๔๕

สามเณรอารี  วรรณสุข

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๔๖

สามเณรเจด็จ  นาคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๔๗

สามเณรกฤตพรต  ศิริโสม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๔๘

สามเณรสุทธี  ประสพคุณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๔๙

สามเณรหนูจร  เพิมพิมพ์

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๕๐

พระสิทธิพล ขนฺติพโล เขตนอก

๒๓/๘/๒๕๓๔ ๑๔/๓/๒๕๕๙

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๕๑

พระชิษณุพงศ ิตธมฺโม วงศ์ขาว
๙/๕/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๕๒

พระอุทิศ โกวิโท แสนโยธา

๑๐/๙/๒๕๐๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๕๓

พระวิวัฒนา จนฺทโชโต สิงห์ขันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๐๕
๑๘/๗/๒๕๕๙

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๕๔

พระเอกนิรัทร์ ธมฺมสาโร แก่นสา
๑/๓/๒๕๒๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๕๕

พระณัฐพงษ์ สนฺตจิตฺโต ใจแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๒๑
๑๙/๗/๒๕๕๙

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๕๖

พระฉลาด ปฺาวโร เทศนา

๒๗/๘/๒๕๒๔

๙/๗/๒๕๕๐
หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๕๗

พระพิมล ปสุโต วาจาสัตย์

๕/๑๐/๒๔๘๖ ๑๔/๕/๒๕๕๙

หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๕๘

พระนิพนธ์ ิตธมฺโม อบสุข

๔/๑๑/๒๔๙๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๕๙

พระพัฒนา ธมฺมปาโร วสุวรรณ
๙/๑/๒๕๐๙

๑๘/๖/๒๕๕๙

หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๖๐

พระพิทักษ์ ปยธมฺโม จำรุญทิน

๒๑/๑๐/๒๕๑๙
๒๑/๖/๒๕๕๙

หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๖๑

พระปราโมทย์ อภิชาโร ทับศรีรัต

๖/๑๒/๒๕๒๔
๙/๗/๒๕๕๙

หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๖๒

พระประหยัด ปภสฺสโร ทองพันธ์

๒๕/๓/๒๕๐๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๖๓

พระฑิฆัมพร โรจนธมฺโม ลุประสงค์

๑๒/๘/๒๕๓๐ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๖๔

สามเณรณัฐพงศ์  ควรการณ์
๙/๑/๒๕๔๕

 หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๖๕

สามเณรเอกศิษย์  อุสาริด

๒๕/๒/๒๕๔๖

 หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๖๖

สามเณรวีรชัย  บุญจันทร์
๘/๖/๒๕๔๖

 หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๖๗

สามเณรภูสิทธิ

์

 กุลสุวรรณ์

๑๒/๖/๒๕๔๖

 หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๖๘

สามเณรอนุสรณ์  วงษ์กระนวน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 หนองหลัก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๖๙

พระสมัย สมาหิโต นาวัน

๒๙/๑๑/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าข้าว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘ / ๖๓
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อบ ๔๑๕๙/๑๖๗๐

พระจีระศักดิ

์

สิริปฺโ พลศรี

๑๑/๐๘/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าข้าว  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๗๑

พระอดิศักดิ

์

พุทฺธสโร แก้วบัวไข

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

นาไผ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๗๒

พระบุญศรี กตปฺุโ ลำจุมจัง

๑๓/๐๓/๒๕๒๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

นาไผ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๗๓

พระแสวง อนุตฺตโร วรรณคำ

๐๒/๐๔/๒๔๙๕ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

บ้านจิก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๗๔

พระบุญมี ปยสีโล ใจเย็น

๐๒/๐๒/๒๔๙๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๕

บ้านดูน  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๗๕

พระพิทยา ขนฺติจิตฺโต ขันแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดูน  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๗๖

พระสถิตย์ ปฺาพโล ปรานี

๐๒/๐๙/๒๕๑๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๗๗

พระวีระวงศ์ อาภานนฺโท กุทอง

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๗๘

สามเณรจิรศักดิ

์

 ขันติยะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 ปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๗๙

พระคำสี ปภสฺสโร คำประวัติ

๐๑/๐๓/๒๔๙๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

โพนเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๘๐

พระวันชาติ ถาวโร เทศชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๘๑

สามเณรประทิน  ชำนาญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 มงคลนอก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๘๒

สามเณรภูวดล  อาลม

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 มงคลนอก  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๘๓

พระเจษฎา ปภสฺสโร กาทอง

๒๕/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

มงคลใน  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๘๔

พระทวีศักดิ

์

ธมฺมวโร คงไทย

๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

มงคลใน  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๘๕

พระธีรวัฒน์ จนฺทปฺโ ปรุงเกียรติ

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มงคลใน  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๘๖

สามเณรจิรายุทธ  สายเนตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

 มงคลใน  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๘๗

สามเณรณัฐกิตติ

์

 บุญธรรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 มงคลใน  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๘๘

สามเณรเจษฎา  หิรัญบัตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 มงคลใน  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๘๙

สามเณรอิศรศักดิ

์

 คำโกน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

 มงคลใน  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๙๐

สามเณรวีรภัทร  พิพิษ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 มงคลใน  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๙๑

พระอินชัย สุขธโร ชมอินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๐๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๗

รังแร้ง  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๙๒

พระมนเทียน โอภาโส สุทธิแพทย์

๐๒/๐๔/๒๕๑๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

สระสมิง  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๙๓

พระวราวุธ ธนปาโล พงษ์เสือ

๒๑/๐๑/๒๕๒๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

สัลเลขธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๙๔

พระวุฒินันท์ สุธมฺโม พงษ์เสือ

๐๗/๑๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัลเลขธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๙๕

พระศราวุธ ธมฺมธโร ขัดสี

๒๗/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัลเลขธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๙๖

พระอดิเทพ สุภทฺโท จันทร์มณี

๑๓/๐๒/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัลเลขธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๑๖๙๗

พระศิริ อนุตฺตโร มณีงาม

๒๖/๐๔/๒๕๐๓ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

หนองดินจี

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๖๙๘

พระสมิง สุจิตฺโต อุ้มบุญ

๑๖/๐๓/๒๕๓๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

หนองดินจี

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๖๙๙

พระบุตร ปฺาคโม เติมต้น

๐๙/๐๕/๒๔๘๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองบก  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๐๐
พระจรัส สิริธมโม จันทร์ต๊ะ

๐๕/๐๖/๒๔๙๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เก่าน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๐๑

พระประสิทธิ

์

สิทฺธิวโร ศรีอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คำขวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๐๒

พระมนตรี อธิปฺุโ สมบูรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๑๗ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

คูสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๐๓

พระศิริพงษ์ เตชพโล สารีอาจ

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

คูสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๐๔

พระพีรวัฒน์ เตชวโร ทาตระกูล

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คูสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๗๐๕

พระเกรียงไกร ถาวรธมฺโม สายเนตร

๐๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

คูสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๐๖

พระอรรถพล พุทฺธสโร อธิวัฒนชัย

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

คูสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๐๗

พระกิตติพล สุจิณฺโณ ทรายทอง

๐๓/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

จังกาจิตต์  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๐๘

พระคมสันต์ โชติาโณ ทะนะกุล

๒๔/๐๙/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จังกาจิตต์  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๐๙

พระปยะวัฒน์ จารุวณฺโณ ปุยฝาย

๑๖/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกลาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๑๐

พระปวีกรณ์ รวิวณฺโณ บุ้งทอง

๙/๑๒/๒๕๒๓
๔/๓/๒๕๕๙

ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๑๑

พระศรีสุพล านุตฺตโร เหลือมใส

่

๑๙/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๑๒

พระวีระยุทธ ปฺาธโร ภูมิภักดิ

์

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๑๓

พระอนุศักดิ

์

อินฺทวีโร บุรีวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๑๔

พระธีระพงษ์ อาภสฺสโร เลิศอุดม

๑๘/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๑๕

สามเณรขวัญ  ลุทะภาค
๖/๒/๒๕๔๔

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๑๖

สามเณรสุรพล  คำกลาง

๖/๑๑/๒๕๔๕

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๑๗

สามเณรประสิทธิ  รัตนดารา

๑๓/๒/๒๕๔๗

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๑๘

สามเณรทิปกร  พรมผุย
๘/๓/๒๕๔๗

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๑๙

สามเณรณัฐกานต์  เอการัมย์
๘/๕/๒๕๔๗

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๒๐

สามเณรไตรภพ  ภูบังดาว

๑๗/๕/๒๕๔๗

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๒๑

สามเณรกฤษณะ  เอียมลม้าย

่

๒๐/๘/๒๕๔๗

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๒๒

สามเณรทินกร  วิวัฒวิทยา

๒๓/๙/๒๕๔๗

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๒๓

สามเณรกฤดา  พรมชาติ

๒๖/๙/๒๕๔๗

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๒๔

สามเณรวุฒิกร  ชนะนิล

๒๘/๙/๒๕๔๗

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๒๕

สามเณรธนโชติ  ปนรัมย์

๖/๑๑/๒๕๔๗

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๒๖

สามเณรวรเมธ  ขอนแก่น
๘/๒/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๒๗

สามเณรธนพัฒน์  นามอู่เย็น

๑๕/๒/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๒๘

สามเณรวัฒนา  ภาระคุณ
๔/๕/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๒๙

สามเณรณัฐพงษ์  วงษ์เจริญ
๖/๕/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๓๐

สามเณรณัฐวุฒิ  วงษ์เจริญ
๖/๕/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๓๑

สามเณรคุณากร  แสงลับ

๑๑/๗/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๓๒

สามเณรเจษฎา  โจรัมย์

๘/๑๒/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๓๓

สามเณรวิทวัส  เฮงสวัสดิ

์

๖/๑/๒๕๔๙
 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๓๔

สามเณรธนกร  งอนชัยภูมิ

๑๐/๑/๒๕๔๙

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๓๕

สามเณรธนาวุฒิ  กะเสมรัมย์

๑๕/๒/๒๕๔๙

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๓๖

สามเณรวันชัย  สุริบุตร

๙/๑๒/๒๕๔๙

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๓๗

สามเณรนิติภูมิ  ภูมิเมฆ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๓๘

สามเณรอภิรักษ์  มะโร
๓/๑/๒๕๕๐

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๓๙

สามเณรมาเฮง  อุ่นใจ
๔/๒/๒๕๕๐

 ดอนชาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๗๔๐

สามเณรอดิศร  ตรงแก้ว
๘/๕/๒๕๕๐

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๔๑

สามเณรพีรวัส  หอมหวน

๑๑/๖/๒๕๕๐

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๔๒

พระทศพร กิตฺติคุโณ พาระนา

๑๕/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ท่างอย  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๔๓

พระวุฒิไกร รกฺขิตธมฺโม ญารักษา
๓/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ท่างอย  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๔๔

พระอดุลย์ จารุวํโส คันที

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๔๕

พระบุญมี สมจิตฺโต อานุคง
๘/๑/๒๕๐๓

๕/๑๒/๒๕๕๘

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๔๖

พระมนุญ สารโธ อานุคง

๒๗/๙/๒๕๒๘ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๔๗

พระรังสรรค์ สุจิณฺโณ วงศ์แสนสาร

๑๙/๗/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๔๘

พระจรุญ ขนฺติธมฺโม เจียงเพ็ง
๘/๘/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๔๙

พระสุทธิพงษ์ สงฺวโร เดชปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๕๐

พระอุดมศักดิ

์

จิตฺตธมฺโม ศรีโกศล

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าลาด  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๕๑

พระเตชิต จิรธมฺโม ไชยกาล

๒๔/๔/๒๕๑๖ ๑๔/๓/๒๕๕๙

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๕๒

พระเอกพล อตพโล กระจาย

๒๕/๙/๒๕๓๗ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๕๓

พระเทวินทร์ จิตฺตวุฑฺโฒ คำภาทู

๑๔/๖/๒๕๒๐ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๕๔

พระวัชรินทร์ อคฺคปฺโ ศรีมูล

๑๖/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ทุ่งบอน  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๕๕

พระณัฐพงษ์ พุทฺธาโณ สีชาโร
๒/๒/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๕๖

พระอดิศร อาภสฺสโร จำปางาม

๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนจิก  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๕๗

พระธวัชชัย ธมฺมวโร มัคที

๓๐/๑๒/๒๕๓๘
๒๗/๕/๒๕๕๙

โนนทราย  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๕๘

พระสุริยา สุขิโต ยงยืน

๒๖/๖/๒๕๑๓ ๒๖/๓/๒๕๕๙

โนนน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๕๙

พระยุทธนา ฉนฺทโก สาริพันธ์

๑๙/๗/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

โนนน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๖๐

พระชาตรี ติขิโณ วงษ์จันแดง
๕/๕/๒๕๑๗ ๖/๖/๒๕๕๙

โนนบอน  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๖๑

พระนพพร อภิชาโน จันทร์ทอง

๒๑/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

โนนบอน  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๖๒

พระพิชิตพล กิตฺติสมฺปนฺโน ฉลวยศรี

๐๙/๐๘/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนใหญ่  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๖๓

พระศักรินทร์ าณวีโร สมบัติวงษ์

๑๕/๙/๒๕๒๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บ้านแค  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๖๔

พระสมภพ สงฺวโร มาพร

๓๐/๓/๒๕๐๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

บ้านแฮ  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๖๕

พระสุวิทย์ จารุธมฺโม บันลือ

๗/๒๔/๒๕๓๓ ๒๗/๗/๒๕๕๘

บุ่งหวาย  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๖๖

พระอัครัชต์ ถิรปฺุโ นุ่มแสง

๐๙/๐๖/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปากกุดหวาย  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๖๗

พระสรายุทธิ

์

เตชพโล พะนิรัมย์

๐๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปากกุดหวาย  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๖๘

พระอดิศักดิ

์

อินฺทวีโร บ่อคุ้ม

๒๓/๕/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๕๙

ปาเกษตร  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๖๙

พระฐกฤต ิตธมฺโม เนืองนิยม

่

๒๕/๔/๒๕๒๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาเกษตร  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๗๐

พระจ.ส.อ.สมสกุล านสมฺปนฺโน เภสัชชา

๒๖/๑๒/๒๕๒๒
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาเกษตร  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๗๑

พระการันต์ านากโร เหล็กดี

๑๕/๓/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาเกษตร  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๗๒

พระอิสระพงษ์ จนฺทสาโร ประเทพา

๑๒/๖/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาเกษตร  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๗๓

พระลีฟ าณิโก อ๋อบอม

๑๒/๘/๒๕๒๓ ๒๐/๗/๒๕๔๖

ปานานาชาติ  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๗๔

พระดิออน าณวโร วิลลาบี

้

๗/๑๐/๒๕๒๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปานานาชาติ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑ / ๖๓
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อบ ๔๑๕๙/๑๗๗๕

สามเณรโจนาส  มาร์โสชช์
๕/๓/๒๕๓๕

 ปานานาชาติ  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๗๖

สามเณรโรนัลโด  รอดรีเกส

๑๗/๗/๒๕๓๘

 ปานานาชาติ  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๗๗

สามเณรธนวัฒน์  พรหมเมศร์

๒๙/๔/๒๕๓๙

 ปานานาชาติ  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๗๘

พระไพวัลย์ อภิปฺุโ สุดหล้า

๐๘/๐๕/๒๕๒๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

ปาพูนสิน  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๗๙

พระสุจินต์ านธมฺโม อรุณศรี

๐๔/๐๒/๒๕๑๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ปาพูนสิน  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๘๐

พระประเสริฐ ทินฺนพโล ประทุมวิง

๑๓/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาพูนสิน  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๘๑

พระธนกฤต อตฺถกิจฺโจ กฤดธนาพงษ์
๑/๕/๒๕๒๑

๑๒/๑๒/๒๕๕๕

ผาสุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๘๒

พระขวัญชัย เขมโก ดาวประสงค์

๒๗/๑๑/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๘๓

พระจักรกริช จนฺทสโร สมสะอาด
๓/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๘๔

สามเณรศุภชัย  ปตสาย

๒๘/๘/๒๕๔๐

 ผาสุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๘๕

สามเณรพิเชษฐ์  ปริปุรณะ

๒๔/๕/๒๕๔๔

 ผาสุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๘๖

สามเณรอรรคพล  ชิงชัย

๓๑/๑/๒๕๔๕

 ผาสุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๘๗

สามเณรอิทธิพล  เรืองคำ

๑๑/๔/๒๕๔๕

 ผาสุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๘๘

สามเณรรังสรรค์  สร้อยเพชร

๑๙/๖/๒๕๔๕

 ผาสุการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๘๙

พระจำรอง สนฺตจิตฺโต เปรมทา
๕/๒/๒๕๑๔ ๑๓/๗/๒๕๕๔

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๗๙๐

พระศราพร สฺโม ถนอมทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๓๓
๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๗๙๑

พระกิตติศักดิ

์

สุธมฺโม ดำพะธิก

๑๓/๑/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๗๙๒

พระหนูปน เขมวีโร คงคาพันธ์
๕/๑/๒๕๑๙ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ร่องก่อ  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๙๓

พระพรชัย อธิมุตโต เรียมบุรี

๒๒/๗/๒๕๓๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ร่องก่อ  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๙๔

พระเสกสิทธิ

์

ปภสฺสโร อุทุกา
๗/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ร่องก่อ  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๙๕

พระนัฐวุฒิ าณธโร พัฒนพันธ์

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ร่องก่อ  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๙๖

พระก้องภพ กมฺโล บุญทอง

๑/๑๐/๒๔๙๙ ๑๑/๑/๒๕๕๙

วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๙๗

พระรัตนภพ รตฺนปฺโ ส่งเสริม

๒๖/๖/๒๕๒๘ ๑๔/๖/๒๕๕๙

วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๙๘

สามเณรพีระพงษ์  ทองพิมพ์

๑๒/๑/๒๕๔๓

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๗๙๙

สามเณรอนุศักดิ

์

 สุขจิตร

๔/๑๑/๒๕๔๓

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๐๐
สามเณรอดิศร  ทาคำรอด

๒๖/๙/๒๕๔๔

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๐๑

สามเณรอรชุน  จันทร์จำรัส

๔/๑๑/๒๕๔๔

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๐๒

สามเณรกฤษณะ  คุณวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๐๓

สามเณรอชิรวิทย์  ก่ายแก้ว

๑๕/๑/๒๕๔๕

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๐๔

สามเณรศุภกิจ  บุญช่วย
๙/๓/๒๕๔๕

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๐๕

สามเณรอรรคกร  สุวรรณ

๒๐/๕/๒๕๔๕

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๐๖

สามเณรศักดิฎา

์

 แก้วยก
๕/๗/๒๕๔๕

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๐๗

สามเณรชัยชนะ  หงษ์วิจิตร

๑๖/๗/๒๕๔๕

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๐๘

สามเณรสุทัศน์  สุขจิตร
๔/๘/๒๕๔๕

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๐๙

สามเณรสุทัศน์  คันที

๑๕/๘/๒๕๔๕

 วรรณวารี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒ / ๖๓
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อบ ๔๑๕๙/๑๘๑๐

สามเณรธีรวัฒน์  เพียกำ

้

๙/๑๐/๒๕๔๕

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๑๑

สามเณรพงษ์นรินทร์  เดชพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๑๒

สามเณรพีรพัฒน์  สอนศรี
๕/๑/๒๕๔๖

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๑๓

สามเณรเกษม  โสศรีสุข

๒๒/๑/๒๕๔๖

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๑๔

สามเณรกรรชัย  คูณทอง

๒๔/๑/๒๕๔๖

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๑๕

สามเณรจีรศักดิ

์

 ทุสดี

๒๓/๖/๒๕๔๖

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๑๖

สามเณรณัฐวุฒิ  ศิริบูรณ์

๑๔/๗/๒๕๔๖

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๑๗

สามเณรดนัย  สมอาสา

๒๗/๗/๒๕๔๖

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๑๘

สามเณรพิสิฐ  อรรคบุตร
๒/๘/๒๕๔๖

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๑๙

สามเณรสรวิส  วงค์เขียว

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๒๐

สามเณรขจรศักดิ

์

 ฉัตรสุวรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๒๑

สามเณรนฤชัย  นามโสภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๒๒

สามเณรณัฐวุฒิ  บุตรดี
๗/๒/๒๕๔๗

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๒๓

สามเณรทรงพล  มะลิวงศ์

๒๒/๑/๒๕๔๘

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๒๔

สามเณรเอกราช  แปนประโคน

๑๗/๗/๒๕๔๘

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๒๕

พระดุลยเดช เตชพโล แพงทรัพย์
๕/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังกางฮุง  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๒๖

พระพิศาล ปฺาวุโธ ตรินัน

๑๑/๒๘/๒๕๒๘

๗/๙/๒๕๕๙
วังยาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๒๗

พระปรีดา ปฺาวุโธ หอมสุคนธ์

๗/๑๕/๒๕๓๖
๗/๙/๒๕๕๙

วังยาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๒๘

พระกิตติชัย เตชปฺโ แสงกล้า

๑๑/๑๙/๒๕๓๗

๗/๙/๒๕๕๙
วังยาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๒๙

พระมนต์สิทธิ

์

โชติปฺโ ทาประจิตร
๒/๖/๒๕๓๙ ๗/๙/๒๕๕๙

วังยาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๓๐

สามเณรเฉลิมชัย  ทาทอง
๕/๙/๒๕๔๖

 วังยาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๓๑

พระกชกร สุขกาโม บุทศรี

๔/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๓๒

พระลือชัย กตปฺุโ ปองสุด

๒๙/๐๒/๒๕๑๑
๑๙/๙/๒๕๕๘

วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๓๓

สามเณรดนัย  สุดศรี

๑/๐๓/๒๕๔๑

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๓๔

สามเณรธนากร  อำคาสาย

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๓๕

สามเณรนิธิวรรธก์  สุขเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๓๖

สามเณรมุกดาหาร  โอสถศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๓๗

สามเณรวัชระชัย  เมืองซ้าย

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๓๘

สามเณรบรรธะศักดิ

์

 จุดทะสงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๓๙

สามเณรอติเทพ  พิมสารี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๔๐

สามเณรทักษิณ  โพธิภูษา

์

๕/๑๐/๒๕๔๔

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๔๑

สามเณรธวัชชัย  ศรีทรัพย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๔๒

สามเณรอำพล  ขวัญชม

๖/๐๒/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๔๓

สามเณรธีรพงษ์  จันทร์แก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๔๔

สามเณรศักดิมงคล

์

 คำพิทุย

๕/๐๕/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓ / ๖๓
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อบ ๔๑๕๙/๑๘๔๕

สามเณรศรนรินทร์  แก้วเสนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๔๖

สามเณรวรจักร  สีวะจูม

๖/๐๖/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๔๗

สามเณรสบาย  กุลโชติ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๔๘

สามเณรเจษฏาวุธ  ฤาเดช

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๔๙

สามเณรคมสัน  สายทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๕๐

สามเณรวงศธร  สามิลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๕๑

สามเณรณัฐกฤต  คำหีบ

๑/๑๑/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๕๒

สามเณรภาคภูมิ  นวลฝาย

๘/๑๑/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๕๓

สามเณรธนพร  ธานี

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๕๔

สามเณรไชยเชษฐ์  ภูมิภักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๕๕

สามเณรเด่นดนัย  ดวงสุพรรณ

๖/๐๒/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๕๖

สามเณรกิตติศักดิ

์

 แสงเพรช

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๕๗

สามเณรณัฐวุฒิ  สุขะสมิต

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๕๘

สามเณรวราวัฒน์  ศรีบุรินทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๕๙

สามเณรพาณิชย์  ราชวังเมือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๖๐

สามเณรสตพัฒน์  เรืองแสง

๔/๐๔/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๖๑

สามเณรจักกฤษ  ทองแบบ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๖๒

สามเณรวัฒนา  ลูกบัว

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๖๓

สามเณรณภัทร  แม่นทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๖๔

สามเณรปติกร  เงากระจ่าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๖๕

สามเณรรัฐพงษ์  สายหล้า

๕/๐๘/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๖๖

สามเณรสุริยันต์  สายทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๖๗

สามเณรสุริยันต์  สาริยา

๒/๐๙/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๖๘

สามเณรภานุพงษ์  ชัยฤทธิ

์

๔/๐๙/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๖๙

สามเณรศิวดล  ภูมิภักดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๗๐

สามเณรเอเปก  สีสมดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๗๑

สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 กายสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๗๒

สามเณรภาณุพงศ์  ศรีใส

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๗๓

สามเณรธนากร  ศรีนวล

๒/๑๒/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๗๔

สามเณรวรภัทร  
กาญจนเอกรินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๗๕

สามเณรกุญชร  อธิลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๗๖

สามเณรวรวุฒิ  สุวะจี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๗๗

สามเณรรัชชานนท์  มาลาทอง

๗/๐๕/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๗๘

สามเณรสุภัทรชัย  มาบุตรดา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๗๙

สามเณรธนกร  พิณโท

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔ / ๖๓
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อบ ๔๑๕๙/๑๘๘๐

สามเณรธนาวุฒิ  ปรีโทน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๘๑

สามเณรเกรียงไกร  กิงพรม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๘๒

สามเณรธนากร  จรรยากรณ์

๙/๐๘/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๘๓

สามเณรพลากร  กองแก้ว

๒/๑๐/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๘๔

สามเณรอนุชา  ปจณาพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๘๕

สามเณรสิริวัฒน์  คงศรี

๔/๐๖/๒๕๔๘

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๘๖

สามเณรอนันตเดช  เกษเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๘๗

พระอัทธพร โชติาโณ หงษ์ศรี

๗/๑๒/๒๕๒๕ ๓๑/๑/๒๕๕๙

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๘๘

พระยอดธง กิตฺติภทฺโท สุดตา

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๒๔/๗/๒๕๕๙

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๘๙

พระพรมวินัย ปภากโร ดาทวี

๓๑/๑๒/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

สมบูรณาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๙๐

พระเจษฎา ตปสีโล ไกรษี
๒/๔/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สมบูรณาราม  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๙๑

พระเจษฎา สิริภทฺโท พรมคาย

๑๒/๔/๒๕๓๘ ๒๖/๓/๒๕๕๙

หนองกินปลา  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๙๒

พระศราวุธ กตวีโร แซ่ฉัว

่

๒๐/๐๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกินเพล  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๙๓

พระสิทธิกร านวโร สุขชาติ

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกินเพลใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๙๔

พระธเนศ เตชวโร สิมนาม

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกินเพลใต้  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๙๕

พระวิกุล ขนฺติมโน วงษาบุตร

๒๙/๐๓/๒๕๐๓ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

หนองบัว  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๙๖

พระเปลียน

่

สุปฺโ แก้ววงศ์ษา

๐๗/๐๘/๒๔๘๕ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

หนองบัว  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๙๗

พระศรนรินดร์ นิปโก แก้ววงศ์ษา

๐๕/๑๑/๒๕๒๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองบัว  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๙๘

พระเพชรมงคล เขมาสโย บุญเชิญ

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองบัว  

อบ ๔๑๕๙/๑๘๙๙

พระบุญทัน จิตฺตานุรกฺโข นิลเกษ

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองบัว  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๐๐
พระสมพร อินฺทปฺโ สายทากุล

๑๗/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๐๑

พระนพพล วรมงฺคโล สิงหาสิน

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๐๒

สามเณรธีระพัฒน์  ศรีสอน

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

 หนองบัว  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๐๓

สามเณรชัชวาล  วงค์กำภู

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 หนองบัว  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๐๔

พระยูริ กตปฺุโ อาซิก
๒/๘/๒๕๑๐

๑๔/๗/๒๕๕๘

หนองปาพง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๐๕

พระอนุชา ธมฺมวิริโย ศรีอรุณ

๒๑/๑/๒๕๑๘ ๒๓/๗/๒๕๕๘

หนองปาพง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๐๖

พระทศพล สุทฺธสีโล จันทะพันธ์

๑๘/๖/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๙

หนองปาพง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๐๗

พระอภิสิทธิ

์

ชนาสโภ เกษามา

๑๐/๕/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๕๙

หนองปาพง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๐๘

พระเอกพันธ์ อภิวฑฺฒโน โทตะกูล

๒๓/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองปาพง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๐๙

พระยุทธศิลป ยุตฺตธมฺโม วรรณกูล

๑๐/๔/๒๕๑๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองปาพง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๑๐

พระปฐมพงศ์ สุทฺธิาโณ พรหมเกตุ

๑๖/๖/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองปาพง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๑๑

พระวิระกิต กิตฺติาโน สิงห์คง

๑๐/๑๒/๒๕๒๖
๒๐/๗/๒๕๕๙

หนองปาพง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๑๒

พระอดุลย์ สนฺตจิตฺโต ไชยสุวรรณ์

๒๕/๓/๒๕๒๕ ๒๒/๗/๒๕๕๙

หนองปาพง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๑๓

สามเณรนุกุล  มีมาก

๑๔/๑๐/๒๕๓๓

 หนองปาพง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๑๔

พระแมน ฉนฺทธมฺโม เฉลิมศิลป

๒๖/๕/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หาดสวนสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕ / ๖๓

้
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อบ ๔๑๕๙/๑๙๑๕

สามเณรวินัย  เกษแก้ว
๕/๔/๒๕๓๙

 หาดสวนสุข  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๑๖

สามเณรสุรพล  เทวีพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

 หาดสวนสุข  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๑๗

สามเณรมงคล  อนุชาติ
๕/๕/๒๕๔๔

 หาดสวนสุข  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๑๘

สามเณรอ้ายเหวิน  ชู
๘/๑/๒๕๔๖

 หาดสวนสุข  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๑๙

สามเณรบุญสง่า  สุขเต็มดี

๒๖/๓/๒๕๔๖

 หาดสวนสุข  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๒๐

สามเณรนวพล  คงคาพันธ์

๑๓/๓/๒๕๔๗

 หาดสวนสุข  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๒๑

พระงาน ชยภทฺโท นพเก้า
๕/๕/๒๔๘๕ ๑๒/๗/๒๕๕๔

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๒๒

พระยุทธศาสตร์ อุชุจาโร แก่นอาสา
๑๐/๓/๒๕๐๐

๓/๑/๒๕๕๙
ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๒๓

พระจำลอง นาถธมฺโม จรัสศรี

๒๖/๑๐/๒๕๓๔
๒๔/๒/๒๕๕๙

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๒๔

พระธีระยุทธ รตินฺธโร บุดดาหยุด
๖/๘/๒๕๓๐

๒๓/๔/๒๕๕๙

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๒๕

พระอาทิตย์ อริยวํโส เผลิมผล

๕/๑๑/๒๕๓๘
๒/๕/๒๕๕๙

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๒๖

พระสิทธิชัย ปวโร บุญเชิญ

๑๘/๖/๒๕๒๔ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๒๗

พระฉลอง ปุสฺสวโร ไชยแสง

๑๑/๘/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๕๙

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๒๘

พระถาวร อธิวโร ทาประจิตร

๓๑/๑๐/๒๕๑๙
๑๒/๗/๒๕๕๙

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๒๙

พระสิทธิชัย มนฺตชาโต ภาชู

๑๐/๔/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๓๐

พระสุชาติ กิตฺติปฺโ ศิริจังสกุล

๑๐/๔/๒๕๐๔ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๓๑

สามเณรอุกฤษฏ์  โสตะวงศ์

๒๐/๔/๒๕๔๒

 ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๓๒

สามเณรนันทพงศ์  สิทธิชัย

๒๙/๘/๒๕๔๕

 ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๓๓

สามเณรเขมภูมิ  เชิงทวี

๒/๑๑/๒๕๔๖

 ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๓๔

สามเณรประยูรศักดิ

์

 ภิรมย์นาค

๒๖/๖/๒๕๔๖

 ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๓๕

พระสุริยัน จรณธมฺโม เจริญชาติ

๒๑/๙/๒๕๓๖
๒/๕/๒๕๕๘

กุดวารี  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๓๖

พระถนัดจิตร โสภณคุโณ ไดจตุโน

๒๘/๑๒/๒๕๒๗
๑๙/๓/๒๕๕๘

แก้วรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๓๗

สามเณรวีระศักดิ

์

 ตรงธิ

๔/๑๐/๒๕๔๕

 แก้วรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๓๘

สามเณรณัฐพล  พันธะนาม

๒๗/๒/๒๕๔๖

 แก้วรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๓๙

สามเณรวรวิทย์  แต้มทอง

๒๘/๒/๒๕๔๖

 แก้วรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๔๐

สามเณรอภิสิทธิ

์

 ศึกสงคราม

๒๔/๖/๒๕๔๖

 แก้วรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๔๑

พระณัฐนนท์ ิตธมฺโม ไชยเมืองมูล

๓๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ขวัญมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๔๒

สามเณรสิทธิพงษ์  ไชยโสกเชือก

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 จอมศรี  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๔๓

พระนรินทร์ ถาวโร จันทร์สุข

๑๙/๐๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

โชติการาม  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๔๔

สามเณรบริบูรณ์  มันคง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 ไชยมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๔๕

สามเณรวัชรชัย  สิงห์สถาน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 ไชยมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๔๖

สามเณรธีรพัฒน์  โขมะจิตถ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ไชยมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๔๗

สามเณรธีระพันธ์  แสงเขตต์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 ไชยมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๔๘

สามเณรอนันตชัย  หาทรัพย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 ไชยมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๔๙

สามเณรภักดี  คูจินดา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๙๕๐

สามเณรภัทรพล  ขอแจ้งกลาง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๕๑

สามเณรภูริวิทย์  ดอยทรายทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๕๒

สามเณรนพณัฐ  กุศลคุณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๕๓

สามเณรสมชาย  ศรีภา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๕๔

สามเณรมานิตย์  สายแวว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๕๕

สามเณรกรฤทธ์  บุ้งทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๕๖

พระเก่ง โกวิโท สว่างสุข

๐๒/๐๔/๒๔๙๗ ๒๖/๐๔/๒๕๕๕

เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๕๗

พระปรีชา สมตฺโถ หมอนคำ

๑๔/๐๓/๒๕๑๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๕๘

พระสิทธิชัย ธมฺมธโร ธรรมคำ

๐๒/๐๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๕๙

พระสมศรี อภิวโร สมชัย

๒๔/๐๑/๒๕๐๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ธาตุรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๖๐

สามเณรณัฐนนท์  ปูพภาค

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 ธาตุรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๖๑

สามเณรพรชัย  พิมพ์ทรัพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๖๒

สามเณรสุนทร  ช้อยชด

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๖๓

สามเณรรัชชานนท์  เกตุวัตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๖๔

สามเณรธีรยุทธ  ทิมสูงเนิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๖๕

สามเณรศรชัย  สายทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๖๖

สามเณรสิทธิกร  โพธิศรี

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๖๗

สามเณรธีรพัทร  แก้วกัญญา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๖๘

สามเณรพรชัย  จันทึก

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๖๙

สามเณรดิษฐอรัณ  ชัยนาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๗๐

สามเณรวุฒิชัย  คะเลิศรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๗๑

สามเณรวายุ  ยุตกิจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๗๒

สามเณรจิรายุทธ  มีสง่า

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๗๓

สามเณรปุญญพัตน์  บุญศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๗๔

พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิสกฺโก วรพิมพ์รัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

นาเวียง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๗๕

สามเณรสุรพล  คูนดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 นาเวียง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๗๖

สามเณรคัมภีร์  สิงหธรรม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 นาเวียง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๗๗

พระหงษ์ทอง ปฺุคโม ทัศศรี

๒๘/๐๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

โนนกุง  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๗๘

พระนิคม สุขเวสโก คำสา

๑๐/๑๐/๒๕๑๐
๒๒/๗/๒๕๕๘

บ้านตาแหลว  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๗๙

พระธเนตร มหาภิฺโ บุญส่ง

๒๘/๑๒/๒๕๑๘
๒๒/๗/๒๕๕๘

บ้านตาแหลว  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๘๐

สามเณรเจนวิทย์  ภูมิทล

๘/๑๐/๒๕๔๓

 บ้านตาแหลว  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๘๑

พระคารมณ์ จนฺทสาโร กิงมาลา

่

๑๐/๑๑/๒๕๒๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

บูรพา  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๘๒

พระพรสวรรค์ จนฺทสาโร แก้วพรม

๒๗/๑๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาทุ่งบุญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๘๓

สามเณรธีรพล  พึงพบ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

 ปาทุ่งบุญ  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๘๔

พระตุ่น าณวโร ปนธุรัตน์

๑๒/๘/๒๕๐๘ ๑๔/๕/๒๕๕๘

โพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๑๙๘๕

พระสมจิตร ปฺาธโร ทองหลอด

๒๐/๓/๒๕๒๓
๘/๒/๒๕๕๙

มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๘๖

พระคมกฤษ กลฺยาณธมฺโม เพ็งเพชร
๔/๓/๒๕๓๔ ๒๐/๕/๒๕๕๙

มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๘๗

พระสุริยา สุนฺทโร ธานี

๒๑/๑๑/๒๕๒๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๘๘

สามเณรพัชรพล  เนืออ่อน

้

๒๕/๗/๒๕๔๕

 มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๘๙

สามเณรณัฐสาร  เยาวรัตน์

๒๐/๓/๒๕๔๖

 มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๙๐

สามเณรสายันต์  กัณหาฤกษ์
๑/๙/๒๕๔๖

 มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๙๑

สามเณรพิรุณ  สีทน

๖/๑๑/๒๕๔๖

 มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๙๒

สามเณรตะวัน  คำแสบง
๒/๔/๒๕๔๗

 มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๙๓

สามเณรจิรเมธ  พินทุนิบาตร

๑๙/๗/๒๕๔๗

 มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๙๔

พระสมคิด อภิวณฺโณ วงค์สิงห์

๑๕/๐๔/๒๕๒๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

มิงมงคล

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๙๕

พระสุรชัย มหาสกฺโก อินยู่

๒๔/๐๖/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มิงมงคล

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๙๖

พระอานนท์ สุขกาโม ใจแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มิงมงคล

่

 

อบ ๔๑๕๙/๑๙๙๗

สามเณรสมพร  กลางเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีดงบาก  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๙๘

สามเณรโชคชัย  วงษ์ละคร

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

 ศรีดงบาก  

อบ ๔๑๕๙/๑๙๙๙

พระปญญา จารุมโย จันทร์แสง

๑๖/๐๘/๒๕๒๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๐๐
พระบรรชา สฺจิตฺโต ทิวงศ์ษา

๑๘/๐๑/๒๕๑๗ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๐๑
พระณัฐพล อาภสฺสโร นนทวี

๐๖/๐๒/๒๕๓๓ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๐๒
พระกมล ขนฺติธโร อัจฉรากร

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๐๓
สามเณรวรรณา  มันวงศ์

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๐๔
พระสมิทธิเดช อคฺคธมฺโม บุญน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๒๖ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๐๕
พระวิไล ปฺาคโม แพ่งพนม

๐๑/๐๓/๒๕๐๑ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๐๖
พระอนุชา ทนฺตจิตฺโต สืบวงค์

๑๗/๓/๒๕๑๖ ๖/๑๒/๒๕๕๘

สมสนุก  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๐๗
พระสมปอง ฉนฺทโก ทองเทพ

๑๘/๐๘/๒๕๐๒ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๐๘
พระอุฟด านรโต บุญทัน

๗/๐๖/๒๕๐๔ ๑/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๐๙
พระสิทธิกล

์

ปภสฺสโร เกตุละคร

๑๘/๐๓/๒๕๒๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๑๐
พระปยะพงษ์ จนฺทสาโร มิงไชย

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๘

๘/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๑๑

พระสมภาร ิตปฺุโ แสงทอง

๓๑/๐๕/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๑๒

พระณัฐวิทย์ ภูริปฺโ คชลักษณ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๗
๐๙/๐๒/๒๕๕๙

สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๑๓

พระสี กิตฺติสาโร พิมพ์วงค์

๐๓/๐๖/๒๔๙๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนามแท่งน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๑๔

สามเณรสักดา  หลวงพร

๔/๐๓/๒๕๔๑

 ห้วยหมากน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๑๕

สามเณรอนุพงษ์  ทองอ่อน

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

 ห้วยหมากน้อย  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๑๖

สามเณรธีระพงษ์  จันทชาลี
๔/๘/๒๕๔๓

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๑๗

สามเณรไชโย  จันทร์จิราเพชร

๑/๑๑/๒๕๔๓

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๑๘

สามเณรศรายุทธ  สิมสีดา

๑๘/๒/๒๕๔๕

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๑๙

สามเณรธีระพัฒ  จันทชาลี
๓/๕/๒๕๔๕

 อรุณวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๒๐๒๐
สามเณรปรีชา  ทองมาก

๑๕/๙/๒๕๔๕

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๒๑

สามเณรวัชระพงษ์  ประชุมสุข

๑๔/๔/๒๕๔๖

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๒๒

สามเณรณัฐกานต์  เอกปชชา

๔/๑๐/๒๕๔๖

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๒๓

สามเณรจันตสุข  จรลี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๒๔

สามเณรประวิทย์  ทวีแสง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๒๕

สามเณรธนากร  หอมวงศ์
๒/๒/๒๕๔๗

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๒๖

สามเณรธีระวัฒน์  ลาสิงห์
๒/๔/๒๕๔๗

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๒๗

สามเณรกิตตินันท์  สิงหไชย

๑๖/๗/๒๕๔๗

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๒๘

สามเณรภัทรพงษ์  บุตรอ่อน

๑๐/๙/๒๕๔๗

 อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๒๙

พระบัญชา ปฺาพโล สระแสง

๐๓/๐๓/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๓๐
พระอภิวัฒน์ จิตฺตกาโร พันธ์ลา

๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๓๑

พระประวิทย์ สิริปฺุโ ศรีพระนา

๑๐/๑๒/๒๕๒๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

กุญชรดิตถาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๓๒

พระนพรัตน์ วรปฺโ ใจเพียร

๐๒/๐๔/๒๕๑๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

กุญชรดิตถาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๓๓

พระจุลดิศ วิสุทฺโธ ศรีหล้า

๒๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

คำโพธิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๓๔

พระวิทยา รวิวณฺโณ กิลันทม

่

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

คำโพธิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๓๕

พระเทวรุต ิติโก อัตถาสุ้ย

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คำโพธิ

์

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๓๖

พระมนตรี ณฏิโก โง่นสูงเนิน

๒๗/๑๒/๒๕๓๑ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งเพียง  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๓๗

พระพิสุทธิ

์

กตคุโณ ช่างแก้ว

๓๐/๕/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เทียงธรรมวนาราม

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๓๘

พระภานุชา สุภทฺโท เทพโอภาส

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บัวเทิง  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๓๙

พระสุพัก วิชฺชากโร ปนทอง

๒๘/๑/๒๕๑๙ ๒๒/๑/๒๕๕๗

บ้านแพง  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๔๐
พระพีรภัทร จิตฺตธมฺโม เสมอทอง

๑๘/๐๘/๒๕๓๕
๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาสว่างบุญ  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๔๑

พระธนาวุธ จนฺทสาโร ฉัตรสกุลพนิต

๓๑/๐๘/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาสว่างบุญ  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๔๒

พระปุณณวิช ปฺาสาโร บุตรเรืองรอง

๑๓/๑๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาสว่างบุญ  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๔๓

สามเณรนิวัตน์  ชูรัตน์

๕/๐๔/๒๕๔๒

 ปาสว่างบุญ  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๔๔

สามเณรนิรันดร  พิลาเลิศ

๒/๑๐/๒๕๔๕

 ปาสว่างบุญ  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๔๕

พระฉลาด สกฺโก พันที

๐๙/๐๘/๒๕๒๑ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

ผึงโดม

้

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๔๖

พระสัญญา โชติโก ลาแสน

๐๙/๐๘/๒๕๑๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ผึงโดม

้

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๔๗

พระวีระชัย ชินวโร ดวงใจ

๑๒/๐๑/๒๕๓๑
๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๔๘

พระทศพล ขนฺติโก อาภาศรี

๘/๑๑/๒๕๓๖ ๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๔๙

พระกิตติศักดิ

์

เตชพโล ขยายวงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๓๘
๒๕/๗/๒๕๕๙

หนองสะโน  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๕๐
สามเณรจิรายุทธ  บุญเหลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๕๑

สามเณรพุฒิพงษ์  นาขามปอม
๙/๕/๒๕๔๖

 เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๕๒

สามเณรกิตติพร  วงศ์ขันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๕๓

สามเณรกอบุญ  สามิโส
๕/๑/๒๕๔๔

 เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๕๔

สามเณรประพันธ์  จำปาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 เจริญทัศน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๒๐๕๕

สามเณรศราวุฒิ  สายสมบัติ

๑๑/๑/๒๕๔๖

 เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๕๖

สามเณรอภิลักษณ์  อุ่มกลาง

๑๖/๑/๒๕๔๖

 เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๕๗

พระบุญมี จนฺทสาโร พิมพ์ทอง

๒๔/๑/๒๕๑๔ ๑๐/๕/๒๕๕๘

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๕๘

พระอรุณศักดิ

์

สิริจนฺโท วงษ์แดง

๐๗/๑๑/๒๕๓๘ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๕๙

พระสุณี ธมฺมจาโร ทรายมูล

๑๗/๒/๒๕๓๐ ๑๘/๓/๒๕๕๙

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๖๐
พระสุวิทย์ จนฺทวโร กันยา

๒๐/๓/๒๕๒๓ ๑๘/๔/๒๕๕๙

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๖๑

พระสมคิด มหาปฺุโ ดวงวงหา

๓๑/๗/๒๕๑๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

นาเจริญใน  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๖๒

พระยุทธนา วิชฺชากโร ทองโบราณ

๑๖/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นาเจริญใน  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๖๓

พระมนตรี สนฺตมโน ผลขาว

๐๕/๑๒/๒๕๒๙
๑๑/๓/๒๕๕๙

ผาสุขนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๖๔

พระทยา ปฺาวโร ล้อมวงษ์

๑๖/๕/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ผาสุขนาราม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๖๕

พระธีรวัตร อภิชาโน ผลชืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๓๘

๖/๕/๒๕๕๙
ราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๖๖

พระทองจีน านจาโร ชรา
๒/๒/๒๕๑๔ ๑๖/๖/๒๕๕๓

ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๖๗

พระวาตรี สุจิตฺโต แก่นจันทร์
๗/๓/๒๕๓๑ ๒๔/๖/๒๕๕๓

ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๖๘

พระปยะวัตร จนฺทสาโร คำจุ่น
๓/๔/๒๕๓๕ ๘/๘/๒๕๕๘

ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๖๙

พระมนตรี จนฺทสาโร ขลุ่ยภูมิน

๒๘/๒/๒๕๒๑ ๒๖/๔/๒๕๕๙

ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๗๐
สามเณรศรายุทธ  หนึงคำมี

่

๑๗/๔/๒๕๔๒

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๗๑

สามเณรธีรพงษ์  กรองทอง

๒๖/๔/๒๕๔๕

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๗๒

สามเณรศราวุฒิ  ราศี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๗๓

สามเณรปุญชรัสมี  สูญราช

๗/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๗๔

สามเณรนที  ชมคำ
๘/๙/๒๕๔๕

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๗๕

สามเณรวายุ  วงศ์หาเทพ
๑/๒/๒๕๔๖

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๗๖

สามเณรมงคล  เตมาชิก
๕/๕/๒๕๔๖

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๗๗

สามเณรณัฐพล  ชนะสัตย์

๑๘/๘/๒๕๔๖

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๗๘

สามเณรภูริพัฒน์  ทัพพอาภา

๒๙/๘/๒๕๔๖

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๗๙

สามเณรภานุเดช  สมเพาะ

๑๐/๑/๒๕๔๗

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๘๐
พระเพ็ง รวิวณฺโณ แสนทวีสุข

๒/๖/๒๔๘๒ ๖/๑/๒๕๕๙
สิทธิอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๘๑

พระทวี ปภากโร ขลุ่ยแก้ว
๐/๐/๒๔๘๖ ๖/๗/๒๕๕๙

สิทธิอุดม  

อบ ๔๑๕๙/๒๐๘๒

พระสุขเหง สทฺธาวิมุตฺต เจีย

๐๙/๐๙/๒๕๒๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๘๓

พระเมงฬุง ทานรโต ซาต

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๘๔

พระสุพิศ ภูริปฺโ ยานุวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๒๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๘๕

พระเรวัต จิรวฑฺฒโน จิรันตกาล

๒๙/๐๑/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๘๖

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สารจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๘๗

สามเณรชยากร  บุญไชย

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๘๘

สามเณรสิทธิชัย  ไชยรักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๘๙

สามเณรสะหวาด  แก้วสีทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๒๐๙๐
สามเณรสิทธิพล  ทับอิม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๙๑

สามเณรณัฐสิทธิ

์

 วงศ์ประเสริฐ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๙๒

สามเณรณัฐพล  วงศ์วิชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๙๓

สามเณรธิวานนท์  หวายเค

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๙๔

สามเณรจารุกร  การะเนตร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๙๕

สามเณรมังกร  เสมานู

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๙๖

สามเณรธนากร  สินธุยี

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๙๗

สามเณรณัฐดนัย  ใกล้แก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๙๘

สามเณรศรชัย  รักพงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๐๙๙

สามเณรณัฐวุฒิ  ยุทธกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๐๐
สามเณรทินภัทร  

นาคพรมพะเนาว์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๐๑

สามเณรธีราทร  พิมพ์เสน่ห์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๐๒

สามเณรไชยวัฒน์  เดิมทำรัมย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๐๓

สามเณรภาณุวัฒน์  พรมพันห่าว

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๐๔

สามเณรวรวุฒิ  ดิษสี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๐๕

พระนพรัตน์ ธีรปฺโ อินศร

๒๓/๐๑/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิญาณ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๐๖

พระฉัตรดนัย ปฺาพโล มูลมัง

่

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิญาณ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๐๗

พระกิตติชัย จนฺทสาโร พระชาญ
๑/๙/๒๕๒๔ ๒๒/๑/๒๕๕๙

ปาเลา  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๐๘

พระสมชัย สปฺปฺุโ มีหวัง

๑๔/๑๒/๒๕๒๒
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โพธิสว่าง

์

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๐๙

พระสุชาติ จกฺกวโร อันเงิน

๐๓/๐๗/๒๕๒๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

โพธิสว่าง

์

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๑๐

พระสิริทร อาภสฺสโร แสงใบ

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

โพธิสว่าง

์

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๑๑

สามเณรปรเมศ  คงดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

 โพธิสว่าง

์

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๑๒

พระชุติมันต์ โชติาโณ รูปแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้วรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๑๓

พระประสาน ปฺาวชิโร ปญญาสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้วรังษี  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๑๔

พระพีระพงศ์ วีรวํโส วงค์พันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๑๕

พระชาญชัย สุเมโธ สาลาสุข

๒๕/๖/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๘

ห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๑๖

พระวุฒิ ิตปฺุโ วุฒิวนิชกุล

๐๗/๐๗/๒๔๘๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕

ห้วยไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๑๗

พระวีรยุทธ านจาโร ราชปรากฏ

๑๘/๑๑/๒๕๓๐ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

ห้วยไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๑๘

พระวิชัย มหาปฺโ กองแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๐๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๑๙

พระโกวิทย์ คมฺภีรปฺโ ดุมทอง

๐๑/๐๗/๒๕๒๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๒๐

พระพิชิต เตชวณฺโณ คำทองเหลา

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๒๑

พระสุริยา สุทฺธจิตฺโต เหมพลชม

๑๕/๐๗/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๒๒

สามเณรมนตรี  สายงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 ห้วยไฮ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๒๓

พระสมศักดิ

์

สุจิตฺโต ศิริพันธ์

๓๑/๑/๒๕๑๒ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

หัวสะพาน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๒๔

พระบัวลา อานนฺโท บุญดก

๑๖/๗/๒๕๒๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หัวสะพาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๒๑๒๕

สามเณรภพพล  คำสิงห์

๒๔/๒/๒๕๔๖

 หัวสะพาน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๒๖

สามเณรวีระพล  เชิดช่วย

๑๖/๘/๒๕๔๖

 หัวสะพาน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๒๗

สามเณรอภิสิทธิ

์

 บุญเถิง

๒๙/๗/๒๕๔๗

 หัวสะพาน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๒๘

พระวิมล ขนฺติธมฺโม สุวรรณเพ็ชร

๒๗/๐๗/๒๕๐๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

แหลมทอง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๒๙

พระหวัน คุณสมฺปุณฺโณ คุณสมบัติ

๑๐/๑๐/๒๕๑๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่นาคำ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๓๐

พระประดิษฐ์ กุสลจิตฺโต ห้วยยาง

๑๐/๐๑/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่นาคำ  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๓๑

พระสุพรรณ ตปสีโล แก้วพวง
๕/๕/๒๕๒๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คำสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๓๒

พระนพรัตน์ ชินวํโส พูลทอง

๒๖/๑๑/๒๕๒๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

คำสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๓๓

พระภาณุวัฒน์ ชุตินฺธโร นิลเสน
๑/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คำสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๓๔

พระกฤษฎา ิตเปโม นิลเสน

๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คำสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๓๕

พระชัชพงศ์ สุทฺธปฺโ ละคำผุ๋ย

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โคกก่อง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๓๖

พระโชคชัย ขนฺติวโร โมลาศรี

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกก่อง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๓๗

พระสุอานนท์ ธมฺมวโร อนุสิม

๐๔/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกก่อง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๓๘

พระบุญหลาย ิตธมฺโม พืนปูม

้

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกก่อง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๓๙

พระประเสริฐ ิตสกฺกาโร ทองลือ
๑/๑/๒๔๙๕ ๑/๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๔๐

พระสุพจน์ สุวโจ บุญมาชู

๑๗/๕/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๔๑

พระทำนอง โพธิสาโร โพธสาร
๑/๓/๒๕๑๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๔๒

พระสพัง โสภณมโน แก้วสง่า

๐๑/๐๕/๒๔๙๖ ๒๓/๐๖/๒๕๕๐

นำเทียง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๔๓

พระภาสกร ภทฺทโก แก้วสว่าง

๐๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำเทียง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๔๔

พระก้องนภา านากโร กะตะศิลา

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำเทียง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๔๕

พระกิจติชัย าณวโร จุลทรรศน์

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำเทียง

่

 

อบ ๔๑๕๙/๒๑๔๖

พระเหลา สุชาโต สืบบุตร

๐๗/๐๒/๒๔๘๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

โนนสวน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๔๗

พระภานุพงษ์ สุทฺธปฺโ พรหมจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนสูง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๔๘

พระสุบรรณ์ สุปนฺโน พาพะหม

๒๒/๑๐/๒๕๑๕
๑๕/๓/๒๕๕๙

บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๔๙

พระสุวิชย์ สุวิโช จิตรโภคา
๙/๓/๒๕๒๖ ๒/๗/๒๕๕๙

บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๕๐

สามเณรณัฐพงษ์  เกตุรักษา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๕๑

สามเณรเอกรัตน์  จิตรโภคา

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

 บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๕๒

สามเณรดนัย  วรพุฒ
๙/๑/๒๕๔๔

 บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๕๓

สามเณรณัฐพล  ราศี

๒๑/๗/๒๕๔๕

 บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๕๔

พระคำดี ิตสทฺโธ แข็งสันต์

๑๐/๑๐/๒๕๒๗ ๑๔/๐๑/๒๕๕๘

บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๕๕

พระประพาส กตสาโร ลาธุลี

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๕๖

สามเณรสุทธิพงษ์  มาดาดาษ

๒๒/๒/๒๕๔๕

 บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๕๗

สามเณรวีระชัย  ตาแสง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๕๘

สามเณรลิขิต  กำแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๕๙

พระเสน่ห์ ขนฺติวโร สิงห์แจ่ม

๐๕/๑๑/๒๕๒๗ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

บ้านหว้าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๕๙/๒๑๖๐

พระนิกร ตปสมฺปนฺโน สวนสวรรค์

๒๒/๕/๒๕๓๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

บ้านหว้าน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๖๑

สามเณรวีระชัย  สิงห์แจ่ม
๕/๕/๒๕๔๖

 บ้านหว้าน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๖๒

พระพันธ์ กตธมฺโม ประทุมวัน

๐๘/๑๐/๒๔๙๔
๑๕/๔/๒๕๕๘

โพนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๖๓

พระสมชาย สุนฺทโร ทุมทอง

๑๕/๑๐/๒๕๐๐
๑๕/๔/๒๕๕๘

โพนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๖๔

พระรัส ถาวโร คำจันลา

๐๖/๐๔/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๖๕

พระสมหมาย ปภสฺสโร ผาลา

๑๘/๐๔/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๖๖

สามเณรสมภพ  หล้าอ่อนสี

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

 โพนงาม  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๖๗

พระนิวัฒน์ คุณวีโร แก้ววิชัย

๒๖/๑๐/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพนเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๖๘

สามเณรไพฑูรย์  ผาลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

 โพนเมือง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๖๙

สามเณรเอกภพ  สิงห์แจ่ม

๒๘/๗/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๗๐

สามเณรโชคชัย  ทำสอาด

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๗๑

พระประสิทธิ

์

อารยธมฺโม โสภาพันธ์
๙/๗/๒๕๓๒ ๙/๗/๒๕๕๘

สร้างแก้ว  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๗๒

พระพัฒน์พงษ์ ิตคุโณ ทนาเวช

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๑๘/๓/๒๕๕๙

สร้างแก้ว  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๗๓

พระณัฐวุฒิ พุทฺธวิริโย ดวงภูธร

๒๗/๑/๒๕๑๕ ๑๓/๕/๒๕๕๙

สร้างแก้ว  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๗๔

พระณรงค์ โฆสโก สุลาลัย

๑๗/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สร้างแก้ว  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๗๕

สามเณรรุ่งสุริยา  เวียง

๑๓/๓/๒๕๔๗

 สร้างแก้ว  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๗๖

พระนวพล นวพโล พวงจำปา

๑๐/๑๒/๒๕๓๒
๑๖/๗/๒๕๕๙

สว่างทรงธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๗๗

พระเอกรัตน์ ธีรวโร ข่ายทอง

๑๑/๐๕/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

สว่างทรงธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๗๘

พระอุทัยกร ปุสภาโค บุสภาค

๑๔/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สว่างทรงธรรม  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๗๙

พระทองปุน ปมุตฺโต บุปผาสิงห์

๒๘/๐๑/๒๕๑๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

สว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๘๐

พระสิทธา อุทฺธาโน จันดา

๒๘/๐๘/๒๕๐๙ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

สว่าง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๘๑

พระมนตรี ปภาโส พรมสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองเทา  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๘๒

พระสุริยันต์ ปภสฺสโร หันพรมมา

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองเทา  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๘๓

พระจักรกฤษ กิตฺติโสภโณ เจริญทัศน์

๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๘๔

พระนิพนธ์ คุณงฺกโร ศรีนวล

๒๙/๓/๒๕๓๔ ๒๐/๗/๒๕๕๙

หนองหิน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๘๕

พระนิพล อธิจิตฺโต สุขศรี

๑๐/๑๑/๒๕๓๔
๒๐/๗/๒๕๕๙

หนองหิน  

อบ ๔๑๕๙/๒๑๘๖

พระศักดินาวิน

์

โชติโก อิสามี

๒๒/๑๑/๒๕๒๖
๑๕/๗/๒๕๕๕

หนองไฮ  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓ / ๖๓

้
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