
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑,๗๔๔ รูป ขาดสอบ ๖๔๘ รูป คงสอบ ๑,๐๙๖ รูป สอบได้ ๕๐๒ รูป สอบตก ๕๙๔ รูป (๔๕.๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระศักดิจินดา

์

ถาวโร โสภา

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดก้านเหลือง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรอภิชัย  ประจันตะเสน

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 วัดก้านเหลือง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรจิระพงศ์  คำยืน

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดก้านเหลือง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรศิระศักดิ

์

 คำตา

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

 วัดก้านเหลือง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรศุภกิตติ

์

 ต้นเกษ

๒๒/๓/๒๕๔๖

 วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรนนธวัช  เกษอินเกษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรกฤติคุณ  ปกปอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดทุ่งศรีเมือง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระฐิติกร อกฺกวณฺโณ พลบุตร

๙/๑๒/๒๕๒๗ ๒๓/๑/๒๕๖๐

วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระธนภัทร ชาคโร ผาสุก

๒๕/๐๖/๒๕๒๘ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระศราวุธ ธมฺมธโร ขัดสี

๒๗/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระจักรกฤษณ์ สิริจนฺโท อุดมศรี

๑๖/๐๓/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรธนพนธ์  ภูมิศิริ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

 วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระศราวุฒิ อนุตฺตโร ศิริภักดี

๔/๐๖/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
วัดบูรพาปะอาวเหนือ

 

อบ ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระขันทอง สุเมโธ เทบพะคำสอน

๑๐/๙/๒๕๓๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๕

วัดปทุมมาลัย  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรสันติ  สีวงสาน

๔/๑๑/๒๕๔๐

 วัดปทุมมาลัย  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระภัทรภณ ิตโสภโณ จันทร์ศร

๒๘/๐๖/๒๔๙๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดปากนำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรจตุพล  รักษ์พงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

 วัดปากนำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรขจรศักดิ

์

 ประเสริฐสังข์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดปากนำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรสุรศักดิ

์

 ชุมเสนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 วัดปากนำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรกฤษฎาภรณ์  แก้วดวงงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 วัดปากนำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 สิงห์สาธร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 วัดปากนำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรภิสิทธิ

์

 แก่นกายศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 วัดปากนำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรปกรณ์  ชำนาญเวช

๑๖/๑/๒๕๔๖

 วัดปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรพัชรพล  ถาวร

๒๔/๔/๒๕๔๖

 วัดปาเทพกิตติมุนี  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๑๕

้
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อบ ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรญาณพงศ์  แก้วศรี

๑๕/๑/๒๕๔๗

 วัดปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรธัญญา  พุ่มจันทร์

๒๑/๑/๒๕๔๗

 วัดปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรชนะชัย  ศิริโฉม

๑๔/๑/๒๕๔๘

 วัดปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรณัฐวุฒิ  มินสี

๒๙/๘/๒๕๔๘

 วัดปาเทพกิตติมุนี  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรรถ  ปูกระทำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรสุรเกียรติ  ใจทัด

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรศุกล  บุญเฮ้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรอภิชาติ  พึงสิงห์

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 วัดมงคลโกวิทาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระพีรวัชร์ ปฺาธีโร ราชิวงศ์

๑๘/๗/๒๕๓๔ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ทองอ่อน

๒๕/๖/๒๕๔๕

 วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรสิริชัย  ทองอ่อน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรทศพล  สังฆสา

๗/๖/๒๕๔๖
 วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรสรายุทธ  บุญหว่าน

๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรทศพร  สายแวว

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรศุภชัย  มาระแสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรนพรัตน์  แสงใส

๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรชญานนท์  แดงโสภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรวัฒนา  พรมด้วง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรธนกฤต  ผาสุก

๓/๐๓/๒๕๔๖

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรถาวร  สดชืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรภานุวัฒน์  ใจภักดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรวีระชัย  พันธ์น้อย

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรศรายุทธ์  ทองวรณ์

๖/๑๑/๒๕๔๖

 วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระก้องพิภพ อโสโก เชือพันธ์

้

๑๒/๐๕/๒๕๒๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๑

วัดศรีประดู่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระธำรงศักดิ

์

โชติวโร กมุทมาศ

๒๕/๖/๒๕๐๖ ๒๑/๔/๒๕๕๗

วัดศรีประดู่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรฌานิศ  ประชุมแดง

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

 วัดศรีประดู่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรพีระพล  กงใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

 วัดศรีประดู่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรชัยมงคล  บัณฑิตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๐

 วัดศรีประดู่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรพุทธศร  สุ้ยมณีพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

 วัดศรีประดู่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรณรัฐ  ประชุมพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 วัดศรีประดู่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรวัยวัฒน์  สมสิน

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรคมสนต์  พันธ์รักทรัพย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรณัฐพงษ์  ศิริโสม

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรกิตติพิชญ์  นินิจศักดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสารพัฒนึก  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระสมควร เตชธมฺโม นำผล

๕/๖/๒๕๒๐ ๓/๓/๒๕๖๐
วัดหนองแกใหม่  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๑๕

้
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อบ ๔๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรเบลี  สุ้ยมณีพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

 วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรอนุศักดิ

์

 แก้วอิสร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรภูมรินทร์  วรจักร์

๘/๕/๒๕๔๔
 วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรชลธี  ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๘/๒๕๔๖

 วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระชัชชัย กนฺตวีโร ไวยพัฒน์

๐๓/๐๒/๒๕๑๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระอนุวัตร สุภกิจฺโจ ไชยรัตน์

๑/๐๘/๒๕๓๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๑

วัดหัวเรือ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระมานิต สุมงฺคโล พงษ์สิริสุนทร

๑๑/๑๐/๒๕๐๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดหัวเรือ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรจิรายุส  สายแวว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดหัวเรือ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรธนาวัฒน์  บุ้งทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

 วัดเขืองกลาง

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระสุรัตน์ มหาวีโร บุญเสริม

๒๑/๙/๒๕๒๑ ๓๐/๘/๒๕๕๕

วัดดู่น้อย  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระกมลศักดิ

์

กิตฺติาโณ แก่นสาร

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดทุ่งใหญ่  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๗๑
พระสมศักดิ

์

ขนฺติโก บุ้งทอง

๐๖/๐๔/๒๕๐๗ ๒๓/๑๒/๒๕๔๙

วัดนาซาว  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๗๒
พระสุพล โชติปฺโ อ่อนสี

๑๗/๐๘/๒๔๘๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดนาซาว  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระวันชัย ตปสีโล ทุมวงศ์

๕/๕/๒๕๑๗ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดบ้านทุ่ง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรศุภโชค  ภารการ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบ้านนาดูน  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรบุญฤทธ์  ช่างไทย

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 วัดบ้านนาดูน  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สุขรี

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านนาดูน  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระอลงกรณ์ ปฺุาวโร ทวามัน

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๕

วัดปาเรไรรัตนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรคมชาญ  ประกอบแสง

๑/๑/๒๕๔๙
 วัดยางน้อย  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระฉวี สิริวณโณ มีคุณ

๘/๓/๒๔๙๙ ๖/๖/๒๕๕๘
วัดแสงน้อย  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระเรืองวิทย์ อคฺคธมฺโม เพชรไกร

๑๑/๐๓/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองฮี  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระบุญเกิด ปฺาวชิโร บัวสระ

๒๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองฮี  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระสมัย สุมคฺคโร แสงเนตร

๗/๘/๒๕๐๓
๑๒/๖/๒๕๕๘

วัดดงบังใต้  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระมนตรี ปฺาธโร คำโท

๑๙/๑๑/๒๕๐๒ ๒๗/๐๕/๒๕๕๒

วัดท่าเมือง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรปญญา  เคนแสนโคตร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 วัดท่าเมือง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระทองอินทร์ านวีโร แสนทวีสุข

๐๘/๐๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ้านแคน  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระทองดี ปภากโร จันทจิตร

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

วัดยางกะเดา  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระบุญนำ ปริปุณฺโณ ลาพ้น

๑๘/๐๖/๒๔๙๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรระวี  เนินหงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

 วัดสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระไพฑูรย์ โอภาโส สุทธิมรรค

๑๐/๐๗/๒๕๒๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

วัดหนองหิน  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรเอกราช  สุดแสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 วัดหนองหิน  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรวรพงษ์  พันธ์โชติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดหนองหิน  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรกลวัชร  เดชสิมมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 วัดธรรมละ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรธนวัฒน์  นพบูรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

 วัดธรรมละ  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๙๔
พระอุทัย อุปสโม พลับเพลิง

๑๔/๐๕/๒๕๑๐ ๐๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดปาคำไฮน้อย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๑๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรกัณฑ์เอนก  แก้วรังสี

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดมงคลนอก  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรปฏิภาณ  บุญสักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

 วัดมงคลใน  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรธนกฤต  นันตะกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

 วัดมงคลใน  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรจิรายุทธ  สายเนตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

 วัดมงคลใน  

อบ ๔๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรวีระภัทร  พิพิษ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 วัดมงคลใน  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระศิริ อนุตฺตโร มณีงาม

๒๖/๐๔/๒๕๐๓ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองดินจี

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๑๐๑
พระวรพงษ์ พฺทฺธสาโร สร้อยสนธ์

๑๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดหนองเปด  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระสุบรรณ์ อาภาธโร ห้วยทราย

๓๐/๑๐/๒๕๒๒
๒๗/๓/๒๕๕๖

วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระสุพจน์ จนฺทสาโร โล่ห์คำ

๒๒/๔/๒๕๑๘ ๒๑/๗/๒๕๕๖

วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระวอน จนฺทสาโร เพ็งพวง

๑๖/๕/๒๕๑๐ ๑๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระวันชัย อภินนฺโท สมชาติ

๑๙/๘/๒๕๓๗ ๒๗/๒/๒๕๕๘

วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระสุนทร ธีรปฺโ เจริญทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

๖/๔/๒๕๕๙
วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรชนะศักดิ

์

 พิมมะสา

๓๐/๘/๒๕๔๖

 วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรวินัย  สิมสุวรรณ

๑๓/๒/๒๕๔๖

 วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรณัฐวัตร  ปดชา

๒/๖/๒๕๔๖
 วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๑๐
พระไสว กตปุโ จันทาทอง

๐๙/๐๘/๒๕๒๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรเจติยา  ศรีจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

 วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรธนกร  ทวีศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรธนวัฒน์  สมชาติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระยุพเด็จ จนฺทสาโร โสมา

๑๖/๒/๒๕๒๔ ๑๘/๖/๒๕๕๓

วัดท่าหลวง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระศักดา มหาสกฺโก แก้วบุญเรือง

๑๗/๘/๒๕๓๗ ๒๐/๖/๒๕๕๘

วัดเทพเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระไชยรัตน์ ธมฺมธโร มีศรี

๑๗/๐๓/๒๕๒๒ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดธาตุทองหลาง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระภานุวัฒน์ ธมฺมปาโล ประดู่

๒๘/๑/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

วัดโนนแคน  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระสมชาย สคารโว ศรีการะบุตร

๗/๔/๒๕๒๑ ๒๘/๗/๒๕๕๘

วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระกว้าง ปภสฺสโร ไชหงษ์คำ

๑๒/๒/๒๕๑๗ ๑๒/๒/๒๕๖๐

วัดบัวทอง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระนิยม รติโก บุญเกิด

๒๐/๘/๒๕๑๘
๗/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกลาง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระสงกรานต์ สุมงฺคโล สระบัว

๑๓/๐๔/๒๕๒๗
๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านแก้ง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระบุญหลาย อภิปุณฺโณ หาญพล

๗/๐๖/๒๕๓๐ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านแก้ง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระวิศรุต วิสุทฺธสีโล สุขคุ้ม

๙/๓/๒๕๓๖ ๓/๗/๒๕๕๗
วัดบ้านโนน  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระอรรถวงศ์ ปคุโณ ดวงแก้ว

๑๓/๙/๒๕๓๓
๑/๓/๒๕๕๘

วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระสาคร อตฺถกาโร ศรพรหม

๑๕/๐๙/๒๕๒๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดบ้านสองคอน  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระอวยพร ปภาโส แก้วศรี

๒๐/๙/๒๕๐๑ ๓/๑๑/๒๕๕๗
วัดปาตรัยรัตนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรคมสันต์  ตะรินันท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 วัดปาตรัยรัตนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระชัชชีวิน อุปสนฺโต อิมสำราญ

่

๒๗/๙/๒๕๒๕ ๑๒/๔/๒๕๕๘

วัดปาโมง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระสุรชัย ชุติมนฺโต คำศรี

๒/๕/๒๕๑๐ ๓/๗/๒๕๕๘
วัดปาหนองยาว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๑๕

้
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อบ ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระจันทร กนฺตสีโณ อมมาพันธ์

๖/๘/๒๕๐๓
๒๑/๔/๒๕๕๗

วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระบุญเจริญ ปฺุกาโม สนโศก

๑๕/๐๒/๒๕๒๒ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดโพธิสง่า

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระพร มงฺคลวโร พันธ์คำเสน

๒๐/๒/๒๕๒๐
๒/๗/๒๕๕๘

วัดภูกระแต  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระรัชชานนท์ ตปสีโล เจริญสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๓
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดภูกระแต  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๓๔
พระสมดี อาภสฺสโร ปญญาดิษฐ์

๑/๑/๒๔๙๓ ๒/๔/๒๕๔๒
วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระวิเชียร สีลสํวโร มาโปร่ง

๑/๑/๒๕๐๒ ๑/๖/๒๕๕๘
วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระสุริยา วิจิตฺตธมฺโม สุภานะโสม

๒๐/๔/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๕๒

วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระวิชัย เตชวโร สุทธัง

๔/๔/๒๕๐๖
๑๙/๗/๒๕๕๓

วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระสุจิน ถาวโร คำคูณ

๑๑/๔/๒๕๒๐
๔/๓/๒๕๕๘

วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรวิรัช  พิมมัดสา

๔/๑/๒๕๔๖
 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรธีระศักดิ

์

 แย้มยิม

้

๒๘/๒/๒๕๔๕

 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรสุทธิรัตน์  ศรีสุระ

๙/๕/๒๕๔๖
 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรวรรณฐวัฒ  สุภาพ

๘/๑/๒๕๔๗
 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรวิชัย  แก้วดวงดี

๓/๗/๒๕๔๒
 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 จันทร์ทวี

๑๗/๘/๒๕๔๒

 วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรอภิวัฒน์  แถวพันธ์

๑๔/๕/๒๕๔๔

 วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระเล็ก จารุวณฺโณ แสนแดง

๔/๒/๒๕๑๖ ๘/๑/๒๕๕๙
วัดแสงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรสุทธิพงษ์  แก้วถนัด

๑๕/๙/๒๕๔๕

 วัดแสงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๔๘
สามเณรฐาปนพงษ์  ศรีแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 วัดแสงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรจิรวัฒน์  สรีสุราช

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 วัดแสงเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระสุริยันต์ จารุวํโส ศรีสุรัตน์

๑๒/๕/๒๕๓๓
๑/๑/๒๕๕๙

วัดหมากมาย  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรศิริศักดิ

์

 มันยืน

่

๙/๓/๒๕๔๔
 วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรนิคม  จันทะโสม

๒๖/๘/๒๕๔๖

 วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระสุรชัย สมจิตฺโต บุญช่วย

๑๒/๐๔/๒๔๙๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรปริญญา  เหล็กกล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระแดง จนฺทสาโร ศรีมูล

๑๕/๐๓/๒๔๙๓ ๒๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระดอน รกฺขิโต ศรีพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๒๕ ๑๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดคำโทน  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๕๗
พระประไพ คุณงฺกโร วรรณคำ

๑๓/๐๕/๒๕๑๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดนาจะหลวย  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๕๘
พระสมหวัง วิสุทฺโธ สิงสีทา

๒๔/๑๐/๒๕๒๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๕๙
พระทองสุข สิริคุตฺโต พรมเสนา

๒๓/๐๕/๒๔๘๔ ๒๓/๐๕/๒๕๕๒

วัดปาก้าว  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๖๐
พระจำป กุสลจิตฺโต เรียบรัมย์

๐๖/๐๙/๒๔๙๗ ๒๘/๐๗/๒๕๔๒

วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระพะยอม ธมฺมทีโป พานิช

๑๕/๑๐/๒๕๒๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีพรหม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระจำลอง ปสนฺโน ชูชีพ

๒๓/๐๗/๒๕๓๐ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีพรหม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระสุวิทย์ จารุธมฺโม จตุโชคทวีสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระกิตติธัช สิริวํโส วงษา

๔/๐๑/๒๕๒๘ ๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดนาเรือง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๑๕

้
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่
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อบ ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท พลเมือง

๒๔/๙/๒๕๒๑ ๑๕/๑/๒๕๕๙

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระสวัสดิ

์

สนฺตมโน ยุทธนา

๘/๑๑/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดแสนถาวร  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระนิพนธ์ คุณวิชฺโช อินทนา

๑๘/๔/๒๕๑๒
๙/๗/๒๕๕๙

วัดเกษตรสมบูรณ์  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระเฉลิมพล ธีรปฺโ สิงห์ใหญ่

๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๒/๒๕๕๘

วัดเก่าขาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๖๙
พระศุภชัย ปโมทิโต ขะวิลัย

๑๔/๑๑/๒๕๒๘

๖/๕/๒๕๕๙
วัดเก่าขาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๗๐
พระทองจันทร์ สุธมฺโม กุลบุตรดี

๒๘/๑/๒๕๑๕
๒/๗/๒๕๕๔

วัดถำนำทิพย์  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๗๑
พระพิศาล ปฺาวุโธ ตรินัน

๒๘/๕/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

วัดถำนำทิพย์  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๗๒
พระลือชัย กนฺตสีโล ราศี

๑๐/๗/๒๕๑๕ ๑๖/๗/๒๕๕๖

วัดโนนทอง  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๗๓
พระเตียงศิริ กิตฺติปฺโ บูชาเดช

๒๔/๓/๒๕๒๓ ๑๐/๑๐/๒๕๕๓

วัดบุคำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๗๔
พระสาคร นนฺทสาโร เกลียงเกลา

้

๒๓/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๕๖ วัดปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรพีรพงษ์  อินตะนัย

๑๕/๑/๒๕๔๒

 วัดปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรรภัสสิทธิ

์

 ศาลาคำ

๒๓/๕/๒๕๔๓

 วัดปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรกิตติพิชญ์  ขันอาสา

๒๓/๙/๒๕๔๓

 วัดปาค้อเจริญธรรม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๗๘
พระคำสิงห์ ติสาโล ไชยนาท

๑๗/๘/๒๕๑๑
๓๐/๑/๒๕๕๐

วัดโกศลนิวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระณรงค์ อธิมุตฺโต คำสด

๒๒/๖/๒๔๙๙ ๒๘/๖/๒๕๕๒

วัดโกศลนิวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระสุพรรณ จารุธมฺโม หาญมานพ

๒๔/๑๒/๒๕๑๗ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

วัดโกศลนิวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๘๑
พระเจียม ปยธมฺโม ใจราช

๘/๑๐/๒๕๐๗ ๑๗/๗/๒๕๕๘

วัดโกศลนิวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๘๒
พระลือชัย กิตฺติธโร ธุราช

๑๖/๑๒/๒๕๑๖
๑๗/๗/๒๕๕๘

วัดโกศลนิวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๘๓
พระพินัย จกฺกวโร พักพล

๑๗/๙/๒๕๒๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดโกศลนิวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๘๔
พระณัฐภาส โกสโล คูณเสมอ

๓๐/๑๒/๒๕๓๙

๒/๒/๒๕๖๐
วัดเขมาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๘๕
สามเณรศุภชัย  อินละออ

๒๑/๗/๒๕๔๓

 วัดเขมาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๘๖
สามเณรวาคิม  สาสีทา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดเขมาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๘๗
สามเณรปรีชา  สินทรัพย์

๑/๕/๒๕๔๖
 วัดเขมาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรนพชัย  ดวงทอง

๑๑/๘/๒๕๔๖

 วัดเขมาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรนงค์  คำจร

๑๔/๒/๒๕๔๖

 วัดโนนศิลาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๙๐
พระสุภกิจ ิตธมฺโม นามวา

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรลัทธพล  แพงคำลา

๑๕/๙/๒๕๔๔

 วัดศรีมงคล  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๙๒
สามเณรยงค์  คำจอน

๑/๒/๒๕๔๕
 วัดศรีมงคล  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรโชคทวี  มณีสาร

๒๔/๒/๒๕๔๖

 วัดศรีมงคล  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรนรินทร์  สุนทร

๑๐/๔/๒๕๔๖

 วัดศรีมงคล  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๙๕
สามเณรบุญมี  คำจอน

๒๕/๔/๒๕๔๕

 วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๙๖
พระถวิล วิสารโท นามสอน

๑/๑/๒๔๙๕ ๒๕/๒/๒๕๕๘

วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๙๗
พระทอง จิตฺตปฺโ นำเงิน

๒/๙/๒๔๙๖ ๒๕/๒/๒๕๕๘

วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๙๘
พระสำราญ สุคนฺโธ อินทะวงค์

๑๔/๕/๒๕๑๙ ๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๒๖๐/๐๑๙๙
สามเณรศักดิดา

์

 เพชรบูรณ์

๔๓/๔/๒๕๔๖

 วัดใหม่ทองเจริญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๑๕

้
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อบ ๔๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรกิดำ  อินนคร

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

 วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๐๑
พระจิรายุ จิรวฒฺฑโน วันทอง

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

๓๐/๓/๒๕๕๘

วัดอมรินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๐๒
สามเณรวรเชษฐ์  บุญจันทร์

๒๕/๒/๒๕๔๕

 วัดอมรินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๐๓
สามเณรชนาธิป  อุปมา

๒๕/๕/๒๕๔๖

 วัดอมรินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๐๔
สามเณรธีรวัฒน์  กินรีวงค์

๑๖/๙/๒๕๔๖

 วัดอมรินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๐๕
สามเณรเศรษฐพงศ์  เขียวอ่อน

๔/๑๒/๒๕๔๖

 วัดอมรินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๐๖
พระวิชัย เตชปโ ชมาฤกษ์

๑๙/๗/๒๕๐๘
๗/๓/๒๕๕๓

วัดฉันทาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๐๗
พระโพบุนยัง ชนปโ สุพาสิด

๒/๕/๒๔๙๕ ๒๒/๒/๒๕๕๘

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๐๘
พระคำพัน ธมฺมจาโร เสนาใหญ่

๑๐/๙/๒๕๓๒ ๑๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๐๙
พระบุณรักษ์ ภูริปโ ศรีบุรินทร์

๑๔/๒/๒๕๒๐ ๑๒/๑/๒๕๕๗

วัดรวมไทย  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๑๐
พระไมตรี ิตจิตฺโต เหล่าสี

๒๐/๘/๒๕๑๑ ๑๙/๑/๒๕๕๕

วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๑๑
พระกงศรี กตสาโร กำพุธ

๓๑/๑/๒๕๒๐ ๑๗/๔/๒๕๕๙

วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๑๒
พระธีระเดช ชาครธมฺโม โกศัลวิทร

๐๑/๑๑/๒๕๓๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๑๓
สามเณรธนากร  ศิริโท

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๑๔
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๑๕
สามเณรทินกร  บุญเทียน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๑๖
สามเณรธนพัฒน์  ภูนาเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๑๗
พระสันติสุข ถิรธมฺโม อ้อยที

๑๗/๑๐/๒๕๒๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๒

วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๑๘
พระโกศล มหพฺพโล ทองห่อ

๒๘/๐๙/๒๕๒๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๑๙
พระพรมมา จตฺตมโล ปญญางาม

๐๕/๐๑/๒๕๒๑ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๒๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 จำปาศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๒๑
พระเสงียม

่

โกวิโท จันทา

๒๔/๘/๒๕๒๔
๘/๔/๒๕๕๓

วัดนาแมด  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๒๒
พระประมวล ปภากโร อ้วนคำ

๑๗/๑๒/๒๕๑๓ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดนาแมด  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๒๓
พระจิรณัฐวัฒน์ ธมฺมวโร ปาสาบุตรสรณ์

๒/๖/๒๕๑๔ ๑๘/๙/๒๕๕๙

วัดนาแมด  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๒๔
สามเณรมะโนลม  วิไลสุก

๔/๔/๒๕๔๓
 วัดนาแมด  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๒๕
พระแสวง ิตกุสโล วงศ์สุช

๒๘/๐๙/๒๔๙๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดนาสนาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๒๖
สามเณรวชิระ  ผลคำ

๓/๑/๒๕๔๔
 วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๒๗
พระวรรณชัย ขนฺติธมฺโม แก้วกา

๒๓/๑/๒๕๒๑ ๑๖/๔/๒๕๕๗

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๒๘
สามเณรสมคิด  นินาวงศ์

๙/๘/๒๕๔๕
 

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๒๙
สามเณรวัยวัฒน์  อินทร์น้อย

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๐
สามเณรนิพล  ใหญ่รัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๑
สามเณรเจษฏา  แสงฉาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๒
พระคำสี ถิรธมฺโม ชาวหงษา

๒๕/๐๕/๒๕๑๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดบูรพา  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๓
พระประสิทธิ

์

จารุวํโส สำเนานวน

๐๙/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดบูรพา  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๔
พระทศพล สจฺจวิริโย เพียรแท้

๓๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

วัดพิชโสภาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๑๕

้
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อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๕
พระวินัย ฉนฺทโก นุชศรี

๒๔/๐๖/๒๕๑๘
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๖
พระพุดสวาด านกโร สิงสติ

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๗
สามเณรแสงดาว  โพธิราช

๐๕/๐๔/๒๕๔๐

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๘
สามเณรเจตดิลก  ศรีสันต์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๙
สามเณรสุพรรณธนา  จันทร์หวาน

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

 วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๔๐
พระประครอง อาสโภ พรหมสิงห

๐๕/๐๖/๒๔๘๓ ๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๔๑
พระโลมลัน ติสฺสาโร นามเสนา

๐๙/๐๖/๒๕๑๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๐

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๔๒
พระวิเชียร สุมโน ชาตรี

๑๕/๑๒/๒๔๙๑
๑๕/๔/๒๕๒๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๔๓
พระวิชัย วรปฺโ เสือโห้

๑๐/๐๕/๒๕๐๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๕

วัดวังม่วง  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๔๔
พระสุพล ิตธมฺโม ดอกปาน

๑๖/๐๘/๒๕๑๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดวังม่วง  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๔๕
พระวันชัย วฑฺฒโน คูณพรม

๒๕/๑๒/๒๕๓๓
๑๙/๓/๒๕๕๖

วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๔๖
พระวินัย สนฺตจิตฺโต ไชยสุริยงค์

๑๕/๔/๒๕๒๖ ๑๔/๔/๒๕๕๘

วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๔๗
พระศราวุฒิ านุตฺตโร นันตะวัน

๒๓/๔/๒๕๓๕ ๑๓/๔/๒๕๕๙

วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๔๘
พระยิงยศ

่

วิสุทฺธสาโร ประสมพลอย
๖/๕/๒๕๑๙ ๒/๕/๒๕๕๙

วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๔๙
พระชัยยศ ธมฺมธโร โทนผุย

๑๒/๑๐/๒๕๐๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๔

วัดสว่างอารุณ  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๕๐
พระเวช จตฺตมโล สายทอง

๐๒/๑๒/๒๔๙๙ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดอรุณธราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๕๑
สามเณรอภิวัฒน์  พงวิจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 วัดอูบมุง  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๕๒
พระทองสอน สุชาโต พันธ์ผูก

๑๙/๐๑/๒๕๒๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดคัมภีราวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๕๓
พระประสาน ปสุโต บุญนอย

๑๕/๐๒/๒๕๒๑
๗/๐๑/๒๕๕๙

วัดคัมภีราวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๕๔
สามเณรปยะพันธ์  ประทุมทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดถำเต่า  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๕๕
พระอำคา จนฺทสาโร พันพิลา

๒/๐๘/๒๕๐๓ ๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดธชาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๕๖
พระสาคร ถาวโร ธรรมแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๓๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดธชาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๕๗
พระอินแปลง มุทิโต สิทธิกร

๑๓/๐๑/๒๕๒๕ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๕๘
พระพลนิกร อนาลโย ชาติสมร

๒๗/๐๘/๒๕๒๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

วัดนาตาหมุด  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๕๙
พระอลงกรณ์ ธมฺมวโร วงษ์พรมมา

๑๙/๒๖/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดนาตาหมุด  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๖๐
พระประสิทธิ

์

อคฺควโร ดาษดา

๑๙/๔/๒๔๙๖
๓/๒/๒๕๔๔

วัดโนนโพธิ

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๖๑
พระคฑาวุฒ อุปฺปสนฺโต ก้อนศรี

๑๕/๓/๒๕๓๐ ๒๙/๒/๒๕๕๙

วัดโนนโพธิ

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๖๒
พระอัษฎาวุษ วรปฺโ ประทุมทอง

๖/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดโนนโพธิ

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๖๓
พระศักดา ปฺาวโร สำราญ

๓๐/๐๕/๒๕๒๘ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๖๔
พระวิเชียร ธมฺมรโต ศุภลักษณ์

๑๒/๑๐/๒๕๑๐ ๑๗/๑๐/๒๕๕๒

วัดพาราณสี  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๖๕
สามเณรพงษ์นัฐที  จิตวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดโพธิสระปทุม

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๖๖
พระชรินทร สมจิตฺโต กรินรักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๓๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดมูลผลาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๖๗
พระสิทธิศักดิ

์

เตชธมฺโม สามัคคี

๐๓/๐๑/๒๕๒๙ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดวนวาสี  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๖๘
พระปญญา ปฺาธโร เรืองสา

๑๓/๒/๒๕๐๔ ๒๙/๑๒/๒๕๕๔

วัดปาหนองบัว  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๖๙
สามเณรธนพล  ผิวทอง

๙/๕/๒๕๔๔
 วัดปาหนองบัว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๑๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๖๐/๐๒๗๐
สามเณรเจษฎา  ชัยขันตรี

๘/๔/๒๕๔๖
 วัดปาหนองบัว  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๗๑
สามเณรสมคิด  พรมบุดดี

๑๑/๗/๒๕๔๕

 วัดศรีบูรพา  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๗๒
สามเณรศตวรรษ  เติมศักดิ

์

๙/๑/๒๕๔๖
 วัดศรีบูรพา  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๗๓
สามเณรปฏิภาณ  ชาวเวียง

๙/๙/๒๕๔๖
 วัดศรีบูรพา  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๗๔
สามเณรอภิชาต  วิลามาส

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศรีบูรพา  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๗๕
สามเณรธีรดลย์  หมุนแคะ

๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีบูรพา  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๗๖
สามเณรนิติภูมิ  จานคูณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีบูรพา  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๗๗
สามเณรคฑายศ  วรรณา

๑๘/๔/๒๕๔๖

 วัดอัมพวัน  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๗๘
สามเณรวรวุฒิ  โคตรวงค์

๘/๑๑/๒๕๔๖

 วัดอัมพวัน  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๗๙
พระบุญมา โชติวโร ชำนิวัตร

๕/๒/๒๕๒๗ ๗/๑/๒๕๕๑
วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๘๐
พระประคพ คุณากโร จรลี

๑๒/๓/๒๕๑๖
๒/๑/๒๕๕๙

วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๘๑
สามเณรตรีรศักดิ

์

 วงงาม

๒๓/๒/๒๕๔๗

 วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๘๒
พระอรุณ อรุโณ ทะนงค์

๑๒/๐๗/๒๕๑๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดศรีลำดวน  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๘๓
พระไมตรี ปภากโร เตรืองกัน

่

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีไสยาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๘๔
พระกุศล กตกุสโล ดาราสว่าง

๒/๑๑/๒๕๐๗ ๑๗/๑/๒๕๕๖

วัดสิทธิทนนชัย  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๘๕
พระวันชนะ กิตฺติสาโร บุญมาเสน

๒/๑/๒๕๓๘ ๙/๕/๒๕๕๙
วัดสิทธิทนนชัย  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๘๖
พระประสิทธิ

์

ปสิทฺธิโก ละม่อม

๑๔/๐๖/๒๕๒๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๒

วัดเสลาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๘๗
พระบัญชา สิริปฺุโ ช่วยญาติ

๐๑/๐๗/๒๕๑๕ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดอโนดาษ  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๘๘
พระธงศักดิ

์

กิตฺติาโณ สำเภา

๑๗/๐๓/๒๕๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเอียมวนาราม

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๘๙
พระวีระชัย กตธมฺโม แพงเหง้า

๐๖/๐๒/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดทุ่งเกลียง

้

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๙๐
พระณัฐวุฒิ านุตฺตโร กุลวงค์

๖/๐๕/๒๕๓๐ ๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดนาสะตัง  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๙๑
พระนิติวัฒน์ นาคเสโน ชะอุ่มพันธ์

๑๔/๙/๒๕๒๘ ๒๓/๔/๒๕๕๘

วัดยุทธิการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๙๒
พระอาทิตย์ อนาลโย สมสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๑๕
๑๕/๑/๒๕๕๙

วัดยุทธิการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๙๓
พระดนัย านวุฑโฒ หันตุลา

๘/๗/๒๕๑๓ ๑๐/๕/๒๕๕๙

วัดยุทธิการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๙๔
สามเณรประมอญ  ศรีธาตุ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดศรีรัตนะ  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๙๕
สามเณรพรพัฒณ์  วงศ์แก้ว

๘/๗/๒๕๔๔
 วัดศรีรัตนะ  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๙๖
สามเณรพฤติพงษ์  มีมัน

๑/๑๑/๒๕๔๐

 วัดศรีรัตนะ  

อบ ๔๒๖๐/๐๒๙๗
พระพัฒนพงษ์ จนฺทวณฺโณ หาปูทน

๘/๘/๒๕๐๔
๑๔/๔/๒๕๔๙

วัดสิงห์ทองสุภารักษ์
 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๙๘
พระสมิง ถิราโณ ฤทธิระสาย

์

๑๓/๑/๒๕๒๒ ๒๒/๓/๒๕๕๔
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๒๙๙
พระการันต์ กาฺจโน มัจจุรัง

๒๙/๑๐/๒๕๒๒ ๑๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๐๐
พระสิทธิพล ขนฺติพโล เขตนอก

๒๓/๘/๒๕๓๔ ๑๔/๓/๒๕๕๙

วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๐๑
พระเอกนิรัทร์ ธมฺมสาโร แก่นสา

๑/๓/๒๕๒๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๐๒
สามเณรธัญกร  แซ่อัง

๋

๖/๗/๒๕๔๕
 วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๐๓
พระสาทิต อตตทโม กองแก้ว

๙/๕/๒๕๓๓ ๔/๕/๒๕๕๗
วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๐๔
พระสิทธิศักดิ

์

ิตคุโณ ศรีชัย

๒๕/๑๒/๒๕๓๑

๒/๔/๒๕๖๐
วัดโนนรังน้อย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๑๕

้
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อบ ๔๒๖๐/๐๓๐๕
พระอนุชา านวีโร เหมภาค

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดปาวิเวก  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๐๖
พระเปลือง

้

จิตฺตทนฺโต ฐานะ

๑๙/๐๔/๒๕๐๓ ๐๒/๐๑/๒๕๕๒

วัดโพนแพง  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๐๗
พระชุติพนธ์ อคฺคปฺโ ความสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๒๐
๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๐๘
สามเณรศิริวัฒน์  การะนาญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

 วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๐๙
สามเณรอาทิตย์  มรรคดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๑๐
สามเณรเอกราช  ศิริเลียง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๑๑
สามเณรธีรพงษ์  บู่แก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๑๒
สามเณรตะวัน  กมลรักษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๑๓
พระเกษม หิตกาโม พันธ์พิน

๓๐/๑/๒๕๑๒
๓/๗/๒๕๕๙

วัดยางเครือ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๑๔
สามเณรยุทนา  พารี

๑๗/๑/๒๕๔๓

 วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๑๕
สามเณรดนุพล  แก้วกัญญา

๓/๑/๒๕๔๖
 วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๑๖
สามเณรวิศณุ  คงสำราญ

๑๕/๒/๒๕๔๖

 วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๑๗
NoviceKhadka Bahadur  Budha

๒๖/๘/๒๕๓๙

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๑๘
สามเณรโอ  เต็ก

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๑๙
สามเณรเจนณรงค์  คำไสย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๒๐
สามเณรตากอย  ฌอน

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๒๑
สามเณรอานุภาพ  วอทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๒๒
สามเณรณัฐนันต์  ธูปเทียน

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๒๓
สามเณรธีมากร  ทองสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๒๔
สามเณรเทพพิทักษ์  เสริมทรัพย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๒๕
สามเณรพันธ์ศักดิ

์

 ซือสัตย์

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๒๖
สามเณรทิวา  ศรีอุดธา

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๒๗
สามเณรกฤษชัย  โทแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๒๘
สามเณรสุภชัย  หล่าชาญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๒๙
สามเณรกายสิทธิ

์

 บุญน้อย

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๓๐
สามเณรจัน  สุเจียต

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๓๑
สามเณรไพศาล  ไชยชมพา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๓๒
สามเณรวีรวัฒน์  จันประทีป

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๓๓
สามเณรเอกพล  จิบทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๓๔
สามเณรอัมรินทร์  จิบทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๓๕
สามเณรภาณุพงศ์  พิมูลชาติ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๓๖
สามเณรสุวัณสิลา  จัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๓๗
สามเณรธนภัทร  กอหญ้ากลาง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๓๘
สามเณรนันทพงศ์  จำปาทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๓๙
สามเณรนาธานเอ็ดมันส์  นาคใหญ่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 วัดหนองขุ่น  
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อบ ๔๒๖๐/๐๓๔๐
สามเณรกุนติ  สาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๔๑
พระสมพงษ์ อาภากโร แก้วกอ

๒๐/๑๑/๒๕๐๙ ๐๑/๐๔/๒๕๔๖

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๔๒
สามเณรเจด็จ  นาคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๔๓
สามเณรอโนชา  ตายงค์

๒๑/๖/๒๕๔๑

 วัดหนองหลัก  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๔๔
พระผาดี อหึสโก ก้องสิลา

๑/๑๑/๒๕๐๗ ๘/๑๑/๒๕๕๒

วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๔๕
พระวิรัตน์ สนฺติกโร บุตราช

๒๘/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๔๖
พระอุฟต านรโต บุญทัน

๗/๖/๒๕๐๔ ๑/๓/๒๕๕๙
วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๔๗
พระมังกร สุจิตโต ขาวฟอง

๒๕/๔/๒๕๐๐ ๑๓/๖/๒๕๕๐

วัดโขงเจียม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๔๘
สามเณรสุริยัน  พึงดง

่

๒๒/๕/๒๕๔๕

 วัดโขงเจียม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๔๙
พระสุวิชย์ สุวิโช จิตรโภคา

๙/๓/๒๕๒๖ ๒/๗/๒๕๕๙
วัดถำคูหาสวรรค์  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๕๐
พระวิเศษ จิตฺตทนฺโต พรานแม่น

๑๐/๑/๒๕๑๐ ๒๔/๒/๒๕๓๕

วัดโพธาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๕๑
พระประพงษ์ สุภทฺโท ขาวฟอง

๒๐/๔/๒๕๒๐ ๒๕/๕/๒๕๕๔

วัดโพธาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๕๒
พระธีระวัฒน์ ปฺาทีโป จันทร์จริง

๕/๘/๒๕๓๖ ๑๓/๓/๒๕๕๘

วัดโพธาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๕๓
พระโยซาล ชยานนฺโท ขวัญน้อย

๒๒/๔/๒๕๑๓ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดโพธาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๕๔
สามเณรวิศรุต  จำปาดอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดโพธาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๕๕
พระบันเทิง รตนปฺโ อริกุล

๑๗/๓/๒๕๑๒ ๒๑/๗/๒๕๓๙

วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๕๖
พระทองรวย านุตโร นามวงค์

๑/๓/๒๕๐๘
๑๑/๔/๒๕๕๗

วัดหลวงปูคำบุนิมิตร
 

อบ ๔๒๖๐/๐๓๕๗
พระถนอมศักดิ

์

ธีรปฺโ โทนุสินธุ์

๑๒/๗/๒๕๑๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐
วัดหลวงปูคำบุนิมิตร

 

อบ ๔๒๖๐/๐๓๕๘
พระบุญมา สมาจาโร เหล่าราช

๒๒/๑๑/๒๕๑๑
๑๐/๐๑/๒๕๕๓

วัดโนนงาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๕๙
พระกิตติชัย ชยานนฺโท ไชยสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดโนนงาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๖๐
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 กลินบัว

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดโนนจิก  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๖๑
สามเณรอภินันท์  เดชวารี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

 วัดโนนจิก  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๖๒
พระอาคม ปฺุาคโม ราษฎรเจริญ

๑๒/๐๒/๒๕๐๕ ๐๕/๐๓/๒๕๕๑

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๖๓
พระไพบูลย์ กนฺตวีโร ประสมรส

๐๘/๐๒/๒๔๙๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๖๔
พระนพ เขมจิตฺโต ศึกสงคราม

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดแก่งศิลา  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๖๕
พระสุริ สิริมงฺคโล ชายแดง

๑๔/๐๕/๒๕๑๙ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดดอนก่อ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๖๖
พระอ่อนสา ปสนฺโน ละดาดก

๐๕/๑๐/๒๔๘๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดดอนใหญ่  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๖๗
พระมี รวิวณฺโณ ทองอ้วน

๔/๑/๒๔๙๒ ๓/๗/๒๕๕๙
วัดบัวแดง  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๖๘
พระสมบัติ คุณวํโส โซดามุดร

๑๔/๔/๒๕๑๙ ๑๒/๑๒/๒๕๕๒

วัดบุปผาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๖๙
พระพรมมา จนฺทสโร อุ่นชิม

๕/๗/๒๕๐๔
๑๖/๖/๒๕๕๖

วัดบูรพา  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๗๐
พระมานพพร านวีโร สิทธิจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๗๑
พระสงกรานต์ กนฺตสีโล นาคำ

๐๕/๐๓/๒๔๙๒ ๑๒/๐๘/๒๕๕๐

วัดระเว  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๗๒
สามเณรปฐวี  เหล่ามา

๒๒/๘/๒๕๔๓

 วัดวารีอุดม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๗๓
สามเณรโชคชัย  นาเจริญ

๙/๙/๒๕๔๕
 วัดวารีอุดม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๗๔
สามเณรพงศกร  เคนดี

๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดวารีอุดม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๑๕
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อบ ๔๒๖๐/๐๓๗๕
สามเณรวรวิทย์  อักขระ

๗/๔/๒๕๔๖
 วัดวารีอุดม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๗๖
สามเณรอนันท์  องค์ไชย

๑๖/๗/๒๕๔๖

 วัดวารีอุดม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๗๗
พระธงชัย วิปุโล คำอาจ

๒๙/๓/๒๕๒๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๗๘
พระประสิทธิ

์

สมาจาโร บุญสอน

๒๗/๐๒/๒๕๓๐ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๗๙
พระวุฒิพร วิสุทฺโท พึงตน

่

๒๒/๐๖/๒๕๓๒ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีสำราญ  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๘๐
พระอุทัย จนฺทสาโร กะมะรีย์

๑๔/๐๙/๒๕๐๘
๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดศีลวิสุทธาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๘๑
สามเณรชัยมงคล  เค้าทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๘๒
สามเณรชนะชัย  ชำนะ

๑๗/๓/๒๕๔๕

 วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๘๓
พระจรูญ กตฺตปโ คำแฝง

๒๕/๑๒/๒๕๑๒ ๓๐/๑๒/๒๕๔๕

วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๘๔
พระธานี ิตฺธมฺโม ประทุมพิมพ์

๖/๙/๒๕๐๑
๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๘๕
พระประเทือง ปภสฺสโร บุญชู

๑/๑๐/๒๕๒๒
๔/๑/๒๕๕๔

วัดอรุณวดี  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๘๖
พระพงษ์สุระ อุทโย เฮือแน่น

้

๒/๕/๒๕๒๙ ๓/๕/๒๕๕๐
วัดอัมพามงคล  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๘๗
พระถนัดจิตร โสภณคุโณ ไดจตุโน

๒๘/๑๒/๒๕๒๘
๑๙/๓/๒๕๕๙

วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๘๘
พระศิริชัย สุทสฺสโน ดาราช

๑๘/๑๑/๒๕๓๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๘๙
สามเณรออมสิน  เกตุวัตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

 วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๙๐
สามเณรธนวัตน์  พงษ์พันธ์

๓/๓/๒๕๔๓
 วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๙๑
สามเณรชนาวา  ประเชิญสุข

๑๔/๓/๒๕๔๔

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๙๒
สามเณรเชิดพงษ์  ศรีมุงคล

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๙๓
สามเณรธนพล  ทวีชาติ

๒๑/๑/๒๕๔๕

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๙๔
สามเณรสิทธิชัย  คิรีเขียว

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 วัดไชยมงคล  

อบ ๔๒๖๐/๐๓๙๕
สามเณรสุรพล  คูณดี

๖/๕/๒๕๔๕
 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๓๙๖
สามเณรสุนทร  ช้อยชด

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๓๙๗
สามเณรรัชชานนท์  เกตุวัตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๓๙๘
สามเณรธีรยุทธ  ทิมสูงเนิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๓๙๙
สามเณรศรชัย  สายทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๐๐
สามเณรสิทธิกร  โพธิศรี

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๐๑
สามเณรธีรพัทร  แก้วกัญญา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๐๒
สามเณรพรชัย  จันทึก

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๐๓
สามเณรวายุ  ยุตกิจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๐๔
สามเณรมานิตย์  สายแวว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๐๕
สามเณรจิรายุทธ  มีสง่า

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 วัดนาโพธิน้อย

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๐๖
พระวิทยา ชยธมฺโม อุ่นใจ

๑๔/๘/๒๕๑๖ ๓๑/๗/๒๕๕๘

วัดนาเวียง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๐๗
สามเณรณรินธร  งวงช้าง

๘/๕/๒๕๔๔
 วัดนาเวียง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๐๘
สามเณรณัฐพล  จันทร์ทวายศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดนาเวียง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๐๙
พระธเนตร มหาภิฺโ บุญส่ง

๒๘/๑๒/๒๕๑๘
๒๑/๗/๒๕๕๘

วัดบ้านตาแหลว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๖๐/๐๔๑๐
สามเณรอวัษฎา  วงศ์แดง

๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบ้านสิม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๑๑
พระพรสวรรค์ จนฺทสาโร แก้วพรม

๒๗/๑๒/๒๕๓๗
๒๔/๕/๒๕๕๙

วัดปาทุ่งบุญ  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๑๒
พระเพชรบุรี วิทูโร งอกสุข

๒๐/๓/๒๕๒๓
๓/๗/๒๕๕๘

วัดโพธาราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๑๓
พระวิไร อคฺคธมฺโม ดวงแสง

๐๓/๐๒/๒๔๘๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๑๔
พระบัญชา ปฺาพโล สระแสง

๐๓/๐๓/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๑๕
พระสุขเหง สทฺธาวิมุตฺโต เจีย

๐๙/๐๙/๒๕๒๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๑๖
พระทัศนะ คุณากโร มณเทียร

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๑๗
พระประกายเพชร ขนฺติพโล คำเม็ด

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๑๘
สามเณรชิตณรงค์  จันทร์ส่อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๑๙
สามเณรเปรมชัย  วงขันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๒๐
สามเณรสะหวาด  แก้วสีทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๒๑
สามเณรสิทธิพล  ทับอิม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๒๒
สามเณรธนากร  ทาสมบูรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๒๓
สามเณรอัฐพล  สายรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๒๔
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 วงษ์ประเสริฐ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๒๕
สามเณรอนิรุต  พลอุ่น

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๒๖
สามเณรมังกร  เสมานู

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๒๗
สามเณรณัฐดนัย  ใกล้แก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๒๘
สามเณรไตรภพ  ภูบังดาว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๒๙
สามเณรวรวุฒิ  ดิษสี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๓๐
สามเณรกฤษดา  พรมชาติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๓๑
สามเณรกฤษณะ  เอียมลม้าย

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๓๒
สามเณรธนโชติ  ปนรัมย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๓๓
สามเณรวรเมธ  ขอนแก่น

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

 วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๓๔
พระอภินันท์ ปฺุภาโค ศรีพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๒๕
๒๒/๒/๒๕๕๘

วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๓๕
สามเณรพีรพัฒน์  มณีโชติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

 วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๓๖
สามเณรศราวุฒิ  สายสมบัติ

๑๑/๑/๒๕๔๖

 วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๓๗
พระสิริทร อาภสฺสโร แสงใบ

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

วัดโพธิสว่าง

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๓๘
สามเณรปรเมศ  คงดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

 วัดโพธิสว่าง

์

 

อบ ๔๒๖๐/๐๔๓๙
สามเณรอนุชา  ทองเหลือ

๒๖/๑/๒๕๔๖

 วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๔๐
สามเณรศรายุทธ  หนึงคำมี

่

๑๗/๔/๒๕๔๒

 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๔๑
สามเณรวิธวัตร  ศรีนิล

๑๖/๕/๒๕๔๒

 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๔๒
พระพีระพงศ์ วีรวํโส วงค์พันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๔๓
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สนฺตมโน แสงคำ

๐๒/๑๑/๒๕๐๕
๑๕/๖/๒๕๕๖

วัดสิทธิอุดม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๔๔
พระบุญมี จนฺทสาโร พิมพ์ทอง

๒๔/๑/๒๕๑๘ ๒๐/๓/๒๕๕๘

วัดห้วยนำใส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๑๕

้
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่

ชือ

่
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อบ ๔๒๖๐/๐๔๔๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 บุญเถิง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๔๖
พระไวยวิทย์ จิรวฑฺฒโน แก่นท้าว

๒๔/๓/๒๕๓๕
๙/๕/๒๕๕๘

วัดเกษตรพัฒนา  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๔๗
พระมนตรี อธิปฺุโ สมบูรณ์

๖/๐๑/๒๕๑๗ ๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดคูสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๔๘
พระปยะวัฒน์ จารุวณฺโณ ปุยฝาย

๑๖/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนกลาง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๔๙
พระภานุเดช ภานุเตโช นาใจเสริม

๗/๑๑/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๘

วัดดอนชาด  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๕๐
สามเณรวันชัย  สุริบุตร

๒/๑๒/๒๕๔๙

 วัดดอนชาด  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๕๑
พระเตชิต จิรธมฺโม ไชยกาล

๒๔/๐๔/๒๕๑๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๕๒
พระธนกร ปยสีโล จันทิมา

๑๔/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดโนนจิก  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๕๓
พระพิชิตพล กิตฺติสมฺปนฺโน ฉลวยศรี

๐๙/๐๘/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๕๔
พระวิทยา จิรวฑฺฒโน ทองแจ่ม

๐๔/๑๐/๒๕๓๗ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๕๕
พระไพสาร านสมฺปนฺโน ชินนะรี

๑๔/๑๐/๒๕๑๗
๒๕/๕/๒๕๕๕

วัดบ้านแต้  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๕๖
พระสุรชาติ ธมฺมเตโช ทองขาว

๑๒/๑๒/๒๕๑๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดวังกางฮุง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๕๗
พระไพศาล ณฏิโก ศรีกำ

๑๖/๑๑/๒๕๑๑

๗/๗/๒๕๕๕
วัดคำขวาง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๕๘
สามเณรศุภชัย  ปตสาย

๒๘/๘/๒๕๔๐

 วัดผาสุการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๕๙
สามเณรแม็กนัม

่

 ม่วงเพชร

๒๖/๘/๒๕๔๒

 วัดผาสุการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๖๐
สามเณรชาลี  พรมลี

๒๙/๗/๒๕๔๓

 วัดผาสุการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๖๑
สามเณรไชยพร  ผายพิมาย

๑/๘/๒๕๔๓
 วัดผาสุการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๖๒
สามเณรภานุวัฒน์  อนุวัน

๒๑/๘/๒๕๔๓

 วัดผาสุการาม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๖๓
พระธราวุธ สวโร โวหาร

๒๗/๑๐/๒๕๑๔

๙/๓/๒๕๕๙
วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๖๔
สามเณรธนากร  อำคาสาย

๑๘/๓/๒๕๔๑

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๖๕
สามเณรนครินทร์  แสนทวีสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๖๖
สามเณรสุทธิชัย  จะสอ

๑๔/๑/๒๕๔๓

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๖๗
สามเณรมนตรี  ราชอารี

๑๙/๒/๒๕๔๓

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๖๘
สามเณรภูมินทร์  หอมหวลดี

๒๕/๘/๒๕๔๓

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๖๙
สามเณรมุกดาหาร  โอสถศรี

๑๒/๒/๒๕๔๔

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๗๐
สามเณรอดิเทพ  พิมสารี

๑๗/๔/๒๕๔๔

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๗๑
สามเณรณัฐนันท์  ไชยยนต์

๔/๙/๒๕๔๔
 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๗๒
สามเณรธีรพงษ์  จันทร์แก้ว

๒๘/๓/๒๕๔๕

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๗๓
สามเณรมงคล  ไชยสาร

๙/๕/๒๕๔๕
 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๗๔
สามเณรวงศธร  สามิลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๗๕
สามเณรไชยเชษฐ์  ภูมิศักดิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๖

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๗๖
สามเณรพาณิชย์  ราชวังเมือง

๒๐/๓/๒๕๔๖

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๗๗
สามเณรสตพัฒน์  เรืองแสง

๔/๔/๒๕๔๖
 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๗๘
สามเณรวัฒนา  ลูกบัว

๒๕/๕/๒๕๔๖

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๗๙
สามเณรปติกร  เงากระจ่าง

๑๘/๖/๒๕๔๖

 วัดวารินทราราม  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๒๖๐/๐๔๘๐
สามเณรรัฐพงษ์  สายหล้า

๕/๘/๒๕๔๖
 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๘๑
สามเณรสุริยันต์  สายทอง

๒๔/๘/๒๕๔๖

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๘๒
สามเณรศิวดล  ภูมิศักดิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๖

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๘๓
สามเณรธนากร  ศรีนวล

๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๘๔
สามเณรกุญชร  อธิลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๘๕
สามเณรสุภัทรชัย  มาบุดดา

๑๔/๕/๒๕๔๗

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๘๖
สามเณรเกรียงไกร  กิงพรม

่

๓๑/๗/๒๕๔๗

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๘๗
สามเณรธนกร  จรรยากรณ์

๙/๘/๒๕๔๗
 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๘๘
สามเณรพลากร  กองแก้ว

๒/๑๐/๒๕๔๗

 วัดวารินทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๘๙
พระอัทธพร โชติาโณ หงษ์ศรี

๐๗/๑๒/๒๕๒๕ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีจันทราราม  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๙๐
พระบุญเกิด ฉนฺทสาโร สิรสอน

๑๓/๐๑/๒๕๒๗ ๐๕/๐๘/๒๕๕๒

วัดหนองปาพง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๙๑
พระวิทยา ภูริวฑฺฒโน ศรีละคุณ

๒๐/๑๐/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองปาพง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๙๒
พระอดุลย์ สนฺตจิตโต ไชยสุวรรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองปาพง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๙๓
พระศักดิสมิง

์

สิรินฺธโร อยู่คง

๒๗/๑/๒๕๑๐ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๙๔
พระยุทธศาสตร์ อุชุจาโร แก่นอาสา

๑๐/๓/๒๕๐๐
๓/๑/๒๕๕๙

วัดใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๙๕
พระสิทธิชัย ปฺุกุสโล ภาชู

๑๐/๔/๒๕๒๓
๖/๗/๒๕๖๐

วัดใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๙๖
พระภาณุวัฒน์ ชุตินฺธโร นิลเสน

๑/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดคำสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๙๗
พระกฤษฎา ิตเปโม นิลเสน

๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดคำสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๙๘
พระนพรัตน์ ชินวํโส พูลทอง

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดคำสว่าง  

อบ ๔๒๖๐/๐๔๙๙
สามเณรครรชิต  แก้วสาลี

๗/๖/๒๕๔๒
 วัดนาแก  

อบ ๔๒๖๐/๐๕๐๐
พระกิจติชัย าณวโร จุลทรรศน์

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๒๖๐/๐๕๐๑
พระประยงค์ จิรปฺุโ บุญเชิญ

๑๙/๕/๒๕๓๐ ๑๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๒๖๐/๐๕๐๒
พระสิทธา อุทธาโน จันดา

๒๘/๐๘/๒๕๐๙ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดสว่าง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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