
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑,๑๕๕ รูป ขาดสอบ ๑๘๒ รูป คงสอบ ๙๗๓ รูป สอบได้ ๘๓๒ รูป สอบตก ๑๔๑ รูป (๘๕.๕๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระปรีชา ปวโร ฆารเสถียร

๑๘/๖/๒๕๒๔ ๑๕/๕/๒๕๕๙

กลาง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรเอกราช  สาททาง

๒๗/๓/๒๕๔๓

 กลาง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรธิติกร  แสงแดง

๗/๑๑/๒๕๔๕

 กลาง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธีรภัทร  แดนกาไสย

๓๑/๓/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรศราวุฒิ  จงสมชัย

๓๑/๓/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรอนุภัทร  จรเกษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรพงษ์เทพ  เกษคำขวา

๒๑/๑๗/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระนิโรธ อาภาธโร ผงษา

๔/๙/๒๕๐๙ ๘/๖/๒๕๕๗
กุดอ้อ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระวีรพล เตชวโร ถิตย์ผาด

๒๐/๒/๒๕๓๑ ๑๒/๗/๒๕๕๘

กุดอ้อ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๑๐
พระจินคำ สีลสุทโธ ปรีสมบัติ

๒๔/๒/๒๔๙๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

กุดอ้อ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระวสันต์ คมฺภีรปฺโ นาชัยสินธุ์

๑๔/๘/๒๕๓๘
๙/๑/๒๕๕๙

กุดอ้อ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรธนาวุฒิ  นาท่อนจันทร์

๑๓/๕/๒๕๔๔

 กุดอ้อ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรณัฐวิศ  ภูนางาม

๒๕/๔/๒๕๔๕

 กุดอ้อ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระชาญชัย สุจิตฺโต เทียงตรง

่

๑๑/๑๒/๒๕๒๘

๑/๒/๒๕๕๔
ชัยสุนทร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระแสวง จกฺกาโร พยงน้อย

๑๕/๑๑/๒๔๙๘

๔/๑/๒๕๕๕
ชัยสุนทร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระวันวิชิต มหาวีโร นาทองหล่อ

๒๕/๖/๒๕๓๐
๗/๕/๒๕๕๘

ชัยสุนทร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระเกริกเกียรติ

์

ิตาโณ พิมพ์พา
๗/๗/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๘

ชัยสุนทร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระกัมพล กิตติธโร ดลเจือ

๑๘/๑๐/๒๕๑๙
๒๓/๖/๒๕๕๙

ชัยสุนทร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระสุรสิทธิ

์

สุชาโต เจริญราช

๘/๑๐/๒๕๑๙
๗/๗/๒๕๕๙

ชัยสุนทร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระศุภวิชญ์ ปสนฺนา สุขศรีงาม

๒๒/๖/๒๕๓๒
๗/๗/๒๕๕๙

ชัยสุนทร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระธีรพงษ์ สุจิณโณ กาญจนัมพะ

๑๙/๑๐/๒๕๑๖ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

ชูเถาวัลย์  

กส ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระเสรี สุเมโธ ดอนปรีชา

๑๒/๐๙/๒๕๒๓ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

ชูเถาวัลย์  

กส ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระบุญจันทร์ ตปสมิปนฺโน นันติสมบัติ

๑๐/๐๙/๒๕๑๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ชูเถาวัลย์  

กส ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระมนตรี าณทีโป เวียงแก

๒๘/๙/๒๕๒๖
๒/๗/๒๕๕๙

ใต้โพธิคำ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรสุชาติ  มณีวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรณัฐวุฒิ  นาใจคง

๒๖/๑/๒๕๔๖

 โพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระวันเฉลิม กิตฺติปาโล ธารบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๓๑

๕/๗/๒๕๕๙ โพธิศรีสว่างดอนม่วง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระสมนึก อุตฺตโม เพชรสังหาร

๙/๑๒/๒๔๙๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

เศวตวันวนาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระประดิษฐ สุเมธโส สาระดี

๕/๐๑/๒๕๐๔ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

เศวตวันวนาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระพัฒนพันธ์ ขนฺติธมฺโม จำเริญพูล

๕/๑๑/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

เศวตวันวนาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระกิตติ านุตฺตโร จำเริญพัฒน์

๒๕/๐๙/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

เศวตวันวนาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระณัฐสิทธิ

์

กตคุโณ วรรณศิริ

๒๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

กส ๔๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรธนสิทธิ

์

 โนนศรีสม

๑๒/๗/๒๕๔๕

 สว่างคงคา  

กส ๔๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรมนตกาล  นนธิลา

๒๙/๖/๒๕๔๖

 สว่างคงคา  

กส ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระมังกร มหาลาโภ ศรีจรัญ

๑๕/๐๖/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สว่างชัยศรี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระจีรชาติ ขนฺติวโร ชาสุนทร

๓๑/๑๐/๒๕๒๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๖

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระลำเสย มหาคุโณ ใหญ่สาร

๔/๐๑/๒๔๘๘ ๔/๑๒/๒๕๕๘

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระสมชาย จนฺทสาโร อิมระรืน

่ ่

๒๑/๑/๒๕๑๒ ๑๒/๑/๒๕๕๘

สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรทศพร  ทรัพย์สมบัติ

๑/๖/๒๕๔๑
 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรนันทกร  ไถนาฤทธิ

์

๕/๕/๒๕๔๖
 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรวรพล  นาสมวาส

๑๐/๕/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรอภิชา  จันทร์น้อย

๘/๖/๒๕๔๖
 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรอภิวิชญ์  ศรีข้อ

๓/๗/๒๕๔๖
 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรพัชร  ภูพาน

๒๘/๗/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรชนกานต์  ผาสารคำ

๘/๙/๒๕๔๖
 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรเอกรินทร์  การลุ

๒๖/๙/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรธนวัฒน์  ทองใบ

๘/๑๒/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรเก็จแก้ว  มังคะรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรอนุชิต  โคตะวินนท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๕๐
พระสมพงษ์ ิตธมฺโม ยานสิทธิ

์

๑๖/๖/๒๔๘๖ ๑๖/๖/๒๕๕๔

เหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระทองคำ ขนฺติโก ผาทอง

๐๘/๐๘/๒๕๑๑ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

เหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๕๒
พระภิรมย์ สิริวณฺโณ โกศลยืน

๐๑/๐๕/๒๔๙๒
๑๓/๗/๒๕๕๙

เหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระกฤษดา ปฺาวุฑโฒ ตุลาพัฒน์

๐๗/๐๙/๒๕๒๔
๑๓/๗/๒๕๕๙

เหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระอาทิตย์ อนุตฺตโร อุ่นพรมมี

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระบุญเลิศ าณสํวโร วงศ์กาไสย

๑/๐๑/๒๔๘๙ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระทองแผ่น ถิรจิตฺโต ฉายถวิล

๑/๐๑/๒๔๘๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

คลองรังสิตท่าแสง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระบุญมี สุภทฺโท บรรภูมี

๐๔/๐๖/๒๔๙๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๕

ไชยาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระชัชวาลย์ านวุฑฺโฒ รักญาติ

๒๒/๑๑/๒๕๒๓
๐๔/๐๒/๒๕๕๕

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระบุญถม โชติธมฺโม คำมะณี

๔/๑/๒๕๒๐
๒๓/๐๒/๒๕๕๖

โนนหัวเขือน

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระวัฒนพงค์ จารุธมฺโม ภักดีบุตร

๐๒/๑๑/๒๕๒๑ ๑๘/๐๕/๒๕๕๖

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระสรัญู จนฺทสาโร ไร่สว่าง

๒๔/๐๒/๒๕๓๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระอาณัติ านุตฺตโม โสนาคู

๒๔/๐๗/๒๕๒๘ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระสุทธินันท์ วิสุทฺธินนฺโท บุตรวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๒๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระยุทธิชัย อินฺทวณฺโณ พรมจ้าย

๐๓/๐๘/๒๕๒๓ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระเอกชัย อุตฺตโม จรัสแสง

๑๙/๗/๒๕๓๐ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระธวัชชัย ปภสฺสโร บุญแสน

๒๐/๒/๒๕๓๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระบุญมี านวีโร พรหมรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๓/๒๕๓๘

บ้านโนนแพง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระไพรัช จิตฺตทนฺโต จันทะเจียง

๑๙/๐๑/๒๕๑๒ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

บ้านโนนแพง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระปญญา วิทูโร เปลียนนอก

่

๙/๐๔/๒๕๑๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

บ้านโนนแพง  

กส ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระอิศรา สนฺตจิตฺโต มีวงค์

๒๕/๔/๒๕๓๑
๘/๔/๒๕๕๙

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระอานันท์ กิตฺติปฺโ ยันตพจน์

๙/๑๒/๒๕๓๔ ๑๓/๔/๒๕๕๙

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระฝน ขนฺติธมฺโม สำเนา

๑๙/๕/๒๕๑๑ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระสุธรรม สติสมฺปฺโน ญาณพิบูลย์

๒๑/๑๒/๒๕๑๐
๑/๑๑/๒๕๔๒

ปากล้วย  

กส ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระเจษฏาพร ปฺาธโร ภูถาดลาย

๑๔/๑/๒๕๒๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ปาชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระฉวรีย์ อนุตฺตโร ภุสมพงษ์

๑๑/๙/๒๕๐๙ ๒๗/๑/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระศรศิลป โรจนธมฺโม ภูแสนใบ

๒๓/๕/๒๕๒๗ ๑๗/๓/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระวีรยุทธ สุชาโต พงพรม

๓๑/๑๒/๒๕๒๘
๑๗/๓/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระสง่า สุธมฺโม ภูแล่นกับ

๑๙/๙/๒๕๒๓ ๑๗/๙/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระกฤษฎา ปฺาวโร พรมคำบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๑๘
๒๙/๗/๒๕๕๘

ปาศิริวรรณ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระคชาวุฒิ ขนฺติโสภโณ มูลตรีบุตร

๑๓/๘/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาศิริวรรณ  

กส ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระวัชระ สพฺพโต สังร่วมใจ

๘/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๓/๒๕๕๙

วิเศษไชยาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระทวี ปริปุณฺโณ ญาณกาย

๑๒/๙/๒๕๑๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วิเศษไชยาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระพันธวิศ ิตทินฺโน ใจถวิล

๔/๑/๒๕๓๔ ๔/๑/๒๕๕๘
เวฬุวนาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระวทัญู เตธปฺโ ศิลาไสล ๓//๒๕๓๖ ๑/๕/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระยอด สุรปฺโ ศรีลอ

๑/๐๑/๒๔๘๙ ๗/๐๕/๒๕๕๙

สะอาดไชยศรี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระสมบัติ ปยสีโล คำมวล

๑/๐๑/๒๔๙๖ ๔/๐๖/๒๕๕๙

สะอาดไชยศรี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระทองดี สุตธมฺโม นันท์ชมชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๑๖ ๒๖/๐๙/๒๕๕๙

สุวรรณวารี  

กส ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระสว่าง กตธมฺโม ถินจำนงค์

่

๑๑/๑๖/๒๔๘๙

๕/๖/๒๕๕๙
หาฤทธาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระประพันธุ์ สีลเตโช วรรณอำไพ

๙/๐๔/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อโนมานที  

กส ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระนิแมน กิตฺติปฺโ กิตติวัตร์

๒๐/๑๑/๒๕๐๔
๑๓/๘/๒๕๕๙

อรุณสว่างวนาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระนพดล ปภสฺสโร นาชัยทอง

๑๐/๑๒/๒๕๑๙
๒/๑๑/๒๕๕๘

อินทรประทานพร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระจิระพงษ์ จิรธมฺโม วรรณชูชัย

๒๙/๑๐/๒๕๓๔
๗/๐๒/๒๕๕๙

อินทรประทานพร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระสุขสวัสดิ

์

สิริปฺโ พรมวิชัย

๓/๑๐/๒๕๐๑ ๙/๐๒/๒๕๕๙

อินทรประทานพร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระสมาน กตปฺุโ ศิริจิตร

๗/๐๑/๒๔๙๓ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

อินทรประทานพร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระสไกรเล็ก สุภโร อิมเสถียร

่

๒/๐๙/๒๕๐๓ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

อินทรประทานพร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรสงกรานต์  ภูแดนแถว

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 อินทรประทานพร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรนักรบ  ภูสีนำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 อินทรประทานพร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรดุสิต  มายา

๗/๑๑/๒๕๔๖

 อินทรประทานพร  

กส ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระพระจตุพล ธมฺมโชโต ทรัพย์เพิม

่

๑/๔/๒๕๒๑ ๒๘/๙/๒๕๕๘

อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระพระนิรันดร์ จนฺทโชโต พันธุ์สุวรรณ

๓/๘/๒๕๒๕ ๑๓/๕/๒๕๕๙

อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระไชยมณี สนฺตจิตฺโต นันสุวรรณ์

๑๒/๗/๒๕๐๘ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระพุทธา ภทฺทโก การช่วง

๐๔/๐๑/๒๔๙๒ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระประณิพงศ์ ภารสาโร ภารสาร

๑๖/๐๒/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระทองสวรรค์ ปยสีโล ภารไสว

๐๑/๐๑/๒๔๘๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระยงยุทธ สิริมงฺคโล พิมพ์วงษ์

๑/๘/๒๕๒๗ ๗/๖/๒๕๕๙
ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระวิทยา ขนฺติธมฺโม ผลเลขา

๑๒/๔/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระบรรเลง กิตฺติโสภโณ วิชาผา

๒๘/๑๒/๒๕๐๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๖

บูรพา  

กส ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระทรงวุฒิ มหาวีโร จิรังดา

๕/๓/๒๕๑๙ ๑๑/๓/๒๕๕๗

บูรพาด่านแต้  

กส ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระสุด กตนฺตสีโร ภารกุล

๑/๑/๒๔๘๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

บูรพาด่านแต้  

กส ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระเส็ง จนฺทโชโต โมฆรัตน์

๕/๒/๒๕๒๒ ๑๓/๖/๒๕๕๙

บูรพาด่านแต้  

กส ๔๑๕๙/๐๑๑๑
พระอนุชา ปณฺฑิโต เฉิดจินดา

๑๘/๘/๒๕๓๓ ๒๑/๒/๒๕๕๙

มณีนพรัตน์  

กส ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระไจยวาด กตปฺโ ภารภิรมย์

๗/๙/๒๕๒๓ ๑๓/๓/๒๕๕๙

มณีนพรัตน์  

กส ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระแรงฤทธิ

์

อาภาธโร การกัณหา

๒๕/๒/๒๕๑๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

มณีนพรัตน์  

กส ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระนิยม ปภากโร อาษาพนม

๒๙/๘/๒๕๑๗ ๒๘/๖/๒๕๕๙

มณีนพรัตน์  

กส ๔๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรบัญชา  สืบหงษ์

๓/๕/๒๕๔๕
 ศรีจันทร์โพธาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระยุทธนา อคฺคปฺโ ล้อทองพานิชย์

๑/๙/๒๕๑๖
๑๕/๐๔/๒๕๕๘

อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรนวพล  สืบเชือ

้

๑๐/๖/๒๕๔๖

 โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรภูวดล  แดนกาไสย

๒๑/๘/๒๕๔๖

 โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรวรวุฒิ  โชติสวัสดิ

์

๒๘/๘/๒๕๔๖

 โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรอดิศักดิ

์

 แจ่มพงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรเศรษวัฒน์  สุพร

๒๒/๑/๒๕๔๗

 โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระบัณฑิต อคฺคธมฺโม ภารจรัส

๑/๔/๒๔๙๔ ๒๕/๓/๒๕๕๙
โพธิชัยหนองบัวกลาง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๑๒๓
พระสัมพันธ์ สิริธาโร งามแสง

๑๓/๓/๒๕๓๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙
โพธิชัยหนองบัวกลาง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๑๒๔
พระสงบ านวีโร ชูศรีทอง

๑๓/๐๒/๒๕๐๐
๖/๐๑/๒๕๕๕

วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๒๕
พระสิทธิศักดิ

์

สิริปฺโ ญาณสถิตย์

๒๒/๐๖/๒๕๓๓
๗/๐๑/๒๕๕๕

วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๒๖
พระนิดเดียว โชติวโร พัฒนชัย

๒๒/๐๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระพงษ์อนันต์ สุเมโธ พุทธารัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระสมควร กิตติสาโร ทศลา

๑๓/๐๖/๒๕๐๙
๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระสุภสิทธิ

์

สิริสาโร ฐานโอภาส

๒๖/๐๘/๒๕๓๑
๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีสะอาดนามน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระคมสัน วรปฺโ จันทคัด

๑/๐๔/๒๕๓๐ ๕/๐๑/๒๕๕๙
วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระวุธ ปยธมฺโม กุละอิม

่

๒๙/๐๘/๒๕๑๗ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระวิศรุต ธมฺมสาโร คิดอ่าน

๒๖/๑๑/๒๕๓๑
๑๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระขวัญชัย กตทีโป กัวเสถียร

้

๒๐/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๓๔
พระสด กตธมฺโม กุมลาไชย

๒๘/๐๙/๒๕๑๓ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระสุพจน์ ปคุโน กุมลาไชย

๐๗/๐๒/๒๕๑๗ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระชู กลฺยาโณ อุ่นวิจิตร

๑๖/๑๑/๒๔๙๓
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระเลิศ อิทฺธิเตโช ขามชิด

๕/๔/๒๔๘๘
๑๕/๐๓/๒๕๕๕

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระสำราญ สมจิตฺโต กุดหินนอก

๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๕
วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระวิทยา จารฺธมฺโม ทรงคาศรี

๑๕/๑๑/๒๕๒๖
๑๔/๒/๒๕๕๙ วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระบุญทัน าณธโร ดอนกระจ่าง

๑๒/๖/๒๕๐๕ ๒๔/๒/๒๕๕๙ วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระพิชิตพล ิตสีโล บุญเสนาะ

๒๐/๗/๒๕๒๖ ๒๔/๒/๒๕๕๙ วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระวสันต์ ปฺธโร จงประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๓๐
๒๔/๒/๒๕๕๙ วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระวุฒิชัย โชติปฺโ จ่าบุญ

๒๕/๗/๒๕๓๒ ๒๓/๗/๒๕๕๙ วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระประสาท เตชปฺโ ภูสมนึก

๒๐/๑๑/๒๕๐๘

๔/๗/๒๕๔๒
ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระสนัน

่

สุจิตโต บัวกอง
๑/๑/๒๔๙๕ ๖/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระจันทร์ดี ธมฺมทีโป วรรณรักษา

๑๑/๑/๒๕๐๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๕

สังคมพัฒนา  

กส ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระเคน ปฺาวโร ขันโอฬาล

๑๕/๘/๒๔๘๙
๑/๒/๒๕๕๙

สังคมพัฒนา  

กส ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระจำลอง ปภากโร คำสถิตย์

๓๐/๙/๒๕๑๕
๒/๓/๒๕๕๙

สังคมพัฒนา  

กส ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระนนทวิช าณธโร ศรีชัย

๒๓/๖/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สังคมพัฒนา  

กส ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระพระบุลิตย์ กนฺตชโย ทรัพย์สำราญ

๕/๕/๒๕๑๒ ๘/๒/๒๕๕๓
อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระประหยัด สิริภทฺโท แน่นอุดร

๑๙/๒/๒๕๑๔ ๑๐/๑/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระสมพงษ์ คุณวีโร ตรีกามน

๕/๘/๒๕๑๗ ๑๐/๑/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระชาญชัย ถามวโร ภูชะวี

๔/๑๐/๒๕๒๓ ๑๐/๑/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระอาทิตย์ อาภากโร สาระดี

๒๑/๖/๒๕๑๔ ๑๙/๓/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระลำไพ กนฺตวีโร นาชัยฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๑๔
๑๙/๓/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระสุวรรณ อนาลโย เฉิดจำลอง

๒๕/๒/๒๕๑๖ ๑๙/๓/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระสมยงค์ ชาตปฺโย รักคำมี

๑๗/๖/๒๕๑๙ ๑๙/๓/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระพงศักดิ

์

าณกโร รักคำมี
๑/๕/๒๕๒๕ ๑๙/๓/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระสุริยา อินทโชโต สีโพธิงาม

์

๑๔/๗/๒๕๒๘ ๑๙/๓/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระบุพากร านกโร กังวะโร

๘/๗/๒๕๓๐
๑๙/๓/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระจักราวุธ อุปสโม ไร่วิบูลย์

๒๙/๑๐/๒๕๓๓
๑๙/๓/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระณัฐพล ิติคุโณ บัวสด

๑๖/๙/๒๕๓๖ ๑๙/๓/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระสมสินธุ์ สุธมฺโม ดลประเสริฐ

๑๑/๙/๒๕๑๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระสาคร จนฺทสโร จันทมูล

๑๒/๖/๒๕๓๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

อโศการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๒๕

้
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กส ๔๑๕๙/๐๑๖๕
สามเณรสรวิชญ์  แย้มไสย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 กกต้อง  

กส ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระพิพัฒน์ โฆสิตธมฺโม วิศรียา

๑/๕/๒๕๓๒ ๘/๕/๒๕๕๙
กลางอุดมวารี  

กส ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระอภิวัฒน์ จารุวณฺโณ กุลศิริ

๑๖/๗/๒๕๓๔
๘/๕/๒๕๕๙

กลางอุดมวารี  

กส ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระภัทรินทร์ จรณธมฺโม ไชยทองศรี

๑/๐๕/๒๕๓๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

แจนแลนใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรฉัตรชัย  วรรณโนมัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

 แจนแลนใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระแสวง ิตคุโณ วิชัยโย

๙/๐๔/๒๔๙๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

แจนแลนเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระนพดล ถิตวิริโย กุลชาติ

๓/๑/๒๕๑๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ดงหลักสิม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระชนานนท์ สีลเตโช โคตรพัฒน์

๒๔/๙/๒๕๓๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ดงหลักสิม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระทรงศักดิ

์

สีลเตโช พลกล้า

๒๗/๙/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ดงหลักสิม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๗๔
สามเณรวัฒนา  วรรณศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 ดงหลักสิม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระรัก ตนฺติปาโล โพนแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๒๒
๑๓/๗/๒๕๕๔

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระชาว เขมานนฺโท ใจหมัน

่

๒๗/๙/๒๕๑๙ ๑๑/๔/๒๕๕๘

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระวิชัย อนุตตโร เพ็ชรสังหาญ

๑๘/๑๒/๒๕๒๖
๑๒/๕/๒๕๕๙

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๗๘
สามเณรอชิตศักดิ

์

 หอมจันทร์
๙/๙/๒๕๔๑

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรศุภัสชัย  โยธะการี

๒๖/๒/๒๕๔๒

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรอนันต์  วงค์ภักดี

๑๒/๕/๒๕๔๒

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๘๑
สามเณรอภิวงค์  หารสาวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๘๒
สามเณรวรกิตต์  ปานไชย

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรอรรถพันธ์  พลเกียรติสกุล

๑๗/๒/๒๕๔๔

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรภานุวัฒน์  ชัยสิทธิ

์

๒๕/๗/๒๕๔๔

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรอนุสรณ์  ใจน้อย

๓๑/๗/๒๕๔๔

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรนพรัตน์  โรจน์บุญถึง

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรพีร์  แก้วภูงา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรอัศวิน  เหล่าเรืองธนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรอนุวัฒน์  อุ่นชัย

๑๔/๖/๒๕๔๖

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรภูมิภัคร์  สมเหมาะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรธวัทชัย  ชาบา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรเจษฎาภรณ์  หวายฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๕๙/๐๑๙๓
สามเณรเชฏฐาวุฒิ  แก้ววันทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรอนุชา  กุลผึง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๕๙/๐๑๙๕
พระจิรศักดิ

์

จนฺทโก บาลเพ็ชร

๑๘/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

บูรพาวนาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระจักร์กรี ธมฺมิโก เนตรคุณ

๐๖/๐๓/๒๕๒๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

บูรพาวนาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระเชิดศักดิ

์

ชยธมฺโม อุทรักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๒๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

ปากุดหว้า  

กส ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระกฤษธญาณ ภทฺทจาโร ศิริธัญญะรัตน์

๑/๐๗/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาบ้านหม้อ  

กส ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระทองปอนด์ สุมิตฺโต คนหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๐๐ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

ปาพุทธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๒๕

้
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กส ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระชาญศักดิ

์

สุขิโต ไพศาล

๒๓/๑๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

ปาพุทธาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระธนกร โฆสโก สุมณฑา

๑๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาพุทธาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรปญญากร  บุญงาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

 ปาพุทธาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระเหลว ถาวรจิตฺโต สิงห์ไชย

๒๘/๐๘/๒๕๑๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระธีระวัฒน์ สีลภูสิโต ไวกล้า

๐๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรธวัชชัย  จันทร์แก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

 โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรเทล  อินอ่อน

๒๖/๐๕/๒๕๔๐

 โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระชัยวัฒน์ มหาปฺโ จิตจักร

๐๔/๑๑/๒๕๒๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระวีระยุทธ สุขิโต อัฐนาค

๐๘/๑๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระชัยณรงค์ สิริธมฺโม เอียงลา

้

๓๑/๐๖/๒๕๒๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระเอกพจน์ านจาโร คนกล้า

๒๕/๐๗/๒๕๓๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีแก้วห้วยม่วง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระปรีชา อธิปฺโ ชูราศรี

๑๐/๐๔/๒๕๑๒ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรีแก้วห้วยม่วง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระสุพรม านกาโร ศรีจันทร์

๐๓/๑๑/๒๔๘๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระจิรายุส จิรธมฺโม ประเสฐิฐสังข์

๑๒/๑๐/๒๕๒๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระพลวัฒน์ อคฺคธมฺโม ศรีแนน

๑๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระปานทอง กิตฺติโก เสนาวัง

๐๕/๐๘/๒๕๐๓ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระมนเธียร สนฺตจิตฺโต ภิบาลจอมมี

๑๕/๐๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระพงศกร โกสโล จันทคล้าย

๑๖/๑๐/๒๕๒๘ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระอนุชา เตชปฺโ วงษ์มา

๑๕/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระชัยสมร จนฺทสโร บุ่งนาม

๐๗/๐๙/๒๕๑๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระพงศกร านวีโร ภูก้านก่อง

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระปยรัชต์ จนฺทสโร ใจอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระนิด อาภสฺสโร งอกวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๒๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระประยูร สุธมฺโม ประเสริฐสังข์

๐๙/๐๘/๒๕๑๙ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระวัชระพงษ์ ชินวโร สุทธิประภา

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระเลิศมงคล วณฺณธมฺโม แวงน้อย

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรคณัสนันท์  ดลบุญครอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระชัยชนะ ชยานนฺโท บุญประเสริฐ

๓๑/๕/๒๕๒๖ ๒๔/๓/๒๕๕๙

สมสะอาด  

กส ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระพรชนะ อภิชาโน โพธิแสง

๑๑/๑๐/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

สมสะอาด  

กส ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระคำพร ถาวโร ศรีวาดมา

๓/๔/๒๔๘๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สมสะอาด  

กส ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 เพชรโรจน์
๕/๗/๒๕๔๕

 สมสะอาด  

กส ๔๑๕๙/๐๒๓๑
พระบุญศรี ปยุตโต มติยาภักดี

๐๑/๐๑/๒๔๗๑ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

สว่างบึงทอง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระชาญชัย เตชธโร ยุบลเนาว์

๑๒/๐๔/๒๕๒๓ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

สว่างบึงทอง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๓๓
พระสุเทพ ชิตมาโร ยอดยศ

๑๙/๐๓/๒๕๐๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

สว่างบึงทอง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๓๔
พระปพนธ์ เตชธโร ดอนแก้วภู่

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่างบึงทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระนิติพัฒน์ จารุปฺโ โคกลือชา

๒๒/๑๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระสมพร เตชวีโร ภูสมยา

๒๒/๐๘/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระธีระวัฒน์ สีลภูสิโต ไวกล้า

๐๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๓๘
สามเณรสาคอน  สุบันดิด

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๓๙
สามเณรปรีชา  วิชัยโย

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรสมเกียรติ  ผากาเชิด

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรพีระดา  มาตสอาด

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๔๒
สามเณรยุทธพงษ์  ใจเอือ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๔๓
สามเณรฉลาด  พรมปชชา

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรยุทธศักดิ

์

 กุลชาติ

๑๗/๐๒/๒๕๓๗

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๔๕
สามเณรหยกทัย  โชติรืน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๐

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๔๖
สามเณรณัฐพล  พิกุลศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรมงคล  งามเลิศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๔๘
สามเณรอภิศักดิ

์

 กอดิษฐ

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๔๙
สามเณรนนทกานต์  จันทร์แห่ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรศรายุธ  ลิงด่อน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๕๑
สามเณรภวัต  ตรงฉาก

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรเด่นดนัย  ดวงมะลิ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๕๓
สามเณรสุริยา  ตุศิลา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๕๔
สามเณรกฤษณะ  วังสุรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรเจษฎา  กลัดกันแสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๕๖
สามเณรวรเดช  วรราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรเด่นดนัย  ดวงมาลี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 สีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ภาคแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 สีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระสุพัฒน์ จนฺทปฺโ แสงเพชร

๒๕/๐๖/๒๕๐๐ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

หอคำกัง

้

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๖๐
พระอ้วน มหาคุโน จันทำ

๑๐/๐๓/๒๔๙๒ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

หอคำกัง

้

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระตุรัตน์ าณวีโร วิศรียา

๗/๐๑/๒๕๑๐ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระบุญธรรม สิริมงฺคโล ตาลสมบูรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๑๑
๘/๐๕/๒๕๕๙

อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรประวิทย์  ทองออน

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 อัมพวันบ้านชาด  

กส ๔๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรสุรเกียรติ  พลสงคราม

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 อัมพวันบ้านชาด  

กส ๔๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรโชคทวี  บุบผา

๒๓/๒/๒๕๔๕

 อัมพวันบ้านชาด  

กส ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระทินนกร ปุตฺตโร บัวศีร

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

๑๐/๑/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระสิงหา อุตฺตโม เภาวัลดี

๒๒/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๓/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระไสว โอภาโส สุรินเลิศ

๑/๙/๒๔๘๗ ๙/๖/๒๕๕๙
ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระวัฒนา ปฺาวตฺธโก ภูติโส

๑๓/๔/๒๕๒๗
๙/๖/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระธวัชชัย ิตวีโร หาญกุล

๑/๘/๒๕๓๕ ๒๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระประสิทธิ

์

สิริสาโร การหวิด

๑๓/๖/๒๕๐๑ ๑๔/๓/๒๕๕๐

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระสมบูรณ์ สีลสมฺปณโณ นามแสง

๑๑/๔/๒๕๒๑
๕/๑/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระทองใส โอภาโส มาตสว่าง

๑๐/๓/๒๕๒๙ ๑๗/๒/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระตามใจ ปภากโร ประกิระสังข์

๘/๓/๒๕๒๗ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระวีระเวทย์ วิสุทธสีโล เสนาวัง

๓/๕/๒๕๒๓ ๑๔/๓/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระสมร ตปสีโล บอนเขียว

๒๒/๘/๒๕๒๓ ๑๔/๓/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระทองคำ ปยุตโต ภูนาเมือง

๑๑/๓/๒๕๒๕ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระสงกรานต์ สฺโม เขตจำนันท์

๑๘/๓/๒๕๒๗
๗/๕/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระวิรุต วิสุทโธ เชิดแดง

๑๘/๗/๒๕๒๙
๙/๕/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระไชย สิริจนฺโท ชินพร

๒๖/๘/๒๕๓๐
๙/๕/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระแสนเพชร โกวิโท ภูชุม

๑/๖/๒๕๒๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระทองเลือน

่

ปยุตโต สีหลิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๖

๘/๖/๒๕๕๙
ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระปฎิวัติ โอภาโส บูรณพล

๑๐/๙/๒๕๒๐ ๒๘/๖/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระนัฐพงษ์ ธนปาโล วุฒิสาร

๒/๒/๒๕๒๕ ๓/๗/๒๕๕๙
ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระแสงมณี จนฺทโสภโณ มะลิต้น

๑/๘/๒๕๒๔ ๒๓/๗/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๘๖
สามเณรทรงเดช  อุตพัฒน์

๑/๗/๒๕๔๖
 ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๘๗
สามเณรสุพัฒน์  คำใส

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระโชติ าณธีโร ยาญจิต

๑๓/๖/๒๔๗๓
๕/๔/๒๕๕๙

ปยะมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระจันดี โพธิปฺโ โพธิมูล

์

๔/๑๑/๒๔๙๐
๕/๔/๒๕๕๙

ปยะมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระเชย าณวํโส ยาญจิต

๑๓/๔/๒๔๙๒ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ปยะมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระวิทชัย ชยธมฺโม ไชยประโคม

๒/๘/๒๕๓๑ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ปยะมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๒๙๒
สามเณรอภิชัย  วรรณเสน

๑/๘/๒๕๓๙
 ปยะมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระอนันท์ านวโร ไชยะเดช

๑๑/๑๑/๒๕๑๗

๓/๓/๒๕๕๙
สุทธาวาส  

กส ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระเกล็ดทอง สาทโร ปุณสังข์

๑๓/๑๒/๒๕๑๐
๑๖/๔/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

กส ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระทรัพย์ ติขิโณ เปลืองไชโย

้

๒/๘/๒๕๒๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

กส ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระบรรหาร เตชธมฺโม ปุณสังข์

๔/๑๑/๒๕๓๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

กส ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระบัวพันธ์ มถโล เปลืองไชโย

้

๑๓/๑๑/๒๕๑๓
๑๘/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

กส ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระสีเทือง กุสลจิตฺโต แสนพวง

๒๒/๕/๒๔๘๔

๔/๔/๒๕๕๐
หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระเยียม

่

วิสิฏโพธิ แหล่งสนาม
๔/๘/๒๔๗๕ ๕/๔/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระเฉลิม โสภณปฺโ ภูดินดง

๕/๑/๒๔๙๑ ๕/๔/๒๕๕๙
หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระสลับ คมฺภีรปฺโ ศรีเลิศ

๑๘/๕/๒๕๐๓
๕/๔/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระบุญสูง วราสโย ใจอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๐๕

๕/๔/๒๕๕๙
หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระวีระชัย วีรชโย เสโคตร

๘/๔/๒๕๐๙
๑๙/๕/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระสำเริง อคฺคปฺโ มีแสง

๙/๑๑/๒๕๑๗ ๑๙/๕/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระบัวผัน สุมโน โพธิวิเศษ

์

๒๘/๕/๒๕๒๔ ๑๙/๕/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระพงษ์สวัสดิ

์

เขมวํโส เขจรลาภ
๕/๔/๒๕๒๔ ๕/๖/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระทองคำ อตฺตธมฺโม สาเสน

๗/๒/๒๕๒๔ ๒๒/๖/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระสุวิทย์ าณโสภโณ ไชยโชติ

๑๙/๔/๒๕๒๖ ๒๒/๖/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระสาโรจน์ ธีรปฺโ ไชยโชติ

๓/๓/๒๕๒๙ ๒๒/๖/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระปารมี มหาปุโ ปติธานี

๒๕/๔/๒๕๓๐ ๒๘/๖/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระภุชพงศ์ ภุชวงฺโส โชติประเสริฐ

๑๓/๖/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระนาวิน ชุตินฺธโร เครือศรี

๑๘/๙/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

กกต้อง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระสรเดช สุจิตฺโต สุคุณพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๒๕
๑๓/๗/๒๕๕๘

กุดกอก  

กส ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระวรเชษฐ์ กิติสโร ศรีประไหม

๒๖/๘/๒๕๒๒ ๑๕/๕/๒๕๕๙

กุดกอก  

กส ๔๑๕๙/๐๓๑๕
สามเณรศิวนาถ  พิมพ์ศรีเมือง

๑๒/๒/๒๕๔๓

 กุดกอก  

กส ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระวุฒิพงษ์ อินฺทสโร ไชยขันธ์

๑๙/๖/๒๕๓๑ ๑๘/๖/๒๕๕๙

กุดปลาค้าว  

กส ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระทรงฤทธิ

์

ยโสธโร กษณะสาย

๑๒/๒/๒๕๒๘
๑/๗/๒๕๕๙

กุดปลาค้าว  

กส ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระวิษณุกร อิทฺธิเตโช โคตรพัฒน์

๓๐/๑๐/๒๕๒๐ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

กุดปลาค้าว  

กส ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระยศวีร์ ิตธมฺโม แดนราษี

๑๑/๑๐/๒๕๒๑ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

กุดปลาค้าว  

กส ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระประจญ สุจิตฺโต จิตสงวน

๑๘/๙/๒๕๒๕
๓/๑/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

กส ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระติฐพล ิตธมฺโม กว้างสวาสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๒๙
๔/๐๑/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

กส ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระสุทธิพงษ์ ปยสีโล ประครองสุข

๒/๕/๒๕๓๓ ๘/๑/๒๕๕๙
ทรงศิลา  

กส ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระอนุศรณ์ อุตฺตโม ยันตะบุษย์

๒๘/๖/๒๕๓๕
๗/๕/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

กส ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระสนอง อนนฺโท เหลือศิริ

๔/๗/๒๕๑๐
๑๕/๕/๒๕๕๕

โพนนาดี  

กส ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระประจน ยสินฺธโร ใสลำเพาะ

๑/๑/๒๔๙๗ ๒๘/๔/๒๕๕๙

โพนนาดี  

กส ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระธีรวุฒิ อุตฺตโม โพธิไทร

์

๒๓/๘/๒๕๒๔
๖/๕/๒๕๕๙

โพนนาดี  

กส ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระขอนแก่น อิทฺธิเตโช นิลม้าย

๒๔/๑/๒๕๐๓
๕/๖/๒๕๕๙

โพนนาดี  

กส ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระสนธิ สนฺตจิตฺโต ชราโรจน์

๒๑/๑๑/๒๕๒๓
๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองผือ  

กส ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระธวัชชัย กตปฺุโ สมร่าง

๒๔/๔/๒๕๓๒ ๓๐/๖/๒๕๕๒

หนองแสง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระณรงศักดิ

์

อุตฺตโม วงษ์ณา

๒๕/๖/๒๕๓๔ ๑๕/๔/๒๕๕๙

หนองแสง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระอาทิตย์ อิจิตฺโต กงวิรัตน์

๖/๗/๒๕๒๓ ๒/๗/๒๕๕๙
หนองแสง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระปรีดา โรจนวํโส ปญญาวงศ์

๒๓/๗/๒๕๓๑ ๒๖/๑/๒๕๕๒

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระสลักศิลป าณธมฺโม เพียสุระ

๔/๑๒/๒๕๐๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๓

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระดาวเรือง วชิราโณ พลนาคู

๑๑/๑๒/๒๕๒๒
๒๘/๕/๒๕๕๔

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระสุรพล วฑฺฒสจฺโจ บาดาล

๒๕/๔/๒๕๑๔ ๒๖/๘/๒๕๕๔

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระอาวุธ อานนฺโท เพียช่อ

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

๓๐/๑/๒๕๕๕

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระสมพร สุมโน ภูสอาด

๑๓/๑๒/๒๕๑๙
๑๕/๒/๒๕๕๕

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระจุลดิตถ์ สติสมฺปนฺโณ คู่กะสังข์

๒๕/๕/๒๕๒๙ ๒๘/๔/๒๕๕๕

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระรุ่งศักดิ

์

โชติธมฺโม มีมา

๒๘/๑๐/๒๕๒๑
๑๘/๒/๒๕๕๖

กลางภูแล่นช้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐ / ๒๕

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระธงชัย มหาปฺุโ คำถา

๑๘/๔/๒๕๒๖ ๒๗/๒/๒๕๕๖

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระศุภมิตร สุภจิตฺโต อำไพ

๑๒/๑๐/๒๕๑๓
๒๕/๔/๒๕๕๖

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระนพกร าณวีโร คำเกียว

้

๓/๓/๒๕๒๓ ๓๐/๑/๒๕๕๗

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๔๓
พระวุฒิชัย มหาลาโภ คะศรีทอง

๒๗/๕/๒๕๒๗ ๑๙/๑/๒๕๕๘

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๔๔
พระสุทัศน์ มหาลาโภ หมู่แสนกอ

๒๕/๑๐/๒๕๐๗
๒๔/๔/๒๕๕๙

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระปอม ชยานนฺโท เรืองนุช

๒๓/๕/๒๕๑๕ ๓๐/๔/๒๕๕๙

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระเยียม

่

กิตฺติสาโร ชีแก้ว

๑๐/๘/๒๕๒๓ ๒๖/๔/๒๕๕๙

นาคูเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระพงศ์พัฒน์ วชิราโณ เพ็ชรไชย

๑๗/๖/๒๕๓๒
๘/๗/๒๕๕๙

บ่อแก้ว  

กส ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระไชยวัฒน์ ปฺาธโร ศรีสุข

๒๖/๗/๒๕๒๗
๔/๖/๒๕๕๘

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระวรวุฒิ อานนฺโท ไชยขันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๓๑
๒๘/๖/๒๕๕๘

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระทนงเดช อภิปาโล ศรีพยอม

๕/๑๐/๒๕๒๙ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๕๑
พระวรวุฒิ านวโร คะโยธา

๑๓/๖/๒๕๒๗ ๑๖/๓/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๕๒
พระประกอบ วชิราโณ กุลลีนอ

๒๕/๒/๒๕๐๐ ๒๘/๓/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๕๓
พระธนาธิป สนฺตจิตฺโต ทิพย์เสนา

๑๑/๕/๒๕๒๓ ๓๑/๓/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระมงคล นาควโร สมศิริ

๑๐/๓/๒๕๑๕
๓/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระพูนศักดิ

์

สุเมโธ เรืองนุช
๗/๙/๒๕๒๗ ๓/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระธเนศ ปฺุาคโม นรภาร

๑๘/๔/๒๕๒๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๕๗
พระมงคล คุณากโร วรรณเสน

๑๗/๕/๒๕๒๙ ๑๒/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระพัฒธิละ กนฺตสีโล กัวอำไพ

้

๑๗/๒/๒๕๑๘ ๑๖/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระชำนาญ อิสิาโณ ครโสภา

๒๔/๒/๒๕๒๘
๙/๕/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระสมลักษณ์ ภูริาโณ จิตจง

๒๐/๗/๒๕๐๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระสมใจ คุตฺตสีโล แพงดี

๒/๗/๒๕๒๒
๑๓/๑๒/๒๕๕๗

หินลาด  

กส ๔๑๕๙/๐๓๖๒
สามเณรจักรพันธุ์  กุลซือ

่

๔/๖/๒๕๔๐
 หินลาด  

กส ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระอภิศักดิ

์

อุตฺตโม ก้านสารชัย
๑/๗/๒๕๓๖ ๓/๗/๒๕๕๙

เกษมาคม  

กส ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระณรงค์ฤทธิ

์

จนฺทสโร คันธีร์
๙/๙/๒๕๒๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เกษมาคม  

กส ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระสิริวุฐภ์ สิริวุฑฺโฒ ไสยบุญฌ์

๒๗/๑๒/๒๕๑๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

เกษมาคม  

กส ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระปรมัตถ์ ปรมทโม สิทธิจินดา

๒๐/๘/๒๕๒๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เกษมาคม  

กส ๔๑๕๙/๐๓๖๗
พระนาถพงศ์ กตธมฺโม เกมธุลลิน

๑/๓/๒๕๒๙ ๒๕/๗/๒๕๕๙

เกษมาคม  

กส ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระประกอบ กมโล กลมภพ

๙/๕/๒๔๙๑ ๒๕/๗/๒๕๕๘

เก่าน้อยโนนรัง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระวายุ มหาคุโณ ไสยจรูญ

๓/๑๑/๒๔๘๕
๕/๓/๒๕๕๖

ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระอรัญ สํวโร ไชยชิต

๕/๑/๒๕๒๗ ๑/๓/๒๕๕๗
ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระโชคดี โชติโก วิเชียรแสน

๑/๘/๒๕๑๐ ๑๐/๒/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระทองม้วล านิสฺสโร บุญยืน

๙/๔/๒๕๐๗ ๒/๔/๒๕๕๘
ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๗๓
สามเณรนพดล  อาจสุรินทร์

๕/๑๐/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๗๔
สามเณรธราเทพ  โควิชัย

๗/๑๑/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๓๗๕
สามเณรพัชระ  แดนกาไสย

๑๓/๒/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๗๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ธาตุแสง

๒๙/๕/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๗๗
สามเณรนันทศัย  โพธินาม

๒๐/๖/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๗๘
สามเณรสุพัฒน์  จ้อยสาคู

๒๐/๘/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๗๙
สามเณรสุทิน  รักภักดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรกิตติธัช  ภูตานนาท

๕/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๘๑
สามเณรอนุรักษ์  เพิมพูน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๘๒
สามเณรอนุชา  รสหอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๘๓
สามเณรณรงฤทธิ

์

 มูลลารักษ์
๒/๓/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๘๔
สามเณรนนทพันธ์  ครองประสงค์

๑๕/๓/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๘๕
สามเณรเนรมิต  ภูมิไชยโชติ

๓/๕/๒๕๔๖
 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๘๖
สามเณรไอนำ  แดนกาไสย

๓๐/๖/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระอรรคเดช ขนฺติธมฺโม ธรรมม่วงไทย

๒/๔/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๘

ดอนทอง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระวรกิจ อมโร มหิพันธุ์

๒๖/๙/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

ท่าเหมือดแอ่  

กส ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระสุริยา อาภานนฺโท คูนาเอก

๑๙/๖/๒๕๒๐ ๑๓/๔/๒๕๕๗

บ้านบึง  

กส ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระสุวิทย์ สุวิชาโน โพนเฉลียว

๒๖/๙/๒๕๒๐
๑/๓/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระประเสริฐ เสฏมโน เพ็ชรด่านเหนือ

๒/๙/๒๔๙๓ ๑๙/๓/๒๕๕๙

โพนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระประสิทธิ

์

โชติวโร โกษา

๐๒/๐๖/๒๕๒๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ดอนแคน  

กส ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระภักดิภูมิ

์

ถาวโร นาสินพร้อม

๒๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างสาคร  

กส ๔๑๕๙/๐๓๙๔
พระสมยศ ขนฺติวโร ภารจินดา

๐๕/๐๒/๒๕๑๒ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรีบ้านตูม

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๓๙๕
พระประสิทธิ

์

อคฺคธมฺโม พานิชศิริ

๐๔/๐๗/๒๔๙๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระอำพล สุทธิาโณ สารผล

๑๕/๐๖/๒๕๒๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๓๙๗
พระสุเทพ คนฺธสาโร ศุภวุฒิ

๐๕/๐๖/๒๔๙๐ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระสมัย านิสฺสโร ก้อนวิมล

๑๒/๑๑/๒๕๑๐ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระไพวัลย์ านจาโณ ก้อนวิมล

๑๒/๐๑/๒๕๒๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระเจษฐา ชนวโร วารีศรี

๑๐/๐๙/๒๕๒๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระลิขิต สุภเทโร ภูจำปา

๑๕/๐๑/๒๕๓๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระอำนาจ านวโร นิโคทานนท์

๑๓/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระวิทวัช ปภาธโร ภูผานม

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระกิติชัย อติธมฺโม โนนสินชัย

๐๓/๐๔/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระเชษฐา ปภากโร นาทันรีบ

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระใหม่ านิสฺสโร รัตนศิลป

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระกษฤณะ คุณสาโร นามวงศา

๐๒/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระสำรวย สจฺจวโร พานิเทพ

๒๐/๐๔/๒๕๑๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระประจญ สีลเตโช ดงลุน

๐๔/๐๔/๒๔๙๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒ / ๒๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระสุพล จนฺทสาโร สีดา

๐๑/๐๕/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระประมวล โชติธมฺโม นาสมใจ

๑๕/๑๐/๒๕๐๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระสิทธิชัย เตชธมฺโม คำสะอาด

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๑๓
สามเณรคาณชัย  ทองอร่าม

๐๔/๐๗/๒๕๓๘

 สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระศักดิชัย

์

สิริวณฺโณ กมลคร

๒๐/๐๔/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระวรวุฒิ อคฺคธมฺโม ภานุรักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๓๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

อรุณรัตนสีสุก  

กส ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ธิตธมฺโม พลศรี

๑๕/๐๙/๒๕๐๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

ชุมทาง  

กส ๔๑๕๙/๐๔๑๗
สามเณรพลากร  ศรีลาเลิศ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 ท่าพระงาม  

กส ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระเสถียร ิตเปโม ภูโคตศรี

๑๙/๐๔/๒๕๐๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระอิทธิพล อิทฺธิพโล เครากระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๓๐ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗

บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระกัมปนาท สุปณฺโณ สาระภักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๐๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระเรียงยศ สุธมฺโม ภูเสนา

๒๓/๐๗/๒๕๑๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๒๒
สามเณรภาสกร  ภูหลักถิน

๑๙/๐๒/๒๕๔๑

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๒๓
สามเณรจารุพล  บัวพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๒๔
สามเณรสุรพงษ์  ภูสิมมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๒๕
สามเณรศราวุธ  ตองอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๒๖
สามเณรจักรริน  จันทร์โท

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๒๗
สามเณรศรอนันต์  ขานดาบ

๒๑/๐๕/๒๕๔๐

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๒๘
สามเณรนุติ  ภูพิพัฒน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๐

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๒๙
สามเณรณรงค์  ภูกองชนะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรนิรมิต  มีบุตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๓๑
สามเณรณรงค์  ภูบุญอ้วน

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๓๒
สามเณรจิรศักดิ

์

 ภูบุญทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๓๓
สามเณรเจริญผล  อ้นกะโทก

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๓๔
สามเณรอนุวัตร  ศรีหาวงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๕๙/๐๔๓๕
พระสนอง สจฺจาโณ ภูวิลัย

๒/๑๐/๒๕๐๗ ๓๐/๖/๒๕๕๗

โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๓๖
พระสาคร สุชาโต พระจันทร์

๓/๘/๒๕๑๙
๑๓/๑๑/๒๕๕๘

โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๓๗
พระนวานิช กตสาโร มูลพิมพ์

๑๑/๕/๒๕๐๗ ๔/๑๒/๒๕๕๘

โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระวิษณุ วิสุทฺธจิตฺโต เอียมพิกุลทรัพย์

่

๒๕/๙/๒๕๑๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๓๙
สามเณรนะที  กิติคุณ

๒๗/๔/๒๕๔๑

 โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรก้องภพ  ภูนากลม

๔/๓/๒๕๔๘
 โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระสุวิทย์ ปภสฺสโร ภูบุตตะ

๐๔/๐๘/๒๕๒๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีบ้านแก

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระนิยม านธมฺโม ภูนำเย็น

๑๐/๗/๒๕๐๗ ๒๑/๕/๒๕๕๙

วัดชัยเจริญ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระวิวัฒน์ เขมจาโร นาชัยวัฒน์

๒/๕/๒๕๒๒
๑๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดดอนตาปู  

กส ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระเจริญทรัพย์ ปภาคโม ภูกาสอน

๙/๑๒/๒๕๓๗
๓/๓/๒๕๕๘ วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓ / ๒๕

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระบุญเรือง ยโสธโร ภูเครือ

๒/๘/๒๕๐๑ ๔/๓/๒๕๕๘ วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระยงค์ยุทธ านธมฺโม จันทุมา

๑/๔/๒๕๒๙ ๑/๗/๒๕๕๘ วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระอุทัย อาคโม พุดลา

๑/๕/๒๕๒๔ ๒/๑๑/๒๕๕๘
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระถนอมศักดิ

์

านธมฺโม แก้วบรรจักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๑๓
๒๖/๒/๒๕๕๙

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระสามารถ อิทฺธิพโล กิจอินทรี

๑๐/๘/๒๕๐๘ ๑๐/๓/๒๕๕๙
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระประยงค์ ปสนฺโณ ภูพิพัฒน์

๒๘/๘/๒๕๐๒ ๑๕/๔/๒๕๕๙
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระธวัชชัย อธิปฺโ คำเคนม่วง

๔/๗/๒๕๓๖ ๙/๕/๒๕๕๙ วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๕๙/๐๔๕๒
พระเดชา อคฺคธมฺโม ภูสมมา

๒๐/๑/๒๕๑๘ ๑๔/๕/๒๕๕๙
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๕๓
พระธีระพงษ์ านธมฺโม ภูกิงหิน

่

๑๐/๖/๒๕๒๔ ๑๔/๕/๒๕๕๙
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระภาณุวัฒน์ จนฺทสาโร ภูสวัสดิ

์

๕/๕/๒๕๒๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระสุขสันต์ ยโสธโร ศรีเวีงยา

๖/๘/๒๕๓๔ ๑๔/๕/๒๕๕๙
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระทนงค์ศักดิ

์

จารุวณฺโณ ศรีเวีงยา

๒๔/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๕๙
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๕๗
สามเณรณัฐนนท์  บุญสุขจิตเสรี

๒/๘/๒๕๔๑
 

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๕๙/๐๔๕๘
สามเณรภาณุพงษ์  ภูราศรี

๒/๑/๒๕๔๓
 

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๕๙/๐๔๕๙
สามเณรนฤพนธ์  มาตลุง

๒๑/๖/๒๕๔๕

 
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๖๐
สามเณรพิสิษฐ์  บัวทอง

๑๓/๖/๒๕๔๕

 
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๖๑
สามเณรอนุเทพ  ภูพิพัฒน์

๑/๙/๒๕๔๕
 

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๕๙/๐๔๖๒
สามเณรกฤษกรณ์  ศุภอุดร

๑๐/๑/๒๕๔๗

 
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๖๓
สามเณรอิทธิพล  นาชัยฤทธิ

์

๒/๓/๒๕๔๓
 

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๕๙/๐๔๖๔
สามเณรธนะพล  ภูสมมา

๒๒/๒/๒๕๔๙

 
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๖๕
สามเณรธีรพัฒน์  ศรีเวียงยา

๒๙/๑/๒๕๔๕

 
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระอนุชา จารุธมฺโม ศรีสุรีย์

๒๔/๗/๒๕๑๖ ๑๘/๕/๒๕๕๙

สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระสกล ิตมโน มุลเทียนทอง

๑๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

สว่างนิวรณ์  

กส ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระมหาศาล มหาสกฺโก อรุณเพิมสุข

่

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

สว่างนิวรณ์  

กส ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระประสิทธิ

์

อานนฺโท นาทองบ่อ

๑๖/๐๓/๒๕๑๒ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

สว่างนิวรณ์  

กส ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระวิญู าณธโร พิลาแดง

๐๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สว่างนิวรณ์  

กส ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระโกมินทร์ เตชปฺโ ไชยสีหา

๑๒/๐๓/๒๕๑๙ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

สว่างโนนสูง  

กส ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระสมัย สุจิตฺโต ภูชมศรี

๐๒/๐๘/๒๔๘๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สว่างโนนสูง  

กส ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระสมคิด สุมโน ภูทองเงิน

๑๕/๐๒/๒๕๒๔ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระบุญเหลือ ปฺุวโร ดลรัศมี

๐๒/๑๐/๒๕๑๔ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระสุบิน สิริธโร ภูทองเงิน

๐๗/๐๙/๒๕๑๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๗๖
พระไพบูรณ์ ปฺาวุโธ สอนนอก

๒๖/๑๑/๒๕๑๙
๒๐/๐๕/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติเตโช แก่นแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๒๒ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติธโร เนียมหอม

๑๙/๐๕/๒๕๒๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระคนองเดช ปฺาทีโป ผาลา

๑๙/๐๕/๒๕๓๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔ / ๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระเบญจมินทร์ ปริปุณฺโณ มากมูล

๑๖/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระณัฐพล ทินฺนวโร จันทพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๘๒
พระธีรวุฒิ ชยวุฑฺโฒ ภูกองชนะ

๐๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๘๓
พระโสภณ โสภโณ ภูพันนา

๑๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๘๔
พระณัฐพงษ์ กตคุโณ ภูกองชนะ

๑๖/๑๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระวรเดช กตทีโป ไชยสุข

๓๐/๑๒/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๘๖
พระเสถียร จนฺทสาโร ภูปง

๑๘/๐๙/๒๕๑๐ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๘๗
พระภัทรพงษ์ มหาวีโร ยุคะลัง

๐๑/๐๙/๒๕๓๐ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๘๘
พระสรายุทธ กนฺตสีโล สายเมือง

๐๖/๐๘/๒๕๒๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๘๙
พระปรีชา เตชวโร ภูกันตร

๑๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระบท ธิติโก ภูแล่นคู่

๑๐/๑๒/๒๕๑๒ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๙๑
พระสุมาศ ธมฺมเตโช ภูจำปา

๑๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระยศวัศ สุมโน จันทรา

๒๒/๐๓/๒๕๓๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระถาวร ปภาโส ภูอายา

๐๙/๐๗/๒๕๓๐ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระอภิเชษฐ์ วิสุทฺโธ รอดวืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระชาญชัย สุปปฺโ ภูแข่งหมอก

๑๘/๑๒/๒๕๓๕
๑๐/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระทองใส ธีรวโร สุนาอาด

๐๖/๐๒/๒๕๑๔ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระตโชพล ขนฺติจิตฺโต รักหบุตร

๑๓/๐๙/๒๕๑๔ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๙๘
พระเชาวลิต ติสฺสโร ภูแข่งหมอก

๑๓/๑๐/๒๕๒๔ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระอภิชิต อธิมุตฺโต ภูขยัน

๒๕/๐๓/๒๕๒๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระวิชัย ธิตสีโล เหล่าพิลับ

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระชำนาญ ชินวํโส ภูสิงห์

๐๒/๐๕/๒๕๑๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระยุทธสาร ขนฺติมโน ภูคำวง

๑๑/๐๕/๒๕๓๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระเกียรติศักดิ

์

กตธมฺโม สาพันนา

๒๙/๐๖/๒๕๓๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระปนทอง ฉฬภิฺโ ภูแล่นไว

๒๐/๐๒/๒๕๒๒ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระพิชิตคุณ สุจิณฺโณ ไช่มุก

๒๗/๐๑/๒๕๒๗ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระทวี อธิจิตฺโต ภูแข่งหมอก

๓๑/๐๕/๒๕๒๙ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระชัยศิริ ปภากโร คันทะโสม

๑๖/๐๔/๒๕๒๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระหนูภา านาจโร ชัยเจริญ

๑๗/๐๒/๒๕๐๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระประวุฒิ ถาวโร ภูถมทอง

๒๒/๐๙/๒๕๑๗ ๐๔/๐๓/๒๕๕๖

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระอรรถพงษ์ สุเมโธ เทพสุริ

๐๙/๐๖/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๑๑
พระจำรัส ภูริาโณ ภูเฉิดฉาย

๑๒/๑๒/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๗

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระสม ปฺาวุโฒ มารัชชะ

๒๒/๐๙/๒๕๒๙ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระจิรวัฒน์ ขนฺติธมฺโม ภูจอมจิต

๒๓/๒/๒๕๓๗
๘/๑/๒๕๕๘

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระสมชาย จนฺทสาโร ภูจอมจิตร

๐๒/๐๘/๒๕๑๒ ๐๕/๐๒/๒๕๕๘

สามัคคีบ้านขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕ / ๒๕

้
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กส ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระสำราญ สุขเวสโก บุญเรือง

๐๔/๐๙/๒๕๐๐ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระคูณ ถาวโร ภูสมตา

๐๙/๐๙/๒๔๙๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระธนพร โชติรตโน โลตุรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๑๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๖

อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๑๘
พระชินกร ทินฺนกโร กุลวิกิจ

๒๑/๐๕/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๖

อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระสนอง สนฺตจิตฺโต ศรีลาบัว

๐๗/๐๘/๒๕๐๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระบุญส่ง ปฺาวโร สารสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระชัยพิชิต ชยธมฺโม บุญศาสตร์

๑๘/๐๕/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๒๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สวัสดิภูมิ

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๒๓
สามเณรภาณุพงษ์  ปรีพูล

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๒๔
สามเณรสุริยา  ปรีวิชัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๒๕
สามเณรกฤษฎา  หินนนท์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๒๖
สามเณรนำชัย  โรจน์วณิชย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๒๗
สามเณรวะชัญยะ  เฉิดผาด

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๒๘
สามเณรคชานนท์  งีบส่อม

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๒๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 มะลานนท์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๓๐
สามเณรวรัญชิต  กรทิพย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๓๑
สามเณรอัมรินทร์  กมลคร

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๓๒
สามเณรจารุจินดา  มหาลี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๓๓
สามเณรปรัญชัย  จันทร์หอมกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๓๔
สามเณรพัชกร  นาสิงทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๓๕
สามเณรนุติพงษ์  หนองคำพูน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๓๖
สามเณรมงคล  เหล่าชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๓๗
สามเณรณัฐพงศ์  เภาสี

๐๗/๑๒/๒๕๔๐

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๓๘
สามเณรกวีโชค  แฝงจันดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๓๙
สามเณรอิทธิพล  นาชัยฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๔๐
สามเณรอนุเทพ  ภูพิพัฒน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๔๑
สามเณรเรืองศักดิ

์

 ทองด้วง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๔๒
สามเณรพิสิษฐ์  บัวทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๔๓
สามเณรธนวัฒน์  ปองดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๔๔
สามเณรธีรภัทร  พันหมืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๔๕
สามเณรรังสรรค์  มีชัย

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๔๖
สามเณรธนวัฒน์  เขตสินชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๔๗
สามเณรรัฐพงศ์  พันธ์ชาติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๔๘
สามเณรพรพิพัฒน์  ลุนาวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๔๙
สามเณรปธานิน  แข็งฤทธิ

์

๕/๑/๒๕๔๖
 กลางห้วยเม็ก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖ / ๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรบัณฑิต  หมืนปลา

่

๑๒/๓/๒๕๔๖

 กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๑๕๙/๐๕๕๑
สามเณรอติวิชญ์  วิจิตร

๑/๓/๒๕๔๗
 กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๑๕๙/๐๕๕๒
สามเณรณัฐวุฒิ  กุซัว

๒๕/๙/๒๕๔๖

 ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๕๙/๐๕๕๓
สามเณรทศพล  ไชยเกตุ

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

 ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๕๙/๐๕๕๔
สามเณรเจณรงค์  ภูแถวเชือก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๕๙/๐๕๕๕
สามเณรปรเมธ  โสระชัย

๒๕/๙/๒๕๔๖

 ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๕๙/๐๕๕๖
สามเณรธีรวัต  สุขเจริญ

๒๔/๒/๒๕๔๕

 นางนวล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๕๗
สามเณรสิทธิโชค  นากองศีร

๒๐/๖/๒๕๔๖

 นางนวล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๕๘
สามเณรพีรชัย  วิรุฬพันธุ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 นางนวล  

กส ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระถนอม สุปฺโ นาทันดร

๓๑/๘/๒๕๓๓ ๑๗/๕/๒๕๕๙

พานสุวรรณ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระวิชัย สิริคุตฺโต จันทะรส

๙/๑/๒๔๙๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พานสุวรรณ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๖๑
พระรุ่ง เขมปฺโ ภูสีเงิน

๑๑/๑๑/๒๕๑๘

๑/๕/๒๕๕๘
มุจรินทาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระอดุลย์ สีลปฺโ สมมิตร

๒๔/๑/๒๕๑๔ ๑๒/๘/๒๕๕๘

มุจรินทาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระแสวง าณธโร จรทะผา

๑๑/๘/๒๕๐๕ ๒๑/๓/๒๕๕๙

มุจรินทาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๖๔
พระสุพน ธมฺมวโร จรทะผา

๑๖/๓/๒๕๐๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

มุจรินทาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๖๕
พระสัญญา สุจิตฺโต ภูชิตร

๑๔/๓/๒๕๐๗ ๒๓/๔/๒๕๕๙

มุจรินทาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๖๖
พระวิชิต สิริสาโร ภูกาบทอง

๑๕/๕/๒๕๑๓ ๑๙/๕/๒๕๕๙

มุจรินทาราม  

กส ๔๑๕๙/๐๕๖๗
พระณรงค์ฤทธิ

์

นริสฺสโร ศรีไตรลืม

๒๔/๑๑/๒๕๓๖
๒๙/๕/๒๕๕๙

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๑๕๙/๐๕๖๘
พระเอ็จ ธมฺมสโร นารีจันทร์

๓/๓/๒๕๒๑ ๙/๗/๒๕๕๙ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๑๕๙/๐๕๖๙
พระมังกร อคฺควณฺโณ มาตรา

๑๙/๘/๒๕๒๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หนองแวงศรีสวัสดิ

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๕๗๐
สามเณรคอป  มาตรา

๕/๑/๒๕๔๒
 หนองแวงศรีสวัสดิ

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๕๗๑
พระศักดิสินธ์

์

มหายโส บุตรวงษ์

๒/๑๐/๒๕๒๓
๖/๓/๒๕๕๘ อภิสิทธิหนองแวงม่วง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๕๗๒
พระช่วง จารุวณฺโณ ภูเมฆ

๑๒/๙/๒๔๘๗ ๒๙/๑๑/๒๕๔๔

อุทัยกุดโดน  

กส ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระเสกสันติ จารุวณฺโณ อุตรมาตย์

๒๘/๙/๒๕๒๓ ๑๓/๓/๒๕๕๘

อุทัยกุดโดน  

กส ๔๑๕๙/๐๕๗๔
พระอิศราพล ปฺาพโล ปริวันตา

๒๘/๙/๒๕๓๗ ๑๖/๓/๒๕๕๙

อุทัยกุดโดน  

กส ๔๑๕๙/๐๕๗๕
พระสมปอง อินฺทวีโร เหมกุล

๑๐/๓/๒๕๑๗
๗/๕/๒๕๕๙

อุทัยกุดโดน  

กส ๔๑๕๙/๐๕๗๖
พระนิพล กนฺตสีโล คงฉิม

๒๒/๑/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

อุทัยกุดโดน  

กส ๔๑๕๙/๐๕๗๗
พระสุภชัย สุรปฺโ ไพรยนต์

๖/๑๑/๒๕๓๔
๓/๑/๒๕๕๙

กลางมาลัย  

กส ๔๑๕๙/๐๕๗๘
พระพุฒธา านวโร โพธิกมล

๑๑/๑๑/๒๔๘๐
๑๓/๕/๒๕๕๙

กลางมาลัย  

กส ๔๑๕๙/๐๕๗๙
พระสุริยา ิตายุโก อาพัดนอก

๖/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๖/๒๕๕๙

กลางมาลัย  

กส ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระกนกพล กิตฺติาโน โง่นคำ

๒/๖/๒๕๒๑ ๑/๗/๒๕๕๙
กลางมาลัย  

กส ๔๑๕๙/๐๕๘๑
พระธนู ธมฺมเตโช ใบไม้มงคล

๗/๑๑/๒๕๑๒
๓/๗/๒๕๕๙

กลางมาลัย  

กส ๔๑๕๙/๐๕๘๒
พระจำลอง ขนฺธธมฺโม ขันผจง

๕/๑๒/๒๔๘๖ ๓๐/๑/๒๕๓๖

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๘๓
พระระเบียบ จรณสมฺปนฺโน น้อยมนตรี

๑๗/๓/๒๕๐๒ ๒/๑๒/๒๕๕๑

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๘๔
พระบุญทา ชยสิทฺโธ นาชัยสิทธิ

์

๑๐/๒/๒๔๙๑ ๑๐/๑/๒๕๕๓

กัลยาณบริหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗ / ๒๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระองอาจ อภิวโร ตรีสูรย์

๑๓/๑/๒๕๑๙ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๘๖
พระณลิต นริสฺสโร ศรีนอนิล

๑๓/๔/๒๕๑๓ ๑๒/๓/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๘๗
พระจันทร์ จนฺทิโม พุทธไธสงค์

๕/๔/๒๔๙๗ ๑๙/๓/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระสุทิน สุนฺทโร ฉวีภักดิ

์

๓๑/๗/๒๕๑๖ ๒๐/๓/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระถาวร ถาวโร สร้อยอุดม

๑๗/๔/๒๕๑๖
๕/๖/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระสิทธิพงษ์ สิริมงฺคโล หล้าอุปชา

๒๐/๑๒/๒๕๑๐
๑๗/๖/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระสถาพร สุภาจาโร อุดรคำ

๒๐/๗/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๙๒
พระสมพงษ์ สุมงฺคโล รักคำมูล

๕/๒/๒๕๐๓
๑๙/๖/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๙๓
พระกิตติกุล กิตฺติโก พันธ์เพชร

๖/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๙๔
พระกิตติภณ กิตฺติโสภโณ ภาคภูมิ

๒๐/๑/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๕๙/๐๕๙๕
พระสวาท มหาวีโร นันทเขต

๑๗/๘/๒๔๘๗ ๑๕/๑/๒๕๕๕

คำเชียงวัน  

กส ๔๑๕๙/๐๕๙๖
พระวีรยุทธ กุสลจิตฺโต คำโสกเชือก

๑/๔/๒๕๒๘ ๒๕/๒/๒๕๕๔

ไตรภูมิ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๙๗
พระปริญญา ปริฺาโณ ปรารักษ์

๒๔/๔/๒๕๒๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๙๘
พระนพคุณ ถิราโณ เสนาฮาด

๓/๗/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กส ๔๑๕๙/๐๕๙๙
พระเดชา าณเตโช อุปชา

๑๑/๑๑/๒๕๓๔
๑๓/๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระเอกพล พุทฺธสโร โพนทอง

๒/๓/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๐๑
สามเณรอิงครัต  คงจำ

๕/๕/๒๕๔๗
 ไตรภูมิ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๐๒
สามเณรณัฐวุฒิ  ผลคำ

๔/๑/๒๕๓๔
 ไตรภูมิ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๐๓
สามเณรทัตพงศ์  กุมภะวา

๓๑/๗/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๐๔
สามเณรรติพงศ์  เชิงหอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๐๕
สามเณรจิณณวัตร  พิณสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระวิชัย อนุตฺตโร ไมยกิจ

๗/๔/๒๕๑๑ ๑๖/๓/๒๕๕๙

ม่วงกุญชร  

กส ๔๑๕๙/๐๖๐๗
สามเณรธนากร  สารจันทร์

๑๐/๕/๒๕๔๔

 ม่วงกุญชร  

กส ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระบุญลือ อภิลาโส สมพอง

๕/๗/๒๕๓๗ ๘/๔/๒๕๕๙
สว่างอัมพวัน  

กส ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระสังวาร ขนฺติธมฺโม ขันตี

๓๐/๑๑/๒๕๒๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอัมพวัน  

กส ๔๑๕๙/๐๖๑๐
สามเณรวรรญวุฒิ  ลำพะพา

๑๙/๖/๒๕๔๕

 สว่างอัมพวัน  

กส ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระสัญญา สุทธิาโณ บุตรวัง

๑๔/๑๒/๒๕๑๖
๑๖/๗/๒๕๕๗

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระมนตรี อุชุโก กมล

๒/๐๒/๒๕๑๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระสำราญ ธมฺมโชโต จันวิสา

๑๑/๑๑/๒๕๐๖
๒๕/๒/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๑๔
พระเสกสรร คุตฺตาทโร อันสา

๑๐/๑๑/๒๕๒๙

๖/๕/๒๕๕๙
โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๑๕
พระเล็ก ธมฺมสาโร อังศิริ

๑๖/๙/๒๕๑๐ ๒๐/๕/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๑๖
พระฉัตรชัย เตชธมฺโม สานติตะ

๑๙/๘/๒๕๓๐ ๒๘/๕/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๑๗
พระสุรเดช สมหิโต พีระศักดิ

์

๒๕/๒/๒๕๓๖ ๑๖/๖/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๑๘
พระบันดิษฐ สมจิตฺโต นังกะทา

๔/๔/๒๕๑๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๑๙
พระพิพัฒน์พงษ์ ธิตเมโธ ประกอบแก้ว

๑๒/๔/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระอนันต์ คุณาธโร แสนม

๑/๕/๒๕๒๗ ๑/๗/๒๕๕๙
โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๒๑
พระณรงค์ จนฺทโชโต ชมภูจักร์

๑๒/๑๑/๒๕๓๕
๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๒๒
พระปริวัฒน์ อคฺคธมฺโม จันทะมาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๒๓
พระนิรินทร์ ปริมุตฺโต จันทะวัน

๑๓/๖/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๒๔
พระกัมปนาถ จนฺทโก จันทะมาตย์

๒๒/๙/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๒๕
สามเณรณัฐพล  เคหาวิต

๒๑/๗/๒๕๔๓

 โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๒๖
สามเณรณัฐพล  เชียนประโคน

๑๗/๙/๒๕๔๐

 โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๒๗
สามเณรสิทธิพงษ์  ปุเลชะตัง

๑/๓/๒๕๔๔
 โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระเล็ก สมคฺคารมฺโม ศรีวะรมย์

๑๙/๗/๒๕๒๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

สว่างคงคา  

กส ๔๑๕๙/๐๖๒๙
พระอำนวย ฉนฺทธมฺโม ศรีนาเรือง

๓/๑๐/๒๕๑๕ ๒๖/๓/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

กส ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระอานันท์ อนีโฆ ลามคำ

๒๖/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

กส ๔๑๕๙/๐๖๓๑
สามเณรจักรกฤช  ศรีวอน

๖/๑/๒๕๔๕
 สว่างคงคา  

กส ๔๑๕๙/๐๖๓๒
สามเณรปรเมษฐ์  หฤทัยถาวร

๒๐/๖/๒๕๔๓

 สว่างคงคา  

กส ๔๑๕๙/๐๖๓๓
พระปณตพล อานนฺโท สะสันติ

๑๕/๓/๒๕๐๗ ๒๒/๒/๒๕๕๙

หนองยางเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระธนายุทธ มหาวีโร ไชยขันธ์

๒๔/๙/๒๕๓๐ ๒๓/๔/๒๕๕๙

หนองยางเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระวัฒนพงษ์ นราสโภ อังคะรุด

๙/๗/๒๕๑๕
๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระกนก ขนฺติวโร ศรีคิรินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๓๗
พระนิกร กนฺตวีโร ยอยโพธิสัย

์

๑๔/๐๗/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๓๘
พระชีวโรจน์ เขมกาโร ทนุสัตย์

๒๐/๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๓๙
พระประยูร ิตธมฺโม ไพบูลย์

๕/๑๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระอาริยะ ิตธมฺโม ทิพย์อุทัย

๗/๗/๒๕๒๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๔๑
พระวิชัยยัณต์ โชติปโ ดุลนีย์

๑/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๔๒
พระคมสันต์ อธิปฺโ สังข์ทอง

๑๗/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยางเหนือ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๔๓
พระจรัส กตธมฺโม บุญจรัญ

๘/๘/๒๕๑๕ ๗/๕/๒๕๕๙ วัดโพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๔๔
พระธวัชชัย ธีรปฺโ คุณยศยิง

่

๑๙/๕/๒๕๐๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๑๕๙/๐๖๔๕
พระถาวร โภสกฺโล ขันธรักษา

๘/๔/๒๕๑๑ ๓/๓/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๑๕๙/๐๖๔๖
พระบูรพา ปภากโร ทองลี

๒๓/๖/๒๕๑๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙
วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๔๗
พระสุขัน สุปภาโต ภูชะลำ

๕/๑๑/๒๕๒๐
๗/๕/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๔๘
พระนิรันทร์ นิตสาโร ภารสุวรรณ์

๘/๖/๒๕๒๕ ๗/๕/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๑๕๙/๐๖๔๙
พระฉัตรเทพ ธมฺมรโต นูวบุตร

๑๓/๕/๒๕๓๒ ๑๔/๕/๒๕๕๙
วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระอุทัย ภทฺทธมฺโม วิไชยโย

๖/๘/๒๕๓๐
๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๑๕๙/๐๖๕๑
พระวรัตน์ วิริโย ศรฤทธิ

์

๑๘/๗/๒๕๒๑
๓/๖/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๕๒
พระสุภี สุภโร เกือกูล

้

๑๓/๑๐/๒๔๙๑

๕/๖/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระฤทธิศักดิ

์

จรุโณ รินเพชร
๗/๗/๒๕๓๔ ๕/๖/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระธีรพล ปยธมฺโม แปรหาดี

๗/๘/๒๕๓๕ ๕/๖/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระเฉลิม จิณฺณธมฺโม โพธิวงษ์

๒/๑๑/๒๕๑๔
๗/๖/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระภีรติ สนฺติจิตฺโต ชุมแวงวาป

๓/๙/๒๕๓๖ ๗/๖/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระภัทร ธมฺมิโก ยีสารพัฒน์

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระกิตติศักดิ

์

กนฺตธมฺโม บัติพิมาย

๒๕/๗/๒๕๓๑ ๒๔/๖/๒๕๕๙
วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระธีระพงษ์ อธิวโร ทองต้น

๓/๔/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระโสภา อาจิณฺนสีโล ภารประดับ

๓/๗/๒๕๒๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙
วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๖๑
พระภคิน ภทฺทธมฺโม สิงห์คำดา

๒๐/๗/๒๕๒๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙
วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๖๒
พระทศพล ธมฺมวโร ทุมทา

๑๖/๑๒/๒๕๓๒
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๑๕๙/๐๖๖๓
สามเณรนันทวัฒน์  ตำหนินอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 
วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๑๕๙/๐๖๖๔
พระสรศิลย์ ภริปฺโ สุทธิวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๐๒ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดกุดจิก  

กส ๔๑๕๙/๐๖๖๕
พระสนับ ถาวรธมฺโม แสนโคตร

๒๓/๐๒/๒๕๒๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดกุดจิก  

กส ๔๑๕๙/๐๖๖๖
พระทินกร ธมฺมปฺโ อาตมะ

๑๔/๐๒/๒๕๑๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๕

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๕๙/๐๖๖๗
พระสุเทพ สุภกิจฺโจ เทพธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๒๒ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๕๙/๐๖๖๘
พระศราวุฒิ วรปฺโ ศรีบุญเรือง

๒๔/๐๘/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๕๙/๐๖๖๙
พระสุรพล สุทฺธปฺโ เทพธรรม

๐๕/๑๐/๒๕๑๑ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระวีนัย ฉนฺทโก นุชศรี

๒๔/๐๖/๒๕๑๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๕๙/๐๖๗๑
พระสุรศักดิ

์

จนฺทสาโร นาขันโท

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๕๙/๐๖๗๒
สามเณรนัทธพงศ์  ชัยนาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๕๙/๐๖๗๓
สามเณรนัฐวัฒน์  นามวิเศษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๕๙/๐๖๗๔
พระสมใจ สุมโน ภูมาศ

๓๐/๐๖/๒๕๑๓ ๐๖/๑๒/๒๕๕๗

วัดคำจันทร์เพ็ญ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๗๕
พระสมหวัง สุขิโต คำสุข

๐๔/๑๐/๒๕๐๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดคำจันทร์เพ็ญ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๗๖
พระทนง วชิราโณ พันธทัน

๑๖/๑๒/๒๕๓๕ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดคำจันทร์เพ็ญ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๗๗
พระชนะภัย โกวิโท นาคทองอินทร์

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดคำจันทร์เพ็ญ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๗๘
พระพิทักษ์ ติสฺสวํโส เคนแผง

๑๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดคำจันทร์เพ็ญ  

กส ๔๑๕๙/๐๖๗๙
พระสิงห์สมุทร าโณทโ สีอ่อน

๒๙/๐๘/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดดงสวรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๖๘๐
พระพิณโย คนฺทสาโร ศรีลาดหา

๐๓/๐๓/๒๕๑๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

วัดดงสวรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๖๘๑
สามเณรเดชาวัต  นาขันที

๑๑/๐๓/๒๕๒๓

 วัดดงสวรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๖๘๒
พระวิฑูรย์ านธมฺโม มีทอง

๑๐/๑๐/๒๕๓๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๕

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๘๓
พระประสาน วฑฺฒวํโส มาตรศรีหา

๑๒/๐๓/๒๕๒๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระพรพลฤทิ

์

ภริปฺโ สุระวิค

๒๕/๐๓/๒๕๑๙ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระสุขสันต์ สุทธิาโณ พิมโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๓๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๘๖
พระแสวง ปฺาวชิโร มารัชชะ

๐๕/๐๑/๒๕๒๖ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๘๗
พระสมศักดิ

์

สิริปฺโ ภักดีวัน

๐๗/๐๔/๒๕๒๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๘๘
พระจิราวุฒิ ปวรชโย คำสูนชา

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๘๙
พระไชยวัฒิ เขมิโย โมบุตรศรี

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระแมน สุทธิาโณ นาฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๒๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๙๑
พระวิทวัส วิสารโท ธรรมโส

๐๘/๐๔/๒๕๓๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๙๒
พระวรเชษฐ์ ปฺาวุฑฺโฒ ไชยเดช

๒๔/๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๙๓
พระวสันต์ ิตสุโท โจมแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๙๔
พระกฎเกณฑ์ ติสฺสวโร เกณฑ์สาคู

๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๙๕
พระวรรธนะ จนฺตสาโร ว่องไว

๓๑/๑๒/๒๕๓๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๙๖
พระวรฉัตร วรธมฺโม สิมมาอ่อน

๒๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๙๗
พระพิเชฐ สุนฺทรธมฺโม แต็มจำภีร์

๑๘/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๙๘
พระวีระชัย กิตฺติสาโร ศรีท่าไฮ

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๖๙๙
สามเณรงามพล  คำโคตรสูนย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

 วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๗๐๐
สามเณรปฏิวัติ  กองศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดนาตาล  

กส ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระวัชระ กนฺตธมฺโม สุตะแสง

๒๕/๑๒/๒๕๓๒ ๑๑/๐๖/๒๕๕๔

วัดสันติธรรม  

กส ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระวิษรุจน์ ปฺาวุฒฺโฒ สุระวิทย์

๑๑/๐๔/๒๕๒๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดสันติธรรม  

กส ๔๑๕๙/๐๗๐๓
สามเณรตะวัน  รัตนนท์

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

 คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๐๔
สามเณรมินธาดา  ภูผาหลวง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระทองอาน ธีรปฺโ ตระการ

๒๒/๐๓/๒๕๒๑ ๐๘/๑๐/๒๕๔๘

ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๐๖
สามเณรณัฐพันธ์  ภูผา

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๐๗
สามเณรรเมศ  ศรีบุญรอด

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๐๘
สามเณรวนิพล  วิดีสา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๐๙
สามเณรภาณุวิชญ์  ภูโปร่ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๑๐
สามเณรพิพัฒน์  แฝงด่านกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๑๑
สามเณรธีรภัทร  คณาฮาด

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๑๒
สามเณรจิรพงษ์  เหล่าจำปา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๑๓
สามเณรจีรภัทร  งอยภูธร

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๑๔
สามเณรเดชดนัย  สมอนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๑๕
สามเณรอนุสรณ์  นวนแสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๑๖
สามเณรอัครเดช  สวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๑๗
สามเณรสุทธิพงษ์  ธ.น.โสม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๑๘
พระสุบรรณ อนาลโย นามปญญา

๐๑/๐๘/๒๔๙๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๑๕๙/๐๗๑๙
พระสมบัติ ธมฺมสโร ภูจอมนิล

๑๗/๐๖/๒๕๑๐
๒๔/๗/๒๕๕๓

วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระคงเดช ภูริปฺโ พิมรักษา

๑๓/๐๕/๒๕๒๒

๓/๘/๒๕๕๘
วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๕๙/๐๗๒๑
สามเณรอนุรักษ์  บุญยะเขต

๒๘/๐๘/๒๕๔๐

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๕๙/๐๗๒๒
สามเณรสันติ  สุวิมล

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๕๙/๐๗๒๓
สามเณรศราวุฒิ  ศรีหลิง

่

๑๖/๒/๒๕๔๕

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๕๙/๐๗๒๔
สามเณรวรชิต  ปานสีดำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหนองสามขา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๗๒๕
สามเณรหนุพัทธ  ศรีมี

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๕๙/๐๗๒๖
สามเณรณัฐวุฒิ  คำพิชชู

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๕๙/๐๗๒๗
สามเณรกีรติ  อิมสอาด

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๕๙/๐๗๒๘
พระสวาท านวโร เทพาโส

๑/๕/๒๔๙๘
๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๒๙
สามเณรเนธาน  เลวิส

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๓๐
สามเณรอธิวัฒน์  โลสาร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระจรัญ สุจิณฺโณ ธิมายอม

๑๔/๑/๒๕๐๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

กส ๔๑๕๙/๐๗๓๒
สามเณรธีระพล  โพธิเนตร

๓๐/๖/๒๕๔๖

 สว่างคงคา  

กส ๔๑๕๙/๐๗๓๓
พระปญญา สุขิโต เชือนิตย์

้

๑๔/๐๗/๒๕๑๕ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖

แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๗๓๔
พระบัวเรียน ยตินฺธโร ต้นกันยา

๐๑/๑๐/๒๔๙๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๗๓๕
พระเชือ

้

สมจิตฺโต กลินพิมาย

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๑ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๗๓๖
พระมงกุฎ พุทฺธสาโร วงค์ช่าง

๐๖/๐๘/๒๕๐๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๗๓๗
พระฉัตรชัย กมฺมสทฺโธ นาบง

๑๓/๐๓/๒๕๓๒ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๗๓๘
พระวิชัย วลฺลโภ ชัยแสน

๐๓/๐๖/๒๔๙๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๗๓๙
พระอาธรณ์ สนฺตจิตฺโต สายแสน

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระบัวสา สุทนฺโต คามนา

๐๖/๐๓/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๗๔๑
พระปยะพงษ์ นรเทโว ศิริสม

๑๓/๐๘/๒๕๒๘ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๑๕๙/๐๗๔๒
พระบุญมาก ธีรปฺโ กาสนิท

๒๔/๑๑/๒๔๙๙
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

หนองโน  

กส ๔๑๕๙/๐๗๔๓
สามเณรทัตตเดช  เสริฐจันทึก

๑๗/๔/๒๕๔๔

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๔๔
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ฝอยเงิน

๒๘/๖/๒๕๔๒

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๔๕
สามเณรปฐม  นาชัยแพง

๔/๕/๒๕๔๕
 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๔๖
สามเณรเพ็ชร  ผ่องแพ้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๔๗
สามเณรธันยา  หมู่สะแก

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๔๘
สามเณรธวัชชัย  เพลิดพราว

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๔๙
สามเณรณัฐวุฒิ  พลเสนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๕๐
สามเณรก้องภพ  มูลหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๕๑
สามเณรภาคภูมิ  คำมูล

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๕๒
สามเณรกิตติภณ  โสวพันธุ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๕๓
สามเณรพิสิทธิ

์

 อรรคศรีวร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๕๔
สามเณรธีรพงศ์  วิเศษทรัพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๕๕
สามเณรภานุวัฒน์  ดอกไม้พวง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๕๖
สามเณรรัตนพล  หงษ์อุดร

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๕๗
สามเณรวรวิทธ์  แสนชัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๕๘
สามเณรบุณยุกร  เสพล

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๕๙
สามเณรณัฐกานต์  ไชยสาร

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

 หนองบัว  
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กส ๔๑๕๙/๐๗๖๐
สามเณรสรวิทย์  คำเนตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๖๑
สามเณรสหสันต์  กองตุ้น

๑๙/๕/๒๕๔๐

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๖๒
สามเณรสุนทร  กาละไสย

๑๐/๔/๒๕๔๓

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๖๓
สามเณรวัฒนา  แน่นอุดร

๑๓/๖/๒๕๔๔

 หนองบัว  

กส ๔๑๕๙/๐๗๖๔
พระพิศาล ยติโก จำปา

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองไม้ตาย  

กส ๔๑๕๙/๐๗๖๕
พระจรัด ถาวโร เสนาศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๐๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองไม้ตาย  

กส ๔๑๕๙/๐๗๖๖
พระเทพพิทักษ์ าณรกฺขิโต รักภักดี

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

หนองหอไตร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๖๗
สามเณรธีรภัทร  จตุชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 หนองหอไตร  

กส ๔๑๕๙/๐๗๖๘
พระวันพิชิต สนฺตจิตฺโต สีทินธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

หนองหิน  

กส ๔๑๕๙/๐๗๖๙
พระเสรี สมานฉนฺโน ปะสามศรี

๑๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

หนองหิน  

กส ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระจรัญ จรณธมฺโม อำไพ

๑/๑/๒๕๐๑
๑๘/๔/๒๕๕๙

หนองหิน  

กส ๔๑๕๙/๐๗๗๑
พระพรชัย รกฺขิตาโณ แสนคนึง

๒๓/๑๒/๒๕๓๕
๑๘/๔/๒๕๕๙

หนองหิน  

กส ๔๑๕๙/๐๗๗๒
พระสมศรี ปฺาธโร สายสุริยา

๕/๓/๒๕๑๐
๒๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองหิน  

กส ๔๑๕๙/๐๗๗๓
พระสุริยะพงษ์ านกโร ภูผาหลวง

๕/๕/๒๕๓๘
๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองหิน  

กส ๔๑๕๙/๐๗๗๔
พระไพบูรณ์ กิตฺติปาโล นาชัยเพชร

๑๙/๑๐/๒๕๑๓
๑๙/๗/๒๕๕๙

หนองหิน  

กส ๔๑๕๙/๐๗๗๕
พระสมจิตร กุสลจิตฺโต ศรีเสนา

๑๑/๐๑/๒๕๐๔
๒๐/๗/๒๕๕๙

หนองหิน  

กส ๔๑๕๙/๐๗๗๖
พระบุญทอน โชติโก จันบุญศรี

๓/๗/๒๔๙๘ ๙/๗/๒๕๒๒
แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๗๗
พระสมสิน สุภาจาโร สีพลไกร

๑๘/๓/๒๔๙๘ ๑๘/๑๒/๒๕๔๘

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๗๘
พระเหลือ ิตธมฺโม ภูมันนา

๑๕/๑/๒๕๐๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๓

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๗๙
พระสุนัย สุมงฺคโล คงประเสริฐ

๒๕/๒/๒๕๑๐
๔/๑/๒๕๕๕

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๘๐
พระบุญธรรม อุตฺตโร หงษ์ภูมิ

๓๑/๙/๒๕๑๕
๓/๓/๒๕๕๕

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๘๑
พระรังสรรค์ ยสินฺธโร รอดแพง

๘/๑/๒๔๙๐
๑๙/๗/๒๕๕๕

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๘๒
พระประภาส อคฺคจิตฺโต แก้วสิมมา

๑๙/๙/๒๕๑๔ ๑๕/๒/๒๕๕๖

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๘๓
พระสุทธิชาญ อินฺทสโร จันทไทย

๑๑/๑๒/๒๕๒๐
๑๗/๖/๒๕๕๖

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๘๔
พระยศธศักดิ

์

ิตลาโภ อุตุมะพันธุ์

๒/๑๒/๒๕๒๔
๙/๕/๒๕๕๗

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๘๕
พระสมศักดิ

์

อคฺคตปฺโ จิวจำเริญ

๒๙/๙/๒๔๙๗ ๒๙/๖/๒๕๕๗

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๘๖
พระบุญเกิด จารุธมฺโม คงเกิด

๗/๑๐/๒๕๑๒
๒/๗/๒๕๕๗

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๘๗
พระสุดทีรัก

่

มหาปฺโ โพธิขาว

์

๒๒/๑๒/๒๕๐๙
๒๒/๓/๒๕๕๘

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๘๘
พระธีระวัฒน์ วรธมฺโม จริตน้อม

๒๕/๗/๒๕๑๖ ๒๔/๔/๒๕๕๘

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๘๙
พระธวัชชัย อนามโย ภูครองนาค

๒๕/๓/๒๕๒๐ ๒๗/๖/๒๕๕๘

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๙๐
พระเวช กิตฺติโก สุพรรณธนา

๑๔/๖/๒๕๐๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๙๑
พระสีสุพันธุ์ สีลเตโช ผาสุข

๒๐/๑๒/๒๕๒๘
๑๑/๑/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๙๒
พระณัฐวุฒิ กิตฺติปฺุโ นาสีแสน

๒๕/๑๐/๒๕๓๖
๒๑/๒/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๙๓
พระถา มหาวีโร แกมนิรัตน์

๙/๘/๒๔๙๕ ๒๕/๒/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๙๔
พระนิรมล ปฺาวโร พลเยียม

่

๓/๒/๒๕๓๗ ๒/๓/๒๕๕๙
แสงสว่างโพธิทอง

์
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กส ๔๑๕๙/๐๗๙๕
พระสมัย อิทฺธิาโณ อิมทรัพย์

่

๒๑/๑๒/๒๕๒๙

๔/๓/๒๕๕๙
แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๙๖
พระวาสนา อิทฺธิาโณ การพิศมัย

๙/๑/๒๔๙๔ ๑๐/๔/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๙๗
พระธวัชชัย ติกฺขวิโร ภูกองชนะ

๒๘/๙/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๙๘
พระศาลทอง ธิตเตโช ฐานทองฤทธิ

์

๒๓/๒/๒๕๑๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๗๙๙
พระรำพันธ์ ปวโร ราชรองไชย

๔/๓/๒๕๒๐
๑๓/๗/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๘๐๐
พระอารมณ์กต สาทโร พันแสน

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๘๐๑
พระวิวัน มหาวิโร ลาดมี

๘/๖/๒๕๐๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๘๐๒
พระอ่อนศรี าณธโร คำเนตร

๖/๑๒/๒๕๐๙ ๙/๑๒/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๘๐๓
พระอาทิตย์ อาภสฺสโร มานพ

๒๔/๒/๒๕๒๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๘๐๔
สามเณรธวัชชัย  พิมรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๘๐๕
สามเณรจักรินทร์  คำสุข

๖/๕/๒๕๔๕
 แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๕๙/๐๘๐๖
พระสมาน ปฺาธโร ผกากด

๖/๔/๒๔๘๙ ๑/๓/๒๕๕๗
กลาง  

กส ๔๑๕๙/๐๘๐๗
พระสุบิน กิตฺติาโณ จอมทรักษ์

๓๐/๗/๒๕๑๖ ๑๓/๒/๒๕๕๙

กระยอม  

กส ๔๑๕๙/๐๘๐๘
พระภูหฤทธิ

์

รตนวณฺโณ เสาร์ศิริ

๒๐/๗/๒๕๓๗ ๑๓/๒/๒๕๕๙

กระยอม  

กส ๔๑๕๙/๐๘๐๙
สามเณรธนชัย  ทวีโชติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๐

 ดงเมือง  

กส ๔๑๕๙/๐๘๑๐
พระสังเวียน านิสฺสโร ศรีวาจา

๙/๑๐/๒๕๑๑ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

ดอนปูตา  

กส ๔๑๕๙/๐๘๑๑
พระยงยุทธ เตชวโร ศรีวาจา

๒๗/๘/๒๕๐๗ ๑๓/๑/๒๕๕๙

ปฐมแพงศรี  

กส ๔๑๕๙/๐๘๑๒
สามเณรโชคชัย  จิบจันทร์

๔/๖/๒๕๔๕
 ปฐมแพงศรี  

กส ๔๑๕๙/๐๘๑๓
พระสมบูรณ์ ยสปาโล เครือแวงมล

๓/๕/๒๕๑๑ ๑๙/๔/๒๕๕๘

ปานาเรียง  

กส ๔๑๕๙/๐๘๑๔
สามเณรรัฐศาสตร์  ประดับขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 ร่องคำ  

กส ๔๑๕๙/๐๘๑๕
พระสมัย เตชปฺโ ผดุงสัตย์

๑๐/๒/๒๔๘๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสำราญ  

กส ๔๑๕๙/๐๘๑๖
พระขวัญชัย จกฺกวโร เยาวรุตย์

๒๙/๗/๒๕๓๕ ๑๕/๒/๒๕๕๙

ศรีสำราญ  

กส ๔๑๕๙/๐๘๑๗
สามเณรภานุวัฒน์  ชะนาไสย์

๒๔/๔/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๘๑๘
สามเณรพุฒิพงษ์  อิทธิวรกุลชัย

๕/๕/๒๕๔๖
 สว่างใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๘๑๙
สามเณรอนุวัฒน์  ชรารัตน์

๗/๗/๒๕๔๖
 สว่างใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๘๒๐
สามเณรวีระชัย  แดนกาไสย

๑๙/๗/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๘๒๑
สามเณรจักรพงษ์  ปรีผาด

๙/๘/๒๕๔๖
 สว่างใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๘๒๒
สามเณรชนะพล  บิลชัย

๒๓/๙/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๘๒๓
สามเณรกลวัชร  ศรีไกรรัตน์

๒๙/๙/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๘๒๔
สามเณรสุริยัน  ขวัญเมือง

๘/๑๑/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๘๒๕
สามเณรวสันต์  วรรณสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๘๒๖
สามเณรณัฐดนัย  คำสุข

๑๕/๒/๒๕๔๕

 สว่างใต้  

กส ๔๑๕๙/๐๘๒๗
พระสายฟา ปภสฺสโร โพธิศรีขาม

์

๗/๑๐/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๕๙ สว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๑๕๙/๐๘๒๘
สามเณรนิมิต  คงผดุง

๗/๕/๒๕๔๓
 

สว่างโสภาเหล่าเขือง
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๕๙/๐๘๒๙ พระทองใบ ทีปวงฺโส วรสุข
๒๑/๑/๒๔๙๔ ๒๔/๑/๒๕๕๙

สว่างเหล่าอ้อย  

กส ๔๑๕๙/๐๘๓๐ พระฐาปกรณ์ านธมฺโม สัตย์นาโค
๑๔/๓/๒๕๓๗

๖/๖/๒๕๕๙ สว่างเหล่าอ้อย  

กส ๔๑๕๙/๐๘๓๑ พระไสว กนฺตสาโร สารนาเรียง

๑๖/๑๑/๒๕๒๔
๒๖/๒/๒๕๕๙

สองห้อง  

กส ๔๑๕๙/๐๘๓๒ พระอุดม อคฺคธมฺโม จอมทะรักษ์ ๗/๓/๒๕๐๙ ๙/๕/๒๕๕๙ อุมังคละนาเรียง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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