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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑,๗๖๔ รูป ขาดสอบ ๖๑๐ รูป คงสอบ ๑,๑๕๔ รูป สอบได้ ๖๐๑ รูป สอบตก ๕๕๓ รูป (๕๒.๐๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่
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อบ ๔๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรศราวุฒิ  สนธิ

๑/๓/๒๕๔๒
 กลาง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรศราวุฒิ  ภูเดช

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

 ก้านเหลือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรฐณะวัฒน์  พิมพ์หาญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

 ก้านเหลือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระนภา นราสโภ พิญญะพงษ์

๑๐/๒/๒๕๓๓ ๑๖/๔/๒๕๕๘

ข่าโคม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระปณณทัต สุมโน ขำคม

๐๗/๐๙/๒๕๒๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ขีเหล็กนอก

้

 

อบ ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระสมศักดิ

์

อภิวโร ทองศิโรรัตน์

๒๐/๙/๒๕๐๗
๑/๓/๒๕๔๔

จานตะโนน  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระสินาถ วิสุทฺโธ สมวัน

๐๑/๐๘/๒๕๑๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๕

ดอนกลาง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระวีรวัฒน์ ถาวโร นิลพัฒน์

๓๑/๘/๒๕๓๑ ๓๑/๓/๒๕๕๘

ด้ามพร้า  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรสิทธิโชค  พวงศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรศุภกฤต  ตรีกูต

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรกิตติชัย  พันธ์บุปผา

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรธวัชแก้ว  พรมดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรชัยอนันต์  ทองด้วง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรอภิวัฒน์  จรรยากร

๑๘/๔/๒๕๔๖

 ด้ามพร้า  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรนพีพงษ์  จิตจันทร์

๑๗/๑/๒๕๔๕

 ท่ากกแห่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรชินกร  มณีพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

 ท่าวังหิน  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระศักดิชัย

์

สีลเตโช กาญจนพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๐๘
๒๔/๖/๒๕๕๘

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๑๘
พระสงัด ตปสีโล บุญครอง

๒๗/๗/๒๕๐๐
๑/๕/๒๕๔๖

ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๑๙
พระพนมทวน ภูริปฺโ เจริญทอง

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

๑/๔/๒๕๕๖
ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรเอกรัตน์  ท้าวฤทธิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๓

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรยุทธนา  ขุนแก้ว

๒๓/๔/๒๕๔๓

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรชนินทร์ธร  ภูลำผา

๑๓/๕/๒๕๔๓

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรบุริน  ขุนแก้ว

๑๗/๖/๒๕๔๔

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรวุฒิพงศ์  บุษแย้ม

๒๖/๘/๒๕๔๕

 ทุ่งศรีเมือง  
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อบ ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรรัตนา  เส็งโท

๒๘/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรนัฐวุฒิ  แก่นเพชร

๒/๑๐/๒๕๔๕

 ทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระธีระชัย โอภาโส ชยาภินันโท

๒๑/๘/๒๕๓๑ ๒๖/๗/๒๕๕๘

นาควาย  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระยุทธนา จารุวณฺโณ ชูรัตน์

๗/๑/๒๕๓๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

นาควาย  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรธีระศักดิ

์

 กากี

๑๙/๕/๒๕๔๔

 โนนหงษ์ทอง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรนิญากร  สมรูป

๕/๑๑/๒๕๔๔

 โนนหงษ์ทอง  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระแอ๊ด จกวโร สุทธิสิงห์

๐๕/๐๓/๒๕๐๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖

บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรธนากร  ทิพคุณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรปรเมธ  จันทร์เขียว

๒/๑๐/๒๕๔๕

 บูรพาพิสัย  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระสิทธิชัย กตนาโถ วรรณภักคี

๙/๐๖/๒๕๒๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระวรเชษฐ์ จารุวณฺโณ บินขุดทด

๓/๐๙/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรธวัทชัย  บุญปรอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๐

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรแสงศร  ศรีสอน

๒/๐๗/๒๕๔๑

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรกิตติชัย  ยงยุทธ

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรฐิติโชติ  จอมใส

๒/๐๒/๒๕๔๒

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรกฤษณพงษ์  เปดช่อง

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรเฉลิมศักดิ

์

 แก้วศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรนันทพงษ์  สิมามาวัน

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรคณาวุฒิ  อรการ

๗/๐๓/๒๕๔๔

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรประพันธ์  สิทธิสา

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรพงษ์ธร  พิมสาร

๒/๑๒/๒๕๔๕

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรอัษฏาวุฒิ  พวงสร้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรณราวิชญ์  สิมพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรเก่ง  ไชยสุต

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 ปากนำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรขวัญชัย  กระแสกาญจน์

๒๒/๙/๒๕๔๓

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรชาญณรงค์  วันหนา

๔/๕/๒๕๔๕
 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรอรรถพล  รูปหล่อ

๒๒/๕/๒๕๔๕

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรวีระวัฒน์  แปลงสาร

๘/๙/๒๕๔๕
 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรวาคิม  สุวรรณทรัพย์

๓/๑๐/๒๕๔๕

 ปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระธันธิวัฒน์ นนฺทิโย วงษ์รักษา

๑๖/๑๒/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ปาแสงธรรม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระธณาวุฒ เขมฺจาโร นิลสุข

๑๒/๑๑/๒๕๓๓
๐๙/๐๖/๒๕๕๕

มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระเจริญทรัพย์ ธมฺโมกาโร หลวงเดช

๑๖/๑๑/๒๕๑๗ ๒๗/๐๑/๒๕๕๖

มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระคมสัน เตชปฺโ กาสี

๒๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระจันทร์ทา ขนฺติโก พลศรี

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘

มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรชัยวัฒน์  แข็งแรง

๑๘/๐๔/๒๕๔๐

 มงคลโกวิทาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรทินกร  สายสี

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรธนพล  วิเศษศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรวรวิบูล  ไชยบัตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรทรงพล  บัวดก

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรภูษิต  ใสสนิท

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรเอกพล  บัวดก

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 มงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรนนทพัทธ์  สีดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 มณีวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรวิษรุฬ  มณีศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๐

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรณัฐศักดิ

์

 พันธ์น้อย

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรชัยณรงค์  พิลา

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรศรายุทธ  ยืนนาน

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรวรวุฒิ  ทองห่อ

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรวัชระ  ทองปน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรนัทพร  เสมอภาค

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรธีระยุทธ  คำโท

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรพรเจริญ  วรรณเวท

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรชลธร  วันหนา

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรธวัตชัย  อรุณสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรกฤษฎา  เกษแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรสุเทพ  จิบจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรอาทิตย์  งามฉลวย

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรสิทธิธรรม  ใยทอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรณครินทร์  พรมวัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรพัชรพล  มากเหลือ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรอภินันท์  นันตระกูล

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรชัชวาล  จันทะจักร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรณธพล  พูลผล

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 มหาวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระถ่าญดี ิตเมโธ คิม

๑๒/๐๙/๒๕๓๒ ๑๔/๐๔/๒๕๕๓

ศรีประดู่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระโสพล ผลิโก หอมสมบัติ

๑๑/๐๖/๒๔๙๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

ศรีประดู่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระเมก กนฺตสีโล สีทน

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๒๑/๐๔/๒๕๕๖

ศรีประดู่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระณัฐวุฒิ อคฺคปฺโ ศึกษาศิลป

๒๑/๐๑/๒๕๓๓ ๒๗/๑๐/๒๕๕๖

ศรีประดู่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรอธิวัฒน์  บุระพร

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

 ศรีประดู่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรกิตติทัต  ศรีแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

 ศรีประดู่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 วงษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

 ศรีประดู่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระเจตพล คุตฺตธมฺโม บุญประสงค์

๒๒/๖/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

สารพัฒนึก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรธนวัฒน์  ดวงมาลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรสนิท  เกษเจริญคุณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

 สารพัฒนึก  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระวิรัตน์ ถาวโร หอมจันทร์

๑๔/๖/๒๔๙๓ ๑๒/๕/๒๕๕๘

หนองแกใหม่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระประยูร ตปสีโล โยฆวัฒน์

๑๑/๕/๒๕๐๓
๒/๖/๒๕๕๘

หนองแกใหม่  

อบ ๔๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรธนพล  พุ่มพล

๑๑/๘/๒๕๔๔

 หนองแกใหม่  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระดัสกร ปภาโส ตังพรหมจรรย์

้

๑๗/๑๑/๒๕๓๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๕

หนองช้างทอง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระเตียงคำ ปทุโม การกล้า

๑๙/๐๗/๒๕๐๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

หนองตอแก้ว  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระวีระศักดิ

์

สุมโน หอมหวล.

๒๙/๐๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

หนองแต้  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระสถิตย์. ถิรธมฺโม โพธิศรี

์

๑๖/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๐๑/๒๕๕๙

หนองแต้  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรลิขิต  วงค์นะที

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

 หนองปลาปาก  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรธีระพัฒน์  โจรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

 หนองปลาปาก  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระเริญ ปฺาทีโป พยุงวงศ์

๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑/๐๐๓/๒๕๕๑

หนองมะนาว  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระศักดิชัย

์

ปฺุธโร หิมรัญรักษ์

๒๘/๑๒/๒๔๙๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๗

หมากมี

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรนพดล  เทพเสนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 หลวง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระจันทคาม โฆสิโต เฉลิมพร

๐๑/๐๔/๒๕๒๗ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

หัวคำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระวีระพล โกวิโท ภาคศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

หัวคำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๑๑

พระอ่อนสา ธมฺมกาโม ผิวทอง

๐๔/๐๒/๒๔๙๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๐

หัวเรือ  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๑๒

พระคนาวุธ ฉินฺนาลโย อยู่สุข

๑๔/๐๙/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

หัวเรือ  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๑๓

พระอิทธิพัทธ์ ธนลาโภ ทองแสงเงิน

๑๕/๐๔/๒๕๐๗ ๒๔/๐๓/๒๕๕๖

หัวเรือ  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๑๔

สามเณรอิทธิพล  บุญเพท

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

 หัวเรือ  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๑๕

พระวีระชัย วิรชโย เจริญสาร

๑๕/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๑๑๖

พระจักรี จกฺกวโร บุษยานุรักษ์

๐๖/๐๔/๒๕๒๒ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๑๑๗

พระไพโรจน์ วิโรจโน บุญอุทัย

๓๑/๑๐/๒๕๑๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๑๑๘

สามเณรธนพัฒน์  นามประภา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๑๑๙

สามเณรธีระพงษ์  ถนอมวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรศิลา  สีกานนท์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๑๒๑

สามเณรอนุวงศ์  อุดมลาภ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๑๒๒

พระพีรพล พวโล ฤทธินาม

๒๑/๒/๒๔๙๕ ๑๕/๙/๒๕๕๓

ทุ่งศรีวิไล  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๒๓

พระนิรัน ปยวณฺโณ จันทร์เขียว

๐๑/๐๔/๒๕๒๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๒

ธาตุลุ่ม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๒๔

พระประมัย ิตปฺุโ ศรีเสริม

๒๖/๐๗/๒๕๐๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

นาคำใหญ่  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๒๕

พระธงชัย กตปฺุโ พันธ์ดี

๒๓/๐๗/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

นาคำใหญ่  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๒๖

พระสุระศักดิ

์

สุรธมฺโม บุญโกศล

๐๑/๐๘/๒๕๓๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

บ้านกอก  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๒๗

พระปญญา ปฺาธโร ปกขีพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๓๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

บ้านแขม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๒๘

พระอธิการสุนันท์ ปฺุวโร พาชืน

่

๒๒/๐๕/๒๔๙๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๒

บ้านทุ่ง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๒๙

พระสุรเดช กตฺคโน สาธุภาค

๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๕๘

บ้านนาดูน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๑๓๐
สามเณรเจษฏา  ปถวิง

๒๕/๕/๒๕๔๓

 บ้านนาดูน  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๓๑

พระสุรศักดิ

์

อนุตฺตโร มะลัยทอง

๓๑/๐๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

ปลาฝา  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๓๒

พระบุญมา จนฺทวํโส มีคุณ

๑๐/๐๗/๒๕๑๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

ปาข่า  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๓๓

พระธนัญชัย ชาคโร สืบสิงห์

๑๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

โพนเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๓๔

พระกัมพล กมโล บุญสุข

๓๐/๕/๒๔๙๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

ศรีจุมพลโนนใหญ่  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๓๕

พระสุภัค ิตเมโธ บุญเทียม

๐๒/๑๐/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ศรีธาตุ  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๓๖

พระภานุวัฒน์ ภานุวฑฺโฒ ทองนรินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

แสงน้อย  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๓๗

พระสุรศักดิ

์

ปภากโร แสงงาม

๑๘/๒/๒๕๑๙
๘/๖/๒๕๕๗

อัมพวันนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๓๘

พระศักดิสยาม

์

กิตติสาโร บุญใส

๒๒/๐๗/๒๕๑๗ ๑๕/๐๓/๒๕๔๖

คำอ้อ  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๓๙

พระไชยรัตน์ ชยวณฺโณ ขำตา

๑๕/๐๘/๒๕๑๐ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

โนนสวาง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๔๐
สามเณรสุธน  แสนทวีสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านแคน  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๔๑

พระทองสุ่น จนฺทวํโส อินทร์โสม

๑๔/๐๘/๒๕๑๖ ๒๑/๐๓/๒๕๕๖

บ้านโอด  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๔๒

พระเวส สิริสุวณฺโณ ศรีพรม

๒๑/๐๗/๒๕๑๑ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

ยางกระเดา  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๔๓

พระปรีชา านสมฺปนฺโณ มันใจ

่

๑๘/๐๑/๒๕๑๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๗

ยางกระเดา  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๔๔

พระประสิทธิ

์

วิชฺชาธโร รินลา

๐๔/๐๗/๒๕๒๖ ๒๐/๐๗/๒๕๔๙

ยางวังไฮ  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๔๕

สามเณรงามพล  ทองวิเศษ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 หนองหิน  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๔๖

สามเณรบารมี  แสนทวีสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

 หนองหิน  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๔๗

สามเณรปภพ  สีนำอ้อม

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 เหล่าแดง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๔๘

พระสงวน สุจิตธมฺโม สาสีมา

๒๔/๐๔/๒๔๗๙ ๑๖/๐๒/๒๕๕๐

แต้เก่า  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๔๙

พระประมวล อนุตฺตโร ทูลนอก

๐๙/๐๓/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

แต้เก่า  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๕๐
พระถาวร ถาวโร สิทธิจินดา

๑๐/๐๖/๒๕๑๕ ๒๑/๐๓/๒๕๕๑

บ้านแพง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๕๑

พระบุญมี ขนฺติธโร สิทฺธิปกรณ์

๑๖/๐๔/๒๕๑๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗

โพนเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๕๒

สามเณรเผดิมศักดิ

์

 ดลดิลก

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 มงคลใน  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๕๓

พระสืบศักดิ

์

สํวโร กุลสุทธิไชย

๑๓/๐๒/๒๕๑๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

รังแร้ง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๕๔

พระอำพล พุทฺธธมฺโม เนตรสาร

๑๙/๑๒/๒๕๐๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

หนองมะแซว  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๕๕

พระบุญช่วย อุตฺตมสาโร คชพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๒๔
๒๗/๗/๒๕๕๙

โคกเถือนช้าง

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๑๕๖

พระสมศรี จิตฺตสํวโร บัวดก

๒๙/๕/๒๕๒๒
๑/๕/๒๕๕๗

จันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๕๗

สามเณรกิตติศักดิ

์

 สวัสดิวร

๘/๑๒/๒๕๔๓

 แจ้งสว่าง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๕๘

สามเณรศักดา  ผุยอุทา
๕/๓/๒๕๔๕

 แจ้งสว่าง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๕๙

พระสนาย ปฺาวโร สุดท้าย
๒/๓/๒๔๘๗ ๒/๖/๒๕๔๘

ทันเวลาสามัคคี  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๖๐
พระบุญมี ปฺุโก หอมหวาน

๕/๒/๒๕๒๔ ๒๙/๑/๒๕๕๘

ทันเวลาสามัคคี  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๖๑

พระวัชรชัย อุธุจาโร นิละมนต์

๑๖/๔/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๘

ทันเวลาสามัคคี  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๖๒

พระแหลมทอง ถิรวิริโย แก้วศรี

๑๖/๖/๒๕๑๓ ๑๘/๙/๒๕๕๕

นาเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๖๓

พระประสิทธิ

์

ฉนฺทวโร แสงกล้า

๘/๐๙/๒๔๘๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

โนนใหญ่  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๖๔

พระสมาน ธมฺมโชโต ทองเนตร

๒/๑๑/๒๕๑๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๖

บ้านแก้ง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๑๖๕

พระสุชาติ สุชาโต ประทุม

๗/๐๑/๒๕๒๑ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

บ้านแก้ง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๖๖

พระนิรันดร์ ิตสีโล พรมวิชัย

๒๐/๑๒/๒๕๓๒ ๑๗/๑๒/๒๕๕๗

บ้านแก้ง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๖๗

พระสมัย จิตฺตสํวโร ราชอินทร์

๘/๐๗/๒๕๒๙ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

บ้านแก้ง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๖๘

พระรัฐพล านวีโร บุญบรรจง

๑๔/๐๓/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

บ้านพันโต  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๖๙

พระเจริญ มหาาโณ อ่อนศรี

๕/๐๒/๒๕๒๔ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘

บ้านม่วง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระบุญเสริม สิริภทฺโท อารี

๖/๐๘/๒๕๓๖ ๔/๐๒/๒๕๕๘

บ้านม่วง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๗๑

พระยงยุทธ นรินฺโท ศรีแทนบาล

๑๔/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

บ้านม่วง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๗๒

พระจันทรา ถิรปฺโ ภาษาดี

๘/๐๘/๒๔๘๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

บ้านเม็กใหญ่  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๗๓

พระชม มงฺคโล จันทร์แจ่ม
๔/๗/๒๔๘๓ ๑๖/๗/๒๕๕๘

บ้านยาง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๗๔

พระแพง สุจิตฺโต ยอดบัตร

๕/๑๐/๒๕๐๕ ๑๖/๗/๒๕๕๘

บ้านยาง  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๗๕

พระอำนวย อตฺตทนฺโต ศรีสุข
๗/๗/๒๕๒๘ ๒๘/๖/๒๕๕๕

ปาตรัยรัตนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๗๖

พระสมบัติ ธมฺมสิริ พรมมาสุข

๒๘/๘/๒๕๑๔ ๒๘/๓/๒๕๕๘

ปาไทรงาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๗๗

พระวัลลภ ิตาโณ บุญเรือง

๑๐/๗/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๘

ปาไทรงาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๗๘

พระกิตติพัฒน์ สิริวฑฺฒโน อาทิตย์

๒๕/๓/๒๕๓๑ ๑/๑๒/๒๕๕๖

ปาหมากมาย  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๗๙

พระประสาร ปโมทิโต พิลาแดง

๑๑/๔/๒๕๒๔ ๒๙/๕/๒๕๕๕

ปาห่องเตย  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๘๐
พระสุรศักดิ

์

ติกขวายาโม อยู่สุข

๑/๑๐/๒๔๙๕
๕/๗/๒๕๕๗

ปาห่องเตย  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๘๑

พระพิสิทธิชัย

์

เตชวโร ศรีโกศล

๒๙/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๓/๒๕๕๕

เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๘๒

พระธวัชชัย ธีรวํโส สิงขรณ์

๒๕/๓/๒๕๓๖ ๑๑/๘/๒๕๕๖

เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๘๓

พระศักดิดา

์

สกฺกสาโร สาลีอาจ

๒๖/๐๓/๒๕๓๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๘๔

พระนาวี จารุวณฺโณ ทรงธรรม

๒๐/๖/๒๕๐๔ ๓๐/๖/๒๕๕๙

เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๘๕

สามเณรศิวกร  กลินหอม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 เวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๘๖

สามเณรสุริยา  บุตรน้อย

๑๓/๖/๒๕๔๒

 เวียงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๘๗

สามเณรชาติชาย  ปามุทา
๒/๑/๒๕๔๓

 เวียงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๘๘

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ทองนาเพียง

๒๙/๖/๒๕๔๔

 เวียงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๘๙

สามเณรสุเมธ  จุลทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 เวียงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๙๐
สามเณรวิษณุศักดิ

์

 วรรณศรี

๒๖/๖/๒๕๔๕

 เวียงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๙๑

สามเณรธวัชชัย  โมระดา

๒๗/๗/๒๕๔๕

 เวียงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๙๒

สามเณรอิทธิพล  มากดี

๓๐/๘/๒๕๔๕

 เวียงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๙๓

สามเณรอดิรุจ  ศรีละที

๒๑/๑๖/๒๕๔๕

 เวียงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๙๔

พระทองสุข หิริจนฺโท พรมขันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๓๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘
ศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๒๕๙/๐๑๙๕

พระสมาน นริสฺสโร แสงกล้า

๑/๐๖/๒๕๑๗ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

เสาเล้า  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๙๖

สามเณรไชยวัฒน์  หารสาร

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 แสงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๙๗

สามเณรก้องภพ  สมบูรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 แสงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๙๘

สามเณรณัฐวุฒิ  ศรีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 แสงเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๑๙๙

สามเณรนัฐธภมร  ชิณวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 แสงเกษม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๒๐๐
พระสนธยา สติสมฺปฺโน โมคทิพย์

๓๐/๗/๒๕๒๕
๓/๑/๒๕๕๓

หมากมาย  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๐๑
พระเอกอาทร านิสฺสโร ขันโท

๑๐/๑/๒๕๓๒ ๒๘/๔/๒๕๕๘

หมากมาย  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๐๒
พระศรีสุวรรณ อตฺถเมธี จันทฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๕/๒๕๕๙

หลุบเลา  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๐๓
พระบุญมี ปริปุณฺโณ วาสะลุน

๔/๑/๒๕๑๑ ๑/๒/๒๕๕๑
อุดมพัฒนา  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๐๔
สามเณรวินัย  เกิดสุข

๑๔/๘/๒๕๔๒

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๐๕
สามเณรณรงค์เดช  ตรีพักตร์

๒๗/๗/๒๕๔๔

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๐๖
สามเณรฉันทชัย  พลภักดี

๒๘/๓/๒๕๔๓

 อุดมพัฒนา  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๐๗
พระญาณวัฒน์ อิสฺสราโณ ไชยฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองบัวอารีย์  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๐๘
พระกิตติกร มหาปุโ ทนทาน

๐๗/๐๖/๒๕๓๒ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

โนนเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๐๙
พระสรรพสิทธิ

์

นิพฺพากโร นำเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๒๓ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

โนนเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๑๐
พระวิสิทธิ

์

านิโย บุญรินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

โนนเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๑๑

สามเณรประวิทย์  บุญรินทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

 โนนเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๑๒

พระจันทร์ สมจิตฺโต จงกลบท

๐๔/๐๘/๒๔๙๓ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

โนนสมบูรณ์  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๑๓

พระทวีศักดิ

์

านวีโร บุญราศรี

๐๔/๐๙/๒๕๐๕ ๐๔/๑๒/๒๕๔๒

ปาก้าว  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๑๔

พระวุฒิชัย ธมฺมจาโร ราชนาวี

๓๐/๑๐/๒๕๑๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

ปาก้าว  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๑๕

พระโชคอนันต์ จิตฺตสํวโร แสงสร

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

ปาก้าว  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๑๖

พระจารุพัฒน์ จารุธมฺโม รักษา

๒๕/๐๕/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

ปาก้าว  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๑๗

พระศักดิดา

์

ปฺาทีโป ศุภโกศล

๑๑/๒/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๘

ฝงเพใน  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๑๘

พระวินัย ธมฺมปายโก จันทอง

๒๔/๐๘/๒๕๑๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๔

พรสวรรค์  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๑๙

พระพรม วิสุทฺธิาโณ ภักดี

๒๐/๑๒/๒๕๒๐ ๒๐/๑๒/๒๕๔๐

ภูพลานสูง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๒๐
พระเต็ม มหาปุโ สุดไกร

๑๐/๐๖/๒๔๙๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

ภูพลานสูง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๒๑

พระปยะพงษ์ ธมฺมทีโป สระวิชัย

๒๑/๐๓/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

ภูพลานสูง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๒๒

พระปรีชา ชาตปฺโ มุสิกวัน

๐๘/๐๑/๒๕๒๙ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

ภูพลานสูง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๒๓

พระบุญมี อธิมุตฺโต มีธรรม

๑๐/๑๑/๒๕๐๐ ๑๓/๐๑/๒๕๔๘

ศรีพรหม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๒๔

พระภูวภัทร์ จนฺทโสภโณ คำจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๓๔ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

โสกแสง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๒๕

พระสงวน วิสารโท เทียนแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๑๗ ๒๔/๐๖/๒๕๓๘

หนองบัวฮี  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๒๖

พระอภิวันท์ ชาคโร แสนทอง

๐๘/๐๔/๒๕๐๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

นาจาน  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๒๗

พระขาวศักดิ

์

อภิวณฺโณ บัวจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๐๕
๒๗/๗/๒๕๕๘

นาเยีย  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๒๘

สามเณรวิษณุ  ประเสริฐ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 นาเยีย  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๒๙

พระธนพร ธนปาโล โพธิขาว

์

๒๖/๔/๒๕๒๖ ๒๘/๗/๒๕๕๕

นาเรือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๓๐
พระชลธี จิตฺตสํวโร เชือหงษ์

้

๑๓/๘/๒๕๓๖ ๒๒/๒/๒๕๕๘

ปานาเยีย  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๓๑

พระวรุ่ง สุมงฺคโล ชาติอดุลย์

๒๒/๗/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๓

โพธิญาณวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๓๒

สามเณรศักรินทร์  เผ้าหอม

๒๖/๖/๒๕๔๕

 โพธิญาณวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๓๓

พระกฤตยชญ์ กิตฺติาโน อินทรประสิทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๓๑ ๒๙/๐๔/๒๕๕๘

ขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๒๕๙/๐๒๓๔

พระนิวัช ภทฺทวโร ไผ่เลียง

้

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

โนนสง่า  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๑๘

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๒๓๕

พระบรรจง รวิวณฺโณ คำแดง

๒๗/๕/๒๕๒๔ ๓๑/๑/๒๕๕๘

โนนหนองไฮ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๓๖

พระสมพงษ์ อตฺถกาโร จันดากุล

๒๙/๐๗/๒๕๒๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

แสนถาวร  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๓๗

พระบุญมี นาถปฺโ สนิท

๓/๑๒/๒๕๒๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

หนองดุม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๓๘

พระสมศักดิ

์

ปภสฺสโร ศรีแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๒๔
๐๑/๐๑/๒๕๕๖

หนองแสง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๓๙

พระอธิวัฒน์ เตชปฺโ ปนลา

๑/๑๑/๒๕๓๔ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๔๐
พระภัทรจาริน านุตฺตโร มะดง

๘/๙/๒๕๒๔ ๑๒/๔/๒๕๕๘

เกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๔๑

พระธนาเทพ สิริวฑฺฒโก จรัญกิตติพงศ์

๒๔/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๗

เก่าขาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๔๒

พระปยะพงษ์ ขนฺติวโร จันทร์ดล

๑๒/๑๐/๒๕๓๒
๒๘/๗/๒๕๕๘

เก่าขาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๔๓

สามเณรวุฒิชัย  วงค์คำ
๖/๓/๒๕๔๕

 เก่าขาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๔๔

พระชุมพล วิชฺชากโร ลังกา

๒๙/๙/๒๔๙๗
๕/๓/๒๕๕๖

คำกลาง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๔๕

พระบุญรัตน์ ปฺาวชิโร สิงห์สวัสดิ

่ ์

๖/๑๐/๒๕๓๐ ๒๙/๕/๒๕๕๘

คำสะอาด  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๔๖

พระสมพงษ์ สุขิโต งามโคกกลาง

๑๘/๙/๒๔๙๘ ๒๘/๓/๒๕๕๘

โนนทอง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๔๗

พระสนาม จกฺกวโร บุญสารี
๘/๗/๒๕๑๙ ๒๓/๕/๒๕๕๒

โนนสวาง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๔๘

พระกอบชัย กิตฺติาโน ชนันพล

๑๓/๑๐/๒๕๒๒
๓๑/๕/๒๕๕๘

บ้านโซง  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๔๙

พระวิเชียร โกสโล ทาริยา

๑๘/๐๙/๒๔๘๗

๖/๓/๒๕๕๔
ปลาขาว  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๕๐
พระสุขสวัสดิ

์

กิตฺติสาโร จันโท

๒๗/๐๑/๒๕๓๕ ๐๗/๐๑/๒๕๕๘

ปลาขาว  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๕๑

พระชูชัย กตชโย จิรวัฒนายุโยค

๒๐/๐๕/๒๕๐๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๕

ปาจันทรังษี  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๕๒

พระสิทธิ

์

ธีรปฺโ เขตขยัน

๒๓/๐๓/๒๕๑๒ ๐๙/๐๘/๒๕๕๖

ปาจันทรังษี  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๕๓

พระจักรกฤษ จกฺกวโร ตันสา
๔/๔/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๘

ปาจันทรังษี  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๕๔

สามเณรทนงศักดิ

์

 นวลเปล่ง

๑๑/๗/๒๕๔๕

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๕๕

สามเณรพรพิชัย  บุญศิริ

๒๑/๘/๒๕๔๕

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๕๖

สามเณรศุทธิพัฒน์  นุเว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๕๗

สามเณรเดชาพล  ทาริยา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 ปาจันทรังษี  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๕๘

พระสงวน สุทนฺโต พันมะลี
๑/๒/๒๔๙๒ ๑๗/๒/๒๕๕๐

ยางใหญ่  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๕๙

พระชาญยุทธ สีลเตโช ผลเจริญ

๒๔/๙/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๕๗

ยางใหญ่  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๖๐
พระอภิชาติ ตปสีโล สุดาเดช

๒๑/๘/๒๕๒๕ ๒๙/๖/๒๕๕๗

ยางใหญ่  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๖๑

พระประทีป ปทีโป คำเบา

๑๕/๑๑/๒๕๒๒
๒๑/๗/๒๕๕๖

สวายน้อย  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๖๒

สามเณรวรวุฒิ  สุพรม

๒๓/๒/๒๕๔๔

 หนองคู  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๖๓

สามเณรจีระพล  วิฑูรย์
๗/๖/๒๕๔๔

 หนองคู  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๖๔

สามเณรดังฝน  ธรรมดา

๒๔/๗/๒๕๔๔

 หนองคู  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๖๕

สามเณรสุรักษ์  คำทู

๒๔/๒/๒๕๔๕

 หนองคู  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๖๖

สามเณรอภิชาต  พานคำตัน

๑๗/๔/๒๕๔๕

 หนองคู  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๖๗

สามเณรกมลภพ  นำระนะ
๖/๖/๒๕๔๕

 หนองคู  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๖๘

สามเณรศราวุธ  วระคุณ
๒/๘/๒๕๔๕

 หนองคู  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๖๙

สามเณรเศรษฐิพัฒน์  พิเดช

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 หนองคู  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๒๗๐
พระคำพอง วชิโร สดุงเมียง

๒๐/๑๑/๒๕๒๒
๑๒/๕/๒๕๕๕

หนองพะลาน  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๗๑

พระประวัติ ปฺาวโร พงทะลา

๑๐/๔/๒๕๑๖
๘/๓/๒๕๕๒

โกศลนิวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๗๒

พระสุวิท จารุธมฺโม ประมูลอรรถ

๑๔/๑๐/๒๕๑๗
๑๖/๗/๒๕๕๗

โกศลนิวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๗๓

พระสุขสันต์ สาทโร วันคำ

๒๐/๑๐/๒๕๒๑
๒๑/๔/๒๕๕๙

โกศลนิวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๗๔

พระเสถียร โชติโก ก้อนภูธร

๓๑/๓/๒๕๒๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

โกศลนิวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๗๕

พระสมหวัง านุตฺตโร ศรีพุฒ

๑๐/๖/๒๕๒๔
๔/๓/๒๕๕๕

เขมาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๗๖

พระอรัญ ภูริปฺโ พรมภักดี

๑๙/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

เขมาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๗๗

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 บุญคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 เขมาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๗๘

สามเณรณัฐกรณ์  วงษาชัย
๔/๑/๒๕๔๔

 เขมาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๗๙

สามเณรธวัชชัย  ภัคดี
๕/๑/๒๕๔๕

 เขมาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๘๐
สามเณรวัทน์สิริ  มุกดาหาร

๒/๓/๒๕๔๕
 เขมาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๘๑

สามเณรวุฒิชัย  นนท์ศิริ

๑๗/๖/๒๕๔๕

 เขมาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๘๒

สามเณรพีระวัฒน์  มะลิวัลย์

๑๘/๙/๒๕๔๕

 เขมาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๘๓

สามเณรสุทัศน์  บุญมานัด
๔/๑/๒๕๔๓

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๘๔

สามเณรวินัย  วรรณหา
๗/๕/๒๕๔๓

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๘๕

สามเณรกิตติ  นนท์ศิริ
๘/๕/๒๕๔๓

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๘๖

สามเณร.กิตติพันธ์  ก้อนหิน

๑๘/๖/๒๕๔๓

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๘๗

สามเณรณัฐพล  วันดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๘๘

สามเณรทัพพสาร  ทองเทพ
๑/๒/๒๕๔๔

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๘๙

สามเณรวุฒิไกร  ศรีอภัย
๔/๔/๒๕๔๔

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๙๐
สามเณรธีระภัทร  จรลี

๘/๖/๒๕๔๕
 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๙๑

สามเณรนัตฐชัย  แก้วคำ

๒๔/๗/๒๕๔๕

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๙๒

สามเณรเอกลักษณ์  ศรีนวล
๕/๙/๒๕๔๕

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๙๓

สามเณรจถาพร  สว่างแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๙๔

สามเณรพรพิทักษ์  บุญเต็ม

๒๑/๘/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๙๕

พระวรวิทย์ วุฑฺฒิธมฺโม โกลีย์
๗/๒/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๕๗

ศรีสุนทร  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๙๖

พระสอน ขนฺติธมฺโม กิงแก้ว

่

๕/๙/๒๔๘๔
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

สุวรรณาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๙๗

พระธนวัฒน์ ถิรธมฺโม สุวรรณ์

๓๐/๓/๒๕๐๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

สุวรรณาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๙๘

สามเณรไตรภพ  ผลพะยุง
๒/๔/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๒๙๙

พระกุล กตคุโณ อุ่นเนือ

้

๗/๗/๒๔๙๐
๑๗/๒/๒๕๕๖

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๐๐
พระตะวัน ยติโก ยืนมัน

่

๑๗/๑/๒๕๓๒ ๒๕/๑๒/๒๕๕๗

ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๐๑
สามเณรบุญจันทร์  พรมวงศ์ษา

๑๒/๓/๒๕๔๕

 ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๐๒
สามเณรเอ็มร้อย  สีลาทอง

๒/๔/๒๕๔๕
 ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๐๓
สามเณรประพันธ์  หอมกลิน

่

๑/๕/๒๕๔๕
 ใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๐๔
พระสุนันท์ เตชธมฺโม สรจักร

๙/๔/๒๕๒๑ ๓๑/๓/๒๕๕๖

อมรินทราราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๓๐๕
พระประสาร โชติปฺโ สิงสีทา

๒๕/๐๑/๒๕๑๙ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

คันธวารี  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๐๖
พระสุทธิภัณฑ์ สุภากโร นามมนตรี

๐๑/๐๗/๒๕๒๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ปฐมวัน  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๐๗
พระคำแดง าณธีโร สมศรี

๒/๗/๒๔๘๙ ๗/๕/๒๕๕๔
ราษฎร์บำรุง  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๐๘
พระอุดมศักดิ

์

กิตฺติโท คำภู

๑๔/๑/๒๕๓๓
๗/๔/๒๕๕๗

ศรีสว่าง  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๐๙
สามเณรวัฒนา  แสงสุกวาว

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 ชัยภูมิการาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๑๐
พระอาณัติ ปฺุกาโม สิงห์ทองทัศน์

๐๕/๐๘/๒๕๓๓ ๐๙/๑๒/๒๕๕๔

ดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๑๑

พระพัฒนา ิตธมฺโม ศรีวะสุทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

ดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๑๒

พระพงศ์ธนา สุขวฒฺโก อภิรัตน์ธนาดุล

๒๐/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๑/๒๕๕๘

ดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๑๓

พระคำแพง กนฺตสีโล บุตรสมศรี

๐๗/๐๔/๒๕๓๓ ๑๗/๐๒/๒๕๕๕ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๑๔

พระทองดำ จนฺทสาโร นรัตนะวงสา

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๑๕

พระสถิตคุณ ยโสธโร โกศัลวิตร

๑๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๖ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๑๖

พระกิตติศักดิ

์

อานนฺโท รืนเริง

่

๐๗/๐๖/๒๕๑๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๑๗

พระธงชัย อาภาธโร เสียงใส

๑๙/๐๓/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๑๘

พระณรงค์ชัย นรชโย มีศรี

๒๐/๐๖/๒๕๓๑ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๑๙

พระวิโรจน์ ปฺุคโม นนทะบุตร

๑๔/๐๘/๒๕๑๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙ นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๒๐
สามเณรพีรศักดิ

์

 สิมส่วย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๒๑

สามเณรชัชภัฎ  กรพิพัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๒๒

สามเณรปยะพงษ์  ดีทองแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๒๓

สามเณรชัยชนะ  พุ่มระกา

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

 

นาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๒๔

พระรุ่งเรือง

่

สิริธมฺโม สีเหลือง

๑๓/๐๘/๒๕๓๗ ๒๘/๐๒/๒๕๕๗

นาแมด  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๒๕

พระเจษฎา สนฺตมโน รัตโน

๐๖/๑๑/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

นาแมด  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๒๖

พระเสถียร ถาวโร ไผ่แก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๒๓ ๒๑/๐๔/๒๕๕๗

นาแมด  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๒๗

พระชัชชา ชยธมฺโม ชมพู

๐๗/๐๗/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

นาแมด  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๒๘

พระสุรชัย ชาคโร จันทา

๒๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

นาแมด  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๒๙

พระสมชาย ิตสีโล ประสมพลอย

๐๘/๐๓/๒๕๓๒ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

นาแมด  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๐
สามเณรลิขิต  บัวผัน

๑๐/๔/๒๕๔๒

 นาฬกาวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๑

สามเณรประกาศิต  พิลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๒

สามเณรชินดนัย  แสงอ่อน

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๓

สามเณรพงศกร  บุญลา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๔

พระถาวร สุเมธโส เหล่ากันหา

๑๑/๑๑/๒๔๙๘ ๒๑/๐๓/๒๕๕๓

บูรพา  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๕

พระณรงค์สิทธิ

์

กิตฺติสาโร โสมเกษตรินทร์
๙/๑๐/๒๕๐๐

๒๙/๑๒/๒๕๕๖

พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๖

พระเทวฤทธิ

์

าณสุทฺโธ แฝงโม้

๒๓/๓/๒๕๒๕ ๑๙/๔/๒๕๕๘

พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๗

พระศุภวัฒน์ สุจิณฺโณ อนันต์

๑๗/๘/๒๕๓๓ ๑๘/๕/๒๕๕๘

พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๘

พระผดุงศักดิ

์

จกฺกวีโร จักรภพเมฆินทร์
๖/๒/๒๔๙๐

๒๘/๗/๒๕๕๘

พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๙

พระทรงพล านวโร หารสาร

๑๘/๑๐/๒๕๓๒ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

พิชโสภาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๐
พระณัฐกาญจน์ สุรเตโช วามนตรี

๒๐/๖/๒๕๐๑ ๒๑/๑/๒๕๕๙

พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๑

สามเณรบุญชู  หอยสังข์

๓/๑๐/๒๕๔๑

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๒

สามเณรระพีพัฒน์  ประสานสิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๓

สามเณรศักดิชัย

์

 บุญชู
๘/๖/๒๕๔๓

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๔

สามเณรอาทิตย์  ยงเพชร
๘/๓/๒๕๔๔

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๕

สามเณรพยัตวาทิน  สุดดี

๒๒/๔/๒๕๔๔

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๖

สามเณรวีระชัย  รัตโน

๑๓/๘/๒๕๔๔

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๗

สามเณรรัฐภูมิ  กุลสิงห์
๗/๒/๒๕๔๕

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๘

สามเณรธีรภัทร  แสนบรรดิษฐ์

๑๒/๓/๒๕๔๕

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๙

สามเณรจตุพล  แก่นนาคำ

๑๖/๘/๒๕๔๕

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๐
สามเณรใหม่  วรสาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 พิชโสภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๑

พระศักดิดา

์

กนฺตสีโล ทีฆะ

๑๐/๖/๒๕๑๗ ๑๓/๔/๒๕๕๘

โพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๒

พระสมบูรณ์ สนฺตมโน แสงจันทร์นวน

๒๗/๐๑/๒๕๑๔
๓๑/๖/๒๕๕๒

โพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๓

พระนิวัฒ จนฺทสาโร สายสุด

๐๒/๑๒/๒๕๑๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๔

พระอำพร อคฺคธมฺโม ยงยืน

๐๕/๐๔/๒๕๓๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

ยางเครือ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๕

พระบัวกัน กนฺตสีโล จันทราศรี

๒๒/๐๗/๒๕๐๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วังม่วง  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๖

พระนภดล จนฺทปนฺโ สาลี

๑๔/๑๒/๒๕๐๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

เหนือ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๗

พระจีรวัฒน์ อาจิตปฺุโ มีทอง

๑๖/๙/๒๕๒๖ ๒๖/๓/๒๕๕๔

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๘

พระประมวล นิราสโย แก้จมูล

๑๐/๐๑/๒๕๑๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๔

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๙

พระศืริชัย ถาวโร บุญชาลี

๒๓/๐๔/๒๕๒๐ ๐๔/๐๒/๒๕๕๕

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๖๐
พระประสิทธิ

์

อภิปาโล ราษี

๑๒/๐๗/๒๕๐๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๖๑

พระสุนันชัย กตสาโร แก้วโท

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๖๒

พระหนูกร ปภากโร แก้วโท

๐๖/๑๐/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๓๖๓

พระครูปยจารคุณ ปยธมฺโม ทองไทย

๑๒/๑๑/๒๕๐๗ ๑๔/๐๖/๒๕๒๘

ปาจันทราวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๖๔

พระเคน ปภากโร พรมจันทร์

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

กัณตะภาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๖๕

พระวัฒนา ปฺาทีโป วะสุขันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๒๑
๑๒/๓/๒๕๕๘

เกษมสำราญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๖๖

พระประสาร สุเมโธ ท้าวมา

๒๖/๑๑/๒๕๒๔
๐๒/๐๔/๒๕๕๓

ดอนก่อ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๖๗

พระมนตรี นรินฺโท พนมภูมิ

๑๔/๐๑/๒๕๓๑ ๐๖/๑๒/๒๕๕๗

ธชาวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๖๘

พระอดิศักดิ

์

อธิปฺโ บุตรโท

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๕/๒๕๕๗

ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๖๙

พระประครอง ภูริาโณ ทองผุย
๖/๙/๒๕๓๓ ๕/๒/๒๕๕๕

นาคำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๗๐
สามเณรทรงเกียรติ  สอนง่าย

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 นาคำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๗๑

พระศักดิศรี

์

กิตฺติปาโล อมรสิน

๐๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

นิคมเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๗๒

สามเณรพุทธศรี  กาสี

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

 นิคมเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๗๓

สามเณรปวริศ  พะวัง

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

 นิคมเกษม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๗๔

สามเณรธนายุทธ  พรจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

 นิคมเกษม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๓๗๕

พระอภิรักษ์ อาทโร ปตนา

๑๕/๑/๒๕๒๗ ๑๓/๗/๒๕๕๑

บูรพา  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๗๖

พระอนุชิต ปริปุณฺโณ พิมพ์กันต์

๒๑/๑/๒๕๓๑ ๑๓/๓/๒๕๕๗

บูรพา  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๗๗

พระไกรษร จารุธมฺโม สมจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๓๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๗๘

พระพรชัย อิทฺธิเตโช เจริญต้น

๐๒/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๑๒/๒๕๕๒

ปาศรีทองวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๗๙

พระพงษ์ศักดิ

์

สิริปฺโ ทรวดทรง

๒๔/๑๒/๒๕๑๙
๒๓/๗/๒๕๕๘

พนานิวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๘๐
สามเณรคฑาหัสต์  บ่อเพชร

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๘๑

สามเณรเจษฎาภร  ช่วยสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๘๒

สามเณรอุดร  วงค์ชมพู

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๘๓

สามเณรคำปาน  หาดสวังเมือง

๐๓/๐๓/๒๕๔๐

 ภาราวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๘๔

สามเณรธวัชชัย  สงวนพิมพ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

 ภาราวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๘๕

สามเณรชาญชล  โคตะ

๒๘/๓/๒๕๔๔

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๘๖

สามเณรธีรชัย  ศรีวงค์ษา
๙/๑/๒๕๔๕

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๘๗

สามเณรวุฒิศักดิ

์

 สาระพันธ์

๒๙/๑/๒๕๔๕

 ศรีบูรพา  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๘๘

พระอมร สนฺตาโณ เหลาโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๓๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

ศรีพลแพง  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๘๙

พระครูสุทธิจันทโชติ จนฺทโชโต บุญเติม
๖/๓/๒๔๙๘ ๕/๑๑/๒๕๕๑

ศรีไสยาวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๙๐
สามเณรณัฐวุฒิ  จูมลี

๕/๓/๒๕๔๕
 ศรีอุดร  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๙๑

พระสมพาน สมจิตฺโต ห่อทรัพย์

๐๑/๐๗/๒๕๒๔ ๑๕/๑๒/๒๕๕๓

ศิริธรรมวนาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๙๒

พระกิตติศักดิ

์

นาควโร มีวงค์

๐๕/๐๙/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

สระบัว  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๙๓

พระบุดดา ปฺาวโร สายเล็น
๘/๕/๒๕๑๒ ๑/๒/๒๕๕๒

สว่างอารมย์  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๙๔

พระบุญมี สุภาจาโร วงค์คำ
๓/๗/๒๕๒๔ ๑๒/๓/๒๕๕๘

สิงหาญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๙๕

พระปรเมศวร์ านุตฺตโร ดีมาก

๒๔/๓/๒๕๓๖ ๒๒/๗/๒๕๕๘

สิงหาญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๙๖

พระสมศักดิ

์

โชติปฺโ สิถิระบุตร

๐๑/๐๗/๒๕๐๔ ๑๖/๐๑/๒๕๕๗

สุวรรณาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๙๗

พระรุ่งธรรม จกฺกวโร ศาลางาม

๑๔/๐๘/๒๕๑๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

ห้วยทีเหนือ  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๙๘

สามเณรอนุพงษ์  สวนบุญ
๕/๕/๒๕๔๔

 อัมพวัน  

อบ ๔๒๕๙/๐๓๙๙

พระจิตติศักดิ

์

มหาวีโร สุยังกุล

๐๙/๐๘/๒๕๒๒ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

อุตตมผลาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๐๐
พระเจนณรงค์ จิรธมฺโม ใจแน่น

๐๔/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

อุตตมผลาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๐๑
สามเณรอดิศร  พร้อมสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

 เอียมวนาราม

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๔๐๒
พระชัยพร ติกฺขปฺโ ใจบุญ

๑๙/๑/๒๕๑๒
๑/๓/๒๕๕๙

ศรีรัตนะ  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๐๓
พระฤทธิไกร ติสฺสโร ต่อต้น

๓๐/๑๐/๒๕๑๙
๑๓/๔/๒๕๕๔

สิงห์ทองสุภารักษ์  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๐๔
พระบุญเชิด คุณวีโร งาทุ่ง

๒๕/๐๑/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

โนนสะอาด  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๐๕
พระตัม

้

สุวโจ บ่อแก้วจำปา

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

โปร่งเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๐๖
พระคำม่วน อธิโรจโน แก้วตาวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๓๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

โปร่งเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๐๗
พระสิริชัย สิริชโย เปรมบุญ

๐๘/๑๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

โปร่งเจริญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๐๘
สามเณรกฤษดา  เกตุพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 มัชฌิมาวาส  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๐๙
พระทวีศักดิ

์

ปวโร สวัสดิกุล

๑๘/๐๖/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๑

บ้านคึห์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๑๘

้
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อบ ๔๒๕๙/๐๔๑๐
พระธีระพล กตสาโร รัตนโสภา

๐๗/๑๑/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๕

บ้านคึห์  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๑๑

สามเณรสมพงษ์  วนานลินี

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๑๒

สามเณรภัทรพงษ์  กาลนาน

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

 ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๑๓

พระประสิทธิ

์

สิริปุโ สีเสน

๐๕/๐๓/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ยางโยภาพ  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๑๔

พระไชมุงคุณ จตฺตมโล ไชยะวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๐๒/๒๕๕๖

เวฬุวัน  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๑๕

สามเณรวิษณุกร  ลัทธิรมย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

 เวฬุวัน  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๑๖

พระณ็อก พรหมธมฺโม ไณ

๒๗/๐๓/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๔

หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๑๗

พระส่ง ปชฺโชโต เวิง

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๗

หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๑๘

พระเสือน สิริสาโร เริน

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๑๙

พระเสก ปฺาสิริ โซ

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๒๐
สามเณรเอียง  สรวย

๒๘/๐๓/๒๕๓๘

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๒๑

สามเณรอรุณ  วนานลินี

๐๒/๐๙/๒๕๓๙

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๒๒

สามเณรเวืยง  ซง

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๒๓

สามเณรซ็วม  แสน

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๒๔

สามเณรเขง  กองดีน

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๒๕

สามเณรเพชร  เวือน

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๒๖

สามเณรโณ  บารัง

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๒๗

สามเณรยัวะ  ยา

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๒๘

สามเณรเมา  ไถ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๒๙

สามเณรสุข  วุธฑี

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๓๐
สามเณรพาณิชย์  ละมูล

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๓๑

สามเณรเทอดศักดิ

์

 ดวงพล

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๓๒

สามเณรเธียน  เมียะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๓๓

สามเณรสุทธิชัย  ใจหล้า

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๓๔

สามเณรณัฐศักดิ

์

 ขันธวัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๓๕

สามเณรเสา  สุวัณณ

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๓๖

สามเณรนี  สีณา

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๓๗

สามเณรซก  ไล

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๓๘

สามเณรศิรวิชญ์  แสงพรหมชารี

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๓๙

สามเณรเมียน  สุวัณณเรียจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๔๐
สามเณรโชคสิริ  บัวงาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๔๑

สามเณรยุทธการ  ชัยเพ็ชร

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๔๒

สามเณรปรีชา  เชือหอม

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๔๓

สามเณรธีรวัฒน์  
โม่งปราณีตติยกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๔๔

สามเณรพีระพัฒน์  พรหมคุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๑๘

้
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อบ ๔๒๕๙/๐๔๔๕

สามเณรประชานาท  สมานชืน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๔๖

สามเณรธนพล  สถิติธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๔๗

สามเณรมับ  กึมเฮียง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๔๘

สามเณรบุญแรม  พรมอินทร์แก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๔๙

สามเณรพีรพงษ์  วาจาสัตย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๕๐
สามเณรธนธรณ์  คำใบ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๕๑

สามเณรนนทกานต์  บุญขวาง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๕๒

สามเณรณัฐพล  วันนา

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๕๓

สามเณรฉัตรชัย  ชมเมืองมิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๕๔

สามเณรธีรวัฒน์  แก้วสง่า

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๕๕

สามเณรฐานันดร  มิยะพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๕๖

สามเณรปรัชญาเมธี  ชัยเพ็ชร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๕๗

สามเณรภูวมินทร์  ทองมาก

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๕๘

สามเณรกฤษนัย  หอมจิตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๕๙

สามเณรนิวัฒน์  คงแสนสี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๖๐
สามเณรปรเมศร์  กุลบุตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๖๑

สามเณรปยพงษ์  จันทนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๖๒

สามเณรนัฐพล  สุดเสน

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๖๓

สามเณรมีย  สุเจียต

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๖๔

สามเณรหิรัญ  แก้วเหลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๖๕

สามเณรธนากร  ผาดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๖๖

สามเณรล็อน  ไฬ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 หนองขุ่น  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๖๗

พระไชยยงค์ จกฺกธมฺโม ผงทอง

๑๔/๑๐/๒๕๒๑ ๐๙/๐๑/๒๕๕๖

หนองสองห้อง  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๖๘

พระบรรจง ทินฺนวโร โล่ห์ปอง

๐๘/๐๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองสองห้อง  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๖๙

พระสิทธิชัย กิตฺติคุโณ เนือนวล

้

๖/๑๐/๒๕๑๘
๙/๔/๒๕๕๖

หนองหลัก  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๗๐
พระภูมินทร์ ปยวณฺโณ อบสุข

๒๔/๓/๒๕๒๕
๙/๔/๒๕๕๖

หนองหลัก  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๗๑

สามเณรจักรพงศ์  ภาคทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

 เหล่าข้าว  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๗๒

พระสรธัญ ขนฺติโก อบสุข

๒๒/๗/๒๕๑๗ ๒๑/๗/๒๕๕๖

อัมพาวัน  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๗๓

พระบุญลือ อนาวิโร ขันทอง
๑/๓/๒๕๐๐

๑๑/๗/๒๕๕๖

ถำปอง  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๗๔

พระพัฒนะ วชิโร ศรีภา

๓๐/๑๑/๒๕๐๙
๒๕/๗/๒๕๕๘

โพธาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๗๕

พระฉลองชัย อุปสโม อุปถัมภ์

๑๐/๙/๒๕๐๖ ๓๑/๗/๒๕๕๘

โพธาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๗๖

พระอุทิตย์ อภิฉนฺโท สุขัง

๑๐/๙/๒๕๑๕ ๒๒/๗/๒๕๕๘

สว่างวารี  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๗๗

พระวสันต์ สุขิโต ชัยนามน

๑๒/๐๙/๒๕๑๗
๓/๐๑/๒๕๕๕

คำหนามแท่ง  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๗๘

พระตะวัน กนฺตสีโล วาทะพุกกณะ

๐๗/๐๕/๒๕๓๓ ๐๘/๐๓/๒๕๕๒

เชียงแก้ว  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๗๙

พระพนมพร ติสฺสโร วงศ์สุข

๐๕/๐๓/๒๕๒๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๖

เชียงแก้ว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๔๘๐
พระปภังค์กรณ์ สุชาโต พิลากุล

๐๙/๐๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

เชียงแก้ว  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๘๑

พระบุญมี วรสทฺโท ทุมวัน

๐๘/๐๓/๒๕๐๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๓

นามน  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๘๒

พระบุญร่วม จนฺทปฺโ ผิวจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๒๔ ๐๙/๐๓/๒๕๕๖

โนนงาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๘๓

พระอุทัย ปฺวชิโร ศรีสุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๑๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

โนนงาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๘๔

สามเณรธรรมนูญ  เบ้างาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 โนนงาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๘๕

พระสิงห์คูณ มหาปฺุโ บำรุง

๑๙/๑๒/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๕๗

โนนจิก  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๘๖

พระจักรพันธ์ ขนฺติธมฺโม คำสุข

๑๒/๐๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

โนนจิก  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๘๗

พระกบินทร์ สุทฺธสทฺโธ ใจใหญ่

๑๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ศรีชมภู  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๘๘

สามเณรวีระ  นรมาตย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

 ศรีชมภู  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๘๙

พระคำใบ อภิปฺโ ชุมอาจ

๑๐/๐๕/๒๕๐๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

หนองกุงน้อย  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๙๐
พระสมผล อุตฺตมชาโต ศรีเฉลิม

๒๕/๐๓/๒๕๐๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๖

หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๙๑

สามเณรจักรพันธ์  ตะวันยงศ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๙๒

สามเณรพงศธร  ปาละจา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๙๓

สามเณรพรเทพ  บัวจูม

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๙๔

สามเณรวุฒิชัย  รินทร

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๙๕

สามเณรอภิเดช  เรณู

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๙๖

สามเณรธนพล  ปูยืน

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๙๗

สามเณรวรพงษ์  ไกรศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๙๘

สามเณรทัศไนย์  ศักดิพงษ์

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๔๙๙

สามเณรอัครเดช  อันชม

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๐๐
สามเณรจักรกฤษณ์  ขยันทำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๐๑
สามเณรปยวัฒน์  บุญยิม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๐๒
สามเณรทักษ์ดนัย  วงศ์ศรีกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 หนองเปด  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๐๓
พระพรชัย ชาติวิริโย บัวใหญ่

๑๓/๑๐/๒๕๓๕

๙/๑/๒๕๕๘
แขมใต้  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๐๔
พระบุดดี ธมฺมธโร แพงทรัพย์

๑๐/๔/๒๔๙๒ ๒๘/๒/๒๕๕๓

เดือโดม

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๐๕
พระจงใจ านิโย แน่นดี

๘/๑๐/๒๕๐๑ ๑๑/๗/๒๕๕๘

เดือโดม

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๐๖
พระธวัชชัย นิปโก สายสร้อย

๓๑/๗/๒๕๓๖ ๒๕/๗/๒๕๕๙

เดือโดม

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๐๗
พระชูศักดิ

์

าณวโร พลมัน

่

๑๗/๑๒/๒๕๑๓

๒๐/๖/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๐๘
พระสมภาร สมจิตโต สมสี

๑๑/๔/๒๕๓๒ ๓๐/๗/๒๕๕๘

โนนยานาง  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๐๙
สามเณรสถาพร  สุโพภาค

๑๐/๗/๒๕๔๐

 โพธิตาก

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๑๐
สามเณรปภากร  สวรรค์ตรานนท์

๑๐/๑/๒๕๔๕

 โพธิตาก

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๑๑

พระพนินัทร ตปสีโล รองสำลี
๖/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๘

โพธิไทร

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๑๒

พระมานพพร านวีโร สิทธิจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

มุจลินทาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๑๓

พระโชคชัย สุวณฺโณ ทองคำ

๑๙/๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ระเว  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๑๔

พระบุญศรี กิตฺติวโร หอมเย็น

๒๕/๖/๒๔๙๙ ๑๔/๗/๒๕๕๕

วารีอุดม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๕๑๕

พระจำปา กตธมฺโม โนนหมอ

๑๐/๑๑/๒๕๐๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๗

วาลุการาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๑๖

พระวีระศักดิ

์

พุทฺธสาโร อำรุงสกุลรัฐ

๑๔/๑๒/๒๕๓๐ ๓๑/๑๐/๒๕๕๓

ศรีสว่าง  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๑๗

พระไพศาล มหาวีโร สืบสี

๑๐/๖/๒๕๑๔ ๔/๑๑/๒๕๕๕

สนามชัย  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๑๘

พระสิทธิพงษ์ สุทธิาโณ เจริญราษฎร์
๑/๘/๒๕๑๔ ๑/๑๒/๒๕๕๔

สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๑๙

สามเณรพงษ์พิทักษ์  ตะติยะสุนทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๒๐
สามเณรคมสัน  ใจตรงนา

๒๑/๓/๒๕๔๕

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๒๑

สามเณรณัฐภัทร  ทานวิโรจน์

๒๐/๕/๒๕๔๕

 สวนสวรรค์  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๒๒

พระชุ่น ชยวุฑฺโฒ พินธุรักษ์

๑๖/๗/๒๔๘๕
๗/๓/๒๕๕๘

แก้วรังษี  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๒๓

สามเณรบุญชู  ละเลิศ
๙/๒/๒๕๔๔

 แก้วรังษี  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๒๔

พระสมดี สุจิตฺโต ทองแกม

๐๕/๐๖/๒๔๙๓ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

ไชยมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๒๕

สามเณรปริญญา  เม็ดไธสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 ไชยมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๒๖

สามเณรนพดล  ทองเหลือง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 ไชยมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๒๗

สามเณรเกียรติชัย  สร้อยศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 ไชยมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๒๘

สามเณรชัยวัฒน์  ทิวาพัฒน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 ไชยมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๒๙

สามเณรอัษฎาวุฒิ  ชมทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 ไชยมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๓๐
สามเณรวีระพล  พรุ่งแสง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 ไชยมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๓๑

สามเณรบุญส่ง  ยอดแสนคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 ไชยมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๓๒

สามเณรมนตรี  สิงห์ขัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 ไชยมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๓๓

สามเณรรชานนท์  การกล้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 ไชยมงคล  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๓๔

สามเณรเกรียงไกร  แก้วชิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๓๕

สามเณรไพวัลย์  ขยันการ

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๓๖

สามเณรจิรายุ  นามสมดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๓๗

สามเณรพีรพล  กิงก้าน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 นาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๓๘

พระถวิล กลฺยาโณ บัณฑิตย์

๒๗/๐๘/๒๕๐๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๕

นาเวียง  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๓๙

สามเณรวีระพงษ์  จันทะแสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

 นาเวียง  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๔๐
สามเณรเกรียงไกร  อุ่นสุด

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

 นาเวียง  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๔๑

พระบัวผัน อธิจิตฺโต เสมามิง

๓๐/๑๑/๒๕๑๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

ปาทุ่งบุญ  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๔๒

พระอินทร์ตา ธีรวํโส อานนท์
๗/๙/๒๕๐๐

๒๕/๕/๒๕๕๔

โพธาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๔๓

พระอนุวัฒน์ จนฺทธมฺโม แห้วศรี

๑๙/๐๑/๒๕๒๕ ๑๗/๑๐/๒๕๕๑

คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๔๔

พระบุญโฮม ปฺุกาโม พระสว่าง

๑๘/๐๔/๒๕๒๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๔๕

สามเณรจักรินทร์  ประประโคน

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๔๖

สามเณรจีรพงษ์  กลางถิน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๔๗

สามเณรจักรินทร์  อินทร์น้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๔๘

สามเณรธีระศักดิ

์

 สวัสดิประภา

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๔๙

สามเณรกัณชมินทร์  ดานขุนทด

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๕๕๐
สามเณรวิษณุ  ตะระนันท์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๕๑

สามเณรบรรเลง  กินดา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๕๒

สามเณรภูรินทร์  ขามชู

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๕๓

สามเณรอภิสิทธิ

์

 ดวงลีดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๕๔

สามเณรศุภมิตร  ปะตังถาโต

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๕๕

สามเณรวชิรวิทย์  กอมณี

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๕๖

สามเณรณัฐวุฒิ  คำแต่ง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๕๗

สามเณรวรวุฒิ  แก้วพวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๕๘

สามเณรอรรถพล  พิมพะนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๕๙

สามเณรอนุศิษฎ์  ศรียันต์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๖๐
สามเณรเต็มไมตรี  ลีพล

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๖๑

สามเณรวันชนะ  จำเดิม

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๖๒

สามเณรกัลชาญ  สุทธิประภา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 คำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๖๓

พระรอด นาวฒฺโฑ ทองเหลือ

๒๔/๖/๒๔๘๔ ๒๙/๖/๒๕๕๕

ดอนชี  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๖๔

พระกรี ธมฺมทีโป ทองเมือง

๒๐/๑๒/๒๕๑๙
๒๖/๑/๒๕๕๘

นิคมสังฆสามัคคี  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๖๕

พระบุญมี พุทฺธวิริโย แสงดี
๖/๖/๒๕๑๙ ๕/๔/๒๕๔๐

ศรีอุดม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๖๖

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ฝางคำ

๒๙/๖/๒๕๔๓

 ศรีอุดม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๖๗

สามเณรจิระศักดิ

์

 นนทิจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

 ห้วยไฮ  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๖๘

สามเณรตะวัน  คะเรรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 ห้วยไฮ  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๖๙

พระวรยศ วณฺณภาโส วรรณประภา

๐๒/๐๖/๒๕๐๘ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

หัวสะพาน  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๗๐
พระธวัชชัย ธมฺมทีโป มานิกร

๓๑/๐๘/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ใหม่นาคำ  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๗๑

พระมงคล ปฺาธโร อริภู

๒๐/๐๒/๒๕๒๕ ๒๘/๑๑/๒๕๔๙

จังกาจิตต์  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๗๒

พระราชวัฒน์ กิตฺติสาโร ทาเงิน

๐๕/๐๑/๒๕๒๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๒

จังกาจิตต์  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๗๓

พระสำรอง สุรปฺโ บุตรคำ
๘/๗/๒๕๓๑ ๑๒/๗/๒๕๕๖

ดอนชาด  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๗๔

สามเณรณัฐพล  คำสว่าง

๔/๑๑/๒๕๔๔

 ดอนชาด  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๗๕

สามเณรอรุณศักดิ

์

 สระพรม

๗/๑๑/๒๕๔๔

 ดอนชาด  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๗๖

พระณัฏฐเศรษฐ์ ปฺาวโร กันหารินทร์

๑๙/๐๗/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๗๗

พระอาทิตย์ อุทฺโย เพชรนาวี

๐๓/๐๙/๒๕๓๒ ๑๐/๑๐/๒๕๕๕

นาโหนนน้อย  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๗๘

พระศราวุธ สิริมงฺคโล สมอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๒๘ ๑๑/๑๑/๒๕๕๔

บ้านถ่อน  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๗๙

พระพิทยา รกฺขิตธมฺโม พุ่มจันทร์

๒๙/๔/๒๔๙๕ ๑๑/๖/๒๕๕๒

บุ่งหวาย  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๘๐
พระเสรีชัย กนฺตจปฺโ เครือบุตร

๒๕/๘/๒๕๑๗ ๑๕/๗/๒๕๓๘

ปาเกษตร  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๘๑

พระปรินซ์ คุณากโร พัชราจารยะ

๑๑/๙/๒๕๓๕ ๗/๒๗/๒๕๕๗

ปานานาชาติ  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๘๒

สามเณรอนามัย  โทพิลา

๓๐/๙/๒๕๔๕

 ผาสุการาม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๘๓

พระสาคร ขนฺติโก สมพงษ์

๑๙/๔/๒๕๑๙ ๒๒/๘/๒๕๕๕

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๘๔

พระไพบูลณ์ านุตฺตโร กลมเกลียว

๓/๑๑/๒๕๑๖ ๑๐/๑๐/๒๕๓๗

วรรณวารี  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๕๙/๐๕๘๕

พระธีระ ธีรธมฺโม โสนางรอง

๒๒/๑๑/๒๕๓๘
๑/๑๒/๒๕๕๘

วรรณวารี  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๘๖

สามเณรประสิทธิ

์

 จันทร์แก้ว

๙/๑๒/๒๕๔๐

 วรรณวารี  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๘๗

พระศักดิชัย

์

กิตฺติาโณ ปกขีพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๓๔
๗/๐๔/๒๕๕๘

วารินทราราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๘๘

พระศรายุทธ สุทฺธิาโณ ชาติไทย

๒๑/๐๙/๒๕๓๖
๗/๐๔/๒๕๕๘

วารินทราราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๘๙

พระโกมินทร์ กิตฺติวณฺโณ สุบิน

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

วารินทราราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๙๐
สามเณรอภิสิทธ์  จันดาพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

 วารินทราราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๙๑

สามเณรศตนนท์  โสสิงห์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

 วารินทราราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๙๒

สามเณรกิตติศักดิ

์

 เหล่าคะเน

๔/๐๕/๒๕๔๔

 วารินทราราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๙๓

สามเณรอาทิตย์  เชืออ่อน

้

๗/๑๒/๒๕๔๕

 วารินทราราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๙๔

พระธนายุทธ์ ธมฺมานนฺโท พุฒพวง

๒๕/๐๑/๒๕๑๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

หนองบัว  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๙๕

พระสุรวุฒิ ติกฺขาโณ จะโรจร

๑๘/๑๒/๒๕๒๓ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

หนองปาพง  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๙๖

พระณรงค์ฤทธิ

์

สฺจิตฺโต สุพรรณโมก

๑๓/๐๙/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

กุญชรดิตถาราม  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๙๗

สามเณรไพรัส  งามสี

๐๘/๐๗/๒๕๔๐

 คำโพธิ

์

 

อบ ๔๒๕๙/๐๕๙๘

สามเณรสาคร  ธรรมทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านค้อบอน  

อบ ๔๒๕๙/๐๕๙๙

พระพงศ์พี ปสนฺโน สารีอาจ

๒๒/๑๐/๒๕๑๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

โพนเมือง  

อบ ๔๒๕๙/๐๖๐๐
พระโสพิน านิสฺสโร อิมคำ

้

๒๘/๓/๒๕๒๗ ๒๕/๕/๒๕๕๖

หนองจำนัก  

อบ ๔๒๕๙/๐๖๐๑
พระสุชาติ โอภาโส สายแวว

๑๗/๕/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองเทา  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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