
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒,๙๗๗ รูป ขาดสอบ ๗๖๑ รูป คงสอบ ๒,๒๑๖ รูป สอบได้ ๑,๙๖๓ รูป สอบตก ๒๕๓ รูป (๘๘.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระธนันชัย ธนฺชโย บุปผาวัลย์

๑๘/๔/๒๕๓๙ ๒๔/๕/๒๕๖๐

กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรสรวิศ  ดาบุตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

 กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรอนุชิตร์  แจ่มแจ้ง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรอัษฏาวุธ  วรรณประภา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรพีรพล  อินตลาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรชัยชนะ  นิรุตบล

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

 กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรวุฒิชัย  ละมูล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

 กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรบุณสุวรรณ  มาลาสาย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

 กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรอภิเชษฐ์  ออมสิน

๔/๑๒/๒๕๔๘

 กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรสุริยา  ศรีสม

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

 กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรธนโชติ  บุลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

 กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระลิขิต จารุวณฺโณ สิมมะณีย์

๒๕/๑/๒๕๓๑ ๓๑/๓/๒๕๖๐

ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรธวัชชัย  พลพวก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรโชคชัย  บุญยิง

่

๑๔/๗/๒๕๔๖

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรชาติชาย  พิทักษ์

๑๖/๔/๒๕๔๗

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรจักรพันธ์  พรมชาติ

๑๘/๖/๒๕๔๗

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรพัชรพล  เสาวคนธ์

๑๗/๘/๒๕๔๗

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรภาณุวัฒน์  ทะวิชัย

๒๔/๘/๒๕๔๗

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธนากร  จันทะปะชู

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรแสงอรุณ  เทาศิริ

๓/๑๑/๒๕๔๗

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรวันเฉลิม  คำประดับ

๔/๑๒/๒๕๔๗

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระโกสิน ขนฺติพโล ดวงบุบผา

๒/๖/๒๕๓๙ ๒๐/๕/๒๕๕๙

ปทุมมาลัย  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระณัฐวุฒิ ยโสธโร บัวขาว

๒๗/๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปทุมมาลัย  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรพีรวัฒน์  แก้วละมุล

๖/๔/๒๕๔๙
 ปทุมมาลัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระพันธศักดิ

์

ปภากโร หงษ์อินทร์

๑๕/๕/๒๕๑๘ ๒๒/๓/๒๕๕๖

ปาแสนอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๒๖
พระพระวีระชัย จารุวณฺโณ สุดสนอง

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๒๗
พระพระวิทวัส ติกฺขปฺโ นาเคน

๑๔/๐๓/๒๕๓๕
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระภูริทัต อคฺคปฺโ ชาคะนิเวช

๒๘/๘/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรคุณานนท์  แทนหอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรธนภัทร  เนียมจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรธีรพงศ์  คำทรัพย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรศักรินทร์  หวังชอบ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรทินกร  สมานมิตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรกรินทร์  ทะเรืองรัมย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรคัมภีร์  นนเทศา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระอาคม อธิปฺโ พรหมวาส

๑๖/๒/๒๕๑๒

๖/๗/๒๕๖๐
มณีวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรภานุวัฒน์  ทองกาพงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรณัฐวุฒิ  จันทะโชติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรภูวดล  ชอบเสียง

๖/๑๒/๒๕๔๗

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรธีระศักดิ

์

 ธงฉัตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรเกรียงไกรณรงค์  บุญจำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรชัยวัฒน์  มุจรินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรชาญณรงค์  สืบสิงห์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรอัษฏาวุฒิ  แก้วชนะ

๓/๐๕/๒๕๔๘

 มหาวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระประเสริฐศักดิ

์

ธนปาโล วงศ์สวัสดิ

์

๒๗/๖/๒๕๓๕
๒๐/๒/๒๕๖๐

วัดกุดคูณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระถาวร สุเมธโส คันธชาติ

๑/๑/๒๔๙๔ ๑๔/๓/๒๕๖๐

วัดกุดคูณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระสมเกียรติ วราโณ ขุนแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๒๑

๓/๕/๒๕๖๐
วัดกุดคูณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระคงกฤช กตคุโณ ทองจันทร์

๑๐/๔/๒๕๒๑ ๑๓/๕/๒๕๖๐

วัดกุดคูณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระทศพร กตคุโณ พาชืน

่

๑๙/๘/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๖๐
วัดกุดคูณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรธีระชาติ  โสภี

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

 วัดกุดคูณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรพุทธพร  มีธรรม

๑๘/๗/๒๕๔๔

 วัดกุดคูณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระสิงหา ปฺาธโร อมรไชย

๒๑/๗/๒๕๒๖

๖/๓/๒๕๖๐
วัดทองนพคุณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระรุ่งเกียรติ กตปฺุโ ภูศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๑๘

๙/๓/๒๕๖๐
วัดทองนพคุณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระสินธุ สจฺจานุรกฺขิโต ถ่าจ

๒๐/๐๖/๒๕๓๐ ๒๖/๐๔/๒๕๕๐

ศรีประดู่  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระวีระชน จนฺทวํโส อนุชาติ

๑๐/๐๖/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประดู่  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรวีระพันธุ์  จันทิพย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีประดู่  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรอนุชิต  คำภาชาติ

๑/๖/๒๕๔๗
 ศรีประดู่  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรสรวิชญ์  เลาะหะมาน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีแสงทอง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระธีรุตม์ กตปฺุโ สืบพรหม

๑๐/๓/๒๕๓๕
๔/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระธีระศักดิ

์

อคฺคธมฺโม สัมพันเพ็ง

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระสำราญ สารคุโณ สุดวิเศษ

๑๘/๐๑/๒๔๙๗
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรนิติพล  สัตยากุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรอนิวัฒน์  วิลาพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรวิรขจรศักดิ

์

 ศรีน้อย

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระวีระยุทธ วีรจิตฺโต เทพมุสิก

๒/๑๒/๒๕๒๔ ๒๙/๑/๒๕๖๐

หลวง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรธราเทพ  สุขเกิด

๑๑/๔/๒๕๔๗

 หลวง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรเอกลักษณ์  เอ้โทบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 หลวง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระบัณฑิต ติสฺสวโร งอกงาม

๒๕/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กระโสบ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระสุวัฒน์ กนฺตวีโร เลขะสันต์

๒๔/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กระโสบ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระอมร อมโร มลโมลี

๒๐/๕/๒๕๒๘
๒/๗/๒๕๖๐

กุดลาด  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระรัศมี โชติโย ยืนยาว

๒๘/๐๓/๒๕๐๐ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ดอนบาก  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรพัฒน์พงษ์  จักรสุนิล

๓/๔/๒๕๔๑
 นาคำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระขวัญชัย ปภาโส สายชาลี

๒๑/๐๓/๒๕๑๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

นางิว

้

 

อบ ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระรวีโรจน์ ตปสีโล พงษ์อนันต์

๑๙/๐๓/๒๕๒๖ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

นาใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๗๕
พระเพชรสยาม ฉนฺทโก สว่างคำ

๑๕/๑๒/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นาใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระพีระพล อุตฺตโม วงศ์สุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นามึน  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรณัฐพล  ลีนาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านเค็ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรพีรพัฒน์  แสงสว่าง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านเค็ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรนัตฐพงษ์  ศิริโชติ

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรพงศธร  วงษ์แก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรธนากรณ์  ผลสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรเจษฎา  ขุนด้วง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรเจตพล  ศรีพรมใต้

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรชินวัตร  คุตนา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรศุภชาติ  หยาดทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรธนรัตน์  บุญเอือ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ไชยนา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรจิรวุฒิ  ชืนบาน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรปริญญา  วรรณศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรรติ  สายทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรนันทกร  นันทพันธ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรวีรพงษ์  บุญพรม

๒๓/๐๕/๒๕๕๔

 ปากนำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระสุพจน์ มหาวีโร แสงทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ยางเทิง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระศักรินทร์ สุจิณฺโณ สายจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ก้านเหลือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรปาณรวัฐ  ทุมแสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

 ก้านเหลือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรชนสรณ์  สุทธโรจน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 ก้านเหลือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระชาญณรงค์ โชติโย โพธิดอกไม้

๐๔/๐๖/๒๕๒๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ขีเหล็กใน

้

 

อบ ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระวิชาญ อนาลโย ครังพิบูลย์

้

๑๒/๐๗/๒๕๐๓ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

ดอนกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระเจนณรงค์ จารุวณฺโณ ยศราวาส

๑๒/๐๕/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระภัคกุล อธิจิตฺโต อาธิเวช

๒๑/๐๘/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรธนพนธ์  ลุนศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรอำพน  ศรีสุพรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรธีรภัทร  สุทะนัง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรธีรพล  ทองดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรกิตติพันธ์  อุไรศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรพีรพัฒน์  ภูมิเขตต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรภัทรพล  กำศร

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรเมธี  เทียนคำ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรพัชรพล  คูนิรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรณัฐวุฒิ  จันทร์คำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรรชต  บุญด้วง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรสิทธิ  หิมะคุณ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระวัชรากรณ์ ขนฺติโก สมสิน

๙/๑/๒๕๑๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ตำแย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระเกรียงศักดิ

์

ถาวโร สุวรรณกูฏ

๒๗/๑๐/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐
ตำแย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระอนันท์ อานนฺโท ภูบาล

๒๕/๑/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
ตำแย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระคำผา โชติปฺโ หน้าคำ

๑๙/๑/๒๔๙๒

๘/๗/๒๕๖๐
ตำแย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระนันทพงษ์ ธมฺมทินฺโน ดะใน

๐๙/๐๒/๒๕๓๔ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งคำไผ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระพิพัฒน์พงษ์ ธมฺมธโร ธรรมยุติ

๓๐/๑๐/๒๕๓๐

๑/๔/๒๕๕๙
นิคมกิตยาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระรัฐพล กุสโล โพระดก

๑๖/๙/๒๕๓๙
๘/๕/๒๕๕๙

นิคมกิตยาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระสุรศักดิ

์

ถาวโร ศิลชาติ

๑๖/๙/๒๕๑๕ ๑๖/๙/๒๕๕๙

นิคมกิตยาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรพงษ์พิพัฒน์  วงษ์พินิจ

๑๒/๕/๒๕๔๖

 นิคมกิตยาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 สิทธิงวงษ์

๑๙/๑/๒๕๔๕

 นิคมกิตยาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระทองดี เตชปฺโ นงค์นุช

๑๗/๐๕/๒๕๒๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระเศรษฐสกล จกฺกวโร คันศร

๑๘/๐๘/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรนิติกร  ใจกล้า

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระศรายุทธ วิจาโร วรรณหนา

๓/๕/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
ปลาดุก  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระบุญมา กตปฺุโ นิยมราช

๒๘/๑๒/๒๔๗๙

๙/๗/๒๕๔๙
ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระประเชิญ านวีโร ประหยัด

๖/๙/๒๕๐๔
๕/๑๒/๒๕๕๙

ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระสิทธิชัย ธมฺมิโก กากเพรช

๓/๖/๒๕๒๕ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ปาเทพกิตติมุนี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรสุทธิชัย  โสภี

๒๖/๗/๒๕๔๕

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรวุฒิชัย  ศรีมันตะ

๑๒/๓/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรองอาจ  พันโศรก

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรอนุชา  นาเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรชัยสิทธิ

์

 หาทรัพย์

๒๖/๒/๒๕๔๗

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรธนธรณ์  ชืนบาน

่

๑๒/๗/๒๕๔๗

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรวรพงษ์  จันทร์นัน

๒๘/๗/๒๕๔๘

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรศักดิดา

์

 เครือสิงห์
๘/๒/๒๕๔๙

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรศิลาภัทร  อิมสุข

่

๖/๔/๒๕๔๙
 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรทวีทรัพย์  จันทร์ดก

๒๙/๑๑/๒๕๕๔

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรชิษณุพงศ์  สมหมาย

๓/๑/๒๕๔๖
 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระพงศ์ศิริ ปริปุณฺโณ คชเดช

๐๑/๐๓/๒๕๑๔ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

ปาศรีโชคเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระอัฐพล ขนฺติโก แจ่มใส

๒๒/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิทอง

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระอนุชา สุนฺทโร อบอุ่น

๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

หนองควายน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระวิชาญ ปฺุกาโม อุดมศรี

๑๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองควายน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระณัฐธนานพ สุนฺทโร นิชมนเลอโรจน์

๒๒/๐๓/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองควายน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระชูวิทย์ อาทโร ศรีบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

หนองแต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรยุงยุทธ  วงค์นะที

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

 หนองปลาปาก  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระวารี าณทีโป ดาวไสย์

๑๙/๐๗/๒๕๒๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระพรเทพ กตนาโถ สายแวว

๑๕/๐๘/๒๕๐๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระณฐพงษ์ สนฺตมโน แก่นกอ

๒๐/๐๕/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระณพธนพล อธิจิตฺโต ธนสุริยะวดีกุล

๒/๑๒/๒๕๒๗
๒/๐๓/๒๕๖๐

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระสุทิน กนฺตวณฺโณ แก้วกำไร

๑๒/๑๐/๒๕๓๕

๒/๐๓/๒๕๖๐

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระยุทธนา อธิจิตฺโต ใจหาญ

๑๘/๐๘/๒๕๓๔

๓/๐๓/๒๕๖๐

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระนิรันดร์ นริสฺสโร สายพิมพ์

๔/๐๓/๒๕๒๑ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระฉัตรเทพ ปสนฺโน ดวงโสภา

๒๔/๑๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระโชคดี วายาโม พรหมทอง

๒/๐๔/๒๔๙๖ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระศราวุธ สุทฺธิจาโค ไชยพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๒๗

๔/๐๗/๒๕๖๐

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระปฐวี ปยวาจโก เชือชัย

้

๒๐/๐๔/๒๕๓๘
๖/๐๗/๒๕๖๐

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระสุวรรณ สุวณฺโณ กำทอง

๘/๐๑/๒๕๓๙ ๖/๐๗/๒๕๖๐

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระนิติพล อิทฺธิเตโช คูณปอง

๑๑/๐๘/๒๕๓๙

๖/๐๗/๒๕๖๐

หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรกมลภพ  วงศ์สิงห์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรสุนันท์ชัย  แก้ววงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรอัครชัย  คณะพัฒน์

๔/๐๓/๒๕๔๗

 หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรสุดเขต  สุวานิช

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 หัวเรือ  
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อบ ๔๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรพรณัชชา  สายนรา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรกิตติพงษ์  ไชยงาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 สมบูรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

 หัวเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระอานันท์ ธมฺมโชโต กุลพร

๓/๔/๒๕๓๖ ๔/๗/๒๕๖๐
คูเดือ

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระศรัณย์ ติสฺสโร แซ่มรัมย์

๒๙/๖/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
คูเดือ

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรบุญลือ  กนกทอง

๒/๑๒/๒๕๔๓

 จานตะโนน  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรกิติพงษ์  พรหมสุวรรณ์

๑๖/๙/๒๕๔๕

 ดงบัง  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรอนุชาติ  อินทโชติ

๙/๘/๒๕๔๖
 ดงบัง  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระสุรินทร กตปฺุโ สีสุขใส

๙/๑๐/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๖๐

ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระฐานิวัฒน์ วิสารโท เหล็กกล้า

๒๘/๗/๒๕๐๘
๕/๗/๒๕๖๐

ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรสุทธิลักษณ์  รวดเร็ว

๘/๙/๒๕๔๗
 ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรศรฉัตร  บุญยอ

๑๓/๗/๒๕๔๔

 ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรธีรพล  โพธิกุล

๑๖/๙/๒๕๔๕

 ท่ากกแห่  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระประกาย จารุวณฺโณ ภักดี

๓๐/๑๑/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระวุฒิพงศ์ จกฺกวโร ทองบ่อ

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระอนุสรณ์ สฺโม อัปกาญจน์

๐๒/๐๗/๒๕๑๔ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระจิระศักดิ

์

กิตฺติสาโร เชือชัย

้

๓๐/๐๖/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระพรมมา มหาคุโณ บุญโส

๑๐/๘/๒๔๙๓
๙/๕/๒๕๕๒

บูรพาปะอาวเหนือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระสมพร สุจิตฺโต รว่มรักษ์

๑๐/๔/๒๕๐๗ ๒๘/๖/๒๕๖๐

บูรพาปะอาวเหนือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระจงรักษ์ กิตฺติปฺโ จิตรงาม

๑๖/๘/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐ บูรพาปะอาวเหนือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระณัฐพงษ์ ปภาโส ดอนเหลือม

๕/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๖๐

บูรพาพิสัย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระนพรัตน์ ถาวโร ทิมา

๗/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๖๐

บูรพาพิสัย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระภูวดล อรุโณ สุขเต็มดี

๔/๘/๒๕๓๙ ๔/๗/๒๕๖๐
บูรพาพิสัย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรโชคนำชัย  แสงกล้า

๑๙/๒/๒๕๔๖

 บูรพาพิสัย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรกิตติกร  สอนโยหา

๓/๕/๒๕๔๖
 บูรพาพิสัย  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระคณาธิป ิตปสาโท จันทร์ทรง

๗/๒/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

โพนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระปกรณ์ ปฺาวฑฺฒโก บุญวิจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
โพนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระสันติราษฎร์ อนามโย ภูผินผา

๑/๓/๒๕๑๙ ๓๐/๖/๒๕๕๘

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระอัครพล ภูริสีโล สหุนาฬุ

๑๗/๘/๒๕๓๒ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระนิธิทันค์ สุนฺทโร เจตนา

๒๘/๒/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระจำนง อภิชฺชโว พานเงิน

๖/๑๐/๒๕๑๗
๒/๗/๒๕๖๐

เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระอาทิตย์ อริยวํโส แก้วเนตร

๒๘/๘/๒๕๓๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สระบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระจิรวัฒน์ อสิาโณ บุญสุข

๒๕/๑๐/๒๕๓๕
๑๘/๖/๒๕๖๐

สระบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระแดง จนฺทวํโส เผือกสวัสดิ

์

๑๓/๕/๒๕๒๕
๘/๔/๒๕๕๗

หนองแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระพงศธร ถาวโร สุขปาน

๔/๘/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐
หนองแก  
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อบ ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระทองหลาง ขนฺติโก ศรีนวล

๑๕/๑/๒๕๐๕
๔/๗/๒๕๖๐

หนองแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรรุ่งอรุณ  ปตธรรมวงค์

๑๖/๖/๒๕๔๘

 หนองแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรฤทธิเดช  จันทะวารีย์

๙/๘/๒๕๔๘
 หนองแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรอภิชวัตร  กุทอง

๑๑/๔/๒๕๔๙

 หนองแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระวุฒินันท์ านุตฺตโร ชัยเดช

๑๕/๓/๒๕๓๒

๑/๕/๒๕๖๐
หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระอัครรัตน์ วิสุทฺโธ แสงสุวรรณ์

๒๖/๗/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระชาติชาย ิตธมฺโม พรมจันทึก

๒๐/๙/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

หนองแกใหม่  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระสมัย ยโสธโร ขันทอน

๒๙/๙/๒๔๙๗ ๑๒/๕/๒๕๖๐

หนองจาน  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระบุตรสี ปฺาวโร คำสิม

๑๒/๖/๒๕๐๒
๘/๒/๒๕๖๐

โกศรีวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระถวัลย์วงศ์ มุตฺตจิตฺโต พิลาศจิตต์

๒/๑๐/๒๕๐๘
๙/๔/๒๕๖๐

โกศรีวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระคณินทร์ฐานิต คมฺภีรธมฺโม ลอยร่อน

๑๓/๑๑/๒๕๒๑

๒๓/๒/๒๕๖๐

ขุมคำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระลักษณ์ กิตฺติภทฺโท มหาพันธน์

๒๒/๑๐/๒๔๙๔
๒๑/๗/๒๕๕๙

ฉันทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระวิชัย สิริปฺโ สิณชาติ

๑๑/๘/๒๕๐๔
๙/๔/๒๕๖๐

ฉันทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระสวาท จิตฺตทนฺโต ถาวัลย์

๑๑/๘/๒๕๑๓

๕/๑/๒๕๖๐
ไชยธราวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระอัจฉริยะ วิจิตฺตธมฺโม บุตรจันทา

๙/๓/๒๕๓๑ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ไชยธราวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระแสวง อุตฺตมปฺโ วิชาชาติ

๒๗/๓/๒๔๘๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ไชยธราวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระขวัญชัย สุวณฺโณ คณะรัตน์

๙/๗/๒๔๙๑
๒/๒/๒๕๖๐

ธัญุตตมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระลิขิต ธีรภทฺโท ภารพัฒน์

๔/๑๐/๒๕๒๙
๕/๒/๒๕๖๐

นาสะแบง  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระปองภพ คุตฺตธมฺโม ภารพัฒน์

๑๑/๐๙/๒๕๓๘

๕/๒/๒๕๖๐
นาสะแบง  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระอธิป ปภาโส จันทร์พล

๒๓/๑๐/๒๕๒๔

๘/๔/๒๕๖๐
นาสะแบง  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระเกรียง จนฺทสาโร แก้วอารี

๑๕/๒/๒๕๑๒ ๑๑/๖/๒๕๖๐

นาสะแบง  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระประสงค์ สมจิตฺโต อัปกาญจน์

๑/๑/๒๔๘๖ ๒๒/๕/๒๕๖๐

บ้านก่อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระฐณธน คุตฺตธมฺโม แสวงสุวรรณ

๑๘/๘/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านก่อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระบรรณชา จนฺทวํโส ทองนำ

๘/๗/๒๕๒๒ ๕/๗/๒๕๖๐
บ้านก่อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระสุวิทย์ กิตฺติาโณ คำวัน

๒๐/๑๐/๒๕๒๙

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านชาติ  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระกอง สมจิตฺโต บุญวัง

๒๖/๑๑/๒๔๘๖
๑๘/๗/๒๕๕๖

บ้านตาดโตน  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระแก้ว อธิจิตฺโต กาเผือกงาม

๑/๕/๒๔๙๒ ๕/๒/๒๕๖๐
บ้านโนนมะเขือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระสมัย ขนฺติโก จำปาโท

๔/๓/๒๔๘๙ ๒/๗/๒๕๖๐
บ้านโนนมะเขือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระประพัด ปฺาวโร ชิณวงศ์

๒๒/๖/๒๕๓๒

๒/๘/๒๕๖๐
บ้านโนนมะเขือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระไชยศรี ภทฺทโก มณีภาค

๑๒/๕/๒๔๙๖ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

บุรีรมย์  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระประวิทย์ ปริปุณฺโณ พรมด้าว

๑๕/๑๒/๒๕๓๗

๒/๑/๒๕๕๘
ปฐมวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระแสง สุภากโร เจริญวงค์

๒๐/๑๒/๒๔๙๘

๙/๓/๒๕๕๙
ปฐมวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระยอด อติธมฺโม แสงนาค

๑/๑/๒๕๑๕
๔/๓/๒๕๖๐

ปฐมวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระอุทัย นิภากโร บุญภา

๑๓/๑๑/๒๕๒๕

๓๐/๓/๒๕๖๐

ปฐมวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระณรงกต สุทฺธมโน จัมปาโสม

๕/๖/๒๕๑๘ ๔/๔/๒๕๖๐
ปฐมวัน  
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อบ ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระเสมียน ติสฺสโร พาเชือ

้

๑๔/๐๑/๒๕๓๘
๑๙/๓/๒๕๖๐

ปาศิลาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระนพรัตน์ นริสฺสโร พรมใบ

๒/๔/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ปาศิลาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระคำดี อินฺทปฺโ นพเคราะห์

๑๑/๗/๒๕๒๕
๖/๓/๒๕๕๘

ศรีเชียงใหม่  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระลัน ทินฺนปฺโ หิมะคุณ

๓๐/๑๐/๒๕๒๔

๒/๒/๒๕๖๐ ศรีสมบูรณ์แหลมทอง
 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระธีระ จารุธมฺโม กาเผือกงาม

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

๒๒/๑/๒๕๖๐

อินทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระเหลียญ ปภสฺสโร สีเลิศ

๒๐/๑/๒๕๐๗
๖/๔/๒๕๖๐

อุดรภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระอนุชา อวิชชฺโว หลอดโสภา

๒๓/๐๑/๒๕๒๐ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

ชัยภูมิการาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระวิทิต สุทฺธิสทฺโธ ภูมิภาค

๒๙/๐๙/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระทศพล พุทฺธรกฺขิตฺโต เดชอนันต์

๐๗/๐๘/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระวีรชัย ธมฺมวโร มงคลเลิศ

๐๕/๐๕/๒๕๒๒ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ดาวคะนองพุทธาราม
 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระมานพ สนฺตกาโย นบประโศก

๒๕/๒/๒๕๒๓
๐๓/๑/๒๕๖๐ ดาวคะนองพุทธาราม

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระพัน เตชธมฺโม ปญญาแก้ว

๑๐/๐๒/๒๔๘๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระสายชล จารุวณฺโณ สาครสิทธิศักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๔๙๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรโก้  ชัยสงคราม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรวิชชากร  สีสะท้าน

๗/๗/๒๕๔๗
 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรชาญชัย  ลือนาม

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรพลวัฒน์  จันทสี

๒๘/๙/๒๕๔๓

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรอนุสรณ์  ชาสุรีย์

๕/๓/๒๕๔๗
 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรวรพล  ภูราช

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรเทพทัต  บุญมาก

๖/๑๐/๒๕๔๗

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรทองชัย  คำจันที

๙/๑๑/๒๕๔๘

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระไพรวัลย์ พุทฺธจาโร แสงจันทร์โท

๓/๑/๒๕๓๑ ๒๑/๔/๒๕๕๓

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระลือชัย เตชธมฺโม ธารีจิตร

๒๓/๑๐/๒๕๐๘
๓/๑๒/๒๕๕๔

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระเทพภาวรรณ จิตฺตสํวโร สุขเจริญ

๓/๓/๒๕๓๗ ๒๙/๔/๒๕๕๘

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระธนพล ธนากโร ประกอบแก้ว

๑๐/๙/๒๕๑๖
๓/๗/๒๕๕๘

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระประเวศ อาภาธโร ด้วงผึง

้

๙/๑๑/๒๕๒๕ ๒๑/๓/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระจงรัก สติสมฺปนฺโน ราชโพธิ

์

๑๓/๒/๒๕๒๕ ๑๒/๔/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระวีนัส กมโล กาญจนรัตน์

๓/๗/๒๕๓๒ ๑๒/๔/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระหัตถชัย านวีโร จินดานิล

๒๖/๑๒/๒๕๓๓
๑๗/๖/๒๕๕๙

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระภูวนาท อินฺทปฺุโ สุดเนตร

๑๒/๔/๒๕๒๒ ๑๙/๓/๒๕๖๐

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระไชวิลาด จตฺตสลฺโล สีสุลาด

๑/๙/๒๕๓๗ ๔/๔/๒๕๖๐
นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระนิวัฒน์ เตชปฺโ พรหมโคตร

๒๗/๖/๒๕๓๕

๙/๔/๒๕๖๐
นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระสันติ รตนปุตฺโต ปูคภาค

๗/๑๐/๒๕๒๐ ๒๒/๔/๒๕๖๐

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระศศิขัณฑ์ โสภณจิตฺโต จิตติพันธุ์

๗/๘/๒๕๓๕ ๓๐/๔/๒๕๖๐

นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระธนากรณ์ จารุธมฺโม สุภาษร

๒๒/๘/๒๕๓๒ ๑๕/๕/๒๕๖๐

นาแมด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระอิทธิณัฐ อิทฺธิาโณ สกุนตนิยม

๑๗/๔/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระสุริยา ชยวฑฺฒโน เจริญท้าว

๑๒/๑/๒๕๒๙

๔/๗/๒๕๖๐
นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระศรีเจริญทรัพย์ ขนฺติสาโร แก้วเวียงชัย

๔/๙/๒๕๓๖ ๖/๗/๒๕๖๐
นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรปรีชา  ปรุโปร่ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรทวีศักดิ

์

 จันทา

๑๐/๗/๒๕๔๗

 นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรพิทักษ์  เสน่หา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

 นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรสถาพร  ผ่องจิต

๒๔/๘/๒๕๔๑

 นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรวิศวกาล  ทองศรีสืบสกุล

๘/๒/๒๕๔๘
 นาแมด  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระวุฒิไกร ภทฺทโก เศียรเขียว

๑๘/๑/๒๕๓๙ ๑๒/๔/๒๕๖๐

นาหนองทุ่ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระคาวี านวุฑฺโฒ กิงวงษา

่

๒๑/๖/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
นาหนองทุ่ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระฤทธิชัย ธีรภทฺโท ไชยโคตร

๔/๑๐/๒๕๔๐
๘/๗/๒๕๖๐

นาหนองทุ่ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระปน อธิปฺโ แก่นมี

๕/๔/๒๔๙๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

นาหว้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระมีชัย วิสุทฺโธ แก่นมี

๒๒/๖/๒๕๓๗ ๑๔/๖/๒๕๖๐

นาหว้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระบุตรศรี กนฺตธมฺโม เคนมี

๑๙/๕/๒๕๐๑
๘/๗/๒๕๕๖

นาฬกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระศักดิ

์

ปยสีโล ปุรณะ

๑๗/๕/๒๕๓๗

๙/๓/๒๕๖๐
นาฬกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระศรัญู อิทฺธิาโณ สีรพล

๒๖/๓/๒๕๓๘

๖/๔/๒๕๖๐
นาฬกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระสุนีย์ โชติวโร มุทาพร

๒๔/๓/๒๕๒๕

๔/๗/๒๕๖๐
นาฬกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรธีรดนย์  โภคทรัพย์

๘/๔/๒๕๔๖
 นาฬกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรอรรถชัย  จำปานนท์

๓/๗/๒๕๔๗
 นาฬกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระสุบรรณ โชติโก โพธิอ่อน

์

๑๓/๑/๒๕๑๒ ๒๑/๒/๒๕๕๙
บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระทศพร ขนฺติโก โหมาศวิน

๑๙/๑๒/๒๕๒๗
๑๔/๔/๒๕๕๙

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระณัฐวุฒิ ณฏปฺโ พลราช

๒๗/๑/๒๕๔๐ ๑๑/๔/๒๕๖๐
บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระศุภชัย สิริภทฺโท สุขเพ็ง

๖/๑๑/๒๕๓๐ ๒๐/๖/๒๕๖๐
บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรอิทธิภัทร์  ไข่ทอง

๑/๑๐/๒๕๔๖

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรพรชัย  วิลามาศ

๑๙/๔/๒๕๔๗

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรอรัญ  หลักคำ

๒๓/๖/๒๕๔๗

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรเนติพงษ์  ดวงคำ

๒๐/๗/๒๕๔๗

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรสราวุฒิ  พลอยยอด

๓๑/๗/๒๕๔๗

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระสมัคร กนฺตสีโล วงค์ษา

๑/๗/๒๕๑๑ ๒๘/๔/๒๕๕๒

ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระทองสี ธมฺมทีโป แสนเสนา

๑๖/๑๒/๒๕๑๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระหนูดี ปยสีโล แจ่มแจ้ง

๒๙/๑๐/๒๕๓๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระสวิน จนฺทสาโร ชาวสพาส

๒/๑๐/๒๔๙๙ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระกฤษณพงษ์ กตปฺุโ บุญชู

๒๒/๑๐/๒๔๗๖ ๐๕/๐๘/๒๔๙๖

พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระไสว อนุตฺตโร ชนะเทพ

๑๔/๐๑/๒๕๑๑ ๑๔/๐๑/๒๕๕๑

พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระฤทธิเดช อุตฺตโม ธรรมวงค์ศา

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

พิชโสภาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระนิทัศน์ ิตจิตฺโต ไชยสงคราม

๑๔/๑๑/๒๕๓๔
๒๐/๐๓/๒๕๕๘

พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระวีระภาส เขมวีโร ศรีระดา

๒๔/๙/๒๕๐๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระวิชัย ธีรปฺโ มาฆะวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๐๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระสุระพงษ์ สุนฺทโร ไชยนิตย์

๓๑/๐๑/๒๕๒๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระชาลี สุรชโย สุขหอม

๐๒/๐๓/๒๕๑๘ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระคณัสนันท์ ชยานนฺโท ทองเปะ

๒๒/๑๐/๒๕๓๔
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระวิทวัฒน์ โกวิโท ภูสำรอง

๓๑/๐๕/๒๕๓๗
๒๐/๐๒/๒๕๖๐

พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรเอกสุวันนา  วิไลวัน

๐๒/๐๗/๒๕๓๘

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรกชกร  โพธิจักร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรอนุรักษ์  รักษาสัตย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรต่อศักดิ

์

 ทองยิม

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรบัณฑิต  ศรีมณี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรคอนสวรรค์  ไชยจิต

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรสุรศักดิ

์

 สุ่มมาตร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระคำจันทร์ ชวนปฺโ ชนะพา

๒๘/๗/๒๕๒๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระสมชาติ จิตฺโต อ่อนแก้ว

๒๘/๔/๒๕๓๐ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระภิทัก โฆสธมฺโม กลินหอม

่

๑๔/๙/๒๔๙๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระวิชยา กตธมฺโม ชาพิภักดิ

์

๑๔/๖/๒๕๑๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระสมศักดิ

์

สุขกาโม พรมงาม

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๑๔/๐๔/๒๕๖๐

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระประจักร ปภสฺสโร แสงชัย

๑๘/๐๓/๒๕๒๔ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระณรงค์ศักดิ

์

นินฺทโร ไต่ไม้งาม

๙/๑๑/๒๕๒๕ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระสิทธิเกียรติ ธีรปฺโ ศรีดารานนท์

๒๓/๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระพิชิต อุตฺตโร วิชัย

๑/๔/๒๕๑๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรพรสวรรค์  แก้วอินทร์ตา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

 โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระรักเกียรติ

์

สิริปุณฺโณ วงศ์ฤทธิ

์

๑๕/๖/๒๕๒๗

๖/๗/๒๕๖๐
โพธิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรจักรกฤษณ์  หินขาว

๑๒/๗/๒๕๔๗

 โพธิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรอาทิตย์  พิมพ์เทพ

๒๐/๙/๒๕๔๑

 โพธิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระอมรศักดิ

์

วรสทฺโท คนยืน
๖/๖/๒๕๒๗ ๒๐/๓/๒๕๕๗

วังม่วง  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระบุญช่วย จนฺทูปโม ทองแก้ว

๓๐/๓/๒๕๑๔
๗/๔/๒๕๕๗

วังม่วง  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระยุตนันท์ วรสทฺโธ ศิริผลา

๑๐/๑๐/๒๕๒๗
๒๖/๖/๒๕๖๐

เหมือดแอ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระวิษณุ วิสารโท โสภา

๓/๔/๒๕๒๘ ๑๖/๑/๒๕๖๐

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระโอภาส ชยาภินนฺโท ขันตี

๓/๑/๒๕๒๗ ๒๓/๒/๒๕๖๐

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระสุระ กิตฺติโก พิลาทอง

๒/๔/๒๕๒๒ ๑๒/๔/๒๕๖๐

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระดาศักดิ

์

โชติโย โคตรปุย

๒๒/๓/๒๕๒๑ ๑๗/๔/๒๕๖๐

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระพีรธัช ธมฺมทินฺโน แผ่นทอง

๖/๑/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
อรุณสวัสดิ

์
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อบ ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระพนชกร โชติปฺโ สุภวงศ์

๙/๑/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๖๐

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรอาทิตย์  พงษ์เสือ

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

 อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระธนบัตร ภทฺทธมฺโม เขียนเขว้า

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

อูบมุง  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระนาวิน ฌานวโร เผ่าพันธุ์

๑๐/๐๖/๒๕๑๖ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

กวางคำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระวิโรจน์ ปยสีโล สายธนู

๐๒/๑๐/๒๔๙๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

กวางคำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระรจน์ ธมฺมวโร สู่สุข

๑๒/๒/๒๔๙๒

๖/๗/๒๕๖๐
กวางคำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระทวีสิน เทวธมฺโม สันตะวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๐๓ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

กุดผักตบ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรวีรวุฒิ  พันลำ

๒๐/๓/๒๕๔๕

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๔๘
สามเณรชัยวัฒน์  ตังมัน

้ ่

๕/๔/๒๕๔๕
 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๔๙
สามเณรทรัพย์ไพศาล  ครองยุติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๕๐
สามเณรธนภัทร  แสงขาว

๔/๔/๒๕๔๗
 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรชาติชาย  วงค์คำจันทร์

๔/๖/๒๕๔๗
 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรปริญญา  อ่อนศรี

๑๐/๖/๒๕๔๗

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรมงคล  พรมลี

๖/๗/๒๕๔๗
 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๕๔
สามเณรภานุวัฒน์  ทองเกลียว

๒๓/๗/๒๕๔๗

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระนิคม นิปโก สายธนู

๐๒/๐๒/๒๕๐๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

เขืองใน

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรธนาธร  แก้วเพชร

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

 เขืองใน

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๕๗
สามเณรณธภัทร  แก้มทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

 เขืองใน

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๕๘
สามเณรเอกพล  แสงส่อง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

 เขืองใน

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระจิรพงศ์ จนฺทสาโร บุญขันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๐ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

จานเขือง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระคุณัญญา ธมฺมวโร แสงกล้า

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดู่น้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระศรชัย กตปฺุโ เหนือโท

๒๒/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดู่น้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระสุนันท์ านวีโร พูลผล

๒๓/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดู่น้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระทะนง สุจิณฺโณ สอนทอง

๑๙/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดู่น้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระปราโมทย์ ปโมทิโต อินทร่าม

๐๑/๐๓/๒๕๒๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระสวัสดิ

์

ปสุโต มารมย์

๐๑/๐๑/๒๕๐๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ธาตุกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระเข็มพร ธมฺมรโส ผดาวัลย์

๐๑/๑๐/๒๕๑๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ธาตุเทิง  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระสมควร วิจิตฺโต สมบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ธาตุลุ่ม  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระพรสวรรค์ สิริจนฺโท บุตรอ่อน

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนาดี  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระนราวัฒน์ โชติปฺโ บุญศิลป

๐๕/๐๔/๒๕๑๔ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

บ้านนาดูน  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระชยุต อภิปฺุโ แสนวันดี

๓๑/๐๑/๒๕๑๕ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐

ปามงคลญาณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระสุรศักดิ

์

กลฺยาณธมฺโม ทองไทย

๑๑/๑๑/๒๕๓๔
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปามงคลญาณ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระพิทูรย์ ชินฺนวโร ฝอยทอง

๐๕/๐๘/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ศรีบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระสำรอง ภารกาโร ภารการ

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ศรีสุข  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระปยะวัฒน์ านสมฺปนฺโน บุญสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ส้มปอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๕๗
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อบ ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระอัตชัย อตฺถกาโร ทองแสง

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ส้มปอย  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระวสันต์ ธีรวโร อินอร่าม

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ส้มปอย  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรกฤษณะ  พลทัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 ส้มปอย  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระทรงศักดิ

์

สกฺกธโร วราห์คำ

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

สร้างถ่อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระจักรพงษ์ ขนฺติสาโร สารกาล

๐๑/๐๘/๒๕๓๑ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

สร้างถ่อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรศิริชัย  มุธุสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระอาติชาติ อภิชาโต บุตรสี

๐๑/๐๓/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระณัฐพล ณฏพโล สายคำ

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระสุทิน ชาคโร อินอร่าม

๐๙/๑๒/๒๕๑๘
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองเซือมเหนือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระเสกสรร ยติโก ใสแสง

๒๘/๐๒/๒๕๓๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองเซือมเหนือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระคำตา ปยสีโล พันลำ

๒๘/๐๒/๒๕๐๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองเหล่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระวิชา าณวโร บุญยืน

๑๗/๐๔/๒๕๒๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองเหล่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระอาคม าณธีโร บุญยืน

๑๗/๐๔/๒๕๒๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองเหล่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระเอกชัย กนฺตวีโร อุทา

๑๔/๑๑/๒๕๓๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองเหล่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระอภิสิทธิ

์

อคฺคธมฺโม สืบสิงห์

๒๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองเหล่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระสรายุษบ์ ปฺาวโร ครองยุติ

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ท่าค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระวิทยา ปภาโส ตระการจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ท่าไห  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระวินัย ขนฺติธโร ตระการจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ท่าไห  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระนระกมล ขนฺติธโร บุญชาญ

๐๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าไห  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระปยวัฒน์ จกฺกวโร วริลุน

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าไห  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระธันวา จารุวํโส ถาวรพัฒน์

๐๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าไห  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระอัครเดช ถาวโร คันธจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ท่าไห  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระการุณ สุทฺธสีโล บุญประสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๒๔ ๒๐/๐๕/๒๕๔๕

ทุ่งศรีวิไล  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระพิจารย์ อตฺถกาโร ธานี

๒๙/๐๔/๒๕๐๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งศรีวิไล  

อบ ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระจักรวาล อภิวโร สุนทรชาติ

๑๓/๐๘/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งศรีวิไล  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระภานุพงศ์ ปฺาวชิโร วันโท

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

โนนโพธิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระชาญชัย มงฺคลาโณ ยศประสงค์

๐๑/๑๐/๒๕๐๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแขม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระโชคชัย อภิชาโต ว่องไว

๐๑/๐๖/๒๕๐๓ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแขม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระสงัด ถาวราโณ กำทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ยางน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระภูสาย สุทฺธิาโณ ปกคะมา

๑๘/๐๙/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ยางน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระสรเดช เตชาโณ วงศ์ราษฏร์

๑๙/๑๒/๒๕๓๐
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ยางน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระศรราม ิตาโณ ศิริวงศ์

๐๒/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ยางน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระสมเกียรติ ถาวรธมฺโม บุสุวะ

๐๓/๑๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ยางน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระเนติพงษ์ สุรปฺโ ส่งเสริม

๑๗/๐๕/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ศรีนวล  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระทศพล โชติปฺโ ชูเนตร

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

สว่างสายชล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๕๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระอภิวัฒน์ ติกฺขปฺโ แสงงาม

๑๔/๑๑/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวันนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระสุรศักดิ

์

กนฺตวีโร อินทร์งาม

๐๑/๐๒/๒๕๒๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

กลางน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระวรพล ขนฺติธมฺโม บัวศรี

๐๑/๐๔/๒๕๒๖ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

กลางน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระบุญเถิง อธิจิตฺโต จันทร์มหา

๐๑/๐๗/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลางน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรธนัชชัย  แสงศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 คำสมอ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระประเสริฐ ิตสีโล ทองบ่อ

๐๖/๑๑/๒๕๐๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

นาแก้ว  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระชัยยา ชยาภินนฺโท ศิริสาขา

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นาแก้ว  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระอัครเดช ิตธมฺโม พรมลี

๑๓/๐๖/๒๕๒๒
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

นาซาว  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระฉลองวิทย์ ชยานนฺโท อ่อนสี

๒๗/๐๕/๒๕๑๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

นาซาว  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระคมกริช ธีรปฺโ ทวีศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๒๙ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

โนนรัง  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระบุญเรียบ ภูริปฺโ เย็นใจ

๐๑/๐๕/๒๔๙๕ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

โนนรัง  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระพนม นาควโร พรมลี

๑๗/๑๒/๒๕๑๗
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขวาว  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระกิตติชัย กิตฺติชโย พิญญพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๒๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระวีรพล จารุธมฺโม ยันตะคุ

๑๙/๑๐/๒๕๓๒
๐๖/๐๘/๒๕๖๐

บ้านไทย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระชาญชัย อาจาโร ภูพวง

๐๑/๐๔/๒๕๑๒ ๐๑/๐๒/๒๕๔๐

บึงเขาหลวง  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระมงคลชัย ปุณฺณวุฑฺโฒ ทองเกลียว

๑๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

โพนทราย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระสุทธิเกียรติ รตนโชโต แสวงศรี

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีธาตุ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระอภิชาติ อภิชาโต แสวงศรี

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีธาตุ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ประสิทธิสันต์

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

 ศรีธาตุ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระจิรศักดิ

์

ชิตจิตฺโต สิทธิกุล

๑๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

หอไตร  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระพีรพล ปณฺฑิโต แสวงสาย

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

หอไตร  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระสง่า อนุตฺตโร ลาสา

๒๕/๐๗/๒๔๘๘ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

คำไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระมงคล สิริจนฺโท สารักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๐๒ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

คำไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระประสิทธิ

์

จนฺทสาโร เสมามิง

่

๒๑/๐๗/๒๔๘๕
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

คำไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรจักรกฤษณ์  จันทร์เติบ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

 คำไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระภา ิตธมฺโม นันทสาร

๐๘/๐๓/๒๕๒๑ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ดินดำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระทวี จินฺตกโร สังฆะสี

๑๒/๐๑/๒๕๐๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖

แดงหม้อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระอรรถยา ิตสีโล รองทอง

๒๑/๐๖/๒๕๓๑
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

แดงหม้อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระฉัตรมงคล สุมงฺคโล เสมามิง

่

๐๔/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

แดงหม้อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระอธิราช ธมฺมธีโร ฤกษ์ดี

๐๔/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

แดงหม้อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระเฉลิมศักดิ

์

านิสฺสโร ชมภูพืน

้

๑๒/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

แดงหม้อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระสิทธิพร กนฺตสีโล สายเสมา

๐๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

แดงหม้อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระสิทธิพงษ์ ปฺาวโร สายเสมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

แดงหม้อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระสมชาย ปภาโส แสงทอง

๐๕/๑๒/๒๕๐๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

ธาตุน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระธงชัย อนุตฺตโร โพรามาตย์

๐๗/๐๙/๒๕๒๗ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ธาตุน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระอภิสิทธิ

์

ปฺาวโร จันทร์เติบ

๑๕/๐๗/๒๕๓๗
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ธาตุน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระนิรันดร์ ชาคโร ทองเพิม

่

๒๓/๐๕/๒๕๓๘
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ธาตุน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระไพบูลย์ ปฺาวุฑฺโฒ ทองบิว

๑๓/๐๔/๒๕๓๓
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านทัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระเอกสิทธิ

์

านงฺกโร เศรษสุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านทัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระสำรอง อนุตฺตโร ชูชืน

่

๑๔/๐๔/๒๔๘๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านทุ่ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระทองมี ปภสฺสโร พาชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๐๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านทุ่ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระนิกร อนุตฺตโร มีคุณ

๐๘/๐๗/๒๕๐๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบุตร  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระภัทรพงษ์ ปฺาวโร สิงห์สาย

๐๔/๑๑/๒๕๑๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านบุตร  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระมารุจ อาภสฺสโร บุญไว

๒๗/๐๑/๒๕๒๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาข่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระปุริมปรัชญ ิตาโณ พืนผา

้

๑๕/๐๗/๒๕๑๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แสงน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระตา ปชฺโชโต ทวีแสง

๓๐/๑๒/๒๔๙๑
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

แสงน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรพรรษกร  ศรีบุรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

 แสงน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระวิเชียร อนุตฺตโร หงษ์ศรี

๑๐/๑/๒๕๐๔
๗/๔/๒๕๖๐

กุดเรือคำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระสมชาย ทีปโก พวงพันธ์

๑/๑๑/๒๕๐๑
๕/๗/๒๕๖๐

กุดเรือคำ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระวราเวช ปฺาปโชโต ยืนสุข

๒๙/๑/๒๕๒๐ ๒๐/๑/๒๕๖๐

โขงเจียม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระวรกิจ ทนฺตจิตฺโต อ่อนศักดิเมือง

์

๒๐/๑/๒๕๓๓
๒๐/๑/๒๕๖๐

โขงเจียม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระทวีศักดิ

์

ปฺาปโชโต นาคะวงษ์

๒๕/๓/๒๕๒๗

๖/๗/๒๕๖๐
โขงเจียม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระจรัญ ถิรจิตฺโต นาควงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๑๓ ๓๑/๑๒/๒๕๖๐

โขงเจียม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระชัยพร ขนฺตยาภรโณ สีหาธรรม

๘/๑๐/๒๕๓๓
๖/๗/๒๕๖๐

ดงแถบ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระวีระพล เขมวีโร พิละ

๔/๔/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๖๐
ดงแถบ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระปวเรศ ปวโร ขาวฟอง

๒/๑/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐
ดงแถบ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระศิริชัย ปฺาสิริ ทองแก้ว

๘/๑/๒๕๒๔
๙/๗/๒๕๖๐

ดงแถบ  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระวรงค์ฤทธิ

์

ยติกโร ลีลา

๒๕/๙/๒๕๓๕ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

ถำคูหาสวรรค์  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระพชรพล มหาปฺุโ ใหญ่เลิศ

๔/๑๑/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
ถำคูหาสวรรค์  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระสนอง าณวโร จันทร์สุข

๑/๔/๒๕๑๘ ๑๔/๔/๒๕๖๐

บรมคงคา  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระสมพงษ์ ฉนฺทสุโภ อุ่นคำ

๑/๑๒/๒๕๒๒
๑/๓/๒๕๕๘

โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระสิทธิศักดิ

์

สทฺธาธิโก ทองอินทร์

๕/๑๒/๒๕๑๕

๔/๑/๒๕๖๐
โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระทนงศักดิ

์

เขมจาโร แสงขาว

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

๒๗/๒/๒๕๖๐

โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระผัน ผลปฺุโ อุปถัมภ์

๑๙/๒/๒๕๐๖ ๑๓/๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระสมหวัง สมาหิโต คำสุข

๕/๔/๒๕๑๔ ๑๓/๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระอนุชัย อนุตฺตโร แก่นไทย

๒/๕/๒๕๓๕ ๑๓/๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระบุญหนา ปฺาวุฑฺโฒ มัสธรรม

๙/๙/๒๕๑๗ ๒๗/๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระขวัญโชค ปยธมฺโม โค้งนอก

๒๘/๕/๒๕๓๐ ๑๕/๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระกุลธวัช กนฺตสีโล คำบุญเรือง

๑๓/๙/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระประทีป ปภากโร พึงปา

่

๒๘/๔/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธาราม  
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อบ ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระอรุณศักดิ

์

อาจาโร วงษ์ละคร

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระวรากร วรกิจฺโจ พันธ์อินทร์

๗/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระสมรักษ์ สีลธโร วังศรีแก้ว

๔/๘/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระสมจิตร สีตจิตฺโต พิมพ์วงค์

๑/๖/๒๕๐๒ ๘/๗/๒๕๖๐
โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระธนาศักดิ

์

ธนปฺโ นามบุตร

๑๕/๔/๒๕๒๙

๘/๗/๒๕๖๐
โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระบัญชา ปฺาวโร สีสุวรรณ

๒/๘/๒๕๔๐ ๘/๗/๒๕๖๐
โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๘๖
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 หงษา

๑๐/๑/๒๕๔๑

 สว่างวารี  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระสิรพล สีลธโร ต้นแก้ว

๕/๙/๒๕๓๘ ๑๒/๓/๒๕๖๐

สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๘๘
สามเณรณัฐพงษ์  อ่อนศรี

๔/๗/๒๕๔๖
 สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระชัยณรงค์ สีลธโร วงศ์ขันธ์

๑/๑๐/๒๕๒๓ ๒๔/๒/๒๕๖๐

สว่างหนองแสง  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระทองแดง านจาโร สีลา

๓๑/๗/๒๕๐๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สว่างหนองแสง  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระกฤษณะ กมฺมพโล ทิพวงศ์

๒๕/๖/๒๕๒๒ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สว่างหนองแสง  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๙๒
สามเณรธนโชติ  กระแสร์

๒/๑๑/๒๕๔๗

 หนองฮี  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระนิรัญ จารุวณฺโณ ตะนานาตย์

๖/๖/๒๕๑๕ ๒๖/๒/๒๕๕๐

หลวงปูคำบุนิมิตร  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระสิทธิภพ อาภสฺสโร คุณาภรวัฒน์

๑๐/๘/๒๕๑๒ ๒๑/๕/๒๕๖๐

หลวงปูคำบุนิมิตร  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระวิรัตน์ วชิราโณ สุธรรมรวค์

๒๐/๕/๒๕๐๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หลวงปูคำบุนิมิตร  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระบุญมี จตฺตมโล พูลผล

๒๑/๘/๒๕๒๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ห้วยไผ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระคำใบ สุจิณฺโณ อไภราช

๑/๑/๒๕๓๕ ๔/๗/๒๕๕๙
หัวเห่ว  

อบ ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระหวัน สนฺตมโน ทาตะวัต

๒๘/๐๔/๒๕๐๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

กุดกัว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระมานะศักด์ ธมฺมธโร เวฬุบับ

๑๙/๓/๒๕๑๗ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

ดงบังใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระพระประพิชญ์ ขนฺติธโร ถนอมทรัพย์

๐๑/๐๓/๒๔๘๘ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ดงบังเหนือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระพรชัย พุทฺธสาโร ศรีคำ

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าศิลา  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระวัฒนา วรปฺโ พลราช

๒๔/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระมานพ อมโร ทิศตะคุ

๐๖/๐๒/๒๕๒๖ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

บ้านแคน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระวิทวัส คุณวโร ปองวิเศษ

๑๒/๐๗/๒๕๓๖
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

ยางวังไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระสุรัตน์ ติกฺขปฺโ หอมเย็น

๐๒/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ยางวังไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระพิทักษ์ ปฺาวุฑฺโฒ สระแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ยางวังไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระสมบัติ จารุธมฺโม ไชยขาว

๑๐/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระวิทยา เขมจาโร ลามาตย์

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระวรวุธ วิสุทฺโธ ชาวคระการ

๑๒/๐๕/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แสงสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๑๐
สามเณรภานุเดช  จอมคำสิงห์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๑๑
สามเณรธนวัฒน์  อุดมแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๑๒
สามเณรพรประสิทธิ

์

 พิมพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๑๓
สามเณรอัจฉริยะ  ทรายแดง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๑๔
สามเณรยศกร  อุดมแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

 หนองหิน  
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อบ ๔๑๖๐/๐๕๑๕
สามเณรนพฤทธิ

์

 วงบุดดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๑๖
สามเณรมารุธ  บุญสงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๑๗
สามเณรจตุพล  เค้ามูล

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๑๘
สามเณรเอกพล  แสนทวีสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๑๙
สามเณรอภิรักษ์  ศีรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๒๐
สามเณรอาทิตย์  ทุมมณี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรณัฐพงษ์  ภากัน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๒๒
สามเณรวราวุฒิ  ไชยลพ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

 หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๒๓
สามเณรวรรธนะ  ตะเภาแดง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 เหล่าแดง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระอุทัย ปฺุคฺโค บุญทอง

๒๕/๑๒/๒๕๒๙
๒๓/๓/๒๕๕๖

กลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระประสบพงษ์ ปริปุณฺโณ ผุสิงห์

๒๖/๕/๒๕๒๖ ๑๘/๒/๒๕๖๐

กุดประทาย  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระสิทธิชัย ฉฺนทธมฺโม พรสี

่

๒๙/๙/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๖๐
กุดประทาย  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระบัญชา ติสรโณ นารีรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๐๒
๒๓/๖/๒๕๖๐

กุดหวาย  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระจารึก พุทฺธรกฺขิโต ศิลาเกษ

๒/๔/๒๕๒๔ ๒๓/๖/๒๕๖๐

กุดหวาย  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระสุระพล จนฺทสีโล จันดี

๑๖/๓/๒๕๓๖ ๒๓/๖/๒๕๖๐

กุดหวาย  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระณัฐพล สมจิตฺโต บุญหนุน

๑/๙/๒๕๓๒ ๕/๗/๒๕๖๐
คำนาแซง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระกฤษณพงษ์ อธิจิตฺโต พิมา

๑๙/๗/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
คำนาแซง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระประจวบ ธมฺมธโร กิงวรรณ

่

๓/๘/๒๕๐๑
๒๙/๑๐/๒๕๕๔

โคกเถือนช้าง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระถาวร เสโน สุทธัง

๙/๙/๒๕๑๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โคกเถือนช้าง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระไกรฤทธิ

์

กิตฺติปาโล พลรักษ์

๒๑/๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
โคกเถือนช้าง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ศรีสุวรรณ

๑๑/๕/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
โคกเถือนช้าง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระวิวัฒน์ชัย ิตกุสโล ทวีวัน

๑/๙/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๖๐

จันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระอภิสิทธิ

์

ปสนฺนจิตฺโต พยัฆธา

๑๑/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
จันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระธวัชชัย ปฺาพหุโล พันธ์วงค์

๓๑/๓/๒๕๒๐
๖/๗/๒๕๖๐

จันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๓๙
สามเณรไชยา  กล่นลันทม

่

๒๖/๗/๒๕๔๓

 แจ้งสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๔๐
สามเณรศุภกฤต  อนันต์

๒๖/๗/๒๕๔๓

 แจ้งสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๔๑
สามเณรจตุพงษ์  บุญเลิง

๒๖/๗/๒๕๔๒

 แจ้งสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๔๒
สามเณรรพีภัทร  ส่งเสริม

๒๖/๗/๒๕๔๔

 แจ้งสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๔๓
สามเณรศุภกิจ  แก้วลี

๙/๘/๒๕๔๕
 แจ้งสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระฤทธี ธีรปฺโ คำพาย

๔/๗/๒๕๑๓
๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ดอนชีปทุมมาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระด้วง ถาวโร หอมหวาน

๒/๓/๒๕๒๐ ๒๔/๔/๒๕๖๐

ทันเวลาสามัคคี  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระนพรัตน์ เกสโร หอมทรัพย์

๒/๑๑/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ทันเวลาสามัคคี  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระชาญชัย ิตปฺุโ อุปถัมภ์

๑๕/๒/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ท่าเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระบุญมา สุตธมฺโม มหานิล

๒๑/๓/๒๕๑๒ ๑๕/๕/๒๕๔๗

ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระบุญถม ปฺาธโร อบมาพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๐๘ ๑๖/๑๒/๒๕๕๙

ท่าโพธิศรี

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ / ๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระปยะณัฐ อินฺทวีโร วิริวรรณ์

๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระสุระศักดิ

์

ธมฺมธโร ริทัศโส

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๕๕๒
สามเณรอดิศร  มาลัยพวง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

 ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๕๕๓
สามเณรวีระชัย  วงศ์คำชาญ

๑/๐๓/๒๕๔๗

 ท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระณัฐพล โชติโก ภาคสีดา

๑๖/๑๒/๒๕๓๕

๒/๑/๒๕๖๐
เทพเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระเสกสรร ิตเมโธ จันดี

๒๓/๗/๒๕๒๓

๗/๗/๒๕๖๐
เทพเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระคำพันธ์ ขนฺติธโร อุดมญาติ

๒๐/๙/๒๕๑๔
๒/๗/๒๕๖๐

ไทยพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระอัศวเดช านวุฑฺโฒ สุภโกศล

๑๑/๑๐/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
ไทยพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระศุภฤกษ์ ปริปุณฺโณ พาพะหม

๒๕/๙/๒๕๒๙
๒๐/๓/๒๕๖๐

นากระแซง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระสำราญ อาภานนฺโท ยุรเทศ

๓/๓/๒๕๓๔
๗/๒/๒๕๖๐

นาแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระหนูภา มหิสฺสโร คำถาทู

๒๓/๓/๒๕๒๓ ๑๑/๔/๒๕๖๐

นาแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระอภิสิทธิ

์

ปฺาวโร เวทนา

๒๒/๒/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

นาแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระพงศธร ติสโร นิจรันดร์

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
นาแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระวิทัส สุเมโธ วงษา

๑/๘/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
นาแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระปจเจก เขมจิตฺโต ใสแสง

๙/๗/๒๕๓๓ ๗/๗/๒๕๖๐
นาเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระณัฐพนธ์ กิตฺติภทฺโท จันทร์เจือ

๔/๒/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๖๐
นาเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระวรรณรุต านสมฺปนฺโน บุญช้อน

๑/๘/๒๕๔๐ ๗/๕/๒๕๖๐
นาดี  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระอภินันท์ ธีรวโร จำปาศรี

๖/๘/๒๕๓๔ ๒๓/๕/๒๕๖๐

นาส่วงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระแดง สาทโร พนาสนธิ

์

๑๗/๔/๒๔๙๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

นาส่วงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระอัศวิน อาภาธโร อนุกาล

๑๑/๑๐/๒๕๒๔

๔/๗/๒๕๖๐
นาส่วงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระกิตติศักดิ

์

ติสาโร บัวสะบาล

๑๐/๒/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๖๐

นาส่วงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระรินทร์ วรธมฺโม ทะบุระกรณ์

๑๖/๒/๒๕๒๐
๘/๗/๒๕๔๙

นาส่วงเหนือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระไตรวิทย์ อริยวํโส สายสุวรรณ

๒๗/๗/๒๕๒๓

๑/๗/๒๕๖๐
นาส่วงเหนือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระประเสริฐ ปวโร ชุมนวล

๒๐/๕/๒๕๓๗
๔/๖/๒๕๖๐

นาห้วยแคน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระประมูล จนฺทสาโร บุญฉลาด

๑๓/๑๐/๒๕๓๐
๒๔/๖/๒๕๖๐

โนนกอย  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระทินกร สิริธโร เวทนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๐
๑๕/๑/๒๕๖๐

โนนกาเร็น  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระสุรัตน์ สนฺตมโน วันริโก

๒๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

โนนกาเร็น  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระปทวี สุวีโร แสนพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๓๓

๕/๐๑/๒๕๖๐

โนนเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระภมร โชติโก เกษแก้ว

๑/๑๑/๒๕๓๗
๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระศรวิชัย อธิปฺโ สิทธิธรรม

๘/๑๒/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

โนนเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระบุญปลูก สุทธปุโ ดาลุน

๓/๑/๒๕๓๔ ๒๒/๔/๒๕๖๐

โนนขาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระจตุรงค์ ธนปฺโ แก้วเชียงทอง

๑๘/๒/๒๕๓๕
๑๐/๓/๒๕๖๐

โนนแคน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระมนูญ ิตสทฺโธ ศรีหาร

๒๙/๔/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

โนนแคน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๘๓
สามเณรศิวกร  หงษาวะดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 โนนแคน  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระดอน อภโย ทองรส

๑/๐๒/๒๔๙๒ ๑/๑๒/๒๕๕๙

โนนทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗ / ๕๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระภคิน ภทฺทธมฺโม ยอดงาม

๒๕/๑๑/๒๕๓๔
๑๑/๐๒/๒๕๖๐

โนนทอง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระศราวุธ จกฺกวโร นามวงศ์ศรี

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โนนทอง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระธีรวัฒน์ จนฺทสาโร วงค์ทอง

๑๖/๐๒/๒๕๓๖

๘/๐๖/๒๕๖๐

โนนทอง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระธนากร จนฺทสาโร หอมดวงศรี

๑/๐๒/๒๕๓๗
๘/๐๗/๒๕๖๐

โนนทอง  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระวสันต์ โชติปฺโ แจ้งสิน

๑/๑๐/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๖๐

โนนบก  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระแสง อรุโณ พ้นภัย

๓๑/๑/๒๕๐๘ ๒๗/๔/๒๕๖๐

โนนแฝกใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระพิทักษ์สิน สิริภทฺโท ผ่องใส

๕/๗/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๖๐
โนนแฝกใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระเกรียงไกร กนฺตวีโร คำภาทู

๑๔/๑๑/๒๕๓๗ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

โนนสนาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระเอกชัย ปวโร มัครินทร์

๒๙/๔/๒๕๓๖ ๑๙/๔/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๙๔
พระวิชา ปคุโณ แสงผา

๒๒/๗/๒๕๒๙ ๒๙/๔/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระสมยศ าณวีโร โทศรีทา

๒๐/๑๐/๒๕๓๐

๖/๗/๒๕๖๐
โนนสมบูรณ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระธงชัย อธิปฺโ มานะโส

๔/๗/๒๕๑๒ ๒๓/๗/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระเจนฤทธิ

์

อุชุจาโร สุวรรณา

๑๕/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โนนสุขสันต์  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระเสถียร อนาลโย คำตา

๓/๑๐/๒๕๐๘ ๓๑/๓/๒๕๕๔

โนนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระนนทวัฒน์ จนฺทปฺโ พันธ์พิบูลย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
โนนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระทศพล วรปฺโ ภูมิอาจ

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
โนนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๐๑
พระประดิษฐ์ ปภากโร วงตะลา

๑๐/๑๐/๒๕๐๖
๑/๐๑/๒๕๕๗

บัวเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๐๒
พระไกรวิทย์ ปฺาวโร พิลารัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๒๖

๓/๐๖/๒๕๖๐

บัวเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๐๓
พระมนตรี านวโร อักษร

๒๔/๐๒/๒๕๒๘

๓/๐๖/๒๕๖๐

บัวเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๐๔
พระพงษ์พัฒน์ จนฺทวีโร สาฤทธิ

์

๒๑/๑/๒๕๓๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระศิวะพัชร ปภาโส นพคุณ

๒๗/๗/๒๕๐๔ ๑๔/๓/๒๕๖๐

บ้านกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระวันชัย ปวโร ท้าวดอน

๓๐/๙/๒๕๑๙ ๑๕/๓/๒๕๖๐

บ้านกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระวุฒิศักดิ

์

จนฺทาโภ ภักดีล้น

๒๓/๒/๒๕๓๖

๗/๕/๒๕๖๐
บ้านกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๐๘
พระอโณทัย อนงฺคโณ โสวิชัย

๒๑/๑/๒๕๒๒

๔/๗/๒๕๖๐
บ้านกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๐๙
พระพงษ์ศักดิ

์

อินทวีโร โคตรตัสสา

๒๐/๖/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๖๐

บ้านกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๑๐
พระจิตตกร วิจิตฺตธมฺโม ตาธุวัน

๒๒/๐๕/๒๕๓๙

๗/๐๒/๒๕๖๐

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๑๑
พระทศพล ติสาโร รองสุพรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๑๒
พระมรกตภูมิ เตชธมฺโม พลศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๒๑

๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๑๓
พระสุรพล สุวีโร ภาณะโสม

๐๓/๐๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแก้ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๑๔
พระอมรศักดิ

์

ปุงฺคโว ภักดีล้น

๑๒/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๑/๒๕๖๐

บ้านบก  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๑๕
พระเพลิง วิจาโร เลิศอุดม

๑๒/๑๑/๒๕๒๓ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

บ้านพันโต  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๑๖
พระกฤษดา อธิปฺโ ศิริบาล

๒๓/๙/๒๕๓๙
๓๐/๔/๒๕๖๐

บ้านพันโต  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๑๗
พระแสนทวี จนฺทสาโร แสวงผล

๒/๕/๒๕๓๖
๒๙/๑๒/๒๕๕๗

บ้านม่วง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๑๘
พระศราวุธ ติสฺสวํโส นาคำมูล

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๔/๑๑/๒๕๕๘

บ้านม่วง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๑๙
พระสมชัย จารุธมฺโม ทัดแก้ว

๕/๖/๒๕๑๘ ๑๔/๑/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๐๖๒๐
พระเทียง

่

สิริภทฺโท วงศ์วรรณ
๗/๓/๒๕๐๕ ๑๓/๕/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๒๑
พระแสวง เจตนาสุโภ บุญแก่น

๑/๑/๒๕๐๐ ๓/๗/๒๕๖๐
บ้านม่วง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระสถาพร สุทฺธจิตฺโต อ่อนคำบง

๑๐/๕/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๒๓
พระสมร ปฺาวฑฺฒโก สุระพิน

๑๒/๕/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านม่วง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๒๔
สามเณรอภิสิทธิ

์

 สุภาพ

๓/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านม่วง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๒๕
สามเณรชัยพล  ยังแสวง

๒๖/๗/๒๕๔๗

 บ้านม่วง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระพัฒนพงศ์ นิติสาโร สืบศรี

๑๐/๓/๒๕๒๒ ๒๓/๑/๒๕๖๐

บ้านสองคอน  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระชลภัทร์ อตฺตารกฺโข ห้าพุดชา

๒๓/๒/๒๕๔๐ ๒๓/๔/๒๕๖๐

ปาตรัยรัตนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระศักดิสิทธิ

์ ์

อติภทฺโท ศรียา

๒๘/๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ปาตรัยรัตนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระธนกฤษ วิชฺชากโร ผ่องสูงเนิน

๑๐/๙/๒๕๓๓
๙/๖/๒๕๖๐

ปาไทรงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๓๐
พระสงวนศักดิ

์

ิตจิตฺโต ไชยโพธิ

์

๑๔/๒/๒๔๙๐
๙/๗/๒๕๖๐

ปาไทรงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระคมกริช ปฺาธโร จันสุตะ

๒๐/๙/๒๕๑๙
๙/๗/๒๕๖๐

ปาไทรงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระสมศักดิ

์

ธมฺมวิริโย สีหราช

๗/๑๑/๒๕๒๔

๘/๗/๒๕๖๐
ปานาแก  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๓๓
พระณัฐพงษ์ จนฺทสีโล ถินขาม

่

๙/๑/๒๕๓๖
๓/๑/๒๕๖๐

ปาโนนหนองค้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระประเทือง จนฺทโชโต กิงวงศ์ษา

่

๙/๒/๒๕๒๕ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ปาโมงใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระคมกมล เขมจาโร เร่งศึก

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

ปาโมงใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๓๖
พระอธิการทองปน เตชวโร ชุมใหญ่

๒๕/๕/๒๕๑๗

๕/๔/๒๕๕๐
ปาโมง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๓๗
พระศิริวัฒน์ สิริมงฺคโล ศรีเมือง

๒๑/๘/๒๕๓๕ ๑๓/๓/๒๕๖๐

ปาโมง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๓๘
พระเกรียงไกร รตนโชโต รัตนกุล

๒๑/๔/๒๕๓๖ ๑๘/๕/๒๕๖๐

ปาโมง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๓๙
พระอภิชาติ จิตฺตสํวโร สมบรูณ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๐
๑๑/๒/๒๕๕๘

ปาสุธรรมรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๔๐
พระติณณภพ อนุตฺตโร โลบุญ

๑๔/๑/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐
ปาสุธรรมรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๔๑
พระอนุรักษ์ าณสํวโร แสนทวีสุข

๙/๔/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

ปาสุธรรมรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระเจษฏา กิตฺติสาโร บุตระ

๒๗/๑/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ปาหนองยาว  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๔๓
พระจิรายุ อินฺทปฺโ พันธ์บุปผา

๒๖/๕/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ปาหมากมาย  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๔๔
พระมนตรี ปุณฺณาโภ ศรีหาบัณฑิตย์

๖/๓/๒๕๔๐ ๔/๗/๒๕๖๐
ปาหมากมาย  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๔๕
พระปอง หิริปฺโ พาวัง

๑/๕/๒๕๒๒ ๑๘/๓/๒๕๕๘

ปาห่องเตย  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๔๖
พระสำรอง กิตฺติสาโร คชแพทย์

๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

ปาห่องเตย  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๔๗
พระสายชน จิรวฑฺฒโน อ่อนธรรม

๑๐/๒/๒๕๑๙ ๒๘/๑/๒๕๖๐

ปาห่องเตย  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๔๘
พระทองมี กตปฺุโ พรมาลุน

๒๖/๒/๒๕๑๖

๓/๓/๒๕๖๐
ปาห่องเตย  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๔๙
พระเปรม จนฺทปฺโ ปรีชญาโสภากุล

๑๑/๓/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ปาห่องเตย  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๕๐
พระทักษิณ โชติกโร จันโทวาท

๑/๑/๒๕๑๒ ๒๓/๗/๒๕๕๓
พระธาตุนครแสนคูณ

 

อบ ๔๑๖๐/๐๖๕๑
พระไพรัช ยสินฺธโร กลินบัว

่

๘/๓/๒๕๑๙ ๕/๗/๒๕๖๐ พระธาตุนครแสนคูณ
 

อบ ๔๑๖๐/๐๖๕๒
พระสำราญ ปฺุกาโม หมืนหาวงศ์

่

๒๕/๔/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๖๐
ภูกระแต  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๕๓
สามเณรอนุวัฒน์  ปนาทกูล

๓๐/๖/๒๕๔๕

 ภูกระแต  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๕๔
พระอิศรานุวัฒน์ อิสฺสราโณ ไชยรัตน์

๑/๖/๒๕๒๙ ๓๑/๕/๒๕๖๐

เม็กน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๐๖๕๕
พระจักรกฤษณ์ กตปฺุโ พันธ์พิบูลย์

๑๔/๑/๒๕๓๔ ๓๑/๕/๒๕๖๐

เม็กน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๕๖
พระสมาน สมาจาโร เดชคำภู

๕/๑๐/๒๔๙๙ ๒๖/๑/๒๕๖๐

เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๕๗
พระไชยา อภิปฺุโ บุญยิง

่

๙/๑๒/๒๕๐๗ ๑๘/๒/๒๕๖๐

เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๕๘
พระเมย มหามงฺคโล ยังยืน

่

๒/๗/๒๔๙๑ ๒๘/๒/๒๕๖๐

เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๕๙
สามเณรธนากร  คำพูน

๓๐/๔/๒๕๔๓

 เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๖๐
พระทองพูล สุทฺธสีโล อุดมแก้ว

๑๓/๙/๒๕๐๓ ๒๕/๖/๒๕๕๙

เวียงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระอำพล ปฺุกาโม ทวีบุญ

๒/๓/๒๕๐๓ ๒๐/๕/๒๕๖๐

เวียงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระทัศพร ถิรสทฺโท เสนาะเสียง

๘/๓/๒๕๓๖ ๓/๗/๒๕๖๐
เวียงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๖๓
สามเณรณรงศักดิ

์

 ศรีจันทร์

๒๘/๑/๒๕๔๘

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๖๔
สามเณรอักศร  กันยามา

๒๐/๑/๒๕๔๗

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๖๕
สามเณรสุทธิชัย  เรือนเจริญ

๒๔/๑/๒๕๔๕

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๖๖
สามเณรปยวัตร  วงศ์หาเทพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๖๗
สามเณรศุภกร  ตันสุ

๘/๑๐/๒๕๔๗

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๖๘
สามเณรณรงค์  สุทนัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 เวียงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๖๙
พระไพวัลย์ กิตฺติสาโร ดอนโค

๑๒/๑๐/๒๕๒๖
๓๐/๖/๒๕๕๓

ศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๗๐
พระสมบูรณ์ ขนฺติธโร เบาะแฉะ

๒๗/๘/๒๕๒๘
๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๗๑
พระเสถียร สิริสาโร เสาหิน

๑๔/๑/๒๕๒๖

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๗๒
พระกิตติธัช สุจิตฺโต จันทร์กองโค

๒๕/๔/๒๕๔๐ ๑๕/๕/๒๕๖๐ ศรีสองคอนรัตนาราม
 

อบ ๔๑๖๐/๐๖๗๓
พระจรรยา ปฺาวโร พึงหนู

่

๙/๘/๒๕๒๗ ๒๙/๗/๒๕๕๕

สมสะอาด  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๗๔
พระสุนันท์ ชนวีโร ไชยสัตย์

๓/๖/๒๔๙๗ ๑๒/๒/๒๕๖๐

แสงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๗๕
พระปยะวัฒน์ ปฺาวชิโร กุลเซ็นต์

๖/๑๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
แสงเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๗๖
พระเพร็ชร เตชพโล ศีลาชัย

๑๑/๔/๒๔๘๕ ๒๕/๖/๒๕๕๙

แสนสุข  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๗๗
พระสำนอง สํวโร ชูจิตร

๑๒/๖/๒๕๒๔ ๒๒/๔/๒๕๖๐

แสนสุข  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๗๘
พระวิทยา วิริโย จันทะพาหะ

๑๕/๘/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
แสนสุข  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๗๙
พระกฤษฏา อุตฺตโม อุตปา

๔/๔/๒๕๓๕ ๒๗/๖/๒๕๕๗

หนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๘๐
พระภานุวิชญ์ กนฺตวณฺโณ กลำพุฒธา

๑๑/๒/๒๕๓๙

๔/๕/๒๕๖๐
หนองบัวหลวง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๘๑
พระนพรัตน์ จารุธมฺโม พิลารัตน์

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

หนองบัวหลวง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๘๒
พระประสิทธิ

์

อกฺกปฺโ ชะอุ่มพันธ์

๑๕/๔/๒๕๐๔
๖/๗/๒๕๖๐

หนองบัวหลวง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๘๓
พระกฤษดา สุจิณฺณธมฺโม ยนต์พันธ์

๑๒/๗/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
หนองบัวหลวง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๘๔
พระบุญมี สุวฑฺโฒ โสสว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๓๓

๑๐/๗/๒๕๖๐

หนองไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๘๕
พระฉัตรชัย สุธมฺโม ตะนะโส

๒๖/๙/๒๕๔๐ ๑๐/๗/๒๕๖๐

หนองไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๘๖
พระธีระเทพ เมตฺตจิตฺโต วรรณโสภา

๒๒/๑/๒๕๑๙

๒/๗/๒๕๖๐
หลวง  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๘๗
พระธนัญชัย ธีรวโร บุญเกิด

๒๘/๓/๒๕๒๙

๖/๕/๒๕๖๐
หลุบเลา  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๘๘
พระสมพงษ์ สิริปฺโ จุลแดง

๘/๑๒/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐
หลุบเลา  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๘๙
พระบัวกัน ภทฺทโก วาสิทธิ

์

๒๔/๑/๒๕๐๖ ๑๘/๗/๒๕๕๘

ห้วยไผ่เจริญธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๐๖๙๐
พระณรงศ์ชัย วิฑูโร ทำสะอาด

๒๔/๑/๒๕๓๙ ๒๐/๘/๒๕๕๙

ห้วยไผ่เจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๙๑
พระวัชรพงษ์ วชิรวํโส วงศ์วรรณ

๒๘/๒/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ห้วยไผ่เจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๙๒
พระสายทอง อริยรตโน จันทร์เต็ม

๑/๑๒/๒๕๑๙
๑๐/๕/๒๕๖๐

อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๙๓
พระพลศักดิ

์

จกฺกวโร วันนุกูล

๘/๑๐/๒๕๒๙
๗/๖/๒๕๖๐

อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๙๔
สามเณรปฏิภาณ  ก้อนศิลา

๘/๔/๒๕๔๗
 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๙๕
สามเณรสุธิชา  จิตรแสวง

๒๕/๗/๒๕๔๗

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๙๖
สามเณรโชคชัย  มงคลช่วง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๙๗
สามเณรวัชริน  ศรีดาวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๙๘
สามเณรพิทักษ์  พลเทพ

๑๖/๓/๒๕๔๗

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๐๖๙๙
พระปญญา ถิรธมฺโม สระแก้ว

๑๕/๕/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ปามณีรัตน์  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๐๐
พระอดิศักดิ

์

สฺจิตฺโต มะลิวัลย์

๒๗/๐๗/๒๕๒๒
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

กัณตะภาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๐๑
พระไกรสร สุมงฺคโล แสงทอง

๖/๙/๒๕๓๔ ๑๔/๑/๒๕๕๙

เกษมสำราญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๐๒
พระชูเกียรติ อตฺถโกวิโท แซ่ลิม

้

๗/๔/๒๕๑๑
๘/๗/๒๕๖๐

เกษมสำราญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๐๓
พระเอกลักษณ์ โสภโณ สายเล็น

๑/๒/๒๕๓๔
๑๖/๑๑/๒๕๖๐

เกษมสำราญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๐๔
พระเอกนรินทร์ เขมกาโม ศรีบุญ

๒๙/๔/๒๕๒๘ ๒๔/๓/๒๕๔๙

จันทนที  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๐๕
พระเสรี ธมฺมธโร ยิงยง

่

๐๔/๐๔/๒๕๐๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖

ถำเต่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๐๖
สามเณรกฤตนัย  ไม้น้อย

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

 ถำเต่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๐๗
พระนพนัย ขนฺติธโร โลมรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๓๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๐๘
พระอนันตชัย อนนฺตชโย มุสะกะ

๑๕/๑๒/๒๕๒๒ ๑๔/๐๙/๒๕๕๙

ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๐๙
พระวรพจน์ จนฺทสาโร โคตรกว้าง

๔/๐๙/๒๕๑๖
๒/๐๓/๒๕๖๐

นิคมเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๑๐
สามเณรจักรพงษ์  เหมาะสม

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 นิคมเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๑๑
สามเณรเจษฎาพร  ผลจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

 นิคมเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๑๒
พระสำเนา ปภสฺสโร พรมดาว

๑๗/๑๐/๒๕๒๓
๒๙/๔/๒๕๖๐

บูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๑๓
พระมนัส มนสฺสโร แสนสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๒๔

๒๙/๔/๒๕๖๐

บูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๑๔
พระสุรพงษ์ สนฺตจิตฺโต เพิงผา

๑๕/๐๘/๒๕๒๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาดอนบาก  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๑๕
พระคมสัน สุรปฺโ พลแสน

๑๖/๖/๒๕๒๑
๙/๓/๒๕๕๙

ปาหนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๑๖
สามเณรศุภกร  วงสอน

๑๘/๘/๒๕๔๑

 ปาหนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๑๗
สามเณรภาราดร  อรุณสว่าง

๒๔/๖/๒๕๔๕

 ปาหนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๑๘
สามเณรวัชรพล  ทองเลิศ

๔/๑๑/๒๕๔๖

 ปาหนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๑๙
สามเณรอนันต์  เหล่ามา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 ปาหนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๒๐
สามเณรมนูญศักดิ

์

 คนไว

๒๖/๗/๒๕๔๗

 ปาหนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๒๑
สามเณรสุริยา  จ่าผาย

๒๓/๘/๒๕๔๗

 ปาหนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๒๒
สามเณรจรัญ  ลือชา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 ปาหนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระสมหมาย สีลธโร มุ่งดี

๒๙/๐๙/๒๕๒๕
๐๗/๐๙/๒๕๖๐

โพนสูง  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๒๔
พระถวิล ปฺาพโล รวยทรัพย์

๗/๘/๒๕๑๕ ๒๕/๓/๒๕๖๐

มะลิวัลย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระตระการ พฺรหฺมจาโร กัสปะ

๒๙/๓/๒๕๔๐
๕/๔/๒๕๖๐

มะลิวัลย์  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๒๖
พระศุภชัย ขนฺติธโร บุตรทา

๒๗/๗/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
มะลิวัลย์  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๒๗
พระจุลศักดิ

์

กตปฺุโ ทองดีนอก

๓๐/๐๕/๒๕๓๑ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วนวาสี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๒๘
พระประสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต แก้วลี

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วนวาสี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๒๙
สามเณรวัชรินทร์  บุญตัง

้

๑๓/๕/๒๕๔๒

 เวินไชย  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๓๐
สามเณรธิวธวัช  แก้วหมุนเมือง

๒๓/๓/๒๕๔๘

 เวินไชย  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๓๑
สามเณรอภิวัฒน์  สุขรักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

 เวินไชย  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๓๒
พระรังสรรค์ ปยธมฺโม จันทร์สิงห์

๐๓/๐๖/๒๔๙๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

ศรีตระการ  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๓๓
พระหนูนา จนฺทสาโร สาสีมา

๒๓/๑๐/๒๕๑๖
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๓๔
พระชนกานต์ ขนฺติพโล รุ่งเรือง

๒๓/๐๗/๒๕๑๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๓๕
พระไกรศรี ขนฺติวโร ดีมาก

๖/๑๒/๒๕๒๕ ๑๓/๔/๒๕๕๘

ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๓๖
พระทองเงิน านิสฺสโร ชาวเวียง

๑๐/๐๓/๒๕๒๔
๑๓/๔/๒๕๖๐

ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๓๗
สามเณรปรีชา  กลินหอม

่

๓/๒/๒๕๔๗
 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๓๘
สามเณรกิตติศักดิ

์

 วงค์ตีบ

๒๖/๒/๒๕๔๗

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๓๙
สามเณรคอม  กรินรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๔๐
พระสมพงษ์ สมฺมาปฺโ บุตราช

๑๓/๑๐/๒๕๐๘
๓๐/๖/๒๕๕๙

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๗๔๑
พระกิตติศักดิ

์

สีลสํวโร ผิวพรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๖๐
ศิริธรรมวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๔๒
พระจิรภาส อกิฺจโน แสงรัมย์

๒๓/๕/๒๕๓๖

๒/๕/๒๕๖๐
สิงหาญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๔๓
พระนรินทร์ ภทฺทธมฺโม เทพรินทร์

๖/๑๐/๒๕๓๑
๗/๔/๒๕๖๐

แสงอุทัย  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๔๔
พระคูณ มหาาโณ จำปาแดง

๒๙/๘/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

แสงอุทัย  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๔๕
พระจักรกฤษ านิสฺสโร บำเพ็ญ

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

แหลไหล่  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๔๖
พระเฉลิมพร ยสินฺธโร พิมพ์สา

๑๔/๒/๒๔๙๓ ๑๔/๒/๒๕๕๖

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๔๗
พระลำไย อธิปฺโ พิมสาร

๒๒/๓/๒๕๐๗ ๑๐/๓/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๔๘
พระคำสิงห์ ปสนฺโน วรรณา

๒๑/๒/๒๕๑๒ ๑๐/๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๔๙
สามเณรรังสิมันต์  แย้มโมด

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๕๐
สามเณรพิพัฒน์ชัย  จรรยา

๑๑/๓/๒๕๔๗

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๕๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เสาพิรส

๒๗/๗/๒๕๔๗

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๕๒
สามเณรสิทธิเดช  นาควิจิตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๕๓
พระเสกสรร อชิโต สุดสี

๒๒/๐๗/๒๕๓๙

๕/๐๗/๒๕๖๐

คัมภีราวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๕๔
พระไพรทูรย์ ธีรธมฺโม บุญโสม

๒๘/๔/๒๕๒๒ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ฉิมพลี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๕๕
พระอุดม อตฺตทีโป แสงโชติ

๒๘/๑๒/๒๔๙๐
๒๑/๗/๒๕๕๗

ทุ่งศรี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๕๖
พระรังสี วฑฺฒโก มงคลเลิศ

๑/๒/๒๔๘๕ ๑๒/๔/๒๕๕๘

ทุ่งศรี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๕๗
พระคมสัน านิสฺสโร นนทภา

๑๘/๓/๒๕๒๙ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ทุ่งศรี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๕๘
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺโฒ พลมุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๐ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐

นรากุมภกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๕๙
พระวรวิทย์ ถาวโร มาตรา

๐๗/๑๒/๒๕๓๙
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

นันทาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๗๖๐
พระพงษ์พันธ์ สิริภทฺโท พรมแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

นันทาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๖๑
พระอำไพ สิริปฺโ บุญศรีวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๐๑ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

นาตาหมุด  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๖๒
พระบัญชา านุตฺตโร มาลาสาย

๒๙/๐๖/๒๕๓๗
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

นาตาหมุด  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๖๓
พระหนูปน สุขกาโม สุหงสา

๐๕/๑๐/๒๔๙๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

นาตาหมุด  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๖๔
พระสุดใจ นารโท นาสาลี

๒๐/๐๒/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๖๕
พระวิรัตน์ อชิโต แสนทวีสุข

๕/๑๑/๒๕๐๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

พาราณสี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๖๖
พระพิมูล ธมฺมโชโต ศรีโสภา

๑๒/๐๔/๒๕๐๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

พาราณสี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๖๗
พระสิทธิชัย นนฺทโก บุญทรง

๒/๐๓/๒๕๑๖
๒/๐๗/๒๕๖๐

พาราณสี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๖๘
พระนันทชัย ปสุโต มุขสมบัติ

๔/๐๖/๒๕๓๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

พาราณสี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๖๙
พระรังสรรค์ ผาสุโก คำสุนีย์

๒๓/๐๕/๒๕๓๔

๔/๐๗/๒๕๖๐

พาราณสี  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๗๐
พระประวัติ สุภทฺโท ชมาฤกษ์

๑๗/๑๐/๒๕๐๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสระปทุม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๗๗๑
พระภานุพงษ์ ปภาโส จันทร์ส่อง

๙/๙/๒๕๑๙ ๑๑/๒/๒๕๖๐

โพธิสระปทุม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๗๗๒
สามเณรเกรียงชัยศักดิ

์

 ลัดสวน
๓/๓/๒๕๔๖

 โพธิสระปทุม

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๗๗๓
พระวีรพล คุณวีโร วงษ์กลม

๑๕/๖/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพนไพร  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๗๔
พระถนอม เตชปฺโ ละม่อม

๐๕/๐๑/๒๕๒๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

ภูมิภาค  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๗๕
พระวุฒิพงษ์ านิสฺสโร สาระคำ

๙/๗/๒๕๒๙ ๒/๗/๒๕๖๐
มุจจลินทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๗๖
พระศราวุฒิ อธิภทฺโท แก้วสิงห์

๔/๑๒/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
มุจจลินทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๗๗
พระวีระศักดิ

์

ปภสฺสโร ไหว้พรม

๑๖/๒/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
มุจจลินทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๗๘
พระสันติชณัฐ สนฺตจิตฺโต สาระคำ

๖/๑๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
มุจจลินทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๗๙
พระไพบูลย์ อภิปฺุโ ภาระศรี

๓๑/๐๑/๒๕๐๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๔

มูลผลาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๘๐
พระสีดา มหาวีโร ตาบุตดา

๐๔/๐๙/๒๔๙๖ ๒๓/๑๐/๒๕๖๐

มูลผลาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๘๑
พระมอนโก้ มนาโป ขยันกลาง

๑๗/๙/๒๕๒๔ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ร่องข่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๘๒
พระทองดี ทินฺนวโร ชุมคำ

๓/๔/๒๕๓๖
๒๑/๑๑/๒๕๕๙

ร่องข่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๘๓
สามเณรอัษฎาวุธ  ไทยกลาง

๕/๙/๒๕๔๖
 ร่องข่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๘๔
สามเณรเอกรัฐ  เทพบาล

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ร่องข่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๘๕
สามเณรประกาศิต  เชือสูง

้

๑/๑/๒๕๔๗
 ร่องข่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๘๖
สามเณรณัฐประชา  อ่อนท้าว

๑/๕/๒๕๔๗
 ร่องข่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๘๗
สามเณรนนทชัย  ยินดี

๖/๙/๒๕๔๗
 ร่องข่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๘๘
สามเณรฉัตรชัย  พรานพิทักษ์

๖/๑๒/๒๕๔๗

 ร่องข่า  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๘๙
พระสาลี จนฺทสาโร สีดาวงศ์

๙/๕/๒๕๒๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ร่องสมบูรณ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๙๐
พระกริชตริน ปฺาธโร แดงชาติ

๑๘/๐๘/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ประดิษฐ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๙๑
สามเณรชยุต  ดาดาษ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 ราษฎร์ประดิษฐ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๙๒
พระอนุชิต โกวิโท เรือนพิมพ์

๗/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ศรีชมภู  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระวิชาญ จนฺทวํโส สีสมบัตร

๒๙/๓/๒๕๓๗ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระชัชวาล ภูริปฺโ กิงก้าน

่

๒๐/๗/๒๕๓๘ ๒๐/๕/๒๕๖๐

ศรีตัสสาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓ / ๕๗

้
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่
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อบ ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระพรธิชัย วชิราโณ ทองแกมแก้ว

๑๒/๕/๒๕๓๕

๒/๖/๒๕๖๐
ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระเอกราช อติภทฺโท ยุตกิจ

๑๗/๖/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระเชาวลิต โชติปฺโ แสงสว่าง

๒๒/๕/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระศิระ สิริปฺโ ครองยุทธ

๐๘/๑๑/๒๕๓๔
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีพลแพง  

อบ ๔๑๖๐/๐๗๙๙
พระวินัย ปฺาธโร แสนสุข

๑๖/๐๑/๒๕๑๘ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระจิตติราช กตปฺุโ บูรพิน

๒๕/๕/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีสุการาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๐๑
พระวรชัย ปภสฺสโร หอมทรัพย์

๑๓/๒/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

ศรีสุการาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๐๒
สามเณรทพงศธร  ทิพรส

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสุมังคลาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๐๓
พระจำเนียร ธีรปฺโ ญาติมาก

๐๓/๐๔/๒๕๒๖ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สระบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๐๔
สามเณรเจตพล  อุโคตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 สระบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๐๕
สามเณรทินกร  สีเตชะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

 สระบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๐๖
พระคำภา านิสฺสโร บรรพตาธิ

๑๒/๐๖/๒๔๙๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สวนตาล  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๐๗
พระอำคา ขนฺติธมฺโม ศิริพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๐๑ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สวนตาล  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๐๘
พระสุพล านุตฺตโร ศรศิลป

๓๑/๑๐/๒๕๒๒ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สวนตาล  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระโยทิน ตปสีโล โพธา

๒๐/๐๔/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุขาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๑๐
พระเอกวิทย์ ิตธมฺโม บุญยะ

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

แสนสนุก  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๑๑
พระคำสอน ปภากโร น้อยพรม

๑๐/๖/๒๕๐๘
๑๑/๑๑/๒๕๕๙

หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๑๒
สามเณรธนพรทรัพย์  ขนทรัพย์

๓/๗/๒๕๔๖
 หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๑๓
พระวัฒนพงษ์ อนาลโย ว่องไว

๙/๔/๒๕๒๑ ๖/๔/๒๕๕๕
อภัยคีรี  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๑๔
พระเดชา อธิวโร โสดากุล

๑๒/๐๖/๒๕๒๖
๐๒/๐๒/๒๕๖๐

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๑๕
พระอนวัฒน์ จนฺทปฺโ จารุตัน

๐๘/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๑๖
พระสมดี อภิปสนฺโน กลินแก้ว

่

๐๕/๐๖/๒๔๙๖ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๑๗
พระจิรายุทธ กิตฺติปฺโ เจือบุญ

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๑๘
พระพิเชษฐ์ สุจิณฺโณ สายเนตร

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๑๙
พระทองลือ ปภาโส สายเนตร

๑๐/๑๒/๒๕๑๓ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

อุตตมผลาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๒๐
พระสันติ สนฺติกโร กุ่มแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

อุตตมผลาราม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๒๑
พระสมพงศ์ วิชฺชากโร ชาวตระการ

๒๖/๐๙/๒๕๒๔ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

คำหนามแท่ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๒๒
พระธวัชชัย สนฺตกาโย พิมพกัณฑ์

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

คำหนามแท่ง  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๒๓
พระถาวร มหิสฺสโร เครือคำ

๓๐/๐๕/๒๕๑๗ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

คำหว้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระพจน์ วิชฺชากโร เจริญจิตร

๑๒/๐๗/๒๕๒๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

คำหว้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระนิปจการ ยสินฺธโร มาลาวัลย์

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

คำหว้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระพิทักสันต์ ปภสฺสโร สุภาพงค์

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

คำหว้า  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๒๗
พระวีระศักดิ

์

ปฺาวชิโร มุ่งหมาย

๑๓/๐๖/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เชียงแก้ว  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๒๘
พระนิติพงษ์ โสภณคุโณ ขันอ่อ่น

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

เชียงแก้ว  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๒๙
พระประคอง โชติธมฺโม ศรีชมภู

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ดอนขวาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๘๓๐
สามเณรพวายุ  แสงวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

 ดอนขวาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๓๑
พระบุญทัน กิตฺติปฺุโ แสนทวีสุข

๐๖/๐๕/๒๕๐๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

นาทมใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๓๒
พระลับ วิสารโท คำสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๐๑ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

นามน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๓๓
พระนที คุณงฺกโร พันธ์ท้าว

๒๔/๐๖/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

นามน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๓๔
พระอรรถพล กิตฺติปาโล ศรีใส

๑๖/๐๙/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

นามน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๓๕
พระศุภชัย ปภสฺสโร สมสนิท

๑๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

นามน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๓๖
พระไผสีทอง ปภสฺสโร พันธ์ศรี

๑๙/๐๕/๒๕๓๑
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

นามนใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๓๗
พระบุญสี เขมกาโม กรุณา

๑๒/๐๒/๒๔๙๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นามนใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๓๘
พระเฉลิมพล นริสฺสโร รัศมี

๑๒/๐๘/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

นาห้วยแคน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๓๙
พระจำลอง จิตฺตสํวโร แสนทวีสุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๐ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

โนนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๔๐
พระวิทวัฒน์ คุณวีโร น้อยวงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

โนนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๔๑
พระรัตนชัย กิตฺติสาโร สีใส

๑๕/๐๙/๒๕๔๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

โนนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๔๒
พระอภิชาต ปฺาวุฑฺโฒ คำลอย

๒๐/๐๗/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๔๓
พระวิสันต์ อภินนฺโท สาระเวส

๐๘/๐๖/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๔๔
สามเณรอัษฎวุธ  สีใส

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

 โนนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๔๕
สามเณรวรรณา  มันวงศ์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

 โนนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๔๖
สามเณรวรุตน์  มะลิทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 โนนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๔๗
พระพัชระ ธมฺมวโร พันธมาศ

๐๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

โนนจิก  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๔๘
พระประชัน อุตฺตโม พรมโคตร

๐๖/๐๔/๒๔๘๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนจิก  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๔๙
พระอภิสิทธิ

์

าณธโร ทอนทอง

๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนจิก  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๕๐
พระณัฐหิรัญ ปนฺนภาโร ผลทวี

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

ม่วงโคน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๕๑
พระกฤตภาส กนฺตปฺโ กุดนอก

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีชมภู  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๕๒
พระสุทัศน์ จารุธมฺโม ขุ่ยภูมี

๐๘/๐๒/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีชมภู  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๕๓
พระอธิชาติ สุทฺธปฺโ อมรวงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ศรีชมภู  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๕๔
พระวีระพล มหพฺพโล ลำดับ

๐๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

สำโรงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๕๕
พระพิทักษ์ จารุวณฺโณ แสนทวีสุข

๑๙/๐๑/๒๕๒๑ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๕๖
พระดอน อธิจิตฺโต ไชยโคตร

๐๒/๐๑/๒๕๑๐ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๕๗
พระวีระศักดิ

์

วิสุทฺโธ นนท์ศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๕๘
พระชัยวิชิต สนฺตมโน พลศรี

๒๓/๐๗/๒๕๒๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๕๙
พระบุญถึง อุปสโม ศรีพรม

๒๓/๐๗/๒๕๑๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๖๐
พระทน ธมฺมธโร กำทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๔๙๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๖๑
พระเสฏฐพล มหาวีโร หล้าสา

๐๑/๐๙/๒๕๐๓ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๖๒
พระสุดใจ กิจฺจสาโร อุ่นใจ

๑๓/๐๙/๒๕๒๒
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๖๓
สามเณรนนทกานต์  ศรีชมภู

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๖๔
สามเณรธนากร  พรมด้วง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 หนองเปด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕ / ๕๗
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อบ ๔๑๖๐/๐๘๖๕
สามเณรสิงหา  พรมจิตต์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๖๖
สามเณรกรนันท์  ฉิมกลาง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๖๗
สามเณรอดิศร  อภัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๖๘
สามเณรพิทักษ์  บุญเกิด

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๖๙
สามเณรไพรัช  พรมทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๗๐
สามเณรภัทรพล  ราษฎเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๗๑
สามเณรพรสถิต  ริเริม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๗๒
สามเณรวัฒนศักดิ

์

 ชูบุญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๗๓
สามเณรธีระเทพ  เรือนเจริญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๗๔
สามเณรวรวัฒน์  โวหารลึก

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๗๕
สามเณรบุญเย็น  บุญศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๗๖
สามเณรวุฒิธนากร  นาจาน

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

 หนองเปด  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๗๗
พระบุญส่ง สุขิโต โคตรสาลี

๑๙/๐๔/๒๕๑๗ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

กุดเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๗๘
พระชูโชค สุชาโต นันทา

๒๖/๐๔/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๗๙
พระวินัย ปยสีโล ปญญาวัน

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๘๐
พระณัฐกุล กตธมฺโม จันทร์ดาคูณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดเรือ  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๘๑
พระมีชัย จารุวํโส พรมสว่าง

๐๗/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ซำงู  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๘๒
พระบรรพต ทีฆายุโก ลอยเลือย

่

๑๕/๐๕/๒๕๐๘ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

ทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๘๘๓
พระศักดิชัย

์

อนีโฆ พันสถิตย์

๑๔/๐๑/๒๕๑๐ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

ทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๐๘๘๔
พระทองศร กนโก บุตรแสง

๒๖/๐๓/๒๕๐๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งช้าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๘๕
พระอภิสิทธิ

์

ิตสีโล เชนรัมย์

๑๕/๐๘/๒๕๐๖ ๑๕/๐๘/๒๕๕๖

นาห่อม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๘๖
พระลักษ์ชัย คุณวีโร ศรีโกศล

๐๑/๐๘/๒๕๔๐ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

นาห่อม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๘๗
พระอเนก สุทฺธสีโล ส่งสว่าง

๐๙/๑๐/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

นาห่อม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๘๘
พระรัฐพงษ์ คุณวโร จินดาวัลย์

๑๕/๑๒/๒๕๑๙
๑๒/๐๖/๒๕๖๐

นาห่อม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๘๙
พระทัน จิตฺตสาโร จิตหาญ

๑๖/๐๑/๒๔๙๘ ๑๐/๑๑/๒๕๕๓

โนนดู่  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๙๐
พระสด สนฺติกโร ภาสดา

๑๒/๑๒/๒๕๒๗
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โนนสนาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๙๑
พระพันลภ ภูริาโณ เย็นสุข

๓๐/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนสนาม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๙๒
สามเณรวริทร  เสนา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

 โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๙๓
พระฉัทยานนท์ อชิโต ศรีโพนทอง

๑๘/๑๒/๒๕๒๖
๐๑/๐๘/๒๕๖๐

บ้านเบญจ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๙๔
พระณัทชัย ชวโน คำแพง

๐๗/๑๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๘/๒๕๖๐

บ้านเบญจ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๙๕
พระถวิล สุนฺทโร สุวันชัย

๐๖/๐๖/๒๕๐๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปานาเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๙๖
พระธนายุทธ สีลสํวโร พรมชัย

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖

ปาสันติธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๙๗
พระชาลี ภูริปฺโ นามสมพร

๐๙/๐๘/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาสันติธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๙๘
พระอนุพงศ์ านุตฺตโร สิงห์กล้า

๑๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาหนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๘๙๙
พระอรรคเดช ถาวโร ยังใจ

๐๑/๑๒/๒๕๒๗
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

หนองหิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖ / ๕๗
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อบ ๔๑๖๐/๐๙๐๐
พระยงยุทธ ปฺุกาโม ฐานะ

๑๓/๐๖/๒๕๐๖ ๒๕/๐๒/๒๕๕๕

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๐๑
พระขจร สุเมโธ ทรงกลด

๑๑/๐๖/๒๕๑๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๐๒
พระตะวัน ตปสีโล สอนพล

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๐๓
พระศรีละพรม จนฺทสาโร ดิษเลก

๑๘/๐๙/๒๕๓๓
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๐๔
พระสุนทร กตสาโร ด่านกระโทก

๒๘/๐๙/๒๕๒๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๐๕
พระปราโมทย์ ปภสฺสโร สว่างเนตร

๑๘/๐๕/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองอ้ม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๐๖
พระเซียน ทนฺตกาโย กันยาพัน

๘/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

แก้งขอ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๐๗
พระดี กตคุโณ แสงกล้า

๐๗/๐๙/๒๔๘๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

คำโทน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๐๘
พระประภาช ปรกฺกโม ชุนุพงศ์

๒๖/๐๓/๒๕๐๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

คำโทน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๐๙
พระอานนท์ อานนฺโท เกษสุพรรณ

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

คำโทน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๑๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ธมฺมกาโม ธิดาเชือ

้

๑๐/๑๒/๒๕๐๓ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

คำบอน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๑๑
พระเจตริน ปยวณฺโณ ปาลบุตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

คำบอน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๑๒
พระเอกรินทร์ ทิวากโร อินทร์แก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๓๗
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

คำบอน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๑๓
พระบุญสุข มงฺคโล หลักเขตกลาง

๐๓/๐๗/๒๕๒๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คำอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๑๔
พระเนา านสมฺปนฺโน ใยโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๔๘๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

คำอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๑๕
พระสุบิน ชุตินฺธโร เลิศผล

๐๔/๐๖/๒๕๐๐ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

โคกน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๑๖
พระสำรวย มหาปฺุโ เจริญทัศน์

๒๔/๐๕/๒๕๒๓
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

โคกน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๑๗
พระไพฑูรย์ สมณชโย ราชาวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทองมา  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๑๘
พระสมรรถพล ปฺาพโล คำจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๑๘ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

ท่าก่อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๑๙
พระพระสาร ธมฺมทีโป วงษาราช

๐๘/๐๙/๒๕๐๔ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

ท่าก่อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๒๐
พระปญญา สุขิโต ศรีระบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

ท่าก่อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๒๑
พระ;วิชัย ผาสุกวโร กำเนิดสิงฆ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ท่าก่อ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๒๒
พระรักชาติ มหาคุโณ ศรีสุธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๑๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเงิน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๒๓
พระศักดิชัย

์

านิสฺสโร โกษา

๐๒/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๒๔
พระผุย ปภสฺสโร ไชยสุวรรณ์

๒๒/๐๖/๒๕๐๕ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๒๕
พระสำเภา ขนฺติพโล สัตโต

๒๒/๐๙/๒๕๒๓ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

โนนเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๒๖
สามเณรธนากร  นันทะนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๐

 โนนเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๒๗
สามเณรบัณฑูร  สุขมา

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

 โนนเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๒๘
สามเณรปฎิพล  วงค์พิมพ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 โนนเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๒๙
พระอภิวัฒน์ กตสาโร บรรรือ

๐๑/๐๖/๒๕๑๐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โนนแดง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๓๐
พระณรงค์กรณ์ สิริธมฺโม สร้อยภาพ

๒๔/๐๙/๒๕๓๕
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

โนนแดง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๓๑
พระธวัชชัย ธมฺมธโร คำเคน

๒๖/๑๐/๒๕๓๙
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

โนนแดง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๓๒
พระทิตติชัย กิตฺติาโณ พงษ์เกษ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

โนนแดง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๓๓
พระคำพูน โชติธมฺโม ทองสันต์

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โนนแดง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๓๔
พระทองใส สุภทฺโท สีหาร

๒๘/๐๘/๒๕๑๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนปารัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๙๓๕
พระบุญทัย สนฺตจิตฺโต วันแสวง

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนปารัง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๓๖
พระสาคร สาทโร บุญรักษา

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๓๗
พระเสกสรร กตปฺุโ ถาวงษ์การ

๒๐/๐๒/๒๕๓๕
๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๓๘
พระสุรชาติ ขนฺติโก ละสา

๙/๑๒/๒๕๓๙
๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๓๙
พระไชยวัฒน์ อายุวฑฺฒโก พิลากรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๐๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๔๐
พระนวล สุวณฺโณ สิทธิสร

๒๙/๐๓/๒๕๒๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๔๑
พระเพียร อินฺทสโร วงศพรม

๑๕/๐๖/๒๕๒๖ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๔๒
พระสุทธิ มหาคุโณ ศรียา

๑๒/๐๑/๒๔๙๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตูม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๔๓
พระสมพงษ์ ทีปธมฺโม จรูญภักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตูม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๔๔
พระอัศวิน จิรสุโภ กวดขัน

๑๕/๐๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตูม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๔๕
พระวัชรินทร์ กามวโร สิงห์คำ

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตูม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๔๖
พระอุทัย นนฺทิโย บุญช่วย

๐๖/๐๕/๒๕๐๔ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ปจฉิม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๔๗
พระอธิวัฒน์ สุเมธโส อุ่นทอง

๑๗/๐๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ปจฉิม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๔๘
พระธีรภัทร์ ธมฺมจาโร สุบิน

๐๗/๑๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปจฉิม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๔๙
พระทวีศักดิ

์

ทนฺตจิตฺโต วงษ์สุน

๑๙/๐๕/๒๕๓๓
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ปาก้าว  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๕๐
พระกฤตยา ธีรวโร เพืออรุณ

่

๓๑/๐๕/๒๕๒๙
๑๐/๐๒/๒๕๖๐

ปาก้าว  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๕๑
พระศักดา สนฺตมโน สุดเต้

๐๓/๐๒/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาก้าว  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๕๒
พระแก่นศักดิ

์

ปฺาพโล จันทร์ฤาชา

๑๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาก้าว  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๕๓
พระสายันต์ เทวธมฺโม หนองแคน

๑/๑๐/๒๕๒๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ปานาจะหลวย  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๕๔
พระถาวี ิตธมฺโม พรมจำปา

๑๐/๑๐/๒๕๒๒ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ปานาจะหลวย  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๕๕
พระฤทธิเกียรติ

์

ปฺาวโร ดาวัน

๑๓/๐๒/๒๕๔๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ปานาจะหลวย  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๕๖
สามเณรกฤษณพงษ์  คริจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๐

 ปานาจะหลวย  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๕๗
พระวิเชียร จิรสุโภ ศิระบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๓๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ปาสันติธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๕๘
พระหนูกัน สุขิโต หลักคำ

๐๒/๑๒/๒๔๙๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

ปาสันติธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๕๙
พระกำธรเกียรติ กิตฺติปฺโ หอมจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๑๖ ๒๒/๐๓/๒๕๔๖

ฝงเพใน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๖๐
พระวสันต์ จารุธมฺโม กองมาศ

๑/๐๒/๒๕๓๗ ๔/๐๗/๒๕๖๐

ฝงเพใน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๖๑
พระอำพัน พนฺโธ สีหาบุตร

๒๒/๐๔/๒๕๒๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๖๒
พระทศวรรต สมจิตฺโต พาเทียม

๐๓/๐๔/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๖๓
พระรุ่งโรจน์ ปยวณฺโณ กระแสโสม

๐๕/๐๖/๒๕๓๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๖๔
พระสันติ มหาลาโภ วงค์ใหญ่

๐๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๖๕
พระศักดิดา

์

โชติธมฺโม นิวทอง

้

๒๔/๐๙/๒๕๓๙
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๖๖
พระอำพล จกฺกวโร ปนลา

๒๖/๐๑/๒๕๓๖
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๖๗
พระปกรณ์เกียรติ อคฺคธมฺโม กัลยาเนียม

๒๖/๐๑/๒๕๔๐ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๖๘
พระสุรชัย อชิโต มูลสุข

๒๘/๐๒/๒๕๓๖
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๖๙
พระกิตติ ปยสีโล ศรีตัดถา

๑๙/๐๑/๒๕๒๗
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ภูพลานสูง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๐๙๗๐
สามเณรกิตติพงษ์  สะตะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

 ภูพลานสูง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๗๑
พระสละ อคฺคธมฺโม ปททุม

๑๑/๐๙/๒๕๒๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๓

ศรีพรหม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๗๒
พระสมพงษ์ ิตสาโร คำสด

๒๓/๐๘/๒๔๙๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๗๓
พระพงค์พิทักษ์ ปฺาวชิโร พวงชะอุ่ม

๑๑/๐๒/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีพรหม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๗๔
สามเณรธวัชชัย  ประถมเสาร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีพรหม  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๗๕
พระดนัย จารุวณฺโณ โพธิสนธ์

๐๙/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

แสนสุข  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๗๖
พระนิพนธิ

์

อธิมุตฺโต เทียมวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๓๐ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

แสนสุข  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๗๗
พระสมเกียรติ ปฺาสมฺปนฺโน สมัย

๑๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

โสกแสง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๗๘
พระสัตยาปรรณ์ สุนฺทโร ร่วมสุข

๑๕/๐๗/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โสกแสง  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๗๙
พระอุเทน ทนฺตจิตฺโต วงษมณี

๑/๐๑/๒๕๐๖
๒๒/๑๒/๒๕๕๕

หนองกระโดน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๘๐
พระสวัสดิ

์

าณวีโร เดชวี

๐๑/๐๖/๒๔๙๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๕

หนองบัวฮี  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๘๑
พระสุพล อุตฺตโม แบ้งกลาง

๒๗/๐๒/๒๔๙๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองบัวฮี  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๘๒
พระบุญศรี าณธีโร ศรศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๐๒ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัวฮี  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๘๓
พระรัตพล อินฺทาโณ ผ่องใส

๒๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัวฮี  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๘๔
สามเณรดนุพร  สุภาตะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

 หนองบัวฮี  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๘๕
พระมนตรี ิตคุโณ ดวงดี

๑๕/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

นาจาน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๘๖
พระฤทธิเจน คมฺภีโร คำหาญ

๑๐/๘/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

นาจาน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๘๗
พระชัยวัฒน์ ชาคโร วงวัน

๑๘/๖/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
นาจาน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๘๘
สามเณรอนุชิต  ดวงบุบผา

๒๓/๒/๒๕๔๘

 นาจาน  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๘๙
พระทองปน ทีปวํโส ศรีหาวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๐๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๗

นาดี  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๙๐
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปาโล ศรีชมภู

๕/๐๒/๒๕๓๗ ๗/๐๕/๒๕๖๐

นาดี  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๙๑
พระทองเชือม

่

ทนฺตจิตฺโต ศรีหาวงศ์
๑/๙/๒๕๒๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

นาดี  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๙๒
พระสุนันท์ สนฺตมโน เปรียมสติ

่

๑๔/๒/๒๕๓๓
๓๐/๖/๒๕๖๐

นาดี  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๙๓
พระพิเชษฐ์ พทฺธธมฺโม กุสพันธ์

๒๖/๔/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
นาดี  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๙๔
พระอภิเดช อธิปฺโ จันทพรโสม

๑๔/๔/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
นาดู่  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๙๕
พระรุ่งสุริยา รกฺขิตวํโส ทองทิพย์

๑๖/๐๘/๒๕๓๘

๘/๐๔/๒๕๖๐

นาเยีย  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๙๖
พระประสาน ปสาโท นีระมนต์

๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

นาเยีย  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๙๗
พระศักดินริทร์

์

สนฺตกาโย มาระพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๓๑

๑/๐๗/๒๕๖๐

นาเยีย  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๙๘
สามเณรศรายุธ  หาญพะละ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 นาเยีย  

อบ ๔๑๖๐/๐๙๙๙
พระชยพล ชยวุฑฺโฒ พิลาสันต์

๓๐/๑/๒๕๑๙
๖/๕/๒๕๖๐

ปานาเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๐๐
พระเกรียงไกร กิตฺติธโร กุลบุตร

๒๗/๗/๒๕๓๔

๖/๕/๒๕๖๐
ปานาเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๐๑
พระชาติชาย โชติปฺโ ราศี

๕/๑/๒๕๑๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ปานาเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๐๒
พระสามารถ สุจิตฺโต ดวงแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๒๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

ปานาเยีย  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๐๓
พระเสรี สิริภทฺโท คำศรี

๑๐/๘/๒๕๒๓ ๒๓/๑/๒๕๖๐

ปานาเยีย  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๐๔
พระประสิทธิ

์

ปริปุณฺโณ วงศ์มาเกต

๑๑/๑๑/๒๔๘๘

๑๗/๖/๒๕๖๐

ปานาเยีย  
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๐๐๕
พระสมประสงค์ ิตสทฺโธ ทองขาว

๒๔/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปานาเยีย  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๐๖
พระปฏิภาณ อธิปฺโ ดีโลนงาม

๑๘/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปานาเยีย  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๐๗
พระสถาพร พุทฺธสาโร พุทธาเกิด

๕/๐๗/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ปานาเยีย  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๐๘
สามเณรวันชัย  จรรักษ์

๑/๑๒/๒๕๔๐

 ปานาเยีย  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๐๙
พระณัฏฐพงษ์ านวีโร พันธ์ฟก

๑๘/๙/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

อุดมวนาสันติ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๐๑๐
พระทรงพล ชยวุฑฺโฒ สินสิมหา

๑๑/๙/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
อุดมวนาสันติ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๐๑๑
พระกิตติชัย จิตฺตกาโม สมสุพันธ์

๒/๓/๒๕๓๖ ๔/๖/๒๕๖๐
ไทรงาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๑๒
พระชัยวัฒน์ ปฺาพโล พละศรี

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๑๖/๐๕/๒๕๖๐

โนนตูม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๑๓
พระณัฐพงษ์ ิตวีโร สืบกำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๐ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

โนนตูม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๑๔
พระสมคิด านิสฺสโร ท่าหาญ

๑๐/๔/๒๔๙๗ ๑๘/๑/๒๕๕๘

โนนวัฒนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๑๕
พระเมธี ิตคุโณ มารุตพันธ์

๑๖/๙/๒๕๒๔
๑๐/๔/๒๕๖๐

โนนวัฒนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๑๖
พระธีรวัฒน์ สุเมโธ เครือสีดา

๒/๑๑/๒๕๒๒

๕/๗/๒๕๖๐
โนนวัฒนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๑๗
พระหัสชัย ติกฺขวีโร พรมโคตร

๗/๔/๒๕๑๐ ๔/๖/๒๕๖๐
โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๑๘
พระศักดิชัย

์

เตชปฺโ ซาหลาย

๒๐/๑/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

โนนสำราญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๑๙
พระสุริยา อติพโล ปริโส

๑๕/๑๑/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
บูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๒๐
พระสมชาย จิตฺตคุตฺโต ศรีประเสริฐ

๗/๑๐/๒๕๓๑ ๑๕/๕/๒๕๖๐

พระโต  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๒๑
พระพิทยา ิตสาโร พิมพ์สา

๒/๘/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๖๐

พระโต  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๒๒
พระทองสนธ์ ขนฺติมโร ผักกูด

๒/๕/๒๕๓๑ ๑๒/๔/๒๕๕๘

ศรีธาตุ  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๒๓
พระสกล ชิตมาโร กุลถิรักษ์

๑/๖/๒๕๒๕ ๖/๗/๒๕๖๐
ศรีธาตุ  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๒๔
พระอมรวิทย์ ถามธโร มิงมูล

่

๒๘/๗/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๒๕
พระชนัส สุรปฺโ หอมชืน

่

๒๔/๓/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๒๖
พระพุฒทา ิตธมฺโม งามสง่า

๓/๔/๒๕๓๔ ๘/๗/๒๕๕๙
สระเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๒๗
พระกิติศักดิ

์

อาทโร เกษียร

๒๑/๕/๒๕๓๘ ๒๖/๓/๒๕๖๐

สระเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๒๘
พระธงชัย ปภาโส ดีบุปผา

๑๓/๒/๒๔๙๐ ๑๓/๔/๒๕๖๐

สระเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๒๙
พระอภิวัฒน์ ฉนฺทธมฺโม ภาระวัลย์

๑๘/๑/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๓๐
พระวขิรศักดิ

์

จนฺทปฺโ สุวรรณวิสุทธิ

์

๘/๗/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๓๑
พระสุระสิทธิ

์

อาภาธโร สุขันธ์

๒๕/๒/๒๕๑๕
๘/๗/๒๕๕๔

สิงห์ทองสุภารักษ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๓๒
พระพัฒนพงษ์ อาภากโร หาปูทน

๘/๘/๒๕๐๔ ๓๐/๔/๒๕๕๙

สิงห์ทองสุภารักษ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๓๓
พระประกร โชติโก รีพล

๒๐/๒/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

สิงห์ทองสุภารักษ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๓๔
พระดำรง าวโร สีสุดทา

๒๓/๑๒/๒๕๑๕

๙/๗/๒๕๖๐
สิงห์ทองสุภารักษ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๓๕
พระประเสริฐ จนฺทสาโร ท่าหาญ

๒๕/๑๐/๒๕๒๖
๒๗/๖/๒๕๖๐

หนองหอย  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๓๖
พระวิรัช ทีปงฺกโร บัวเขียว

๒๗/๗/๒๕๒๘ ๒๕/๕/๒๕๖๐

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๓๗
พระสมิทธิ

์

านิโย ประดิษฐ์จา

๒๒/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๕/๒๕๖๐

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๓๘
พระสมพร านวีโร ทองรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๐๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๓๙
พระฤทธิชัย เตชธมฺโม

เตชาติวงษ์ ณ อยุธยา
๒๑/๑๒/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
เกษตรสมบูรณ์  
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อบ ๔๑๖๐/๑๐๔๐
พระทนงค์ สุทฺธมโน ชำนาญกุล

๒/๖/๒๕๓๖ ๒๓/๓/๒๕๖๐

เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๔๑
พระละนัย อนาลโย โศกศรี

๑๑/๙/๒๕๑๗

๕/๔/๒๕๖๐
เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๔๒
พระสมเดช สนฺตมโน เสนานนท์

๓๐/๕/๒๕๒๓
๒/๕/๒๕๖๐

เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๔๓
พระจิระวัฒน์ สุวโจ โหง่นคำ

๑๑/๙/๒๕๓๕

๕/๕/๒๕๖๐
เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๔๔
พระคำดี อินฺทปฺโ อินทะมาตย์

๒๔/๓/๒๕๑๙ ๒๒/๕/๒๕๖๐

เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๔๕
พระรวิธิดา รวิวณฺโณ สุดสูง

๒๗/๙/๒๕๓๘ ๒๔/๕/๒๕๖๐

เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๔๖
พระธวัชชัย อริฺชโย วงษาไชย

๑๘/๘/๒๕๒๘

๙/๖/๒๕๖๐
เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๔๗
พระสมเกียรติ ธมฺมทีโป พรมเคน

๒๓/๖/๒๕๓๗
๑๐/๖/๒๕๖๐

เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๔๘
พระทองดี จนฺทวํโส จันโท

๑๕/๔/๒๕๐๙
๕/๗/๒๕๖๐

เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๔๙
สามเณรนันทิพัฒน์  กระจาย

๓๐/๔/๒๕๓๘

 เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๕๐
สามเณรสรวิศ  จันทวี

๒/๙/๒๕๔๗
 เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๕๑
สามเณรวุฒิชัย  ประหยัด

๔/๑๑/๒๕๔๗

 เก่าขาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๕๒
พระวีระวัฒน์ มหาวีโร บ้องคำ

๘/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แก้งโตน  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๕๓
พระพัด ชาคโร กัญญาธาติ

๒๑/๗/๒๕๒๒

๕/๖/๒๕๖๐
แก้งโตน  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๕๔
พระหนูกร จนฺทาโภ กล้าหาญ

๒๔/๒/๒๕๒๔

๘/๗/๒๕๖๐
แก้งโตน  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๕๕
พระเจษฏา กนฺตสีโล ศรีสวย

๘/๖/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คำสะอาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๕๖
พระดนัย จินฺตามโย ศรีสันต์

๑๑/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

คำสะอาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๕๗
สามเณรวุฒิชัย  ภารการ

๒๔/๔/๒๕๔๑

 คำสะอาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๕๘
พระเสฏฐพิพัฒน์ ธมฺมปาโล นามเขียว

๒๐/๗/๒๕๒๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ชำหวาย  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๕๙
พระบุญแสง กตปฺุโ ศรีประไหม

๑๐/๕/๒๕๓๖
๑๐/๑/๒๕๖๐

ดงกระชู  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๖๐
พระโสภณ ปริชาโน สุวรรณสิงห์

๒๑/๓/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
ถำนำทิพย์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๖๑
พระทศพร เทวธมฺโม กลินพิกุล

่

๑๒/๒/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

ถำนำทิพย์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๖๒
พระกอบชัย กิตฺติวุฑฺโฒ ผลพิมาย

๔/๑/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๖๐
ถำนำทิพย์  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๖๓
พระพิทักษ์ วิสุทฺโธ กัลยาณีย์

๓/๓/๒๕๐๗ ๑๗/๑/๒๕๖๐

น้อยรัตนมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๖๔
พระเฉลิมศักดิ

์

ปริปุณฺโณ ธุรี

๑/๒๔/๒๕๓๖ ๑๔/๕/๒๕๖๐

นำยืน  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๖๕
พระสุริยา นนฺทสโร กัญญาพันธ์

๕/๖/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

นำยืน  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๖๖
พระทินกร อภินนฺโท คำทะ

๒๐/๙/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

นำยืน  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๖๗
พระศักดิศิริ

์

านวโร ไชยสัตย์

๑๑/๘/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
นำยืน  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๖๘
สามเณรปรเมศ  อร่ามเรือง

๒/๘/๒๕๔๓
 นำยืน  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๖๙
พระเสถียน ปริปุณฺโณ จะริน

๑๐/๓/๒๕๒๖ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

โนนทอง  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๗๐
พระสมพร สุเมโธ บุญเชิญ

๒๑/๑๑/๒๕๒๐

๑/๖/๒๕๖๐
โนนสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๗๑
สามเณรสมัย  ว่องไว

๒๒/๘/๒๕๒๔

 โนนสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๗๒
สามเณรวัชรพงษ์  ศรีแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 โนนสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๗๓
พระบุญมา านวโร แสนทวีสุข

๕/๑๑/๒๕๑๘

๕/๗/๒๕๖๐
บุคำ  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๗๔
พระสายันต์ ธมฺมรโต ประสมรส

๘/๑/๒๕๒๐ ๕/๗/๒๕๖๐
บุคำ  
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อบ ๔๑๖๐/๑๐๗๕
พระคำภา ปยธมฺโม บัวทอง

๓๐/๙/๒๕๑๙ ๑๐/๓/๒๕๖๐

ปลาขาว  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๗๖
พระวิไล กนฺตวีโร โพธิชัย

์

๒๕/๙/๒๕๒๑
๑๐/๓/๒๕๖๐

ปลาขาว  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๗๗
พระสุธิวิด ถิรธมฺโม ฤทธิเดช

๑๑/๘/๒๕๒๔ ๑๒/๗/๒๕๕๖

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๗๘
พระธเนศ ธมฺมปาโล มะสิทธิ

์

๑๒/๓/๒๕๓๗
๓/๕/๒๕๕๗

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๗๙
พระภัคพล อนุตตโร ชุมน้อย

๕/๑๑/๒๕๓๖
๕/๖/๒๕๕๘

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๘๐
พระพงศ์สิทธิ

์

รติโก โสสะดา
๙/๘/๒๕๓๔ ๕/๗/๒๕๕๘

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๘๑
พระสิทธิพงษ์ านวีโร ผานันต์

๑๒/๔/๒๕๓๕ ๑๘/๒/๒๕๕๙

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๘๒
พระธวัชชัย วรปฺโ ดวงโสมา

๒๒/๓/๒๕๓๙
๗/๖/๒๕๕๙

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๘๓
พระธนพล โฆสธมฺโม ฆ้องเม็ง

๑๔/๖/๒๕๓๗
๘/๖/๒๕๕๙

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๘๔
พระถาวร ณฏิโก ประทุมทอง

๑๖/๗/๒๕๐๕ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๘๕
พระปญญา กุสลจิตฺโต พรมเกษ

๕/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๘๖
พระธีระพล จนฺทโชโต เพียรราช

๕/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๘๗
พระสุพัฒน์พงศ์ ภูริปฺโ ไชยแสง

๒๔/๕/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๘๘
พระสมพร ปยธมฺโม ผานันต์

๑๗/๕/๒๕๒๕ ๑๒/๘/๒๕๖๐

ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๘๙
สามเณรณัฐพล  ทักษิณ

๒๓/๑/๒๕๔๑

 ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๙๐
สามเณรอนุชา  ทาจิตร

๒๐/๕/๒๕๔๒

 ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๙๑
สามเณรนัฐวุฒิ  พร้อมบุญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 ปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๙๒
พระสุรชัย ธมฺมิโก วงศ์นิล

๑๒/๒/๒๕๓๒ ๒๕/๕/๒๕๕๙

ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๙๓
พระบุญสม กตปฺุโ บุญสังข์

๒/๓/๒๕๒๗ ๖/๔/๒๕๖๐
ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๙๔
พระชัยยา ปภสฺสโร บุญสังข์

๑๗/๑/๒๕๓๔

๖/๔/๒๕๖๐
ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๙๕
พระสุริยา คุณวโร พันธ์ศิริ

๑/๒/๒๕๒๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๙๖
พระสาครินทร์ ิตปฺโ พรมทอง

๒/๓/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๙๗
พระศราวุฒิ าณวีโร สุทธิแพทย์

๑๗/๑๒/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๙๘
สามเณรศรัญู  เกษสุพรรณ์

๑๓/๓/๒๕๔๖

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๐๙๙
พระประดิษฐ์ ชุตินฺธโร ทันเต

๖/๗/๒๕๑๔ ๒/๓/๒๕๕๗
โพนทอง  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๐๐
พระสุนันท์ สุนนฺโท บุญคำ

๒๔/๑๐/๒๕๑๙

๗/๕/๒๕๕๘
โพนทอง  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๐๑
พระทอน สุเมโธ คำมะลุน

๑๓/๔/๒๔๙๒ ๒๒/๒/๒๕๖๐

โพนทอง  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๐๒
พระสันติ คุณงฺกโร ยอดมาลี

๗/๔/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ยางใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๐๓
พระนิรันดร์ กตปฺุโ พิมราช

๖/๕/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ยางใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๐๔
พระคณาพันธ์ อตฺตารกฺโข โคตรสมพงษ์

๖/๑๐/๒๕๑๒
๔/๗/๒๕๖๐

ยางใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๐๕
สามเณรอนุรักษ์  กุลทอง

๒๑/๓/๒๕๔๓

 ยางใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๐๖
สามเณรมณฑล  อุดมศักดิ

์

๑๘/๖/๒๕๔๑

 ยางใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๐๗
สามเณรปจพล  ระมา

๑/๙/๒๕๔๖
 สวายน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๐๘
พระสุทัศน์ ิตธมฺโม ไพรเตีย

้

๒/๖/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

หนองกระต่าย  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๐๙
พระนัฐพงษ์ ถาวรจิตฺโต จันทร์หอม

๑๒/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หนองกระต่าย  
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อบ ๔๑๖๐/๑๑๑๐
พระอัมมิตต์ จิตฺตสํวโร คำโส

๑๑/๒/๒๕๑๔

๔/๒/๒๕๖๐
หนองขอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๑๑

พระจักรพรรดิ ธมฺมธีโร บุ้งทอง

๒๓/๒/๒๕๔๐ ๑๒/๖/๒๕๖๐

หนองขอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๑๒

สามเณรทศพร  เสลา

๑๓/๘/๒๕๔๔

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๑๓

สามเณรศุภชัย  ศรีหาบัณฑิต
๙/๑/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๑๔

สามเณรศุภวัฒน์  สุขพันธ์
๙/๑/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๑๕

สามเณรปฎิภาณ  สายคำ
๑/๔/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๑๖

สามเณรสันติสุข  แก้วมา
๓/๕/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๑๗

สามเณรโรจนรัตน์  สารเล็ก
๙/๗/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๑๘

สามเณรทศพล  เสลา

๑๙/๗/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๑๙

สามเณรเสฏฐวุฒิ  แสงกำ

๒๖/๗/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๒๐
สามเณรอนันดา  นวลเปล่ง

๙/๑๐/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๒๑

สามเณรอิทธิพล  อุทัยศรี

๙/๑๐/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๒๒

สามเณรนันณภัทร  ทองเฟอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๒๓

สามเณรสิทธิชัย  กุลโชติ

๓/๑๑/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๒๔

สามเณรพิพัฒน์  แก้ววงษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๒๕

สามเณรพิเชษฐ์  แก้ววงษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๒๖

สามเณรสุทธิพงษ์  บุญทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๒๗

สามเณรธนิวัฒน์  กันยา

๑๘/๑/๒๕๔๘

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๒๘

สามเณรจิรวัฒน์  ไผ่เลียง

้

๑๗/๕/๒๕๔๘

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๒๙

สามเณรชิณวัตร  คำเหลือ

๒๙/๘/๒๕๔๘

 หนองคู  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๓๐
พระอำพล ถาวโร ประเวระไพ

๒๘/๐๙/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๑๖๐/๑๑๓๑

พระเอกชัย ชยวุฑฺโฒ บุตรศรี

๐๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๓๒

พระสมรักษ์ ขนฺติวโร คำภานิล

๔/๐๓/๒๕๓๙ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

ซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๓๓

พระสุจินดา ยโสธโร ธาดาวงษา

๓/๐๔/๒๕๓๔ ๒๗/๒๗/๒๕๖๐

ซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๓๔

พระระดิน สุจิณฺโณ ทองสุพรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๒๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตาเกา  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๓๕

พระเฉลิมชัย คุณสมฺปนฺโน จันคะณา

๑๗/๐๑/๒๔๙๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ตาโกย  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๓๖

พระสุเพียน ธีรวโร เวระนะ

๒๙/๐๑/๒๕๐๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ตาโกย  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๓๗

พระสุคณฑ์ ถิรสทฺโธ วงคะเลียค

๐๑/๑๒/๒๕๒๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ตาโกย  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๓๘

พระสุริโย โสภณจิตฺโต สายพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๒๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ตาโกย  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๓๙

พระประสิทธิ

์

ธีรปฺโ โงนเงิน

๑๐/๐๓/๒๕๓๓ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

นำขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๔๐
พระสุระศักดิ

์

าณสุทฺโธ ระเนีย

๒๕/๐๙/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นำขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๔๑

พระนพพร ขนฺติพโล เทียมจิตร

๐๓/๐๒/๒๕๒๙ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

โนนยาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๔๒

พระชวัชร์พล ผลาโณ สุขอณกจีระกูล

๐๙/๐๑/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

โนนยาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๔๓

พระมานพ เขมนนฺโท สร้อยมี

๑๑/๐๖/๒๕๒๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๖

โนนสง่า  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๔๔

พระไพรฑูรย์ ปภากโร อาจหาญ

๒๔/๐๑/๒๕๐๔ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

โนนสง่า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓ / ๕๗
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อบ ๔๑๖๐/๑๑๔๕

พระพงษ์ศักดิ

์

ิตสีโล บุตรวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๓๑ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

โนนสง่า  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๔๖

พระคำสี กตสาโร เสนานนท์

๒๗/๐๕/๒๔๙๖ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

โนนสง่า  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๔๗

พระวิชาญ อินฺทปฺโ แก่นท้าว

๑๑/๐๓/๒๕๑๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนสง่า  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๔๘

พระก้องเกียรติ กตคุโณ คำผ่อง

๒๘/๐๕/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนสง่า  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๔๙

พระสุธิศักดิ

์

อกิฺจโน โมลานิล

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนสง่า  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๕๐
พระอดิศักดิ

์

อาภทฺทโร บุญดี

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนสง่า  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๕๑

พระณัฐดนัย ชยวุฑฺฒโก ไชยมัน

่

๒๖/๐๖/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนสง่า  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๕๒

พระสงวน วุฑฺฒิธมฺโม พิมนนท์

๐๑/๐๒/๒๕๐๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๕๓

พระสนอง ปยสีโล คำดี

๐๔/๐๕/๒๕๑๕ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๕๔

พระวีระชัย คเวสโก มะคะวา

๑๒/๐๓/๒๕๓๑ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

ภูวิไล  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๕๕

พระชม จิตฺตสํวโร วงศ์สมบัติ

๒๐/๑๐/๒๕๑๓ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ภูวิไล  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๕๖

พระวัชรพงษ์ อนาลโย วงศ์สมบัติ

๐๒/๑๐/๒๕๓๗ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ภูวิไล  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๕๗

พระบุญเรือง าณสุทฺโธ ศรีวิกัน

๐๖/๐๑/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ภูวิไล  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๕๘

พระณัฐพล ขนฺติโสภโณ ชินโชติ

๑๖/๐๕/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ภูวิไล  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๕๙

พระจำเนียน สุขิโต เนียมมูล

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

ราษฎร์บำเพ็ญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๖๐
พระจำลอง ธมฺมปาโล โงนเงิน

๑๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

รุ่งแสงจันทร์  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๖๑

พระทศพร สุตธมฺโม เมตมาตร

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

รุ่งแสงจันทร์  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๖๒

พระธนาวัฒน์ ธนปาโล ศรีทาเวช

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

รุ่งแสงจันทร์  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๖๓

พระสุนทร สุจิณฺโณ ทองไทร

๑๐/๐๖/๒๕๑๔ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

แสนถาวร  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๖๔

พระวุฒิชัย ขนฺติวโร บุดดาลี

๑๕/๐๒/๒๕๒๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

แสนถาวร  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๖๕

พระอนุสิทธิ

์

สุทฺธาโส ไชยเทพ

๐๘/๑๑/๒๕๒๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองขอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๖๖

พระพลวัฒน์ อธิจิตฺโต ระเมาะอา

๓๑/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองขอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๖๗

พระบุญทัน อินฺทปฺโ อินทวงศ์

๑๐/๐๑/๒๕๐๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองดุม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๖๘

พระบุญจันทร์ กิตฺติสาโร สายราษ

๑๙/๐๓/๒๕๒๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

หนองโด  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๖๙

พระทองพุล ทินฺนวโร วิเศษผง

๒๑/๐๖/๒๕๒๙
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

หนองโด  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๗๐
พระอภิชิต ขนฺติสุโภ พิลาแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองโด  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๗๑

พระบุญอุ้ม สุปฺปฺุโ เมียดตะแก

๐๑/๐๕/๒๔๙๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองมูลเหล็ก  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๗๒

พระสวัสดิ

์

นริสฺสโร สุริยันต์

๐๗/๐๔/๒๕๒๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองแสง  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๗๓

พระประสานพร อุตฺตโม ปลุกใจ

๑๐/๐๙/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยเสลา  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๗๔

พระศิริศักดิ

์

กิตฺติสมฺปนฺโน หมุ่ยศรี

๑๒/๐๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยเสลา  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๗๕

พระลอน ิติโก ธุราช
๒/๓/๒๔๘๐ ๑/๓/๒๕๔๙

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๗๖

พระไผ่ กิตฺติสาโร จรมา

๑๒/๑/๒๕๐๕ ๑๗/๖/๒๕๕๖

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๗๗

พระมงคล ปฺาธโร จิตมะหัน

๒๒/๑/๒๕๔๐ ๑๐/๓/๒๕๖๐

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๗๘

พระสมหมาย สาทโร บุญสาร

๒๑/๑๒/๒๕๒๒

๒๔/๔/๒๕๖๐

โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๗๙

พระเด่น อคฺคปฺโ สิงห์กุรัง
๙/๗/๒๕๑๐ ๒/๖/๒๕๖๐

โกศลนิวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๑๘๐
พระประสงค์ คุตฺตธมฺโม คำดี

๒๕/๓/๒๕๒๗

๕/๗/๒๕๖๐
โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๘๑

พระสุรชัย สุวณฺโณ ศิริพงษ์

๗/๑๑/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๘๒

พระสหชาติ านิสฺสโร ไชยนาท

๒๙/๘/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
โกศลนิวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๘๓

พระประเสริฐ ถาวโร ฐานดี

๒๖/๗/๒๔๙๓
๙/๓/๒๕๕๖

เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๘๔

พระวุฒิ านวีโร แดงคำคูณ
๗/๖/๒๔๘๘ ๑๖/๖/๒๕๕๘

เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๘๕

พระธนาวุฒิ โกวิโท พรทิพย์

๒๗/๖/๒๕๓๗ ๒๙/๔/๒๕๖๐

เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๘๖

พระกล้าณรงค์ ปยสีโล สุพรม

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๕/๖/๒๕๖๐
เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๘๗

พระวิทยา สุจิตฺโต เกยืน

๒๐/๘/๒๕๒๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๘๘

สามเณรโกเมศ  แสนทวีสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

 เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๘๙

สามเณรพรชัย  สีแสด

๒๑/๓/๒๕๔๕

 เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๙๐
สามเณรเทพพิทักษ์  ศรประสิทธิ

์

๒/๖/๒๕๔๖
 เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๙๑

สามเณรปรัญชัย  พลพวก
๙/๔/๒๕๔๗

 เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๙๒

สามเณรธีรภัทร  กดมัจฉา

๑๖/๔/๒๕๔๗

 เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๙๓

สามเณรพีรพัฒน์  เอียมเอกอุดม

่

๒๒/๕/๒๕๔๗

 เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๙๔

สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 คำผิว

๒๓/๕/๒๕๔๗

 เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๙๕

สามเณรประสิทธิชัย

์

 ทองหล่อ

๑๖/๙/๒๕๔๗

 เขมาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๙๖

พระชัยรัตน์ สุชาโต คันทะลา

๒๕/๕/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๕๘

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๙๗

พระก้อน สิรินฺธโร ราชรินทร์

๑๓/๖/๒๔๘๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๙๘

พระมงคล มหาวีโร สาคำแสง
๕/๙/๒๔๙๙

๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๑๙๙

พระสัตยา ตปสีโล พูงาม

๑๙/๙/๒๕๓๐
๗/๓/๒๕๖๐

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๐๐
พระนคร จารุวํโส ดับพันพิศ

๒๖/๙/๒๕๓๓
๒๐/๓/๒๕๖๐

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๐๑
พระพนธกร กิตฺติธโร ปดถา

๑๔/๑/๒๕๓๕
๓๐/๓/๒๕๖๐

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๐๒
พระรณชัย รณฺชโย คำอินทร์

๑๖/๑/๒๕๓๖

๗/๔/๒๕๖๐
ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๐๓
พระสมพร านวโร บุญกว้าง

๒๕/๔/๒๕๒๗ ๒๘/๔/๒๕๖๐

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๐๔
พระบุญมี านวุฑฺโฒ คุริโน

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

๒๘/๔/๒๕๖๐

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๐๕
พระไกรศร ยติกโร พูลไชย

๖/๘/๒๕๔๐ ๑/๖/๒๕๖๐
ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๐๖
พระปฏิวัติ ปภสฺสโร บุญกว้าง

๗/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๖๐

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๐๗
พระสุริยา สมาจาโร สาลิก

๓/๗/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๐๘
พระช้อน ปภาโส ราชัย

๕/๑๑/๒๔๙๓

๘/๗/๒๕๖๐
ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๐๙
พระแหวน รติโก จันทมาศ

๒๐/๗/๒๕๑๒
๘/๗/๒๕๖๐

ธรรมิกาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๑๐
พระวัฒนา เตชวโร ปดถา

๔/๑๒/๒๕๒๔ ๑๕/๓/๒๕๕๘

โนนศิลาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๑๑

สามเณรสุเมธ  ทองโสม

๑๕/๙/๒๕๔๗

 โนนศิลาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๑๒

สามเณรศิริพงศ์  ดวงศรี

๒๒/๙/๒๕๔๗

 โนนศิลาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๑๓

พระทองคำ อินฺทวํโส เขียวคำเลิศ

๑๔/๑๐/๒๔๙๙
๑๖/๗/๒๕๕๖

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๑๔

พระนุกุล ทีปธมฺโม กอแก้ว
๑/๘/๒๕๑๓ ๑๒/๕/๒๕๕๘

โนนสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕ / ๕๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๒๑๕

พระอ่อนศรี ทนฺตจิตฺโต ทันจิตร์
๗/๗/๒๔๙๙

๑๗/๑๑/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๑๖

พระชิษณุพงษ์ สนฺติกโร นาควัน
๕/๙/๒๕๑๘ ๒๖/๑/๒๕๖๐

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๑๗

พระวิชิต อมโร บุตรแดง

๑๕/๙/๒๕๑๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๑๘

พระสุนันท์ สุขิโต จารุชัย

๒/๑๐/๒๕๓๕
๖/๖/๒๕๖๐

โนนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๑๙

พระสุทัศน์ ปคุโณ อรรคบุตร

๑๔/๑/๒๕๑๓ ๑/๑๒/๒๕๓๔

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๒๒๐
พระไชยา จกฺกวโร พลศรี

๒๗/๒/๒๕๒๐ ๑๓/๗/๒๕๕๖

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๒๒๑

พระพงษ์ดนัย ปฺาวชิโร ศรีขว่าง
๔/๘/๒๕๓๑ ๘/๓/๒๕๕๗

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๒๒๒

พระไกรศร โกสโล พลศรี
๓/๘/๒๕๓๕ ๕/๗/๒๕๖๐

โนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๒๒๓

สามเณรวันชัย  วรรณหา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๒๔

สามเณรศราวุธ  คุณนาลาศ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๒๕

สามเณรสิรดนัย  ทองหล่อ

๖/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๒๖

สามเณรอนุชา  บัวใหญ่

๒/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๒๗

สามเณรนพพร  พูลทรัพย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๒๘

สามเณรอิทธิพล  บุญรินทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๒๙

สามเณรแสนคม  ศรีด้วง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๓๐
พระเคน ปฺาวชิโร สุวรรณะ

๑๓/๗/๒๔๘๕
๑/๔/๒๕๕๗

ศรีมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๓๑

สามเณรธนสิทธิ

์

 สาคำภี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๓๒

สามเณรยงยุทธ  วาโส
๓/๓/๒๕๔๗

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๓๓

สามเณรเอกชัย  ศรีษะ
๕/๘/๒๕๔๗

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๓๔

สามเณรบัณฑิต  อรจันทร์
๒/๙/๒๕๔๗

 ศรีมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๓๕

พระบุญมา ทินฺนวโร สายบุญสา

๑๐/๘/๒๕๒๘
๒/๓/๒๕๕๕

ศรีสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๓๖

พระดนัย ปภสฺสโร เรือนเจริญ
๙/๙/๒๕๒๕ ๒/๓/๒๕๕๖

ศรีสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๓๗

พระบุญเทียน สุขิโต นาคนาคา
๗/๕/๒๕๐๔

๑๑/๓/๒๕๕๘

ศรีสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๓๘

พระยศ ปสาโท ดอกพุฒ

๑๒/๖/๒๔๙๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๓๙

พระลำแพน ยติโก ดอกพุฒ

๑๕/๒/๒๕๑๑

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๔๐
พระพิมุข านิสฺสโร ดอกพุฒ

๑๔/๘/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๔๑

พระสนธยา ผาสุโก จันร์ชมภู

๒๗/๓/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๔๒

พระชิราวุธ โชติวณฺโณ ทองสว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๔๓

สามเณรชิดชนก  ทองสว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๔๔

สามเณรกนกศักดิ

์

 จรเมือง
๕/๙/๒๕๕๑

 ศรีสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๔๕

พระมา ปฺาวชิโร นามวงศ์

๒๐/๗/๒๔๘๗
๕/๗/๒๕๖๐

ศรีสุนทร  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๔๖

พระรติกร รตินฺธโร จรมา
๙/๘/๒๕๓๒ ๙/๗/๒๕๕๗

สว่างวินัย  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๔๗

พระนิรพล ทีปธมฺโม พรหมวงศ์

๒๒/๑๐/๒๕๒๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

สว่างวินัย  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๔๘

พระทองม้วน ทีปวํโส พอบาล

๓๐/๙/๒๔๘๗
๙/๓/๒๕๖๐

สว่างวินัย  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๔๙

พระแสงทอง ธนิสฺสโร พิลาดี

๒๕/๖/๒๕๓๗ ๒๕/๓/๒๕๖๐

สว่างวินัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๒๕๐
สามเณรณัฐพล  จันที

๙/๙/๒๕๔๔
 สว่างวินัย  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๕๑

พระอธิพงษ์ อิทฺธิาโณ โคตรบุปผา

๑๗/๓/๒๕๓๔ ๒๘/๒/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๕๒

สามเณรพิชัย  ภายสร้อย

๑๒/๑/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๕๓

พระบุญหลาย อกฺโกธโน สุดา

๑๖/๖/๒๕๑๑ ๒๖/๑๑/๒๕๕๖

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๕๔

พระคำดี จกฺกธมฺโม โคตถา
๒/๒/๒๕๐๗

๒๓/๑๑/๒๕๕๙

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๕๕

พระเดชอนันต์ ธมฺมิโก ประพันธ์

๑๒/๓/๒๕๓๖

๓/๑/๒๕๖๐
ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๕๖

พระธีระพงษ์ ปนฺนภาโร พันธ์ทน
๒/๗/๒๕๓๘ ๔/๓/๒๕๖๐

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๕๗

พระจักรวาล ธมฺมวโร ยินดี

๑๗/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๓/๒๕๖๐

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๕๘

พระไผ่ อชิโต สายเนตร

๑๓/๔/๒๕๑๘ ๓๑/๓/๒๕๖๐

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๕๙

พระดนัย อนาลโย ปทมะ

๒๑/๑๐/๒๕๒๘

๗/๕/๒๕๖๐
ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๖๐
พระสัมดี ครุธมฺโม เถาวัลย์

๑/๑/๒๔๘๓ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๖๑

พระนที อาจาโร บัวใหญ่

๔/๑๒/๒๕๓๑
๓๐/๖/๒๕๖๐

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๖๒

สามเณรกีแก้ว  ศรีสมบัติ

๒๖/๓/๒๕๔๕

 ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๖๓

พระพืชมงคล คุณวโร สมบูรณ์

๑๒/๕/๒๕๑๘ ๒๓/๔/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๖๔

พระประสิทธิ

์

ปริปุณฺโณ บุญหล่อ

๒๕/๑/๒๕๐๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๖๕

พระวงเดือน ปภากโร ละนิโส

๑๗/๘/๒๕๑๐ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๖๖

พระไสว ปภากโร แสงแก้ว
๖/๘/๒๕๒๓ ๒๓/๓/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๖๗

พระประสงค์ ตนฺติปาโล ประทุมมา

๑๙/๑๑/๒๕๓๑

๑/๔/๒๕๖๐
อมรินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๖๘

พระดุสิต วรธมฺโม สาโล

๘/๑๑/๒๕๔๐
๙/๗/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๖๙

พระศักดิสิทธิ

์ ์

ติสฺสโร สุ่มมาตร
๔/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๙/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๗๐
พระเสรีย์ วรสทฺโธ กาละบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๓๖
๒๔/๙/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๗๑

สามเณรนลวัฒน์  สุวรรณภาพ
๑/๘/๒๕๔๖

 อมรินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๗๒

พระนรินทร์ ิตาโณ ภูนุภา
๙/๓/๒๕๐๘

๒๘/๒/๒๕๕๔

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๗๓

พระชู านกโร นาคูณ
๐/๐/๒๔๘๕

๒๐/๑๐/๒๕๕๕

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๗๔

พระกอง กมฺมสุโภ ศรีชัย

๑๕/๘/๒๕๑๐ ๑๑/๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๗๕

พระเพ็ชร ธมฺมสโร ปราบพล
๙/๔/๒๕๐๓

๓๐/๑๐/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๗๖

พระปรัญชัย กนฺตวีโร ทอกยืน

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๑/๑๒/๒๕๕๙

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๗๗

พระอุดม จกฺกธมฺโม วงค์ที

๑๓/๑๑/๒๕๐๗
๑๒/๑/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๗๘

พระมนัส มหาาโณ ถึงปดชา

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

๘/๓/๒๕๖๐
อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๗๙

พระสมศรี ขตฺตปฺโ กาเผือก
๙/๖/๒๔๘๔ ๒๔/๓/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๘๐
พระสมพงษ์ สารคนฺโธ โกลี

๒๗/๑๐/๒๕๑๘
๒๘/๔/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๘๑

พระทวีศักดิ

์

เตชวโร โทคำเวช

๒๒/๓/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๘๒

พระชุมพร ชุติวณฺโณ แม่นทอง
๑/๗/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๘๓

พระอาทิตย์ อาทโร แสนสุข

๑๗/๓/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๘๔

พระเอกพล อินฺทวีโร จูมลี

๒๓/๖/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗ / ๕๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๒๘๕

พระพรทิพย์ พลาโณ วงษ์สวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๐๔ ๐๗/๐๓/๒๕๕๐

กิตติราชเจริญศรี  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๘๖

พระพูลไชย เขมโก ศรีคง

๑๑/๑/๒๕๐๒ ๑๑/๒/๒๕๖๐

แก่งศิลา  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๘๗

พระประโยชน์ สุทธจิตฺโต สมดี

๒๐/๑๐/๒๕๐๔
๑๒/๔/๒๕๖๐

เดือโดม

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๒๘๘

พระปญญวุฑ ปสนฺโน นาจาน

๑๖/๐๕/๒๕๓๔ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

นาจาน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๘๙

พระศรัณย์ นิติสาโร สุตโคตร

๒๔/๐๙/๒๕๓๗
๐๓/๐๘/๒๕๖๐

นาจาน  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๙๐
พระนนท์ธวัช นนฺโท สายพันธ์

๒๘/๒/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
โพธิตาก

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๒๙๑

สามเณรธนพล  คูณมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 โพธิตาก

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๒๙๒

พระรณยุทธ ตปสีโล ดอนสิงห์

๑๗/๙/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
โพธิไทร

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๒๙๓

พระสมพงษ์ สมจิตฺโต สมชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๑๖ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐

ระเว  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๙๔

พระจิระศักดิ

์

จิรธมฺโม ทองไทย

๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐

ระเว  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๙๕

พระธนากร สํวโร ทองคุณ

๓๑/๑/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๙๖

สามเณรธีรภัทร  ศรีวงษา

๓๐/๓/๒๕๔๔

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๙๗

สามเณรไพศาล  ทองแจ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๙๘

สามเณรสุภัทร์  เรือนคำ
๙/๑/๒๕๔๗

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๒๙๙

สามเณรรัชชานนท์  ขาวฟอง

๑๒/๑/๒๕๔๗

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๐๐
สามเณรศุภชัย  มิงแนน

่

๑๖/๑/๒๕๔๗

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๐๑
สามเณรจักรพงษ์  นามสมดี

๑๒/๓/๒๕๔๗

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๐๒
สามเณรวีระพงษ์  แสงใบ

๒๗/๓/๒๕๔๗

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๐๓
สามเณรวีระพงษ์  บุญเหลา

๑/๔/๒๕๔๗
 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๐๔
สามเณรสุรสีห์  บำรุงพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๐๕
สามเณรพงษ์พิทักษ์  นามเวช

๓/๑๒/๒๕๔๗

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๐๖
สามเณรวิชัย  บุระมาต

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๐๗
สามเณรณัฐพงษ์  โพธิอ่อน

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 วารีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๐๘
พระสุรชัย จนฺทสาโร กาเผือก

๑๐/๑๒/๒๕๒๓

๖/๗/๒๕๖๐
สนามชัย  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๐๙
พระวีรพล อธิปฺโ สมตัว

๕/๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๑๐
พระพัฒนพงศ์ กิตฺติโก คณะศรี

๒/๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๑๑

พระคำร้อย อกิฺจโน ทองอ้วน

๐๑/๑๐/๒๕๑๙ ๓๐/๐๑/๒๕๕๘

แขมใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๑๒

พระอิสระ ปฺาวโร กมลรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๑๙
๐๘/๐๗/๒๕๕๔

แขมเหนือ  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๑๓

พระธีรพัฒน์ คุณวีโร โชติรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๑๔

พระประสิทธิ

์

อุชุจาโร บัวเข็ม

๒๖/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๑๕

พระธวัชชัย โชติโก ทองแสง

๒๒/๐๓/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๑๖

พระอัฐฏาวุธ วุฑฺฒิธมฺโม ยาเสร็จ
๑/๒/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐

โนนยานาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๑๗

พระเฉลิมพล จนฺทปฺโ ชืนจิตร

่

๖/๓/๒๔๘๔ ๕/๑๒/๒๕๕๘

บัวแดง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๑๘

พระรุ่งอรุณ ติสฺสโร บัวใหญ่

๑๕/๑/๒๕๒๔ ๑๑/๓/๒๕๖๐

บัวแดง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๑๙

พระสมหมาย อคฺคธมฺโม ชืนจิตร

่

๔/๕/๒๕๔๐ ๙/๗/๒๕๖๐
บัวแดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๓๒๐
พระอนุชิน อาทโร ทองรอง

๔/๓/๒๕๓๓ ๕/๑๒/๒๕๕๙

บุปผาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๒๑

พระพัชรพล พลวโร สุนนต์

๑๑/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๑/๒๕๖๐

บุปผาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๒๒

พระมนตรี ธมฺมทีโป นนท์ศิริ

๗/๑๒/๒๕๒๘ ๒๙/๓/๒๕๖๐

บุปผาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๒๓

พระวลงกรณ์ อธิปฺโ สุทโท

๒๒/๕/๒๕๓๗ ๒๗/๖/๒๕๖๐

บุปผาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๒๔

พระศุภฤกษ์ ภูริปฺโ สายสมบัติ

๒๐/๑/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

บุปผาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๒๕

พระวุฒิไกร อุทโย ไพรชิต

๒๕/๓/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
บุปผาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๒๖

พระสิงห์ดำ โชติกโร บัวใหญ่

๑๒/๑๐/๒๔๙๕

๒/๑/๒๕๕๗
บูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๒๗

พระธนัญชัย เตชปฺโ จันทเสน

๓๐/๕/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

บูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๒๘

พระสิทธิชัย ติสฺสโร พุ่มจันทร์
๓/๓/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
บูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๒๙

สามเณรอลงกรณ์  ฉัตรสุวรรณ

๒๗/๗/๒๕๔๓

 บูรพา  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๓๐
พระสมชาย วิสุทฺโธ กาญจนรัตร์

๐๗/๑๒/๒๕๓๑ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

มุจลินทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๓๑

พระอาทิตย์ าณสาโร โชติรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

มุจลินทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๓๒

สามเณรชัยยนต์  ลำเลียง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

 มุจลินทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๓๓

สามเณรณัฐวุฒิ  แสวงวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 มุจลินทาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๓๔

พระปริญญา ปริปุณฺโณ ครองบุญ
๒/๑/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๓๕

พระสาคร ขนฺติมโน โชติรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๐๓

๕/๗/๒๕๖๐
เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๓๖

พระฉัตรมงคล านวโร ภูสุนทร

๙/๑๒/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๓๗

พระวีระพงษ์ ชุตินฺธโร เพียบุญมาก

้

๒/๗/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๓๘

พระวิเชียร สาทโร บุญเนตร

๒๑/๐๖/๒๕๒๐
๒๑/๗/๒๕๕๐

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๓๙

พระณกรณ์ กนฺตวีโร จันทะเชือ

้

๑๘/๙/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๔๐
พระสายยนต์ ภทฺทโก ทุมมากร

๑๑/๒/๒๕๓๖ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๔๑

พระมนูญ มนฺุโ มัคจุปะ

๐๑/๐๒/๒๕๐๑ ๐๙/๐๓/๒๕๔๔

ศิริวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๔๒

พระสราวุธ วชิโร อุชุวิจารย์

๐๗/๐๑/๒๕๑๙ ๐๘/๐๒/๒๕๖๐

ศิริวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๔๓

พระลูกทุ่ง ธีรจิตฺโต ผิวทอง

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๔๔

พระอาทิตย์ อุทโย สุหงษ์ษา

๑๓/๑๒/๒๕๓๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๔๕

พระทวีใบ สุชาโต ผิวทอง

๓๐/๑/๒๕๐๘ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐

ศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๔๖

พระคำตัน สุตฺธโร ผิวกำ
๘/๕/๒๕๐๕ ๕/๕/๒๕๕๔

หนองกอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๔๗

พระบุญมี รวิวณฺโณ บัวใหญ่
๖/๔/๒๕๑๙ ๖/๒/๒๕๖๐

หนองกอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๔๘

สามเณรนันทวรรณ  จันอบ

๒๒/๖/๒๕๔๗

 หนองกอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๔๙

พระแสวง ถามวโร ฉัตรสุวรรณ

๖/๑๒/๒๔๙๑
๒/๖/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๕๐
พระไพบูลย์ ิตธมฺโม หลักทอง

๓/๙/๒๕๐๙ ๙/๕/๒๕๖๐
หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๕๑

พระณัฐพงษ์ รวิวณฺโณ พันธ์สุข

๑๒/๑/๒๕๔๐ ๑๑/๗/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๕๒

พระมังกร จารุวณฺโณ ศักดิสร้อย

์

๐๑/๐๖/๒๕๑๘

๓/๕/๒๕๕๙
อัมพามงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๕๓

พระสุขสันต์ ถาวโร ธรรมปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๒๓ ๒๑/๐๑/๒๕๕๕

ดุสิตาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๕๔

พระวานิช โชติโก จันทร์บัว

๐๑/๐๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ดุสิตาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙ / ๕๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๓๕๕

พระเสถียร สุจิตฺโต พันธุ์โบ

๐๑/๐๑/๒๕๑๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

บุญศรีมณีโคตร  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๕๖

พระวิรัช สารโท ขันจันทา

๐๘/๐๖/๒๕๓๒ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๕๗

พระณัฐดนัย พทฺธาโณ โพธิสาร

๒๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๕๘

พระอนันต์ อนนฺโท เลิศวิเชียร

๐๑/๐๕/๒๕๐๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๕๙

พระนิคม จกฺกวโร พันธ์เลิศ

๐๑/๐๕/๒๕๑๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๖๐
พระมารุต มหาวีโร มะลิหอม

๒๙/๑๐/๒๕๓๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๖๑

พระณัฐนันท์ ธมฺมทีโป พรมวิหาร

๑๑/๐๓/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๖๒

พระบุญจันทร์ ปภากโร เจริญชาติ

๐๕/๐๓/๒๕๑๓ ๐๖/๑๒/๒๕๕๗

ร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๖๓

พระอำคา อตฺถกาโม ถนอมบุญ

๓๐/๐๘/๒๕๑๓ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๖๔

สามเณรอาคม  จันทร์จริง

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

 ร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๖๕

พระบุญเพ็ง กตคุโณ กลางเมือง

๒๕/๐๓/๒๕๑๐ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๖๖

พระรัชไกร านวีโร สังขะวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๒๐ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๖๗

พระโสภา วิชฺชาธโร สิงหาศรี

๑๙/๐๕/๒๕๐๓ ๓๑/๐๑/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๖๘

พระวิชาญชัย เกสโร กลางเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๖๙

พระโชคอนันต์ ปวโร คงทน

๑๗/๐๓/๒๕๓๒ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สารภี  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๗๐
พระวัฒนะ อคฺคธมฺโม กุลโชติ

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐

สารภี  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๗๑

พระสาน ทีปโก สีนวน

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๑๐/๒๕๕๖

สิงห์ทอง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๗๒

พระอมรมิตร อภินนฺโท ภาพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สิงห์ทอง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๗๓

พระไชยพร ธมฺมกาโม ผิวขำ

๐๙/๐๖/๒๕๑๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สิงห์ทอง  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๗๔

พระสังวร อคฺคธมฺโม จันทร์บัว

๐๔/๑๒/๒๕๒๑ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

เสนาสนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๗๕

พระประดิษฐ์ อาจาโร มีธรรม

๖/๑๑/๒๔๙๔

๘/๒/๒๕๖๐
นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๗๖

พระส้มโอ จนฺทสาโร เจริญสุข

๒๓/๘/๒๕๓๖ ๑๙/๓/๒๕๖๐

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๗๗

พระสิทธิ สิริสาโร ร่าเริง

๑๑/๕/๒๕๓๗ ๑๙/๓/๒๕๖๐

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๗๘

พระฉัตรชัย สํวโร หลอดทอง

๓๐/๖/๒๕๓๘ ๑๙/๓/๒๕๖๐

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๗๙

พระยงยุทธ านวโร สำเภา

๓๑/๑/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๘๐
พระกิตติชัย ิตปฺุโ สิทธิถาวร

๑๙/๓/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๘๑

พระอนุรุจน์ จนฺทวํโส ชือตรง

่

๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๘๒

พระสุริยันต์ ถาวโร มึบุญ

๒๕/๒/๒๕๓๘

๙/๔/๒๕๖๐
นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๘๓

พระธนกฤต กนฺตวีโร เรียบร้อย

๒๕/๗/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๘๔

พระประสพทรัพย์ านุตฺตโร ทักทาย
๖/๙/๒๕๑๓

๔/๗/๒๕๖๐
นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๘๕

พระสายไหม ปภากโร อัคคะเพ็ชร

๙/๑๑/๒๕๐๘
๘/๗/๒๕๖๐

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๑๖๐/๑๓๘๖

พระยุทธยา จารุธมฺโม วานะวงศ์

๒๐/๓/๒๕๒๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๘๗

พระคมสัน จิรธมฺโม วงศ์สามารถ
๗/๘/๒๕๓๙ ๓/๐๖/๒๕๖๐

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๘๘

พระสัมพันธ์ ิตธมฺโม เกสร

๓/๑๑/๒๕๐๒ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๘๙

พระอดิศักดิ

์

เตชธมฺโม ผูกจันทร์

๑๐/๙/๒๕๓๒ ๑๔/๖/๒๕๖๐

ปานำคำเกิง

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๓๙๐
พระอดุลย์ ิติาโณ บุญญานุเคราะห์

๑๘/๙/๒๕๐๗
๕/๗/๒๕๖๐

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๙๑

พระอภอชาติ ธมฺมวโร บุญเจิม
๔/๙/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๙๒

พระสมชาย ธมฺมกุสโล บูรณะวังศิลา

๑๑/๓/๒๕๐๘
๖/๗/๒๕๖๐

ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๙๓

พระโต่ง ฉนฺทโก ศรีบุรมย์

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

๖/๗/๒๕๖๐
ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๙๔

พระหนูจันทร์ ถิรจิตฺโต วงศ์สามารถ

๒๔/๑๒/๒๕๑๑

๗/๗/๒๕๖๐
ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๙๕

พระปรีชา สุจิตฺโต วงศ์สามารถ

๑๓/๑/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๙๖

พระสุริยะ รกฺขิตธมฺโม บุญกอง

๗/๑๒/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๙๗

พระชิตวร อติวีโณ ประสานพันธ์

๑๘/๘/๒๕๒๔

๙/๗/๒๕๖๐
ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๙๘

พระอภิชา เตชปฺโ สิมาจารย์

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

๙/๗/๒๕๖๐
ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๓๙๙

พระนพรัช วชิราโณ พิลาวรรณ
๘/๙/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๖๐
ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๔๐๐
พระสายันต์ สิริปฺุโ ทับสีหา

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๖๐
ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๔๐๑
สามเณรศรสิทธิ

์

 บุญทัน

๒๕/๕/๒๕๔๕

 ปานำคำเกิง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๔๐๒
พระประยูธ อภิปฺุโ มุธรรม

๑/๑๐/๒๔๙๒ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ตำแย  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๐๓
พระนฤเบศร อุปวฑฺฒโน สมชาติ

๑๗/๕/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ตำแย  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๐๔
พระปติภัทร พฺรหฺมสโร บุญยิง

่

๑๔/๓/๒๕๒๒

๓/๗/๒๕๖๐
ตำแย  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๐๕
พระรัตนชัย ผลิโต นวนิย์

๒๔/๒/๒๕๓๗

๕/๖/๒๕๖๐
โนนค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๐๖
สามเณรอดิศักดิ

์

 สุระการ

๒๐/๒/๒๕๔๗

 โนนค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๐๗
สามเณรธนพล  โพธิทอง

์

๑๖/๕/๒๕๔๗

 โนนค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๐๘
สามเณรสมพร  สุดาชม

๒๔/๕/๒๕๔๗

 โนนค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๐๙
สามเณรชาติชาย  ผาแก้ว

๒๕/๕/๒๕๔๗

 โนนค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๑๐
สามเณรพงษ์ไพโรจน์  จันทรัตน์

๒๘/๙/๒๕๔๗

 โนนค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๑๑

สามเณรพายุภัทร  จันทจักร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 โนนค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๑๒

สามเณรจิรวัฒน์  เนตรปญจะ

๒๙/๓/๒๕๔๘

 โนนค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๑๓

สามเณรเจษฏา  ใหญ่ท้วม
๔/๔/๒๕๔๘

 โนนค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๑๔

สามเณรณัฐพงษ์  ชำนาญ

๑๖/๕/๒๕๔๘

 โนนค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๑๕

พระสุวิทย์ สุทฺธิจิตฺโต พานิชกุล
๒/๗/๒๕๓๙

๓/๒/๒๕๖๐
บ้านเปด  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๑๖

สามเณรอาทิตย์  สารักษ์

๒๗/๑/๒๕๔๕

 บ้านเปด  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๑๗

สามเณรจีระศักดิ

์

 มูลกสก

๒๐/๔/๒๕๔๗

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๑๘

สามเณรภานุมาศ  หมูนดี

๑๓/๕/๒๕๔๗

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๑๙

สามเณรพุทธิพงศ์  พิมกะพี

๑๐/๖/๒๕๔๗

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๒๐
สามเณรอนุชา  ไกรวิจารณ์

๒๓/๖/๒๕๔๗

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๒๑

สามเณรพิพัฒน์พล  กาญจนพัฒน์

๘/๑๐/๒๕๔๗

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๒๒

พระศุภกร ปสนฺนจิตฺโต เทศนา

๒๕/๑/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๒๓

พระศักดิชัย

์

ธมฺมกาโม อัมภาวัน
๗/๙/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๒๔

พระไผทเทพ ยสินฺธโร มีหิริ

๑๓/๓/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๔๒๕

พระกวีศิลป านธมฺโม ทางชอบ
๑/๖/๒๕๓๑

๔/๗/๒๕๖๐
หนองเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๒๖

พระอมร กนฺตจาโร สานนท์

๒๐/๑๒/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
หนองเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๒๗

สามเณรอภิสิทธิ

์

 เห็มภูมิ

๓๑/๗/๒๕๔๗

 หนองเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๒๘

สามเณรนฤเบสก์  นิยมสุข

๒๗/๔/๒๕๔๘

 หนองเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๒๙

พระณรงค์ ปภาโส หลักทอง

๐๕/๐๑/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนแดง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๓๐
พระนพชาติ เตชปฺโ เมืองซอง

๑๖/๐๙/๒๕๓๒
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

โนนรังน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๓๑

พระณัฐวัตร จนฺทปฺโ ทากุ

๓๐/๐๓/๒๕๑๙ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

โนนรังน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๓๒

พระชัชวาล มารชิโน มีระหงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๒๖
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๓๓

สามเณรวีระพล  มาฆะเชน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๓๔

สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ชายแดง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๓๕

สามเณรวสุพล  ธรรมสร

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๓๖

สามเณรชยากร  ราชอุ่น

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๓๗

สามเณรธนวัฒน์  พลหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๓๘

สามเณรอนันตสิทธิ

์

 น้อยสา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๓๙

สามเณรกิตติวินท์  สายสุด

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๔๐
สามเณรปฏิภาน  ชมพู

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๔๑

สามเณรธนวัฒน์  ขุมทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

 เวฬุวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๔๒

พระไชยวัฒน์ สุจิณฺโณ แก้วขาว

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

สว่างวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๔๓

พระภูชเนศ สนฺตจิตฺโต ลัทธิรมย์

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สว่างวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๔๔

พระณัฐพงษ์ สนฺตมโน สิงห์งาม

๑๒/๐๑/๒๕๓๔ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

สว่างวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๔๕

พระอภิชาต อภิชาโต แสงชาติ

๒๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

แสงไผ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๔๖

สามเณรพัทยา  คุณมี

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

 แสงไผ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๔๗

สามเณรธนาวุฒิ  แก้วชิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 แสงไผ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๔๘

พระอังคาร าณวีโร อ่อนมิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๐๓
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

เหล่าค้อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๔๙

พระพานุวัฒน์ นนฺทสาโร แดงอุไร

๒๓/๐๖/๒๕๒๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ดอนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๕๐
พระอภิสิทธิ

์

จนฺทปฺโ บุญโยธา

๒๖/๐๔/๒๕๒๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๕๑

พระธนเดช จนฺทสุทฺโธ สิงห์ปญญา

๒๕/๐๙/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๕๒

พระอาจหาญ อโนมปฺโ อบกลิน

่

๑๙/๐๙/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๕๓

พระวันเฉลิม อตฺตทีโป จันทร์เขียว

๐๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๕๔

พระอุทัย อมโร บัวทอง

๒๒/๐๖/๒๕๑๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๕

โนนสีมา  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๕๕

พระสุข สนฺตกาโย ทวีรักษ์

๐๗/๑๒/๒๔๙๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

โนนสีมา  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๕๖

พระมุกดา เหมวณฺโณ เห็มภาค

๑๕/๐๑/๒๕๑๖ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนสีมา  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๕๗

พระอัฐวุฒิ อคฺคธมฺโม พูลพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

บ้านก่อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๕๘

พระสุรพงศ์ สุภทฺโท บุตรน้อย

๑๘/๐๗/๒๕๔๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

บ้านก่อ  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๕๙

พระอศิรา ปฺาวโร ว่องไว

๒๘/๐๑/๒๕๓๖
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านคึห์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๔๖๐
พระยุทธนา ปยธมฺโม ขุนแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านคึห์  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๖๑

พระสังวร โชติปฺโ มาอาษา

๑๗/๑๐/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านคึห์  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๖๒

พระเจษฎา ธมฺมปาโล ศุภเสถียร

๑๕/๐๗/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านคึห์  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๖๓

พระเผด็จศึก วิจาโร แสนุวงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๐๕ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๖๔

พระวทัญู อาทโร ศิริพานทอง

๐๙/๐๗/๒๕๒๔ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๖๕

พระเสรี ติสฺสโร ศิระพรหม

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๘/๒๕๖๐

ปาวิเวก  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๖๖

พระนรินทร์ กิตฺติวุฑฺโฒ ตะประชุม

๐๒/๐๔/๒๕๒๒ ๐๘/๐๖/๒๕๔๒

หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๖๗

สามเณรศุภมิตร  สมคิด

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๖๘

สามเณรธนากร  ซอนภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๖๙

สามเณรประกาย  อุปรา

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๗๐
สามเณรกฤษฎา  บุญประสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๗๑

สามเณรอติรุจ  เมาหวล

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๗๒

สามเณรเอกลักษ์  พวงจำปา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๗๓

สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 โพธิเกตุ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๗๔

สามเณรปยะนัฐ  สืบอ้วน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๗๕

สามเณรสุภาวัตร  บุษบา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๗๖

สามเณรธีระวัฒน์  ปลืมหอม

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๗๗

สามเณรกรณพัฒน์  บับพาน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๗๘

สามเณรโกวิทย์  วนานิวาต

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๗๙

สามเณรอภิชิต  คล่องแคล่ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๘๐
สามเณรศุภลักษณ์  บุญพูล

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๘๑

สามเณรศักดินา  พันธ์เชือ

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๘๒

สามเณรจีระศักดิ

์

 บุญจูง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๘๓

สามเณรพงศภัค  ครองยุติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๘๔

สามเณรวสันต์  อบอุ่น

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๘๕

สามเณรไพโรจน์  ชัชวาลวงศ์บุญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๘๖

สามเณรกฤษฎา  มะลิพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๘๗

สามเณรสุประดิษฐ์  ทองแพรว

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๘๘

สามเณรณัฐสิทธิ

์

 เสนะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๘๙

สามเณรนันทวุฒิ  แสงมณี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๙๐
สามเณรธวัชชัย  พรหมชาติ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๙๑

สามเณรปารเมศ  ชาวสวย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๙๒

สามเณรกับตัน  บับพาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๙๓

สามเณรพัฒนพงษ์  ศรแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๙๔

สามเณรณัฐพล  ชืนชม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓ / ๕๗
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อบ ๔๑๖๐/๑๔๙๕

สามเณรณัฐนนท์  ชืนชม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๙๖

สามเณรนราธิป  ฝาระมี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๙๗

สามเณรธีรายุทธ  ปญญานาง

๒๙/๒/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๙๘

สามเณรธีระศักดิ

์

 สุวรรณพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๔๙๙

สามเณรอดุลย์ทรัพย์  เสนาช่วย

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๐๐
สามเณรณรงค์ชัย  เชือไชย

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๐๑
สามเณรนาธานเอ็ดมันส์  นาคใหญ่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๐๒
สามเณรชัยยันต์  หมืนออก

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๐๓
สามเณรเจษฎา  นางาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๐๔
สามเณรปยพงษ์  บุญคง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๐๕
สามเณรนิติพงษ์  ศรีพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๐๖
สามเณรรณกฤต  ขวัญอ่อน

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๐๗
สามเณรภาณุพงศ์  สุดเพียร

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๐๘
สามเณรธวัชชัย  สมนึก

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๐๙
สามเณรญาณวุฒิ  มะปรางค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๑๐
สามเณรอนุพงศ์  ขุวงษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๑๑

สามเณรสรวุฒิ  ศรีโคตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๑๒

สามเณรรพีภัทร  นางาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๑๓

สามเณรภานุวัฒน์  สุดสิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๑๔

สามเณรอทิรักษ์  หาศาสตร์ศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๑๕

สามเณรศิริมงคลศักดิ

์

 เมืองจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๑๖

สามเณรอนุพงศ์  อินทร์ตา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๑๗

สามเณรวงศกร  นิตแสวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๑๘

สามเณรภูวดล  ดาเชิงเขา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๑๙

สามเณรกรวีร์  นวลแสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๒๐
สามเณรพงศธร  ทิมินกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๒๑

สามเณรไชยวัฒน์  โคตรอ่อน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๒๒

สามเณรพสิษฐ์  ชูใจ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๒๓

สามเณรธนกร  วรรณเสน

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๒๔

สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 รัตนวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๒๕

สามเณรนครินทร์  นนเทศา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๒๖

สามเณรธนกฤต  สุดสังข์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๒๗

สามเณรคามิน  มัครมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๒๘

สามเณรรติ  เพ็งพุด

๒๖/๐๘/๒๕๕๑

 หนองขุ่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๒๙

พระมงคล มงฺคลคุโณ จินดาศรี

๒๒/๑๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

หนองไข่นก  
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อบ ๔๑๖๐/๑๕๓๐
พระหงษ์ทอง ธมฺมคุตฺโต วิระคุณ

๑๒/๑๐/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองไข่นก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๓๑

พระสนิท สทฺธสีโล บุตรน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๓๓
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองไข่นก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๓๒

พระสุริยัน ติกฺขปฺโ สิงห์ขันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไข่นก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๓๓

พระสาคร อภิปุณฺโณ คูณมี

๑๗/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไข่นก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๓๔

พระชัยวัฒน์ อานนฺโท เชือแสน

้

๒๔/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไข่นก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๓๕

พระวุฒิไกร โชติปฺโ สัจธรรม

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไข่นก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๓๖

พระสุปญญา สุปฺโ พิพัฒกุล

๒๔/๑๐/๒๕๑๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๓๗

สามเณรเอกราช  สิงห์คู่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๓๘

สามเณรชัชวาล  หลักทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 หนองสองห้อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๓๙

พระมงคลทิวัตถ์ านธมฺโม จินดาวัลย์
๔/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๔๐
พระสุทัศน์ มหาปฺโ มะหังสา

๙/๑๐/๒๕๒๗ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๔๑

พระธีรวุฒิ อคฺควโร ศรีนอก

๑๔/๑๐/๒๕๒๗ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๔๒

พระบุญมี กนฺตธมฺโม พระคุระ

๒๐/๑๑/๒๕๓๒
๒๘/๖/๒๕๖๐

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๔๓

พระณัฐพล สุวณฺโณ วงศ์ขาว

๒๓/๘/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๔๔

พระณัฐดนัย สุวโจ ชะลูด

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๔๕

พระณัฐวุฒิ อาสโภ อุสกุล

๑๒/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๔๖

พระพิเชษฐ จิตฺตคุตฺโต ทวาระคาม

๑๓/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๔๗

พระวิโรจน์ ผาสุโก โพทวี

๒๑/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๔๘

สามเณรธนพล  คงคำดี

๒๔/๖/๒๕๔๗

 ดุมใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๔๙

พระใหม่ ปยุตฺโต ศรัทธาพันธ์

๒๘/๓/๒๕๐๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองหลัก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๕๐
พระวิศัลย์ กิตฺติโก หักหาญ

๑๘/๑๒/๒๕๒๑

๑๒/๔/๒๕๖๐

หนองหลัก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๕๑

พระนันทวุฒิ ิตวฑฺฒโน กลัวผิด

๑๖/๒/๒๕๑๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หนองหลัก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๕๒

พระบุญศรี สุภทฺโท เสนาะพิณ

๑๕/๗/๒๕๐๓
๓/๖/๒๕๖๐

หนองหลัก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๕๓

พระปฏิภาณภิณ กิตฺติปฺโ ไหว้พรม
๔/๗/๒๕๒๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองหลัก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๕๔

พระอภิสิทธิ

์

ปยุตฺโต บุญงาม

๒๐/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

หนองหลัก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๕๕

สามเณรปญญา  ราชมาลี

๑๕/๓/๒๕๔๗

 หนองหลัก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๕๖

สามเณรบุญทวี  ยอดวงษา

๑๗/๖/๒๕๔๗

 หนองหลัก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๕๗

สามเณรวรพล  เพ็งแจ่ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 หนองหลัก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๕๘

พระถาวร ปสนฺโน นิยมสุข

๒๕/๑๒/๒๕๐๓
๒๒/๗/๒๕๕๖

เหล่าข้าว  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๕๙

พระไพฑูรย์ อธิวโร ฝอยทอง

๒๒/๒/๒๕๒๓
๖/๗/๒๕๕๗

เหล่าข้าว  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๖๐
พระสัมฤทธิ

์

พฺรหฺมิโก สีทาบุตร

๑๙/๑๑/๒๔๙๐

๒/๗/๒๕๕๘
เหล่าข้าว  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๖๑

พระสมาน ธมฺมจารี การะเกษ
๒/๗/๒๔๘๒ ๒/๕/๒๕๕๙

เหล่าข้าว  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๖๒

พระประสิทธิ

์

ทานรโต สายสัน

้

๑๐/๔/๒๕๐๘
๑/๑/๒๕๖๐

เหล่าข้าว  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๖๓

พระจำรัส ปภาโส ตันสิงห์

๒๕/๔/๒๕๐๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

เหล่าข้าว  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๖๔

พระมีชัย ชยธมฺโม ฝอยทอง

๒๗/๖/๒๕๒๑
๑๐/๖/๒๕๖๐

เหล่าข้าว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕ / ๕๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๕๖๕

พระทองแรก สุวณฺโณ ศรีทน
๑/๘/๒๔๘๗

๒/๗/๒๕๖๐
เหล่าข้าว  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๖๖

พระแสวงหา ขนฺธสโร แก้วสุข
๓/๑/๒๕๐๙ ๒/๗/๒๕๖๐

เหล่าข้าว  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๖๗

พระดุลพินิจ ธมฺมทีโป แก้วสุข
๕/๒/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐

เหล่าข้าว  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๖๘

สามเณรวสันต์  บุญอบ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

 ชลธาร  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๖๙

สามเณรไชยวัฒน์  บุญเนตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 ท่าลาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๗๐
สามเณรสมประสงค์  ทองอำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 ท่าลาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๗๑

สามเณรตรีบูรณ์  คำพล

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

 ท่าลาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๗๒

สามเณรนิธิกร  วังราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 สะอาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๗๓

สามเณรภาคภูมิ  พงศ์วัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

 แต้เก่า  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๗๔

พระวัฒนา วรสทฺโธ ปลืมจิตร

้

๒๓/๐๘/๒๕๓๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นาขมิน

้

 

อบ ๔๑๖๐/๑๕๗๕

พระอดิศักดิ

์

สุมงฺคโล ลารบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นาขมิน

้

 

อบ ๔๑๖๐/๑๕๗๖

พระวุฒิชัย ธมฺมจาโร ศรีคำ

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นาขมิน

้

 

อบ ๔๑๖๐/๑๕๗๗

พระทศพล โอภาโส ทองเถาว์

๒๘/๐๑/๒๕๑๑ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

นาไผ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๗๘

พระสากล สุภทฺโท สกุลจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๒๗ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

บ้านดูน  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๗๙

พระศักดิดา

์

ปฺาวโร นามเจริญ

๒๖/๐๖/๒๕๑๘ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

บ้านแสง  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๘๐
พระสิงขร จนฺทปฺโ สาระษี

๒๒/๐๔/๒๕๒๐ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

ปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๘๑

พระบุญมา ธมฺมปาโล วงษาชัย

๒๐/๐๔/๒๔๙๒ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๘๒

พระอัครเทพ านวโร สารักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๑๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

โพนเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๘๓

พระศตนันทน์ สุเมโธ สิมมา

๐๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มงคลนอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๘๔

พระกฤษฎา โกสโล บำรุงศิลป

๑๐/๑๒/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มงคลนอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๘๕

สามเณรมนตรี  โคตรแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 มงคลนอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๘๖

สามเณรเรวะตะ  อุ่นจิตร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

 มงคลนอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๘๗

สามเณรณัฐวุฒิ  คุณพรหม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

 มงคลใน  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๘๘

สามเณรนัฒฒวุฒิ  ปตตะวงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 มงคลใน  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๘๙

สามเณรสกรรจ์  พิมพ์งาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 มงคลใน  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๙๐
สามเณรภูริน  วรรณคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 มงคลใน  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๙๑

พระทองสุข อธิจิตฺโต สิงห์บัว

๐๖/๐๒/๒๔๙๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๗

กุดระงุม  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๙๒

พระสถาพร นนฺทสาโร แนนดี

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๑/๐๕/๒๕๖๐

กุดระงุม  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๙๓

พระสุรพล สุทฺธสีโล หิมะคุณ

๑๑/๐๔/๒๕๑๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดระงุม  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๙๔

พระลำไพ สุมงฺคโล ชินภาด

๑๔/๐๖/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดระงุม  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๙๕

พระธิติพงศ์ เปมสีโล ศาลาทอง

๑๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดระงุม  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๙๖

พระธนวัฒน์ วฑฺฒโน บุดดี

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดระงุม  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๙๗

พระธวัชชัย สีลเตโช สมแพง

๑๙/๐๘/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดระงุม  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๙๘

พระพงษ์สิทธิ

์

วิฑูโร สมแพง

๒๐/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดระงุม  

อบ ๔๑๖๐/๑๕๙๙

พระวุฒิชัย ธมฺมาวุฑฺโฒ กุลทะโสม

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดระงุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖ / ๕๗

้
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อบ ๔๑๖๐/๑๖๐๐
พระศรายุทธ าณธีโร เชือสอาด

้

๑๙/๙/๒๕๓๘

๕/๘/๒๕๖๐
เกษตรพัฒนา  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๐๑
พระชนะพล ขนฺติวโร มวลสุข

๑๓/๐๗/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เก่าน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๐๒
พระธนาธิป จกฺกวโร โคตบุดดี

๒/๐๗/๒๕๓๙ ๖/๐๗/๒๕๖๐

ขัวไม้แก่น  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๐๓
พระธีรวัฒน์ อธิปฺโ ณรงค์ษร

๒๗/๕/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คำขวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๐๔
พระไกรระวี อนุตฺตโร พันสถิตย์

๓/๑๒/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คูสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๐๕
พระอนุ อาจาโร สิงหเดช

๒๓/๐๒/๒๕๑๘ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

คูสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๐๖
พระจักรีวุธ อนุตฺตโร ณรงค์แสง

๒๕/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จังกาจิตต์  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๐๗
พระวุฒิชัย ชุตินฺธโร บุรีพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จังกาจิตต์  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๐๘
พระศิวานนท์ ภูริปฺโ ดาดำดวน

๐๕/๐๙/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จังกาจิตต์  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๐๙
พระวิทยา จนฺทสาโร คขรักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ดอนกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๑๐
พระธนิพล อนุตฺตโร จันทน์เทศ

๐๔/๑๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนกลาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๑๑

พระสมภพ พุทฺธิพโล พรหมสาขา

๑๓/๑/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๗

ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๑๒

พระวิทยา ชุตินฺธโร สอนเพชร
๘/๓/๒๕๓๗

๒๕//๒๕๖๐
ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๑๓

พระชัชวาล จารุวณฺโณ ศรีแก้ว

๑๒/๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๑๔

พระอุไร ขนฺติวโร ยิงรัมย์

่

๑๒/๑/๒๕๒๒

๗/๗/๒๕๖๐
ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๑๕

สามเณรมนตรี  กุลไชย

๑๑/๖/๒๕๔๖

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๑๖

สามเณรทินกร  แสนคูณ

๓/๑๐/๒๕๔๖

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๑๗

สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 จันทะรัตน์
๘/๑/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๑๘

สามเณรนครินทร์  คำมัน

๒๑/๑/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๑๙

สามเณรอาทิตย์  ศรีแก้ว

๑๑/๒/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๒๐
สามเณรพุฒิพงษ์  ชูญาติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๒๑

สามเณรทศพร  สอนคำหาร
๗/๒/๒๕๔๙

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๒๒

สามเณรนันทวัฒน์  สัตตารัมย์

๒๔/๕/๒๕๔๙

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๒๓

สามเณรไมตรี  ศรีสุข
๘/๖/๒๕๔๙

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๒๔

สามเณรณัฐพล  แพงจักร
๘/๙/๒๕๔๙

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๒๕

สามเณรทานตวรรณ  ชัชวาล

๘/๑๒/๒๕๔๙

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๒๖

สามเณรไกรวิชญ์  สุปะเท

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๒๗

สามเณรบริบูรณ์  มีพันธ์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๒๘

สามเณรธันวา  ฉุยฉาย

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๒๙

สามเณรรุจน์  ภูแช่มโชติ

๑๓/๓/๒๕๕๑

 ดอนชาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๓๐
พระสวัสดิ

์

ฉนฺทโก มาลาสาย

๒๒/๕/๒๔๙๙ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ท่าลาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๓๑

พระหนูสิน จนฺทสาโร จำปาสา
๙/๔/๒๕๑๗ ๒๓/๖/๒๕๖๐

ท่าลาด  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๓๒

พระวุฒิไกร สนฺติกโร ก้อนคำมา
๔/๘/๒๕๓๘ ๒๗/๕/๒๕๖๐

ท่าหลวง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๓๓

พระโกวิทย์ เตชธมฺโม พลพันธ์

๑๐/๐๔/๒๔๘๒ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๓๔

พระธวัชชัย าณวุฑฺโฒ วิษาพรม

๒๓/๐๓/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเกษม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๖๓๕

พระสมัย อกิฺจโน อนุภาษา

๒๘/๐๙/๒๕๑๒
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

นาพิมาน  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๓๖

พระเด่น ปฺาธโร ชาชุมพร
๗/๔/๒๕๒๐ ๒/๗/๒๕๖๐

นำเทียง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๖๓๗

พระนฤนาท ธนปฺโ สมอินทร์
๗/๙/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐

นำเทียง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๖๓๘

พระธวัชชัย ชยธมฺโม โทถม

๑๔/๗/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
โนนเค็ง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๓๙

สามเณรพิสุทธิศักดิ

์ ์

 นิชำนาญ
๖/๓/๒๕๔๖

 โนนเค็ง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๔๐
พระสุริยา กตสาโร แสนดี

๒๔/๒/๒๕๓๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

โนนจิก  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๔๑

พระชินวัตร อิสฺสโร มุงคุณพรม

๒๕/๖/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๖๐

โนนจิก  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๔๒

พระไกรสร สุธมฺโม โคตธาริน

๑๗/๙/๒๕๓๖ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โนนจิก  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๔๓

พระจิรายุทธ จารุวณฺโณ สาคร

๒๑/๖/๒๕๓๗ ๒๕/๓/๒๕๖๐

โนนทราย  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๔๔

พระสังวาล อตฺตสาโร ไกรศรีทุม

๑๒/๕/๒๕๒๙

๔/๗/๒๕๖๐
โนนทราย  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๔๕

พระนัฐวัฒน์ อคฺคธมฺโม ประสพศิลป

๓๐/๓/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

โนนทราย  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๔๖

พระอธิวัฒน์ ขนฺติโก อัมภรัตน์

๒๙/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โนนบอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๔๗

พระทศพล รกฺขิตธมฺโม จำปาจันทร์

๑๙/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โนนบอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๔๘

พระธนัฐชัย กิตฺติาโณ ศรชัย
๕/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โนนบอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๔๙

สามเณรพงษ์เทพ  โพศาราช

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 โนนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๕๐
สามเณรโกสินทร์  พินิจกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

 โนนใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๕๑

พระวิบูลย์ ยติกโร สิงคา

๒๓/๑๑/๒๕๒๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านแค  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๕๒

พระกิตติกวิน อภินนฺโท จำปาจันทร์

๒๓/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

บ้านถ่อน  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๕๓

พระนัทธี อินฺทาโณ ฉัตรสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านยาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๕๔

พระพิพัฒน์มงคล ขนฺติสมฺปนฺโน หมืนสุข

่

๑๒/๑๑/๒๕๒๒

๙/๒/๒๕๕๙
บุ่งหวาย  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๕๕

พระบรรจง อตฺถกาโร อินทร์ลี
๙/๙/๒๕๑๖ ๑๙/๖/๒๕๖๐

บุ่งหวาย  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๕๖

พระพงศธร กตธมฺโม เพลพกุล

๑๓/๙/๒๕๐๑
๕/๗/๒๕๖๐

บุ่งหวาย  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๕๗

พระปรทวน สิริปฺโ มลเทียรอาจ

๑๖/๓/๒๕๒๗

๕/๗/๒๕๖๐
บุ่งหวาย  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๕๘

พระบรรจง สิริวโร วงษาเลิศ

๐๔/๐๓/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

บูรพาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๕๙

พระทัตพล จนฺทสาโร สิงห์คง

๑๔/๗/๒๕๑๓
๒๐/๑/๒๕๖๐

ปาเกษตร  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๖๐
พระจตุรงค์ ติกฺขวีโร เอกนิตย์

๙/๒/๒๕๓๓ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ปาเกษตร  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๖๑

พระจิรายุทธ เขมจาโร คำคูณ

๑๓/๑/๒๕๔๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ปาเกษตร  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๖๒

พระณรงค์ กิตฺติคุโณ บุญคำ

๒๐/๘/๒๕๐๔
๗/๗/๒๕๖๐

ปาเกษตร  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๖๓

พระไกรลาส กนฺตสีโล วงษีแก้ว

๒๒/๕/๒๕๒๑

๗/๗/๒๕๖๐
ปาเกษตร  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๖๔

พระบรรพชิต ขนฺติธโร ชัยชุมพล
๕/๘/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
ปาเกษตร  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๖๕

สามเณรณัฐกฤต  โพธิชัย

์

๒๑/๕/๒๕๔๖

 ปาเกษตร  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๖๖

พระเกริก ขนฺติธโร พิมพลีชัย

๕/๑๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาพูนสิน  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๖๗

พระจิตชณะ อธิปฺโ ไชยโอชะ
๒/๒/๒๕๑๒ ๒๑/๔/๒๕๖๐

ผาสุการาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๖๘

พระพงษธร ติกฺขวีโร เนียนอุ้น

๒๔/๘/๒๕๓๔

๑/๖/๒๕๖๐
ผาสุการาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๖๙

พระตรีเพชร สาทโร สมสิทธิ

์

๕/๕/๒๕๓๒ ๓/๗/๒๕๖๐
ผาสุการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘ / ๕๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๖๗๐
สามเณรธีระศักดิ

์

 พรสมชัย

๑๙/๔/๒๕๔๗

 ผาสุการาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๗๑

สามเณรธวัชชัย  วันนารี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 ผาสุการาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๗๒

สามเณรณาฤทธิ

์

 โพธิทอง

์

๓๐/๓/๒๕๔๘

 ผาสุการาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๗๓

พระสมาธิ สนฺตมโน จันทร์ทัด

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๖๗๔

พระศรีวิลาส ติสฺสโร เกือกูล

้

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๖๗๕

พระทนงศักดิ

์

จิตฺตสํวโร ดำพะธิก

๗/๑๐/๒๕๒๙ ๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๖๗๖

พระกิตติกร เตชธมฺโม ขันทะวัตร

๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๖๗๗

พระวันนา สิริวณฺโณ มณีบุญ
๔/๕/๒๔๘๘ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๗๘

พระสิทธิชัย ปฺาวโร ศิริธรรม

๓/๑๐/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๗๙

พระศิริชัย จารุวณฺโณ มาลาสาย
๒/๔/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๘๐
พระวัชพล กนฺตธมฺโม ก้านทอง

๒๘/๑๐/๒๕๓๔

๘/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๘๑

สามเณรธีรภัทร  ญวนที

๒๗/๗/๒๕๔๗

 วรรณวารี  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๘๒

พระก้าน สุขกาโม บุญช่วย

๐๖/๐๕/๒๕๒๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วังกางฮุง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๘๓

พระปฎิมากรณ์ อาภากโร เงาสุข

๒๕/๐๑/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วังกางฮุง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๘๔

พระสรยุทธ วิสารโท อุดมสาย

๒๕/๐๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วังกางฮุง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๘๕

พระสมรส ปฺุกาโม ทุมมาเกตุ

๑๕/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วังยาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๘๖

พระสุภกิจ สุขกาโม จันทวี

๑๔/๒/๒๕๔๐
๙/๗/๒๕๖๐

วังยาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๘๗

สามเณรศราวุฒิ  ดาวประสงค์
๙/๕/๒๕๔๖

 วังยาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๘๘

สามเณรสันติ  จันทวี

๓๑/๗/๒๕๕๐

 วังยาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๘๙

พระฉัตรชัย กิตฺติาโน พูลสมบัติ

๑๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๙๐
พระมงคล จิรสีโล นครศรี

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๙๑

สามเณรปริญญา  วิเศษ

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๙๒

สามเณรมฤคราช  วรรณวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๙๓

สามเณรรัตติกาล  วัลลีย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๙๔

สามเณรโยธิน  อุทุมพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๙๕

สามเณรวรายุส  วัฒนากลาง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๙๖

สามเณรวันชัย  พัวแดง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๙๗

สามเณรศักดิบัณฑิตย์

์

 พินิจมนตรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๙๘

สามเณรกิตติศักดิ

์

 กิจไร่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๖๙๙

สามเณรประกายสิทธิ

์

 บุลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๐๐
สามเณรคมวุธ  ตะระบุตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๐๑
สามเณรธีระยุทธ  จำปาหอม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๐๒
สามเณรปฏิพัทธ์  สมพะวัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๐๓
สามเณรณรงค์  คำโยธา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๐๔
สามเณรนภสินธุ์  บุญไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 วารินทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๗๐๕
สามเณรฉัตรทิพากร  สิงห์ทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๐๖
สามเณรเทพประทาน  ทาอ่อน

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๐๗
สามเณรทินภัทร์  ไชยเพรช

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๐๘
สามเณรจักรพล  จันทะนิด

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๐๙
สามเณรชาคริต  คำมานิตย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๑๐
สามเณรสุทธิพงษ์  จันทวงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๑๑

สามเณรวุฒิชัย  ศรีอรุณ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๑๒

สามเณรนิติกร  ทองคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๑๓

สามเณรชาตรี  เพ็งลี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

 วารินทราราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๑๔

พระวิชาญ ปยธมฺโม วรรกาล
๖/๗/๒๕๑๐ ๓/๑๑/๒๕๖๐

ศรีษะกระบือ  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๑๕

พระพิทักษ์ ภูริจิตฺโต ถูกธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สมบูรณาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๑๖

พระอนันต์ จนฺทธมฺโม พรมบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สมบูรณาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๑๗

พระพิชิต ขนฺติธโร พรมบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สมบูรณาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๑๘

พระสมาน อิสฺสโร ดำพะธิก

๒๓/๑๑/๒๕๑๒

๗/๐๖/๒๕๖๐

สร้างขุนศรี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๑๙

พระวุฒิชัย ติขิโณ ประสานทอง

๔/๑๒/๒๕๓๖
๔/๐๗/๒๕๖๐

สร้างเม็ก  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๒๐
พระพงศ์ภัค เขมปฺโ คงมัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๐
๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองกินเพล  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๒๑

สามเณรณัฐพงษ์  สิทธิศร

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 หนองกินเพล  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๒๒

สามเณรสุธิวัฒน์  พงค์วิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

 หนองกินเพล  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๒๓

พระคำแพง สุขกาโม ประเคนลี

๐๔/๐๔/๒๕๑๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๒๔

พระหวัน รกฺขิตธมฺโม ทัศนารักษ์

๒๕/๐๓/๒๕๐๗ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๒๕

พระสุธี สีลเตโช อินทศร

๑๓/๐๔/๒๕๓๓
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๒๖

พระจรัญ จิตฺตทนฺโต พุฒพวง

๐๕/๐๗/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๒๗

พระไชยา สิริธโร วรรณประภา

๑๙/๐๔/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๒๘

พระสันทัด วณฺณยุตฺโต เจริญวัย

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๒๙

พระบุญทัน กนฺตวณฺโณ ศรีภา

๒๐/๐๖/๒๕๒๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๓๐
พระเอกชัย ปฺาวฑฺฒโก ร่มโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๓๑

พระสุริยา สุทฺธิปภาโส แพงสีแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๓๒

พระทองลอน มหาสติปฺโ สีแสงจัน

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๑/๒๕๕๖

หนองปาพง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๓๓

พระปรัชชญา ชุติปฺโ ประคองใจ

๑๘/๐๓/๒๕๒๙ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

หนองปาพง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๓๔

พระศิรโรจ ปยธมฺโม
เลาหอภิชสญโชติ

๐๗/๐๖/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๐

หนองปาพง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๓๕

พระปฐวี เขมวีโร พรหมประดิษฐ์

๑๐/๐๙/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองปาพง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๓๖

พระปรีดา สีลสํวโร อุ่นอุดม

๒๐/๑๑/๒๕๑๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองปาพง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๓๗

พระณัฎฐากร านุตฺตโร หนุมาศ

๒๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองปาพง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๓๘

พระธนายุทธ วชิราโณ เลิศเอกธรรม

๑๕/๐๑/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองปาพง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๓๙

พระอดิศักดิ

์

าตุกาโม ธานี

๒๐/๐๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๗๔๐
พระธนดล จารุธมฺโม จำปาสา

๒๑/๕/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๔๑

พระสมชาย อติสทฺโท บุราไกร

๓๑/๘/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ห่องชัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๔๒

พระพีรวัส อภินนฺโท โพธิยิม

์ ้

๓๐/๓/๒๕๔๐ ๑๑/๗/๒๕๖๐

หาดสวนสุข  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๔๓

พระทองอินทร์ จิตฺตกาโร จันทร์ตรี
๒/๔/๒๕๑๑ ๔/๑/๒๕๖๐

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๔๔

พระณรงค์ ขนฺติสาโร หงษ์วงศ์

๒๕/๑/๒๕๒๕
๑๐/๑/๒๕๖๐

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๔๕

พระสังวาล วิริโย ไพทูลพิม

๔/๑๑/๒๕๓๕

๒/๓/๒๕๖๐
ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๔๖

พระเกียรติศักดิ

์

สนฺติกโร เจือจาน

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

๑๕/๖/๒๕๖๐

ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๔๗

พระวัชรินทร์ ิตทินฺโน ยอดทอง

๒๓/๑๑/๒๕๒๐

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๔๘

พระเสรี อตฺถกาโร เงินงอก

๒๒/๔/๒๕๒๒

๖/๗/๒๕๖๐
ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๔๙

พระธีร์ธวัช าณเตโช ขมินทอง

้

๑๑/๗/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๕๐
พระจักรพันธ์ จิตฺตทนฺโต สีแสด

๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๓/๒๕๖๐

แก้วรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๕๑

พระปญญา สิริปฺโ วงมาเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

แก้วรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๕๒

พระธนพล ติสฺสโร วามะเกตุ

๑๐/๒/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

แก้วรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๕๓

สามเณรศิริพงษ์  เรือนแสน

๑๙/๑/๒๕๔๔

 แก้วรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๕๔

สามเณรเสกสรร  ภูมิแสง

๓๑/๓/๒๕๔๗

 แก้วรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๕๕

สามเณรณัฐกิตติ

์

 ยาสา
๔/๖/๒๕๔๗

 แก้วรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๕๖

สามเณรภานุเดช  พาลีกัณฑ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

 แก้วรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๕๗

พระสำราญ สิริปฺุโ ภูอ่อน

๒๓/๐๓/๒๕๐๑ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

คลองสำราญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๕๘

สามเณรจักรินทร์  ผาหยาด

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 จอมศรี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๕๙

สามเณรอนุพงษ์  แสนศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

 จอมศรี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๖๐
สามเณรวุฒิชัย  เชือเมฆ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

 จอมศรี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๖๑

สามเณรประกายเพชร  ทวีชาติ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

 จอมศรี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๖๒

พระกฤษฎา เตชธมฺโม หอมนวล

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

๑/๐๕/๒๕๖๐

แจ้งสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๖๓

พระเอกอรุณ อริโย พวงลาภ

๗/๑๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ไชยมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๖๔

พระธรรพ์ณธร าณฉนฺโท บุญลาด

๒๖/๑๑/๒๕๒๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ไชยมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๖๕

พระวัฒนา ฉฬภิฺโ แสนอ้วน
๒/๘/๒๕๓๗ ๑๖/๔/๒๕๖๐

ไชยมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๖๖

สามเณรสุวิจักขณ์  แสนสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 ไชยมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๖๗

สามเณรวีรยุทธ  สิงหธรรม

๓๐/๔/๒๕๔๗

 ไชยมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๖๘

สามเณรอิทธิพล  มูลศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 ไชยมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๖๙

สามเณรภูวเดช  กันยามา

๑๓/๖/๒๕๔๗

 เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๗๗๐
พระเอนก สีลเตโช รักษาวงษ์

๑๐/๑/๒๕๑๑ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ธาตุรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๗๑

พระสุทธินันท์ จารุวณฺโณ ศรีบุระ

๒๙/๐๘/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ธาตุรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๗๒

พระไชยันต์ อภิปฺุโ จันทะหาร

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐

นาทอย  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๗๓

สามเณรวุฒิไกร  เวชศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๗๗๔

สามเณรธนากร  เจริญพงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

 นาโพธิน้อย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๗๗๕

สามเณรศราวุฒิ  มูลทองสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๗๗๖

สามเณรบุญญารักษ์  จันสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๗๗๗

สามเณรจิตภัทร  บุญรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๗๗๘

สามเณรวัชระ  บุญหาญ
๖/๖/๒๕๔๐

 นาเวียง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๗๙

พระบุญมี วิสุทฺโธ จินา

๓๐/๑๐/๒๕๑๗ ๐๘/๐๒/๒๕๕๗

โนนสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๘๐
พระรุ่งเพชร รกฺขิตธมฺโม ศรีหาธรรม

๒๒/๐๔/๒๕๑๓
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

โนนสวาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๘๑

พระธวิช สุวณฺโณ ผากำ

๑๔/๒/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บ้านตาแหลว  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๘๒

สามเณรปยะวัตร  พรมราช

๑๙/๒/๒๕๔๔

 บ้านสิม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๘๓

สามเณรปณชัย  แก้วดี

๕/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านสิม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๘๔

พระไพศาล านกโร ศุภรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๓๐ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ปาทุ่งบุญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๘๕

พระวุฒิชัย นาควโร ทองแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๑๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ปาทุ่งบุญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๘๖

พระเหรียญชัย ิตกาโร บุรุดภัคดี
๙/๘/๒๕๑๓ ๒/๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๘๗

สามเณรภาคภูมิ  โสภาพ
๒/๑/๒๕๔๖

 โพธาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๘๘

สามเณรณัฐพล  อาจหาญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

 โพธิตาก

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๗๘๙

พระยุทธพงษ์ ยติกโร พร้อมสุข

๑๔/๖/๒๕๓๒ ๒๓/๔/๒๕๖๐

มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๙๐
สามเณรสราวุฒิ  พงษ์ภูธร

๑๗/๒/๒๕๔๗

 มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๙๑

สามเณรเตชสิทธิ

์

 ท่าดี
๘/๖/๒๕๔๗

 มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๙๒

สามเณรสรายุทร  แจ้งจิตร
๓/๖/๒๕๔๘

 มงคลสวรรค์  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๙๓

พระชัยรัตน์ วิสารโท อุตโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๒๒ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๙๔

พระวุฒิพงษ์ ิตสาโร บุญขาว

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๙๕

พระชารี ิตวายาโม พรมดี

๑๙/๐๕/๒๕๑๕ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๙๖

พระวันนา อุตฺตโม ทองมี

๒๒/๐๓/๒๕๑๒ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๙๗

พระบัณฑิต สุจิตฺโต รินชารี

๐๓/๐๕/๒๕๑๓ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๙๘

พระสุดใจ จิตฺตคุตฺโต คุณธรรม

๑๓/๐๔/๒๕๒๑ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๑๖๐/๑๗๙๙

พระวิลัย สิริธโร อ่อนลา

๒๖/๐๖/๒๕๒๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๐๐
พระวรยุทธ วรธมฺโม แสงใบ

๑๗/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๐๑
สามเณรปญญา  สีดา

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

 ห้วยหมากน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๐๒
สามเณรคณาวุฒิ  นามเวช

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 ห้วยหมากน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๐๓
พระธงศักดิ

์

กิตฺติปาโล แพงสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

๑๙/๓/๒๕๖๐

อรุณวนาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๐๔
พระสมบัติ ธมฺมโฆสโก ศิลประกอบ

๑๐/๘/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๐๕
สามเณรทศพร  อินทะนาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

 อัมพวัน  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๐๖
พระบุญนาย พุทฺธสโร จอมพันธ์

๕/๔/๒๕๐๐
๓๐/๑๒/๒๕๕๙

กุญชรดิตถาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๐๗
สามเณรธัญเทพ  ดาราช

๑๕/๗/๒๕๔๘

 กุญชรดิตถาราม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๐๘
พระอ่อนสี ปภสฺสโร จนฺดี

๑๒/๙/๒๔๙๘ ๑๘/๒/๒๕๕๘

คำสมิง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๐๙
พระสังข์ทอง นาควโร พิมพ์สี

๑๗/๑๑/๒๕๑๖
๑๔/๕/๒๕๕๙

ท่าช้างน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๘๑๐
พระปยะพร มหาปฺโ ผ่องศรี

๒๔/๗/๒๔๙๕ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ท่าช้างน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๑๑

พระเอกชาติ อุตฺตโร ไชยกาล

๑/๑๑/๒๔๙๖ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ท่าช้างน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๑๒

พระดนัยฤทธิ

์

นนฺทโก สมหวัง

๒/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๓/๒๕๖๐

ท่าช้างน้อย  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๑๓

พระกิตติชัย กิตฺติคุโณ ชนะคุณ

๒๘/๑๒/๒๕๑๘

๒/๒/๒๕๕๘
ท่าช้างใหญ่  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๑๔

พระสาริน จารุวณฺโณ วงษ์มะณี

๓/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บัวเทิง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๑๕

พระทศพล กิตฺติโก โพธิคำ

๑๗/๗/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
บัวเทิง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๑๖

พระสุพจน์ ธมฺมวโร สิทธิษา

๒๐/๑/๒๕๒๐
๓/๗/๒๕๕๗

บุ่งมะแลง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๑๗

พระคมสันต์ ภูริปฺโ วิหก

๑๕/๕/๒๕๑๘
๒/๖/๒๕๕๙

บุ่งมะแลง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๑๘

พระทวีชัย มหาคมฺภีโร เห็มเคน
๕/๑/๒๕๒๐ ๒๐/๖/๒๕๕๙

บุ่งมะแลง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๑๙

พระธีรพงศ์ ธมฺมทินฺโน บุคะจำปา

๒๙/๒/๒๕๓๕
๓๐/๖/๒๕๖๐

บุ่งมะแลง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๒๐
พระโกสันต์ สุวโจ ทะวะเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสว่างบุญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๒๑

พระอภิวัฒน์ โชติปฺุโ เอืออารีเลิศ

้

๔/๑๐/๒๕๒๖
๔/๗/๒๕๖๐

ปาสว่างบุญ  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๒๒

พระจักรี วิสุทฺธจิตฺโต แสนทวีสุข

๒๐/๑๐/๒๕๓๖

๙/๒/๒๕๖๐
ศรีมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๒๓

พระเอกพงษ์ อธิจิตฺโต พรมชาติ

๒๐/๒/๒๕๓๗ ๒๗/๒/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๒๔

พระศราวุธ ภูริสีโล อาธิเวช

๙/๑๒/๒๕๓๖ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๒๕

พระมัณฑนา นาควโร บัวใหญ่

๒๗/๑/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
สำโรง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๒๖

พระกมล อานนฺโท ทองคูณ

๑๘/๘/๒๔๙๔ ๑๒/๗/๒๕๕๓

สุขสมบูรณ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๒๗

พระวุฒิเดช จนฺทสาโร พลศรี

๑๕/๓/๒๕๒๗ ๖/๑๑/๒๕๔๙

คำวังยาง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๒๘

พระหมืน

่

คมฺภีรปฺโ คำเพ็ง
๑/๒/๒๕๐๒ ๗/๗/๒๕๔๕

เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๒๙

พระสุบรรณ์ อภินนฺโท วิลานันต์

๒๐/๔/๒๕๑๒ ๒๕/๓/๒๕๕๒

เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๓๐
พระเชตุพล โชติธมฺโม ภูวนานุวัฒน์

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๕/๖/๒๕๖๐

เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๓๑

พระอนุวัฒน์ อาภาธโร คำสุข

๑๙/๑/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๓๒

สามเณรธารา  จาระงับ

๑๘/๙/๒๕๔๔

 เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๓๓

สามเณรธนาธร  นันทะลือชัย
๖/๙/๒๕๔๖

 เจริญทัศน์  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๓๔

พระณัฐวุฒิ จารุธมฺโม เมธาสิงห์

๒๐/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๕/๒๕๖๐

โชครังสรรค์  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๓๕

พระธีรพัฒน์ ขนฺติธมฺโม คูณทัน

๒๓/๑/๒๕๑๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

โชครังสรรค์  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๓๖

พระนารี จนฺทสาโร ลาผ่าน

๑๐/๑๒/๒๕๒๕ ๑๓/๑๐/๒๕๕๙

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๓๗

พระวุฒิชัย จนฺทวโร เกตุแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๓๘

พระศราวุธ เตชธมฺโม พันธ์แก้ว

๑๙/๔/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

นิคมสังฆสามัคคี  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๓๙

สามเณรวีระวัฒน์  มอบหมาย

๕/๑๑/๒๕๔๖

 นิคมสังฆสามัคคี  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๔๐
พระวิไล กตปฺุโ พึงพา

่

๒/๓/๒๕๒๔ ๒๘/๕/๒๕๖๐
บุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๔๑

พระสุขสันต์ อาภากโร ชุมนวล

๒/๑๐/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๖๐ บุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๔๒

พระชนวัฒน์ ผลปฺุโ ภูวกาญจนาลัย
๖/๔/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๔๓

สามเณรกิตติพงษ์  พิมพ์บุตร

๑๔/๔/๒๕๔๘

 ราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๔๔

พระอุทัย ขนติโก ฝุนทอง

๑๓/๕/๒๔๘๙ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

ศรีอุดม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓ / ๕๗

้
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่
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อบ ๔๑๖๐/๑๘๔๕

พระภานุวัฒน์ ภูริปฺโ จันทะเกษ

๒๓/๒/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๔๖

พระสุขขี ิตธมฺโม นนท์ศิริ
๘/๔/๒๕๓๐ ๔/๗/๒๕๖๐

ศรีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๔๗

สามเณรนิรันต์  วารสิน

๖/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๔๘

สามเณรธีรกร  ปะทังคะติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๔๙

สามเณรวิศรุต  อำพันธ์เสน

๑๖/๑/๒๕๔๗

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๕๐
สามเณรแดนไทย  เดชะคำภู

๓๑/๗/๒๕๔๖

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๕๑

สามเณรวัชระเดช  เจริญศิลป

๗/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีอุดม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๕๒

พระบุญสูง นาโค เส็งมณีวงศ์

๒๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๕๓

พระสินชัย นาโค นันทา

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๕๔

พระยิงยง

่

าณสิริ บุ่นวันนา

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๕๕

พระคอนสวรรค์ อิทฺธิปฺโ อิทธิฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๕๖

สามเณรเป  หลวงคำแพง

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๕๗

สามเณรยุทธพงศ์  สายสิม

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๕๘

สามเณรธนกฤต  ล้วนดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๕๙

สามเณรธวัฒชาภูมิ  สรสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๖๐
สามเณรสุขสรรค์  บุตรคำดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๖๑

สามเณรนรวีร์  กาทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๖๒

สามเณรอลงกรณ์  ชินมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๖๓

สามเณรศรายุธ  โพธิศรี

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๖๔

สามเณรสิทธิกร  ไชยศีรษะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๖๕

สามเณรวีรชัย  เวียงสงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๖๖

สามเณรสมศักดิ

์

 ชนะวงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๖๗

สามเณรบรรพต  มันทน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๖๘

สามเณรวทัญู  คงฉลวยคีรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๖๙

สามเณรณัฐพงษ์  สงครามพล

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๗๐
สามเณรหม่อซาเล  พยัคฆ์บรรพต

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๗๑

สามเณรณัฐภัทร  วิเศษศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๗๒

สามเณรพัลลภ  พิมราช

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๗๓

สามเณรณัฐภัทร  ศรียันต์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๗๔

สามเณรศุภลักษณ์  พลเหลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๗๕

สามเณรคุณภัทร  ทองเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๗๖

สามเณรไชยา  อ่อนตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๗๗

สามเณรธัณวา  มาลาสาย

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๗๘

สามเณรกิตติศักดิ

์

 วงค์สุนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๗๙

สามเณรอาทิตย์  บัวใหญ่

๐๘/๐๒/๒๕๕๒

 คำเขือนแก้ว

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๘๘๐
พระไพสน รติโก คำพะทา

๑๓/๕/๒๕๒๔
๗/๕/๒๕๕๙

บากชุม  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๘๑

พระอนุสรณ์ สิริสาโร อวลอบ

๑๐/๙/๒๕๓๓
๗/๗/๒๕๖๐

พลาญชัย  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๘๒

พระอุทัย อรินฺทโม ปทุมวัน

๑๘/๐๔/๒๕๑๔ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิสว่าง

์

 

อบ ๔๑๖๐/๑๘๘๓

พระวิชัย วิชยกุโล เวียงจันทร์

๒๒/๘/๒๕๑๒ ๒๓/๑/๒๕๕๙

สระแก้วรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๘๔

พระปยทัศน์ ฌานปโย สุโพภาค

๒๔/๔/๒๕๒๗
๓๐/๔/๒๕๖๐

สระแก้วรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๘๕

พระประชานาถ ฌานรโต อนุไพวัลย์

๑๐/๘/๒๕๑๔ ๑๓/๖/๒๕๖๐

สระแก้วรังษี  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๘๖

พระอภิรักษ์ อตฺตรกฺโข ดวงแก้ว

๒๕/๙/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๘๗

พระคงคา ถาวโร นนท์ศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๑๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

ห้วยนำใส  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๘๘

สามเณรพรภวิษย์  แซ่ไล่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

 ห้วยไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๘๙

พระสิปปภาส าณสิริ ช่วยรักษ์

๑๐/๖/๒๕๒๓
๖/๗/๒๕๖๐

หัวสะพาน  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๙๐
พระอุดร สนฺตมโน เรือนเงิน

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

แหลมทอง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๙๑

พระอุดม โชติธมฺโม ทองกุ

๒๘/๐๕/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

แหลมทอง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๙๒

พระสุรินทร์ วิสารโท ประทุมมา

๐๔/๐๘/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แหลมทอง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๙๓

พระอ่อนจันทร์ ถิรวิริโย ประทุมมา

๑๕/๑๒/๒๕๐๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

อวดคงคา  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๙๔

พระทวี สุจิตฺโต บัวสบาล
๔/๒/๒๕๓๖ ๒๕/๗/๒๕๖๐

แกนาคำ  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๙๕

พระบัวสอน สิริคุตฺโต โมลานิล

๒๐/๐๗/๒๕๒๒ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

คำสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๙๖

พระสุทัศน์ ทสฺสนีโย มังคะการ

๐๗/๐๗/๒๕๔๐ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

คำสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๙๗

พระสุขเสริม หาสจิตฺโต ประหยัด

๒๕/๐๓/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คำสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๙๘

พระกิตติศักดิ

์

โชติปาโล คำโสภา

๒๙/๐๘/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คำสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๘๙๙

พระทินกร อาจารสุโภ เอือกิจ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คำสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๐๐
พระธนพล ธีรปฺุโ จันทร์ไตร

๖/๑๐/๒๕๓๘
๔/๖/๒๕๖๐

โคกก่อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๐๑
พระบุญประเสริฐ มหาปฺโ ดาลุน

๑๘/๗/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
โคกก่อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๐๒
พระสถาพร อธิปฺโ แสงสว่าง

๒๔/๗/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

โคกก่อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๐๓
พระนภา านุตฺตโร มูลวัน

๒๒/๑๐/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โคกก่อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๐๔
สามเณรอัษฎาวุฒิ  สามิลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 โคกก่อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๐๕
สามเณรกิตติพัชร  ผิวญาณ

๒/๒/๒๕๔๕
 โคกก่อง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๐๖
พระกิจวรันตรี กุลวฑฺฒโน จรูญกุล

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
โคกสว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๐๗
พระทองคำ อนาลโย วรรณทอง

๑๒/๐๗/๒๕๐๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

นาแก  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๐๘
พระสันติชัย ปสนฺโน รุจิโพชน์

๑๒/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาแก  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๐๙
สามเณรขจรเกียรติ  ปอมพิทักษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 นำเกลียง

้

 

อบ ๔๑๖๐/๑๙๑๐
พระวิมาน าณวีโร คำแสนราช

๑๒/๑๒/๒๕๐๔

๙/๕/๒๕๕๙
นำเทียง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๙๑๑

พระวรายุส อนาลโย คำศรี
๘/๙/๒๕๑๖ ๒๕/๓/๒๕๖๐

นำเทียง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๙๑๒

พระมงคล มหาสกฺโก สร้อยปดสา
๘/๕/๒๕๓๙ ๑๓/๕/๒๕๖๐

นำเทียง

่

 

อบ ๔๑๖๐/๑๙๑๓

พระทองเรืม

่

ธมฺมวโร ตันโยธา

๑๑/๐๖/๒๕๐๒ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

โนนสวน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๑๔

พระประกายสิทธิ

์

อาภธโร จิตรแสวง

๑๔/๔/๒๕๑๗ ๑๙/๒/๒๕๖๐

โนนสวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕ / ๕๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๙๑๕

พระวีรพล วีรพโล ทองคำผุย

๑๑/๐๓/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๑๖

พระเขียม

่

อตฺตสาโร ไชยวรรณ์

๑๙/๐๗/๒๕๑๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๕

บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๑๗

พระศรีสัญ สิริปฺโ ธนูไตย

๒๖/๙/๒๕๒๕

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๑๘

พระปยะศักดิ

์

อภิปฺุโ โคตระ

๑๕/๑/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๑๙

พระคุณากร อริโย อาริกุล

๑๒/๑/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๒๐
พระเฉลิมชนม์ จนฺทีโป จันทป

๕/๑๒/๒๕๑๖

๙/๗/๒๕๖๐
บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๒๑

สามเณรพรชัย  เทศสุวรรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านกะแอก  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๒๒

พระวิทยา วิสุทฺธิสาโร ลาพรมมา

๑๙/๘/๒๕๑๓
๒๐/๑/๒๕๖๐

บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๒๓

พระสมร มหุสฺสาโห พาลสัน

๓๐/๑๑/๒๕๒๒

๘/๗/๒๕๖๐
บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๒๔

สามเณรวันชัย  คำเลิศ

๒๓/๔/๒๕๔๗

 บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๒๕

สามเณรอุกฤษณ์  ดวงแก้ว

๕/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๒๖

สามเณรวงศธร  ลาพรมมา

๒๒/๑/๒๕๔๘

 บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๒๗

สามเณรประวันวิทย์  ดวงงอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๒๘

สามเณรอภิชาติ  อานันท์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านค้อบอน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๒๙

พระคำสี ขนฺติธโร บุบุ่น

๑๕/๑๑/๒๔๙๗

๙/๖/๒๕๖๐
บ้านเปอย  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๓๐
พระขุนแผน กิตฺติโสภโณ บุสภาค

๐๘/๐๖/๒๕๑๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหว้าน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๓๑

พระมนัส านทินฺโน แก้วสาลี

๑๔/๐๕/๒๕๓๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๓๒

พระสงวน ธนปฺโ ทองก้าว

๓๑/๕/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โพนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๓๓

พระรัศมี จารุวณฺโณ ฟาเลือน

่

๑๗/๑/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
โพนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๓๔

สามเณรภานุวัฒน์  สงวนงาม

๗/๑๑/๒๕๔๖

 โพนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๓๕

สามเณรสุธี  บัวแก้ว

๒๗/๒/๒๕๔๗

 โพนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๓๖

สามเณรภูริพัฒน์  ศรีอักษร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 โพนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๓๗

สามเณรบรรพต  บุษภาพ

๓๐/๗/๒๕๔๔

 โพนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๓๘

สามเณรศักดา  สายไชยสาน

๓๑/๘/๒๕๔๔

 โพนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๓๙

สามเณรสิทธิชัย  เขียวชอุ่ม

๒๗/๙/๒๕๔๕

 โพนงาม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๔๐
พระพลวัฒน์ สุนฺทโร สุพรม

๑๔/๗/๒๕๑๔

๙/๒/๒๕๖๐
โพนเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๔๑

พระอุทิศ อุตฺตโร สีทน

๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๖๐

โพนเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๔๒

พระสุพล ิตโสภโณ พิมพรภิรมณ์

๒๒/๗/๒๕๔๐
๒๐/๗/๒๕๖๐

โพนเมือง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๔๓

พระจำรอง มหาปฺโ อุดมพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๐๐ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐

ศรีนวล  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๔๔

พระโอภาส โอภาโส วงสายา

๒๖/๑๐/๒๕๓๒
๒๘/๖/๒๕๖๐

สระดอกเกษ  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๔๕

พระอาทิตย์ ขนฺติโก ภูคำสัน

๐๗/๐๑/๒๔๘๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

สว่างทรงธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๔๖

พระธรรม ธมฺมทินฺโน ดวงสนิท

๑๐/๒/๒๔๙๖ ๑๔/๑/๒๕๖๐

สว่างทรงธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๔๗

พระสมศักดิ

์

สุนนฺโท เอกพันธ์

๑๑/๓/๒๕๑๕

๘/๕/๒๕๖๐
สว่างทรงธรรม  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๔๘

พระอนันต์ไชย ิตสทฺโท บุญมางำ

๑๖/๑/๒๕๐๐
๖/๗/๒๕๖๐

สว่าง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๔๙

พระบุญมี มหาปฺุโ แก่นลา

๑๗/๕/๒๔๙๙

๙/๑/๒๕๖๐
หนองเทา  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๑๖๐/๑๙๕๐
พระวิญู อธิปฺโ ทาคำห่อ

๑/๔/๒๕๒๒
๓/๗/๒๕๖๐

หนองเทา  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๕๑

พระณรงค์ ขนฺติพโล คำโสภา

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองมัง  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๕๒

พระประวีย์ คมฺภีรปฺโ คงบุญมี

๒๔/๓/๒๕๔๐ ๑๗/๓/๒๕๖๐

หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๕๓

พระทองแก้ว โสภโณ ลาอำ

๐๓/๐๘/๒๔๘๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๕๔

พระดำรงค์ นราสโย นะราวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองหิน  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๕๕

พระปริวัฒน์ ปริปุณฺโณ เพ็ญนุ

๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๕๖

สามเณรวินธัย  นาวงศรี

๒๑/๑/๒๕๔๘

 หนองไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๕๗

สามเณรทศพล  พวงจำปา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

 หนองไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๕๘

สามเณรไนยชน  ทองทา

๑๒/๗/๒๕๔๗

 หนองไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๕๙

สามเณรธีรวัฒน์  มีศรี

๑๘/๔/๒๕๔๙

 หนองไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๖๐
สามเณรอธิการ  ดอนแดง

๒๒/๙/๒๕๔๗

 หนองไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๖๑

สามเณรสิทธิศักดิ

์

 วรรณพาล

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

 หนองไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๖๒

สามเณรธนากร  จุฬารมย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 หนองไฮ  

อบ ๔๑๖๐/๑๙๖๓

สามเณรณัฐภัทร  แก้วคูณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

 หนองไฮ  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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