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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๑๘๐ รูป ขาดสอบ ๕๑ รูป คงสอบ ๑๒๙ รูป สอบได้ ๑๒๖ รูป สอบตก ๓ รูป (๙๗.๖๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระจุลทัศน์ อคฺควโร อรรคบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๐๓
๙/๐๑/๒๕๔๕

ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระพิษณุ กิตฺติาโณ อุ่นมีศรี

๔/๐๔/๒๕๒๐ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระเอกราช ปภสฺสโร โยทสิงห์

๒๓/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระศราวุธ สนฺตจิตฺโต โยทสิงห์

๒/๐๘/๒๕๒๘ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรพณวรรษ  วันศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

 ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรธงทวี  สุขกำเนิด

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระวันชัย โอภาโส ภูวาดสาย

๐๑/๐๘/๒๔๙๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗

ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระประดิษฐ์ กมโล โดดชัย

๖/๐๓/๒๕๑๕ ๓/๐๗/๒๕๕๘

ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระดิษฐวัฒน์ ชยวฑฺฒโน พรรณประสาทธ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระกวินฐ์ฌาณฬ รตนาโณ วัยเมธาโชคนุกูล

๑๕/๐๒/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 ภูศิววงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๐

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรยุวพุท  ปรีกาล

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรราเชน  คำมันคง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรภัทรพงศ์  สาวิสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรนิติกร  ไร่ประไพ

๑/๐๘/๒๕๔๔

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรยศภัทร  ทุมรินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรอรรถพล  นาสมบัติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรสุรเสกข์  นาเทียมเขตร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสุทธิพงษ์  ดวงอาจนา

๗/๐๖/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรชินวัตร  กระจินดา

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐภัทร  ทองนาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรทิวากร  นิลภูมิ

๖/๐๓/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรภานุเดช  วิเศษชู

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรเด่น  รัตนะ

๘/๐๗/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๕
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กส ๖๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรปรินทร  อรรคบุญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรเอกพล  ดอนคง

๑/๐๘/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรธนกร  หล้าบุตร

๓/๐๘/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรปฏิพงษ์  ภูคงสด

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรฤทธิชัย

์

 สาฆ้อง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรกันยา  ภูเต้าสูง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรวีรศักดิ

์

 อธิจร

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรธรรมรักษ์  อุ่นศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรนวพล  สุริยะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 ประชานิยม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระชยธร วรสทฺโธ ชัยสงคราม

๒๔/๐๔/๒๕๐๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๔

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระกรวิก วราโณ พิมเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระรัชกร โสภณจิตโต สุริย์

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระวิทวัฒน์ วีราโณ เครือบุญ

๑๗/๐๗/๒๕๓๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระสุรพงษ์ สุขธมฺโม ปริมา

๐๑/๐๘/๒๕๒๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระชินภัค สุเมโธ โภควนิช

๑๔/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระกิตติศักดิ

์

โสภโณ บรรดา

๐๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระธวัชชัย กุสลธมฺโม แสนศรี

๒๗/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระเทพนิมิตร กตปฺุโ พินิจการ

๑๘/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระสุทธิพงษ์ สุทธิปฺโ สุทธิประภา

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระจารุบุตร สารธมฺโม กุสาวดี

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรศุภกิจ  พรสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

 โนนไผ่ล้อม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระนพพร เขมกาโร อรัญแสน

๔/๐๘/๒๕๑๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ปาเครือวัลย์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระเชวง อคฺคธมฺโม ศรีชะตา

๓๐/๑๒/๒๔๙๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ปาเครือวัลย์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระสมจิตร านิสฺสโร จันทาทุม

๒๔/๐๗/๒๕๐๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาเครือวัลย์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระเสียว

้

กิตฺติสาโร คงสิบ

๐๑/๐๘/๒๔๙๖ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

ปารัตนธรรมคุณ  

กส ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระปริญญา สุมโน สุมะโน

๑๒/๐๒/๒๕๑๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

ปารัตนธรรมคุณ  

กส ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระชาญชัย ธมฺมวโร คชมิตร

๑๑/๐๗/๒๕๒๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ปารัตนธรรมคุณ  

กส ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระโชคชัย อธิวโร ปจินดา

๓/๑๐/๒๕๑๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระประสงค์ คุตฺตสีโล สุวรรจันธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๑๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๕

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระพงชีศิริ ภทฺทสิริ สุนทร

๒๒/๐๑/๒๕๓๐ ๓๐/๐๗/๒๕๕๖

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระพชร กิตฺติธโร อุ่นวิเศษ

๗/๑๐/๒๕๑๑ ๘/๐๑/๒๕๕๗

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระพรมมา อคฺคปฺโ พันธ์ลูกห้าว

๒๓/๐๖/๒๕๑๑
๓/๐๕/๒๕๕๘

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระกฤษดา เขมปฺโ เดือนมูลแสน

๒๕/๐๑/๒๕๑๔
๓/๐๕/๒๕๕๘

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระประเสริฐ คนฺธวโร ตักสี

๒๕/๐๔/๒๕๒๒
๑/๐๕/๒๕๕๙

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระวิลาส สนฺธธมฺโม ประทุมตะวัน

๑๕/๑๑/๒๔๙๕

๒/๐๕/๒๕๕๙

ชัยวงษ์จันทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๕

้
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กส ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระนิรัน อภินนฺโท พรมพิมพ์

๒๑/๑๑/๒๕๒๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระพนม ธนปฺโ นาเมืองรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๐๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระธนบดี จนฺธธมฺโม คำตัน

๗/๐๖/๒๕๓๒ ๒/๐๗/๒๕๕๙

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระศุภกิจ มหาปฺโ แสนมัน

่

๒๐/๐๘/๒๕๓๕
๒/๐๗/๒๕๕๙

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระสมศักดิ

์

ปฺาคโม บัวจ้อย

๒/๐๖/๒๕๓๘ ๒/๐๗/๒๕๕๙

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระสุวรรณภูมิ ถาวโร จิตรดาภา

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระอัฑฒเศรษฐ์ ปยธโร รัตนรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๒๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

คำสร้างไก่  

กส ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระลำพอง เทวธมฺโม แขตสันเทียะ

๐๘/๑๑/๒๕๒๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๐

คูหาผานิพพาน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระภานุพงษ์ ถาวโร เลิศไกร

๑๔/๑๑/๒๕๑๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

คูหาผานิพพาน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระมงคล ชุติมนฺโต อุ่นวิเศษ

๒๙/๑๒/๒๕๑๓
๐๕/๐๓/๒๕๕๔

ปทุมรังษี  

กส ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระไพรฑูรย์ อาทิตฺตโย สันวิลาส

๐๒/๐๙/๒๕๒๒ ๑๓/๐๙/๒๕๕๖

ปทุมรังษี  

กส ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระประสิทธิ

์

านธมฺโม เพ็ญธิสาร

๐๓/๐๓/๒๕๑๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๑

ปาพัฒนาราม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระวีระพงษ์ ปฺุมโน เฉิดสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๒๖ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

ปาพัฒนาราม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระสมพงษ์ ปฺุมโน ภูหลักด่าน

๑๙/๐๘/๒๕๑๑ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ปาพัฒนาราม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระเกียงไกร ถิรปฺุโ มังสุไร

๒๗/๐๒/๒๕๓๖
๑๗/๒/๒๕๕๙

ปาพัฒนาราม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรธนพล  วรรณจักร

๓๐/๐๘/๒๕๔๐

 ปาพัฒนาราม  

กส ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระพฤก ปภสฺสโร ศรีชัย

๒๖/๐๙/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระวารีย์ กิตฺติสาโร ภูชมชืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๑๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระกิติพงษ์ ธมฺมคุตฺโต เอือสัจจะ

้

๑๒/๐๕/๒๕๒๒ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรฐานันดร์  ด้วยบุญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๐

 บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรณัฐพงษ์  หิรัญทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

 บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระปรีดา ปยสาโร แก้ววิชัย

๗/๑๑/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ปาอัมพวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระทองไสย์ ธมฺมวโร อินพล

๑/๐๔/๒๔๙๓ ๓๐/๐๘/๒๕๕๘

ปาอัมพวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระณัฐพงษ์ สุรวํโส เลาะหะนะ

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระเกียรติชัย ชยวุฑฺโฒ โคตะมูล

๑๕/๑๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาอัมพวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๘๕
พระสนิท มหาปฺุโ นระแสน

๐๓/๐๙/๒๔๙๗ ๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระสำราญ ชาตปฺโ ภูผาสุข

๑๒/๑๑/๒๔๗๖
๐๓/๐๖/๒๕๕๖

อัมพวันหนองม่วง  

กส ๖๑๕๙/๐๐๘๗
พระภูวดล จกฺกธมฺโม ภูละมุล

๐๕/๑๐/๒๕๑๗ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

อัมพวันหนองม่วง  

กส ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระวัลลภ ทนฺตจิตฺโต จ้อยเล็ก

๒๓/๐๙/๒๕๓๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

บรรพตสันติวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระทองดา ภิรจิตฺโต คำภัคดี

๐๗/๐๓/๒๔๙๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๑

วารีวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระคณิต านากโร หมันผสม

่

๑๗/๐๘/๒๕๐๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

วารีวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๙๑
พระประมวล อาภาธโร เทียนไธสง

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วารีวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระอดุลย์ ธมฺมาวุโธ ขาวลาจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วารีวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระไพบูลย์ มงฺคโล วิชัย

๑๔/๐๖/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วารีวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๐๙๔
พระจารุวัฒน์ อตฺถกาโม ไร่บูรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วารีวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๕

้
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กส ๖๑๕๙/๐๐๙๕
พระพันธุ์ สุทฺธจิตฺโต ดีมะลัง

๒๖/๐๒/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วีระวงศาวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรอภิเชษฐ์  วิชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรชาญวิทย์  วิชัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรวรเชษฐ์  บุญไสย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรมานัส  ชานาตา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๑๕๙/๐๑๐๐
พระอพันพงษ์ าณธโร ลิมชัยพฤกษ์

้

๒๗/๐๘/๒๕๑๑ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ประชาสงเคราะห์  

กส ๖๑๕๙/๐๑๐๑
พระวิชาน เตชวโร ราวิไล

๔/๑๒/๒๕๓๑ ๙/๐๓/๒๕๕๗

โปงเชือกชัยมงคล  

กส ๖๑๕๙/๐๑๐๒
พระพีระภพ ปรกฺคโม อันแสน

๒๗/๐๘/๒๕๓๕ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

พุทธนิมิต  

กส ๖๑๕๙/๐๑๐๓
พระคำสอน ิตสาโร ดวงนามน

๒๐/๐๗/๒๕๐๓
๑/๐๕/๒๕๕๙

พุทธนิมิต  

กส ๖๑๕๙/๐๑๐๔
พระสุรินทร์ กตปฺุโ ตังคณิตานนท์

๒๗/๑๒/๒๔๙๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พุทธนิมิต  

กส ๖๑๕๙/๐๑๐๕
พระสุวัฒน์ชัย อภิวฑฺฒโน ปุณะตุง

๑๖/๑๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พุทธนิมิต  

กส ๖๑๕๙/๐๑๐๖
พระเอกสิทธิ

์

ปฺาวชิโร พันธ์เลิศ

๑๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พุทธนิมิต  

กส ๖๑๕๙/๐๑๐๗
พระสันติ สุจิตฺโต ภูกองพลอย

๒๘/๐๘/๒๕๒๔
๗/๐๕/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๑๐๘
พระยุทธพงษ์ ยติกโร นนทะพิทา

๒๐/๐๕/๒๕๓๕
๗/๐๕/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๑๐๙
พระศรัณยวิทย์ มหาวีโร หินทร์ผา

๕/๐๗/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรพงษธร  ภูนาสรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

 เวฬุวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๑๑๑
พระพิทักษ์กิจ ปฺุวโร อัชฌานภาลัย

๒๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สักกวัน  

กส ๖๑๕๙/๐๑๑๒
พระบุญธรรม สุตาคโม คำชาลี

๓๐/๐๕/๒๕๑๒
๗/๐๖/๒๕๕๗

หนองฝาย  

กส ๖๑๕๙/๐๑๑๓
พระทักษิณาวัตร อภิวฑฺฒโน ศรีธาตุ

๘/๐๕/๒๕๓๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หนองฝาย  

กส ๖๑๕๙/๐๑๑๔
พระอุทิศ โชติทฺธิโก เรือนฤทธิ

์

๒๑/๗/๒๕๑๓ ๒๑/๗/๒๕๓๔

หนองสวง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๑๕
พระณรงศักดิ

์

สิริคุตฺโต อินทะวัน

๑๑/๒/๒๕๑๙ ๒๕/๕/๒๕๓๙

หนองสวง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๑๖
พระวรายุทธ จกฺกธมฺโม บูรณะ

๑๒/๑๐/๒๕๓๖
๖/๐๗/๒๕๕๗

หนองสวง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๑๗
พระสายทอง านุตฺตโม วงศ์พุฒ

๒๓/๑๐/๒๕๒๓

๓/๔/๒๕๕๙
หนองสวง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๑๘
พระวิทวัส สุภกิจฺโจ สีดาว

๕/๙/๒๕๒๙ ๒๐/๕/๒๕๕๙

หนองสวง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๑๙
พระอริญชย์ านุตฺตโม อรัญมิตร

๘/๓/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองสวง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๒๐
พระอานนท์ นนฺทจิตฺโต สมคำศรี

๑๔/๘/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองสวง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๒๑
พระพรประชา อธิจิตฺโต ศรีดาว

๑๐/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองสวง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรอานนท์  พลโสกเชือก

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

 หนองสวง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรธีรพงษ์  คนกลาง

๑๐/๔/๒๕๔๕

 หนองสวง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๒๔
พระทรงเกียรติ มหาวีโร คำหมืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๐๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ปาหนองรัง  

กส ๖๑๕๙/๐๑๒๕
พระวารินทร์ ปภาโส แก้วแสนเมือง

๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองรัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๕

้
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กส ๖๑๕๙/๐๑๒๖
พระอนณ กุสลจิตฺโต นิศารัตน์

๒/๐๑/๒๕๐๔ ๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองรัง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมดิลก)

เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)  ๕ / ๕

้
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