
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙

ส่งสอบ ๓๔๐ รูป ขาดสอบ ๙๗ รูป คงสอบ ๒๔๓ รูป สอบได้ ๑๘๙ รูป สอบตก ๕๔ รูป (๗๗.๗๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระสาเลิศ จารุโภ เมืองกลาง
๗/๑๑/๒๔๙๔ ๒๘/๓/๒๕๔๕

วัดกลาง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระปรีชา ถาวโร รืนสละ

่

๕/๑๑/๒๔๙๒
๒/๕/๒๕๔๙ วัดกลาง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรวรเชษฐ์  ศึกขยาด

๒๑/๓/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรACHBAYAR  

MUNKHJARGAL
๒๖/๑๑/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๐๕
พระสิทธิรัตน์ ธมฺมรโส ปุรมงคลานนท์

๒๘/๐๙/๒๕๐๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๐

วัดชูเถาวัลย์  

กส ๔๓๕๙/๐๐๐๖
พระสมพร ธมฺมปฺโ จระวิไลกาญจน์

๐๗/๐๑/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๐

วัดชูเถาวัลย์  

กส ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระเสน่ห์ คุณธมฺโม จันทร์หอม

๑๓/๐๕/๒๕๑๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

วัดชูเถาวัลย์  

กส ๔๓๕๙/๐๐๐๘
พระชายแดน อินฺทเมโธ ภูนามล

๑๔/๐๖/๒๕๑๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดแดนนาบุญ  

กส ๔๓๕๙/๐๐๐๙
พระสังทอง าวโร ภูด่านงัว

๑๑/๐๔/๒๕๑๓ ๐๗/๐๒/๒๕๕๕

วัดแดนนาบุญ  

กส ๔๓๕๙/๐๐๑๐ พระสวาท าณธีโร อุดรโสม

๑๘/๐๒/๒๕๐๑ ๑๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดแดนนาบุญ  

กส ๔๓๕๙/๐๐๑๑ พระวิสิทษ์พล ถิรจิตฺโต ทักษิมา

๑๓/๐๙/๒๕๑๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดแดนนาบุญ  

กส ๔๓๕๙/๐๐๑๒
พระประสาร ปฺาวโร วงษา

๒๘/๕/๒๕๒๖ ๑๕/๕/๒๕๕๔
วัดบ้านโนนสะอาด  

กส ๔๓๕๙/๐๐๑๓
พระณัฐพล ปฺาวโร บุญเอก

๒๐/๗/๒๕๓๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดโพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๑๔
พระทองคำ วชิราโณ สารฤทธิ

์

๗/๑/๒๕๑๙ ๕/๙/๒๕๕๗ วัดโพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรปริญญา  สุขประเสริฐ

๘/๕/๒๕๔๓
 วัดโพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๑๖
พระประครอง จิรปฺุโ สำราญเนตร

๑๓/๑๒/๒๕๑๐
๒๙/๓/๒๕๕๕

วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๐๑๗
พระธนากร ถาวโร ภูแย้มไสย์

๑๖/๑/๒๕๑๗ ๒๐/๒/๒๕๕๙
วัดสว่างคงคา  

กส ๔๓๕๙/๐๐๑๘
พระเยาวเรศน์ ฉนฺทธมฺโม ผลรุ่ง

๑๐/๕/๒๕๑๖
๕/๖/๒๕๕๖ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๓๕๙/๐๐๑๙
พระศักด์สิทธิ

์

สติสมฺปนฺโน เวียงกมล ๓/๑/๒๕๓๕
๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๓๕๙/๐๐๒๐
พระเสริม ปยธมฺโม กาลก

๘/๓/๒๔๙๙ ๘/๗/๒๕๔๘ วัดหาฤทธาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรฤทธิศักดิ

์

 กุลบุตร
๑๙/๒/๒๕๔๒

 วัดเหนือ  

กส ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระวิทยา มหาปฺโ หรดี

๒๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดอินทรประทานพร  

กส ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระอภิชาต อภิปฺโ ลอนเสริม

๓๑/๑๒/๒๕๒๗

๒/๔/๒๕๕๖ วัดชัยมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระวีระศักดิ

์

ปฺาโภ มาตทองจันทร์
๑/๕/๒๕๒๙ ๙/๓/๒๕๕๗ วัดชัยมงคล  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๖

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ปดตาทาโย
๑๙/๙/๒๕๔๒

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรณัฐพนธ์  ศรีภักดี ๑/๓/๒๕๔๔  วัดชัยมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรวัชพล  ชัยมาตร์

๓/๓/๒๕๔๔
 วัดชัยมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรอธิพงษ์  วิสัย

๑/๙/๒๕๔๔
 วัดชัยมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรสุรศักดิ

์

 จันทร์กระจ่าง
๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๓๐
สามเณรจักรเรศ  ภาคฐิน

๑๕/๑/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๓๑
สามเณรศุภณัฐ  สัจจเพ็ญ

๒๕/๖/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรภานุวัฒน์  เจริญศิริ

๓/๑๑/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๓๓
พระวินัฐพล อตฺถกาโม เขตสมัคร

๓/๑๒/๒๕๓๖
๑/๕/๒๕๕๗ วัดดอนทอง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๓๔
พระบุญเย็น อาทุโร สุภรันทร์

๑/๙/๒๕๒๓ ๑๘/๗/๒๕๕๕
วัดบ้านโจด  

กส ๔๓๕๙/๐๐๓๕
พระประเทือง วิสุทฺโธ แสนมนตรี ๓/๖/๒๕๒๐ ๘/๖/๒๕๕๖ วัดบ้านโจด  

กส ๔๓๕๙/๐๐๓๖
พระอภิญญากรณ์ อุตฺตโร แวงวรรณ์

๒๓/๔/๒๕๒๖ ๒๖/๕/๒๕๕๖ วัดราษฎร์คงคาสีมาราม
 

กส ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระราชันต์ สุปฺโ บุรีรัตน์

๑๗/๗/๒๕๐๙
๙/๗/๒๕๕๗ วัดสว่างอรุณนาบึง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระสุทธนู านทินฺทโน ต้นนามล

๕/๑๒/๒๕๐๐
๑/๔/๒๕๔๒ วัดหนองอีกุ้ม  

กส ๔๓๕๙/๐๐๓๙
พระหอม าณธโร จิตรนาเรียง

๑๒/๕/๒๔๘๙ ๑๗/๗/๒๕๕๑
วัดหนองอีกุ้ม  

กส ๔๓๕๙/๐๐๔๐
พระณัฐวัฒน์ ปริมุตฺโต นาสอ้าน ๖/๖/๒๔๙๖ ๖/๖/๒๕๕๓ วัดศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๔๑
พระอำพล สุทธิาโณ สารผล

๑๕/๐๖/๒๕๒๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุริยา  คำภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

 วัดปฐมแพงศรี  

กส ๔๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรภาณุวัฒน์  แดนดงเมือง

๑๓/๘/๒๕๔๕

 วัดปฐมแพงศรี  

กส ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรสรเพรช  แดนกาไสย

๒๔/๘/๒๕๔๕

 วัดปฐมแพงศรี  

กส ๔๓๕๙/๐๐๔๕
พระบุญเรือน วรปฺโ ยอดประทุม

๒๗/๑/๒๕๐๗ ๑๐/๗/๒๕๕๔
วัดปานาเรียง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๔๖
สามเณรสุรพร  จันเหนือ

๒๑/๘/๒๕๔๒

 วัดสว่างใต้  

กส ๔๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรอดิศักดิ

์

 กมลสิน
๒๓/๗/๒๕๔๓

 วัดสว่างใต้  

กส ๔๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรกิตติพงษ์  ทิพย์สาร

๕/๘/๒๕๔๔
 วัดสว่างใต้  

กส ๔๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรอนุรักษ์  ทาระเวทย์

๑๔/๙/๒๕๔๔

 วัดสว่างใต้  

กส ๔๓๕๙/๐๐๕๐
สามเณรวัชรินทร์  กมลวิบูลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดสว่างใต้  

กส ๔๓๕๙/๐๐๕๑
สามเณรคุณากร  ระดาไสย

๒๙/๔/๒๕๔๕

 วัดสว่างใต้  

กส ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระพรชัย ราชภโต กิติราช

๒๖/๖/๒๕๒๖ ๒๗/๒/๒๕๕๓
วัดสองห้อง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระมอน วรปฺโ โคตรุโพธิ

์

๑๕/๓/๒๔๘๘
๔/๕/๒๕๕๗ วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระสมบูรณ์ ปภาโส ขัตติยวงษ์

๐๘/๑๒/๒๔๘๖
๐๕/๑/๒๕๕๑

วัดโนนอำนวย  

กส ๔๓๕๙/๐๐๕๕
พระประยูร อินฺทปฺโ มังคละแสน

๐๓/๕/๒๔๘๙ ๒๒/๑๐/๒๕๕๒

วัดบุตรอินทราราม  

กส ๔๓๕๙/๐๐๕๖
พระภุมิกรินท์ านวโร ศรีราช

๑๒/๐๒/๒๕๑๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดท่าพระงาม  

กส ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระอุบล ภทฺทธมฺโม ภูพรมมา

๓๐/๐๓/๒๕๑๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดบรมผาสุข  

กส ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระคำพอง อรุโณ อุ่นทะมณี

๐๓/๐๘/๒๔๘๗ ๑๒/๐๓/๒๕๔๖

วัดโพธิศรีบ้านแก

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระวิเชียร กนฺตสีโล ไชยสีหา

๑๕/๐๖/๒๕๑๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดสว่างโนนสูง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๓๕๙/๐๐๖๐
พระนิกร สุทฺธิจิตฺโต อภินิจ

๐๕/๐๓/๒๕๒๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดสว่างโนนสูง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๖๑
พระอดิศักดิ

์

ปฺาวชิโร ภูกองไชย

๑๐/๐๘/๒๕๒๑ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๓๕๙/๐๐๖๒
พระฉัตรชัย กตธมฺโม ภูบัวจ้อย

๖/๓/๒๕๓๒ ๘/๕/๒๕๕๖ วัดสว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๓๕๙/๐๐๖๓
พระประพันธ์ กนฺตสีโล ภูแข่งหมอก

๐๗/๐๑/๒๔๙๘ ๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๐๖๔
พระเสถียร สุชาโต ภูกาบิน

๑๕/๑๒/๒๕๑๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๕

วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๐๖๕
พระฉัตรชัย ยติโก แพชัยภูมิ

๑๙/๑๑/๒๕๓๐ ๐๘/๑๑/๒๕๕๕

วัดอร่ามมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๖๖
พระธนา พลวฑฺฒโณ วัฒนกิจพลไพศาล

๐๙/๐๕/๒๕๐๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดอร่ามมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรกมลเดช  พระโพธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

 วัดอร่ามมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๖๘
สามเณรกุ้งฝอย  ภูต้องสี

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดอร่ามมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๖๙
สามเณรธันย์ชนก  โคตรหล่อน

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

 วัดอร่ามมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระสุทธี นาถสีโล คุณวันดี

๒๙/๐๔/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดไชยวาร  

กส ๔๓๕๙/๐๐๗๑
สามเณรอภิชาต  อาจวิชัย

๗/๒/๒๕๔๔
 วัดศรีสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๗๒
สามเณรนรวิชญ์  สอนคำหาร

๑๗/๓/๒๕๔๔

 วัดสว่างคงคา  

กส ๔๓๕๙/๐๐๗๓
สามเณรชนาธิป  พิมพ์แสง

๒๘/๘/๒๕๔๔

 วัดสว่างคงคา  

กส ๔๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรสุรชัย  อุเทศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

 วัดหนองบัว  

กส ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระเนาว์ ธีรปฺโ ทองสิทธิ

์

๒/๔/๒๔๙๘ ๑๒/๔/๒๕๕๓
วัดหนองสามขา  

กส ๔๓๕๙/๐๐๗๖
พระนิยม มหาปฺโ ภูสามารถ

๒๔/๑๑/๒๕๐๓
๑๘/๖/๒๕๕๖

วัดหนองสามขา  

กส ๔๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรอาทิตย์  ลือหาร

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระเฉลิมพงษ์ จนฺทปฺโ ทับคำมูล ๖/๔/๒๕๐๘ ๗/๖/๒๕๕๗ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระวีรพงษ์ ชาคโร ศรีคำผาย

๒๐/๑/๒๕๒๔ ๒๐/๕/๒๕๕๗
วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๓๕๙/๐๐๘๐
พระวีระ คุตฺตจิตฺโต โพธิรัตน์โส

์

๒๕/๙/๒๔๙๖
๑๕/๖/๒๕๔๕

วัดเทพรังษีศิลาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๐๘๑
พระเตียงคำ สิริธโร ปจฉิม

๒/๕/๒๕๑๘ ๘/๖/๒๕๔๑ วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระกิตติศักดิ

์

ิตธมฺโม เขาวงษ์
๓๑/๕/๒๕๑๙ ๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระแสง าณทีโป พรมทา

๓/๐๘/๒๕๐๐ ๔/๐๖/๒๕๔๙
วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระณรงค์ วสุทฺธจิตฺโต จำปาดง

๒/๑๒/๒๔๙๖ ๑๐/๐๑/๒๕๕๕

วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๘๕
พระวรวุฒิ วุฑฺฒาโณ เสาร์มัน

่

๑๗/๐๒/๒๕๒๘

๓/๐๑/๒๕๕๖
วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๘๖
พระเสมือน ธีรธมฺโม บวรรัมย์

๕/๑๒/๒๔๙๘

๒/๖/๒๕๕๖ วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระบุญเส่ง ตปสีโล ผลรักษา

๑๐/๕/๒๕๐๑
๗/๖/๒๕๕๖ วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระไชย กิตฺติาโณ สนสุนันท์

๒๓/๑๐/๒๕๒๒
๑๗/๖/๒๕๕๖

วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระบุญล้วน พุทฺธสโร โมระโส

๑๘/๑๑/๒๕๒๓ ๒๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๙๐
พระอาคม ชินตฺโต กองคำ

๑๗/๑๑/๒๕๓๐
๓๑/๔/๒๕๕๘

วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๙๑
สามเณรขาวพร  แสงดี

๑/๐๕/๒๕๓๘

 วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๙๒
สามเณรสันติสุข  ติกาพันธ์

๑/๑๑/๒๕๔๐
 วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรอนันต์  จันทะมาตร ๑/๔/๒๕๔๑  วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรปริญญา  ด้วยโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๓๕๙/๐๐๙๕
พระณัฐพร กนฺตสีโล พรแก้ว

๑๔/๑๒/๒๔๘๔
๑๓/๔/๒๕๑๓

วัดโนนยิงสันต์

่

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๙๖
พระประยงค์ จนฺทธมฺโม เขจรไชย

๑๒/๙/๒๕๑๐
๘/๗/๒๕๔๘ วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระอัศวภูมิ อานนฺโท แสนสี

๔/๑๐/๒๕๐๒
๑/๕/๒๕๕๓

วัดโพธิชัยหนองบัวกลาง

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระหน่าย ิตธมฺโม จันทร์อ่วม

๑๒/๗/๒๔๘๐ ๑๙/๗/๒๕๕๗ วัดวิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๓๕๙/๐๐๙๙
พระสามารถ รตโน กัวพิสมัย

้

๒๐/๐๑/๒๕๒๙ ๑๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๐๐ พระพิทักษ์ พุทฺธธมฺโม ทองเลิศ

๑๐/๑๑/๒๕๒๑ ๒๐/๐๑/๒๕๕๖

วัดอโศการาม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระคำสิงห์ สุทฺธมโน เกตุศิริ

๓๐/๑๑/๒๕๑๓

๕/๓/๒๕๕๗ วัดอโศการาม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๐๒
พระอภิชาต อนุตฺตโร สารดี

๘/๗/๒๕๒๙ ๒๕/๓/๒๕๕๗
วัดอโศการาม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๐๓
พระณฤทธิ

์

สิริจนฺโท กำจร
๑๒/๘/๒๕๒๑ ๑๒/๕/๒๕๕๗

วัดอโศการาม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๐๔
พระณรงค์ฤทธิ

์

วรปฺโ เกตุกุล
๓/๙/๒๕๓๖ ๒๑/๗/๒๕๕๗

วัดอโศการาม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๐๕
พระไชยณรงค์ สุรปฺโ พรมรัตน์ ๑/๓/๒๕๑๑ ๕/๒/๒๕๕๗ วัดศรีสมเด็จ  

กส ๔๓๕๙/๐๑๐๖
พระแดง ถาวรจิตฺโต เจริญศรี

๑๒/๓/๒๕๒๖ ๑๐/๓/๒๕๕๗
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๑๐๗
พระบรรลุ สุภาจาโร กิจนาเรือง

๑๐/๑/๒๕๑๗ ๗/๑๐/๒๕๕๑
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๓๕๙/๐๑๐๘
พระทองเข็ญ สุเมธโส เพียจันทร์ ๑/๑/๒๕๐๓ ๑๕/๔/๒๕๕๓

วัดกลางมาลัย  

กส ๔๓๕๙/๐๑๐๙
พระไมล์ ปฺุกาโม กุศลา

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

๕/๘/๒๕๕๖ วัดกลางมาลัย  

กส ๔๓๕๙/๐๑๑๐
พระสิทธิภรณ์ สิทฺธิกาโย กิจชำนิ

๑๖/๙/๒๕๓๐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๖

วัดไตรภูมิ  

กส ๔๓๕๙/๐๑๑๑
พระวีรพงษ์ วีรวํโส ยอดยศ

๑๘/๗/๒๕๓๑ ๑๕/๕/๒๕๕๗
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๓๕๙/๐๑๑๒
สามเณรวรวิทย์  ศรีจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดไตรภูมิ  

กส ๔๓๕๙/๐๑๑๓
พระประสาน กิตติสาโร โคตรักษา

๑๙/๕/๒๕๐๑ ๙/๑๑/๒๕๕๔
วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๓๕๙/๐๑๑๔
พระทองเพชร กิตฺติโก สีไว

๑๐/๗/๒๕๑๔
๘/๗/๒๕๕๖ วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๓๕๙/๐๑๑๕
พระสุวรรณ์ อสฺสโว วิชาชัย

๒๐/๑/๒๔๙๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๕

วัดอโศกธรรมมาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๑๖
พระสัมฤทธิ

์

ภทฺทธมฺโฒ ดีสวนโคก

๒๘/๑๐/๒๕๐๙
๑๗/๕/๒๕๕๖

วัดอโศกธรรมมาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๑๗
พระสมคิด อุคฺคโต ทองไชย

๒๕/๘/๒๕๓๓ ๒๐/๖/๒๕๕๗
วัดอโศกธรรมมาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๑๘
พระไกรสร ปยวาจโก สารบุญเรือง

๒๕/๑/๒๕๓๕ ๒๐/๖/๒๕๕๗
วัดอโศกธรรมมาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๑๙
พระวรชาติ สิลเตโช คำแสนโคตร

๔/๖/๒๕๓๗ ๖/๖/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๒๐
พระสียนต์ ยนฺตสีโล เขจรแข

๔/๖/๒๔๘๔ ๕/๓/๒๕๕๖ วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๓๕๙/๐๑๒๑
พระสาโรจน์ โชติโก บุระสิงห์

๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๓/๓/๒๕๕๖
วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๓๕๙/๐๑๒๒
พระพงษ์ศักดิ

์

ปภสฺสโร วิทาโน
๙/๘/๒๕๓๐

๒๗/๕/๒๕๕๗
วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๓๕๙/๐๑๒๓
พระนิเวศน์ โชติปฺโ เถาว์ชาลี ๔/๖/๒๕๐๐ ๕/๓/๒๕๕๒ วัดปยะมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๑๒๔
พระไสว กตปฺุโณ ถนัดทำ

๕/๑๐/๒๔๙๖ ๑๓/๓/๒๕๕๗
วัดปยะมงคล  

กส ๔๓๕๙/๐๑๒๕
พระสมัย อคฺคจิตฺโต เขจรสาย ๙/๘/๒๕๐๖ ๒๗/๕/๒๕๕๑

วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๓๕๙/๐๑๒๖
พระไพวัลย์ เขมจาโร ตุฟลา

๑๖/๙/๒๕๐๘
๘/๖/๒๕๕๖ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๓๕๙/๐๑๒๗
สามเณรกิตติพศ  ศรีสำนาจ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

 วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๓๕๙/๐๑๒๘
สามเณรพิทักษ์  โทนุบล

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๓๕๙/๐๑๒๙
สามเณรไชยวัฒน์  สวนมอญ

๑๔/๕/๒๕๔๕

 วัดกลางอุดมวารี  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๓๕๙/๐๑๓๐
พระเริม

่

วิสุทธิสาโร คำมงคุณ

๑๑/๐๒/๒๕๑๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๓๕๙/๐๑๓๑
พระบุญกอง เตชปฺุโ มุลทา

๑๐/๑๑/๒๔๘๘

๑/๔/๒๕๕๖ วัดบ้านวังมน  

กส ๔๓๕๙/๐๑๓๒
สามเณรภาสกร  คามตะสีลา

๑๕/๐๒/๒๕๓๙

 วัดบุณฑริกาวาส  

กส ๔๓๕๙/๐๑๓๓
สามเณรธนากร  อุทโท

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดบุณฑริกาวาส  

กส ๔๓๕๙/๐๑๓๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 แซ่อุ่น

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดบุณฑริกาวาส  

กส ๔๓๕๙/๐๑๓๕
พระสรายุทธ วราโณ แสงชมภู

๒๑/๑๒/๒๕๓๑
๖/๑๒/๒๕๕๖

วัดปากุดหว้า  

กส ๔๓๕๙/๐๑๓๖
พระประจักษ์ศีร เขมจาโร สืบชาติ

๒๓/๑/๒๕๑๐
๓/๓/๒๕๓๒ วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๑๓๗
พระสนธยา ปฺาธโร ปรีศิริ

๒๒/๗/๒๕๒๒
๑๑/๓/๒๕๕๔

วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๑๓๘
พระอดิเรก ธมฺมภาณี ไชยสุข

๒๖/๕/๒๕๓๓ ๒๒/๕/๒๕๕๖
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๓๕๙/๐๑๓๙
พระสุริยะ สุจิณฺโณ พิศเพ็ง

๐๑/๑๐/๒๕๐๒ ๑๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๓๕๙/๐๑๔๐
สามเณรจิรภัทร  ชัยสงค์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

 วัดศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๓๕๙/๐๑๔๑
พระพูคำ อนนฺทมุนี แก้วประทุม

๘/๙/๒๕๓๔ ๒๒/๔/๒๕๕๕
วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๔๒
พระทัศพงษ์ สุธมฺโม วรรณภูม

๓/๑/๒๕๓๗
๑/๕/๒๕๕๖ วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๔๓
พระศุภชัย ปฺาธโร ทาชมภู

๙/๓/๒๕๓๒ ๔/๕/๒๕๕๖ วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๔๔
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมธโร ใจทัศน์
๑/๙/๒๕๓๔ ๙/๕/๒๕๕๖ วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๔๕
พระศักดา มหาลาโภ ปองโล่ห์ ๒/๖/๒๕๐๓ ๑๐/๙/๒๕๕๗

วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๔๖
สามเณรธนพล  บุญรอง

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๔๗
สามเณรนพพร  เถาว์ชาลี

๑๒/๖/๒๕๔๑

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๔๘
สามเณรกิตติภัฏ  มูลประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๔๙
สามเณรธนภพ  แสงภักดี

๑๒/๔/๒๕๓๙

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๕๐
สามเณรณัฐพงษ์  เคารพ

๒/๘/๒๕๔๐
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๕๑
สามเณรธนาศักดิ

์

 แสงเพ็ชร
๙/๘/๒๕๓๗

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๕๒
สามเณรธีระวัฒน์  คัดนาหงษ์

๗/๕/๒๕๔๒
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๕๓
สามเณรจิรพัส  หลักคำ

๘/๙/๒๕๓๘
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๕๔
สามเณรวรกร  วิทยา

๘/๒/๒๕๔๐
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๕๕
สามเณรศาสดา  พลกุล

๗/๑๐/๒๕๔๒

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๕๖
สามเณรภานุเดช  กุลศิริ

๙/๑๒/๒๕๓๘

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๕๗
สามเณรชัชวาล  สกุลเดช

๖/๗/๒๕๔๒
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๕๘
สามเณรสุทัศน์  ยะตะโคตร

๔/๔/๒๕๓๙
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๕๙
สามเณรสนธยา  เพชรนอก

๑๐/๓/๒๕๔๒

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๖๐
สามเณรอรชุน  ทองศิริ

๓/๑/๒๕๔๒
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๖๑
สามเณรปริวิทย์  กาลพัฒน์

๕/๘/๒๕๔๒
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๖๒
สามเณรอำพล  แสนพวง

๑๒/๙/๒๕๓๖

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๖๓
สามเณรคมสัน  กุลศรี

๑๖/๑๒/๒๕๓๕

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๖๔
สามเณรวีรพล  มูลวารี

๗/๘/๒๕๔๐
 วัดสิมนาโก  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๓๕๙/๐๑๖๕
สามเณรเมธา  วิศรียา

๑/๕/๒๕๔๒
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๖๖
สามเณรธีระวัฒน์  ศรีใสทอง

๕/๓/๒๕๔๓
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๖๗
สามเณรทัศกร  ไชยขันธุ์

๘/๑๒/๒๕๔๐

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๖๘
สามเณรไชยวุฒิ  โชติรืน

่

๑๑/๖/๒๕๔๒

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๖๙
สามเณรบรรพต  นพอาจ

๖/๙/๒๕๔๓
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๗๐
สามเณรธนพล  แสงนาโก

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๗๑
สามเณรพศวัต  ทาชมภู ๒/๑/๒๕๔๑  วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๗๒
สามเณรสถาพร  พรมเสือ

๒๓/๕/๒๕๔๔

 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๗๓
สามเณรธีรศักดิ

์

 เชือคนแข็ง

้

๓/๖/๒๕๓๗
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๗๔
สามเณรพิทยา  นรภาร

๖/๒/๒๕๓๗
 วัดสิมนาโก  

กส ๔๓๕๙/๐๑๗๕
สามเณรวินัย  บุญแสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

 
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๓๕๙/๐๑๗๖
พระพิศิษฐ์ ปฺาธโร บัวเรียน

๒๔/๔/๒๕๑๑
๒/๗/๒๕๕๕ วัดอัมพวันบ้านชาด  

กส ๔๓๕๙/๐๑๗๗
พระอนุพงศ์ สุจิตฺโต แสนขาว

๘/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดกุดปลาค้าว  

กส ๔๓๕๙/๐๑๗๘
สามเณรสัมฤทธิ

์

 จรัสแสง
๑/๑๑/๒๕๐๖

 วัดกุดปลาค้าว  

กส ๔๓๕๙/๐๑๗๙
พระอำนาจ สนฺตมโน จาดอ่า

๒๒/๑/๒๔๙๗

๒/๒/๒๕๕๖ วัดบูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๓๕๙/๐๑๘๐
พระบุญชู อุตฺโม ไชยชุม

๑๑/๐๕/๒๔๙๐ ๒๖/๐๓/๒๕๕๔

วัดส้มปอยโพธาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๘๑
พระคำไฝ อิธิเตโช นาคำจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๑๑ ๑๔/๐๔/๒๕๕๔

วัดส้มปอยโพธาราม  

กส ๔๓๕๙/๐๑๘๒
พระวันชัย ธมฺมวโร ก่อศิลป

๑๒/๓/๒๕๐๐ ๑๙/๑๒/๒๕๓๐

วัดกลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๓๕๙/๐๑๘๓
พระบุญเมือง ปยธมฺโม แวงวรรณ ๑/๕/๒๕๑๘

๒๔/๑/๒๕๔๗
วัดกลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๓๕๙/๐๑๘๔
พระวชิระ วชิราโณ จับอันชอบ

๑๐/๑๒/๒๕๒๘
๓๐/๑/๒๕๕๔

วัดกลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๓๕๙/๐๑๘๕
พระวุฒิศักดิ

์

พุทฺธมงฺคโล ไวกูณฐอนุชิต
๑๓/๙/๒๕๒๗ ๒๔/๑๒/๒๕๕๔

วัดกลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๓๕๙/๐๑๘๖
พระเทียนชัย สุเมโธ ภูวงษ์

๒๖/๓/๒๕๒๗
๒๘/๑/๒๕๕๖

วัดกลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๓๕๙/๐๑๘๗
พระสมชาย อภิชาโต สุบิน

๑๙/๕/๒๕๑๘ ๒๓/๑/๒๕๕๗
วัดกลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๓๕๙/๐๑๘๘
พระนครินทร์ สุมโน มโนนุกูล

๒๕/๖/๒๕๑๗ ๒๙/๑/๒๕๕๗
วัดกลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๓๕๙/๐๑๘๙
พระพันธ์ จกฺกวโร อุตะมะ

๑๒/๔/๒๕๐๗
๒/๕/๒๕๕๒ วัดบ่อแก้ว  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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