
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑,๐๙๘ รูป ขาดสอบ ๒๖๘ รูป คงสอบ ๘๓๐ รูป สอบได้ ๘๑๖ รูป สอบตก ๑๔ รูป (๙๘.๓๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระสมบูรณ์ านุตฺตโร ผิวผัน

๑๗/๗/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๖

เกษรเจริญผล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระถวิล จิตฺตถโร นาชัยลอง

๖/๔/๒๕๐๘ ๓๐/๖/๒๕๕๗

เกษรเจริญผล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระจรูญ อนุตฺตโร มีประสุข

๘/๘/๒๕๒๑ ๘/๓/๒๕๕๘
เกษรเจริญผล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระมนตรี อธิปฺโ ปราณี

๑๔/๔/๒๕๓๐ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

แก้วสว่าง  

มค ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระธีระ ธีรปฺโ ประทุมพันธ์

๑๓/๙/๒๕๐๘ ๒๔/๒/๒๕๕๙

จันทร์ประดิษฐ์  

มค ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระสมศักดิ

์

สิริธมฺโม สุขสุเกตุ

๒๙/๘/๒๕๓๑ ๑๕/๓/๒๕๕๖

ชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระอรรถชัย จิตฺตสโร เทพดู่

๕/๗/๒๕๓๗ ๖/๑๑/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระวุฒิเทพ กนฺทโก ปุริสาย

๘/๗/๒๔๙๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระทองคำ ิติวฑฺโฒ บรรเทา

๗/๑/๒๔๙๖ ๑๘/๗/๒๕๕๔

ดอนพระนอน  

มค ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรเศรษฐพงศ์  สารบุญ

๑๗/๔/๒๕๔๐

 ดอนศรีสะอาด  

มค ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรชัชวาลย์  เสงียมจิตต์

่

๒/๑/๒๕๔๕
 ปทุมวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรนันทวุฒิ  ภูสุโคตร

๖/๑๒/๒๕๔๕

 ปทุมวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรภาคภูมิ  เอียมศรี

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 ปทุมวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรชลชาติ  ผดุงนานนท์

๒๓/๗/๒๕๔๖

 ปทุมวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรพงศกร  ใหญ่สาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 ปทุมวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรปรเมศ  ภูครองทอง

๔/๓/๒๕๔๗
 ปทุมวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรกิติพงษ์  ไวแพน

๔/๔/๒๕๔๑
 ปาดอนเปลือย  

มค ๔๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ขันธ์ชัยภูมิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

 ปาดอนเปลือย  

มค ๔๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรธนากร  อุทัยดา

๒/๓/๒๕๔๕
 ปาดอนเปลือย  

มค ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระฉัตรชัย สิริมงฺคโล ศรีละคร

๒๙/๖/๒๕๑๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๒

พรหมประสิทธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระสมบูรณ์ ปภสฺสโร ชินสอน

๖/๕/๒๔๘๐ ๕/๗/๒๕๕๗
โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระธนิยะ านวโร ชินสอน

๑๙/๗/๒๕๒๑ ๒๖/๓/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระเพชร โชติวโร คำสนิท

๑๐/๘/๒๔๙๕
๗/๗/๒๕๕๒

โพนพิพัฒน์  

มค ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระสุรีย์ อทิจิตฺโต สาบก

๒๐/๑/๒๕๐๙ ๒๐/๒/๒๕๕๘

มหาผล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๒๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระชินกร สุจิณฺโณ เติมอินทร์

๔/๑๒/๒๕๓๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

มหาผล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระบัวพา ิตฺธมฺโม ทองเจริญ

๒๔/๔/๒๕๐๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีไชยาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระชาย สีลโรจโน เพชรสา

๕/๔/๒๔๘๗ ๖/๗/๒๕๕๒
ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระนิพนธ์ อคฺคธมฺโม อ่อนภูธร

๒๖/๓/๒๕๓๒ ๒๖/๕/๒๕๕๗

ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระยงยุทธ วรธมฺโม ภูมิโยธา

๑/๑๑/๒๔๙๓ ๓๐/๓/๒๕๕๘

ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระชาตรี สิริธมฺโม ประทุมมา

๒/๑๐/๒๕๒๔ ๒๑/๗/๒๕๕๘

ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระอำพล จนฺทสาโร บุรมรัตน์

๗/๑๐/๒๕๑๗ ๒๒/๗/๒๕๕๘

ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรธนชัย  จันทร์ปอม

๘/๗/๒๕๔๖
 ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระณัฐนันท์ จนฺทวํโส ภูมิประหมัน

๓/๑/๒๕๓๒ ๓๑/๓/๒๕๕๙

ศรีสุข  

มค ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระสุทิน ปยธมฺโม อรรคฮาตสี

๒๓/๓/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีสุข  

มค ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระพรเทพ ภทฺทธมฺโม กิจติชัยยุทธกุล

๓/๔/๒๕๒๓ ๘/๔/๒๕๕๕
ศรีสุธรรมาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระมานพ อธิวโร ไชยหันขวา

๒๓/๑๑/๒๕๓๕

๔/๑/๒๕๕๙
สระแก้ว  

มค ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระวิทยา รตินฺธโร หลวงเทพ

๑๓/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างดุสิต  

มค ๔๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรเศกสันต์  อรรคเศรษฐัง

๗/๖/๒๕๔๕
 สว่างดุสิต  

มค ๔๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอาทิตย์  แสงยศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 สว่างดุสิต  

มค ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระประเสริฐ โชติวโร บุตราช

๒/๑/๒๕๒๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

มค ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระวรยศ ยสินฺธโร ไชยสุพรรณ

๕/๓/๒๕๓๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

มค ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระพินิจ ขนฺติสาโร กุลมอญ

๙/๒/๒๕๐๙
๑๒/๑/๒๕๕๖

สุวรรณมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระประยงค์ ปภากโร ศรีปทุม

๑/๑/๒๔๙๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระชัยสิทธิ

์

ชยสิทฺโธ โคตรโสภา

๑๑/๒/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรพลพล  พุ่มแจ่ม

๑๐/๔/๒๕๔๖

 สุวรรณมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระรัฐพงษ์ ธีรปฺโ นนตรี

๒๙/๕/๒๕๓๖ ๒๗/๓/๒๕๕๙

สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรบุริศร์  นามตาแสง

๔/๒/๒๕๔๓
 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรรัชวิทย์  พละลี

๑๖/๔/๒๕๔๓

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรปฏิภาณ  จันทร์จินดา

๒๓/๔/๒๕๔๓

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรธีรพงศ์  พุฒเขียว

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรมันเดย์  นามภูษา

๓/๑๒/๒๕๔๔

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรภัทรชัย  โพนสนัด

๙/๔/๒๕๔๖
 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ค้ากำไร

๒๐/๔/๒๕๔๖

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรอนวัช  ธรรมจันทร์

๑๗/๗/๒๕๔๖

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรบูรพา  แก้วมุกดา

๒๐/๘/๒๕๔๖

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรบุญลการ  ทัพรานี

๕/๙/๒๕๔๖
 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรเอกนรินทร์  สุระแสง

๒๙/๙/๒๕๔๖

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรไกรวุฒิ  คำนวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรอนันต์  ยมศรีเคน

๒๐/๒/๒๕๔๗

 สุวรรณาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๒๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรวรพงษ์  อุนาสี

๒๕/๒/๒๕๔๗

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระเสน่ห์ จิตฺตานุรกฺโข ศรีละออง

๒๗/๔/๒๕๑๙ ๒๖/๓/๒๕๕๗

หนองไร่สามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระกิตติศักดิ

์

านยุติโต ศรีไพศาล

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

คำมะมาย  

มค ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระพัตสพล อธิวโร ลานคร

๒๔/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

คำมะมาย  

มค ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระประสิทธ์ ปฺาโร แพงโพนทอง

๐๙/๑๒/๒๕๑๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

คำมะมาย  

มค ๔๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรพงศกร  ทะโพธิ

์

๑๗/๑/๒๕๔๖

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรศุภชัย  โพธิละเดา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรสุวิทย์  ปรากฏ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรพีรภัทร  ปรุงจิตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระธนพงษ์ ธมฺวโร ไชยสงค์

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บูรพาหนองบัว  

มค ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระวิศรุต วิโรจโน เอียงประโคน

้

๘/๑๐/๒๕๓๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

โพธิศรีแกดำ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระวัชระ กนฺตสีโร ศรีไพศาล

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีแกดำ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระออฟ ปภสฺสโร ปนรัมย์

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีแกดำ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระวัชราวุธ อานนฺโท ศรีบุญราชฎ์ร

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราชพฤกษ์สิงขร  

มค ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระสุรชัย สุทฺธปฺโ สาลีพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระจักรี ถาวโร แพงโพนทอง

๓๐/๐๕/๒๕๓๐ ๐๖/๑๑/๒๕๕๗

โสกแดง  

มค ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระเทพรัตน์ เทวธมฺโม นามฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๑๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

โสกแดง  

มค ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระศุภชัย กตสาโร แสนหาญ

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสกแดง  

มค ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระสยาม จารุธมฺโม สุโพธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองเจริญ  

มค ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระสุรศักดิ

์

ยโสธโร มาอ้น

๑๘/๐๔/๒๕๒๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองบัว  

มค ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระเชียวชาญ

่

กนฺตสีโร ยะโส

๐๙/๐๙/๒๕๒๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองบัว  

มค ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระมังกร สํวโร มะโนรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองบัว  

มค ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระทวี ชินฺนวํโส ผ่านจังหาร

๑๔/๐๕/๒๕๐๗ ๒๐/๐๗/๒๕๔๙

หัวขัว  

มค ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระอาทิตย์ อานนฺโท ศรีบุญเรือง

๒๐/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

หัวขัว  

มค ๔๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรศิรศักดิ

์

 รามศิริ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 หัวขัว  

มค ๔๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรจักรภัทร  ศรีษะโคตร

๑๗/๘/๒๕๔๖

 กลางโกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรอภิสิทธิ

์

 รัตนพินิจ

๒๐/๕/๒๕๔๖

 กลางโกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรอภินัน  สัตโรจน์

๑๘/๕/๒๕๔๖

 กลางโกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรพุฒพงศ์  ศรีธะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 กลางโกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรจักรภัทร  โยเหลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 กลางโกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรวรชัย  ศิริกำเลิศ

๓/๑๑/๒๕๔๖

 กลางโกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระสวัสดิ

์

นาถธมฺโม สิทธิเนตร
๒/๘/๒๔๙๒ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ขิงแคง  

มค ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระชัยณรงค์ ธีรวโร สีแดง

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

คุยโพธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระจำเริญ อมโร ศรีโมรส

๒/๕/๒๔๙๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

คุยโพธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระไสว สิริปฺโ ศรีพิมพ์หลอด

๓/๑/๒๕๑๘ ๒๖/๔/๒๕๕๗

จันทรังษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระธนวิชญ์ ธนวุฑโฒ องค์นาม

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
จันทราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระมงคล อาภสฺสโร อวบอ้วน

๒๑/๒/๒๔๙๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ชัยประสิทธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระบุญโฮม ิตธมฺโม หินเทา

๒๕/๑๑/๒๕๒๕
๑๓/๗/๒๕๕๙

ชัยประสิทธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระธนากร ธนปฺโ บุญตาแสง

๘/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ชัยภาษิต  

มค ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระสมาน จรุธมฺโม ศรีพวงมาลัย

๑๐/๑๐/๒๕๐๔
๑๙/๑/๒๕๕๙

ชัยสุทธิ  

มค ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระเนติวุฒิ านธมฺโม แสนบริสุทธิ

์

๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนตูม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระลัด ปฺาวโร แก้วพินิจ

๑/๗/๒๕๑๕ ๕/๘/๒๕๕๔
ตาลเรือง  

มค ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระสมพร ปยสีโล ศรียาโง

๑๔/๕/๒๕๐๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ใต้โกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระประเสริฐ จารุวณฺโณ เหมืองทอง

๑๔/๖/๒๕๒๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ใต้โกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรธนากร  พรรคมาตย์

๑๓/๙/๒๕๔๔

 ใต้โกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรเจษฎา  แหล่ปอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 ใต้โกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรพนม  วิสุทธิ

์

๑๖/๖/๒๕๔๖

 ใต้โกสุม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระพงษ์พันธ์ สุเมโธ พิมพ์สา

๑๐/๔/๒๕๐๗ ๒๗/๕/๒๕๕๙

ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระกรกฏ อภิปฺโ ประเสริฐ

๘/๔/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙
ท่าเดือ

่

 

มค ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระเวชยัน ิตมโน ขานเกตุ

๘/๒/๒๕๑๐
๑๓/๗/๒๕๕๙

เทพนิมิต  

มค ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระยง ภวหโก พลบำรุง

๒/๘/๒๔๘๘ ๒๐/๑/๒๕๔๖

ธรรมรังษี  

มค ๔๑๕๙/๐๑๑๑
พระพินิศ จนฺทธมฺโม กองลี

๙/๗/๒๕๐๖ ๓๐/๓/๒๕๕๙

โนนทัน  

มค ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระชัยณรงค์ อุทาโร ชาวอ้าย

๑๘/๑/๒๕๑๑ ๖/๑๑/๒๕๕๘

โนนภาษี  

มค ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระนิพนธ์ ภทฺทธมฺโม พลวิลัย

๑๙/๙/๒๕๓๓ ๒๘/๒/๒๕๕๙

โนนภาษี  

มค ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระอนุเทพ อนาลโย คุณเคน

๒๙/๙/๒๕๑๓
๙/๕/๒๕๕๘

โนนสะอาด  

มค ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระสำเร็จ ถาวรจิตโต ดอนปญหา

๑๓/๗/๒๔๘๙ ๒๒/๗/๒๕๕๘

โนนสะอาด  

มค ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระยศถพล สิริธมฺโม สีสอนเหม่น

๑๘/๑๐/๒๕๒๒

๑/๑/๒๕๕๙
โนนสะอาด  

มค ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระศราวุฒิ เขมปฺโ ศรีชัยปญหา

๑๕/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โนนสูง  

มค ๔๑๕๙/๐๑๑๘
พระจิระศักดิ

์

กิตติสาโร นามรัตศรี
๗/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โนนสูง  

มค ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระสุภมิตร สุภโร เนืองวงษา

่

๑๙/๗/๒๕๓๔ ๑๕/๒/๒๕๕๙

บ้านเขวา  

มค ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระพิสิทธิศักดิ

์ ์

อาธโร ทับบุญ

๒๗/๙/๒๕๓๐ ๑๓/๙/๒๕๕๙

บ้านแท่น  

มค ๔๑๕๙/๐๑๒๑
พระสาคร โกวิโท สีตุ้ยเลิง

๑๔/๘/๒๕๑๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บ้านเลิงใต้  

มค ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระจิตติศักดิ

์

ขนฺติธโร เหินสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๒๔
๑๓/๗/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๒๓
พระวราพล ปฺาวโร เหินสว่าง

๑๕/๙/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๒๔
พระนัฐวุฒิ มหาวิโร น้อยโท

๑๑/๔/๒๕๑๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

พรมเสรี  

มค ๔๑๕๙/๐๑๒๕
พระบุญชู าณวิโร ติวไธสง

๕/๕/๒๕๒๓ ๑๙/๗/๒๕๕๘

วังกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรชนาธิป  แสนสมพงษ์

๘/๖/๒๕๔๐
 วังกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระชาญ อภินนฺโท พลประถม

๑๕/๖/๒๕๐๑ ๕/๑๒/๒๕๕๔

วังจาน  

มค ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระสุวรรณ์ รตนวณฺโณ ทองภาส

๑/๑/๒๔๙๑ ๑๖/๗/๒๕๕๖

วังจาน  

มค ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระแพงศรี กตปฺุโ ทองภาส

๒๘/๗/๒๕๑๗ ๑๑/๗/๒๕๕๘

วังจาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระพุด อธิปฺโ สีลาโคตร

๑๔/๕/๒๔๙๑ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

วุฒิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระอภิวิชญ์ ปยธมฺโม ฉันทจรูญวิทย์

๑๒/๕/๒๕๑๙
๕/๓/๒๕๕๙

วุฒิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระสาคร นรินฺโท เขจรนิตย์

๐๑/๐๗/๒๔๙๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วุฒิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระรัชภูมิ ถาวรจิตฺโต ดวงกำ

๐๒/๑๐/๒๕๒๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วุฒิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรปตตานี  อินทะโน

๑๗/๗/๒๕๕๒

 วุฒิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระสมศักดิ

์

ถิรธมฺโม สายสกุล

๒๕/๑/๒๕๑๒ ๓๐/๔/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

มค ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระยุรนันท์ จนฺทสาโร ศิริพันธะ

๒๗/๙/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

มค ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระพลวัฒน์ จิตุโต พลช่วย

๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

มค ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระบัวทอง วิสุทโท โพรินทร์

๒/๑๑/๒๕๐๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

มค ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระสุริยา อภิชาโต สารบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๑๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

มค ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระสุรศักดิ

์

ธีรปฺโ บำรุงนอก
๙/๗/๒๕๐๘ ๔/๑/๒๕๕๗

ศรีโสภณ  

มค ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระจิตวัฒน์ จารฺธมฺโม เหล่าพักสาน

๕/๙/๒๕๓๒ ๓/๗/๒๕๕๙
สระบัวทอง  

มค ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระอ๊อด อรุโณ สุวรรณี

๔/๗/๒๔๙๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระสิงห์เพชร ปภาโส ดรจันใต้

๒๐/๔/๒๕๑๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระสันติ ถาวโร อุ่นคำ

๙/๔/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๔๕
สามเณรชัชรินทร์  อ่อนจิตร

๑๘/๓/๒๕๔๖

 สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๔๖
สามเณรหัฏฐกร  เบ็ญจคุ้ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรบูรพา  ภาแก้ว

๑๐/๘/๒๕๔๕

 สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรชัยพล  สืบสม

๓๐/๙/๒๕๔๖

 สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๔๙
สามเณรวุฒิเดช  ผลเลขา

๘/๑๒/๒๕๔๖

 สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระอนุรักษ์ วิสุทโธ ศรีพลชุม

๒๓/๔/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

สำโรงวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระพร้อมชนม์ จนฺทวํโส แสงประกาป

๘/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สุวรรณมัจฉา  

มค ๔๑๕๙/๐๑๕๒
สามเณรนัฐวุฒิ  ถาเหลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 สุวรรณมัจฉา  

มค ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระประจันทร์ คุณสาโร ขุ่ยคำมี

๑๙/๒/๒๕๑๕
๒/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระสมภาร สุจิณณธมฺโม ยุพิลา

๑/๑/๒๕๑๑ ๑/๑๒/๒๕๕๘

สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระวันดี นิทเทสโก ชำมะลี

๑๐/๑/๒๕๑๒ ๑/๑๒/๒๕๕๘

สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระบุญญฤทธิ

์

ครุธมฺโม คำสะวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๒๘

๕/๗/๒๕๕๘
แสงอรุณ  

มค ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระสุคนธ์ สิริธมฺโม พงษ์สุพรรณ

๒๖/๗/๒๕๑๓
๖/๒/๒๕๕๘

หนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระภาณุวัฒน์ ปยวาจโก สุดชาดี

๒๒/๖/๒๕๓๘ ๒๐/๔/๒๕๕๙

หนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระพัฒนพงษ์ อธิปฺโ อกกา

๔/๗/๒๕๒๕ ๒๐/๗/๒๕๕๙

หนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระอภิชาติ โชติปฺโ แดนมูลแก้ว

๒๕/๗/๒๕๓๘ ๒๒/๑/๒๕๕๙

หนองบอน  

มค ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระเสรี ถานธมฺโม ปุริมศักดิ

์

๑๘/๑/๒๔๙๕ ๕/๑๒/๒๕๕๖

หัวขัว  

มค ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระสถิตย์ ถาวโร เรืองศรี

๑๖/๒/๒๕๑๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ใหม่หนองเหนือ  

มค ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระอนุสรณ์ อินทปฺโ ดรชานนท์

๓/๙/๒๕๓๘ ๙/๑๐/๒๕๕๘

อรัญญิการาม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระสยาม เตชธมฺโม ทำทรัพย์

๖/๒/๒๕๒๕ ๑/๑๑/๒๕๕๘

อรัญญิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระวีรพล กตปฺุโ ดวงก้อม

๑๕/๒/๒๕๒๘ ๓๐/๓/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระปญญา ปฺาคโม สีลาโคตร

๑๕/๑/๒๕๓๑ ๓๐/๓/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระนฤดล อุชุโก กองเกิด

๑๘/๖/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระปรีชา ิตธมฺโม นาสนชัย

๑๗/๙/๒๕๑๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระเดชา ปยสีโล จันทร์ปาน

๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระนิรุจ ถาวโร สุทธิธานสมบัติ

๒๕/๑๒/๒๕๑๖
๑๖/๒/๒๕๕๖

อัมพวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระสุริยะ จารุธมฺโม โพธิสุการ

์

๒๒/๔/๒๕๑๘ ๒๗/๔/๒๕๕๘

อัมพวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระมานิตย์ สิริภทฺโท จันทะแสง

๑๑/๘/๒๕๑๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระเกรียงไกร สิริจนฺโท นามเงิน

๒/๑๒/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระวสันต์ สุมโน ศรีจักรโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๓๗
๑๓/๗/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระยุทธ อิสิาโณ โพธิศรี

์

๒๙/๑๐/๒๕๐๔

๙/๗/๒๕๕๗
จันทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระวิศกร กิจฺจกาโร ดวงหาโคตร

๓๐/๐๙/๒๕๓๔
๑๙/๕/๒๕๕๙

จันทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระอภิชิต กตธมฺโม วิชาผา

๐๘/๐๖/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

จันทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๗๘
สามเณรยุทธนา  แก้วพงพาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 จันทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรนพชัย  สุพรมอินทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๑

 จันทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระวิลัย สุภโร จันทร์สม

๐๘/๐๖/๒๕๒๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ธรรมรังษี  

มค ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระสุรสีห์ อุปสฺสโม วิชาเงิน

๑๘/๐๓/๒๕๒๒ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

มค ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระธวัชชัย ิตาโณ มุงคุณคำชาว

๒๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

มค ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระณัฐวุติ ปริสุทโธ สายแสน

๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ประทุมทอง  

มค ๔๑๕๙/๐๑๘๔
พระวิชัย ปริสุทโธ สะฝาย

๐๕/๐๓/๒๕๑๖ ๒๓/๑๐/๒๕๔๐

ศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระอนุวัฒน์ ฉนฺทโก โรมศรี

๐๑/๐๓/๒๕๐๙ ๑๘/๐๗/๒๕๔๘

ศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระอภิชาต อภินนฺโท ไวจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๒๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระชินกร เตชธโร ภูผิวเมฆ

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระสุวิท จนฺทสาโร วงษา

๑๐/๐๑/๒๕๐๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๘๙
พระเอกนรินทร์ ถิรคุโณ วงษา

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระนัฐพงษ์ สนฺตจิตโต ภูผิวเมฆ

๒๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๑๙๑
พระปริภัทร์ พุทธจาโร เลพล

๑๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้วหนองคู  

มค ๔๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรคมสันต์  พันทะรา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

 สระแก้วหนองคู  

มค ๔๑๕๙/๐๑๙๓
พระสายทอง ธณปฺโ บึงอ้อ

๑๓/๐๑/๒๕๑๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สว่างจอมศรี  

มค ๔๑๕๙/๐๑๙๔
พระดนัย ธมฺมโชโต คำนนท์

๑๔/๐๑/๒๕๒๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

กลางเชียงยืน  

มค ๔๑๕๙/๐๑๙๕
พระภัทรวุฒิ ชาคโร บุตรโพธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๒๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

กลางเชียงยืน  

มค ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระดุสิต ธเนโส สรวลเส

๐๒/๐๒/๒๕๒๒ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

กลางเชียงยืน  

มค ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระจิตประสงค์ ปภาโส คำวิชา

๑๓/๐๗/๒๕๒๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

กลางเชียงยืน  

มค ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระวงค์ประพันธ์ มนฺตคุตฺโต แตไธสง

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

จันทร์ประสิทธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระจักรกฤษ สุทฺธิจิตฺโต พิณพงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

จันทร์ประสิทธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระนัฐนันท์ กตปุณโ ทองนิล

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

จันทร์ประสิทธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระธนากร อนาลโย ขวัญโพน

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

จันทร์ประสิทธิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรณัฐพล  น้อยแก่นชู

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

 เชียงยืน  

มค ๔๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรภูริพงศ์  เสนคะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 เชียงยืน  

มค ๔๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรโยธิน  สายขุน

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 เชียงยืน  

มค ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระหาญชัย วิชิรปฺโ ไตรยวิภาค

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ไชยสถานธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระสุทัศน์ ิตธมฺโม ผ่องใส

๒๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไชยสถานธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระนิรันดร์ ธมฺมธโร ไชยราม

๐๙/๐๘/๒๕๓๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

นิคมสะอาด  

มค ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระอนุรักษ์ อธิจิตฺโต สุครีพ

๑๒/๐๑/๒๕๓๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

นิคมสะอาด  

มค ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระสมศักดิ

์

มหาวีโร วงษ์ศรี

๒๕/๐๒/๒๕๑๐ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

บ้านกู่ทอง  

มค ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระอาทิตย์ ปฺาวโร แพรเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๐๙ ๑๙/๑๒/๒๕๕๕

บ้านจานสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สกฺกธมฺโม พัณเดชฒฐ์

๐๖/๐๕/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจานสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระชัยพล านธมฺโม กันทำ

๑๗/๑๑/๒๕๑๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจานสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระวธัญู โกวิโท วะรีวะราช

๑๓/๐๖/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจานสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระประสาท ถาวโร กันทำ

๑๗/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจานสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระกิตติศักดิ

์

ปฺาทีโป ฉายจรัส

๒๒/๐๑/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจานสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระเชาวฤทธิ

์

จนฺทกโร เชาวรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๐๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระอรุณ ติสรโณ สีนาเวช

๑๕/๐๔/๒๕๓๑ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

ปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรสิทธิภร  กลีบเมฆ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

 ปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๑๕๙/๐๒๑๙
สามเณรพชร  ศรีเพียวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 พรหมพิชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรวายุ  พรมพิบาล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

 พรหมพิชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๒๒๑
สามเณรธิปไตย  จันทร์เขียว

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 พรหมพิชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๒๒๒
สามเณรสิทธิพร  อ้อกอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระวิวัฒน์ ธนปฺโ ศรีเหลียม

่

๑๔/๐๗/๒๕๑๕ ๐๘/๐๓/๒๕๕๕

โพธิศรีบ้านเข็ง

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระคำ จนฺทวโร ไชยเดช

๑๐/๐๖/๒๔๗๕ ๑๖/๐๘/๒๕๕๘

โพธิศรีบ้านเข็ง

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระธวัช กตธมฺโม คูณแสน

๓๑/๑๒/๒๕๒๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

โพธิศรีบ้านจาน

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระวิสุทธิ

์

สมจิตฺโต ศรีแก้วนำใส

๐๖/๐๒/๒๕๑๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระถวัลย์ ปฺาโภ สู่หญ้านาง

๑๗/๐๗/๒๔๙๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระธนะวัฑ ทนฺตจิตฺโต พันเดช

๐๖/๐๒/๒๕๓๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระอำนวย สุภทฺโท วงภูมี

๓๑/๐๕/๒๔๘๙ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

โพธิหนองบุญชู

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรณัฐกุล  กล้าถินดง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

 โพธิหนองบุญชู

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๓๑
พระไพรบูลย์ ปภสฺสโร เหล่าภักดี

๒๔/๐๕/๒๕๒๒ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

ไพรสุวรรณ  

มค ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระสุพจน์ ปภสฺสโร เศษวันโคตร

๑๖/๐๗/๒๕๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ไพรสุวรรณ  

มค ๔๑๕๙/๐๒๓๓
พระอนุสรณ์ วิสุทโธ จำนงค์จิต

๒๘/๐๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ไพรสุวรรณ  

มค ๔๑๕๙/๐๒๓๔
สามเณรประดิษฐ์  สงพิลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

 ไพรสุวรรณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระประสาท ิตสีโล อุทัยมาตร

๒๙/๑๒/๒๕๑๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระศรีจันทร์ ิตปสาโต อนุนาค

๐๒/๑๐/๒๕๐๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๓๗
สามเณรโนบุนากะ  ยามาดะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ราษฎร์สังคม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๓๘
สามเณรชินวัตร  วงละคร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 ราษฎร์สังคม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระทองมา ปภากโร จอมทอง

๑๘/๐๗/๒๕๒๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดปพพานิสสัย  

มค ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระบุญส่ง จิรธมฺโม ธรรมรังษี

๐๗/๐๙/๒๕๐๐ ๑๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดพุทธประดิษฐ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิวโร ภาพร

๑๗/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดพุทธประดิษฐ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระศักดิชัย

์

ชยวํโส สำรวจวงค์

๒๔/๐๑/๒๕๑๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพุทธประดิษฐ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระใจเด็ด ปยวํโส ปยะวงค์

๑๐/๐๔/๒๕๒๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพุทธประดิษฐ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๔๔
พระอัครวัฒน์ อรุโณ แก้วเก็บคำ

๐๕/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดราษฎร์พิสัย  

มค ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระมนตรี สุธมฺโม นามโพธิษา

์

๐๗/๐๑/๒๕๒๓ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระวลิต อธิปฺโ คุณโกฑา

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระวราวุฒิ โชติธมฺโม โสภามา

๐๙/๐๒/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระเลือดไทย อุตฺตโม แสนวัง

๑๘/๑๐/๒๕๐๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๕

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๔๙
สามเณรภูริเดช  สุทธิรักษา

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

 สว่างวิจารณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรมนัญชัย  สมปตตะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 สว่างวิจารณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระหัสดินทร์ มหาปฺโ แก้วกำ

๑๖/๑๒/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๕๗

สว่างสร้างแก้ว  

มค ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระเกียรติศักดิ

์

เตชวโร สีหาพุด

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๑/๑๐/๒๕๕๘

สว่างสร้างแก้ว  

มค ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระพงศกร ปภากโร พิมพ์พันธ์

๓๐/๐๔/๒๕๐๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๕๔
พระอำนาจ อธิปฺโ ศรีหอมชัย

๒๖/๐๕/๒๕๑๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระสุระชัย าณวโร ริโยธา

๐๘/๐๙/๒๕๒๐ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระศราวุธ เทวธมฺโม นิลแสง

๐๔/๐๔/๒๕๓๒ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรศักดา  ภูกองชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๒๕๘
พระณัฐกิตติ

์

วิสารโท โพธิจันทร์

์

๐๘/๑๒/๒๕๓๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

มค ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระจักรศิลป นิพาโล อินทรปญญา

๑๓/๐๘/๒๕๐๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

มค ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรวิชัย  วิชาผา

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 สุวรรณรังษี  

มค ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระอนิรุจ วิสารโท วาพันสุ

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

อุทัยโพธิทอง

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระเสถียร วชิรวํโส จุกแก้ว

๑๒/๐๓/๒๔๙๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๑

กุดรังสุทธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๖๓
พระโกเมธ สิรินฺธโร นีละพรหม

๑/๑๒/๒๕๑๕ ๒๓/๑๑/๒๕๕๖

กุดรังสุทธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระบรรชา ภูมิกิตฺติโร ปะภาวะ

๒๒/๑๐/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

กุดรังสุทธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระสิทธิศักดิ

์

กิตฺติสาโร ทองดวง

๒๓/๐๔/๒๕๓๒ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

กุดรังสุทธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๖๖
สามเณรจักรินทร์  หลอมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 ค้อธิหนองม่วง  

มค ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระวิชัย กตธมฺโม บุญศรี

๒/๐๗/๒๔๙๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

คึมบง  

มค ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระใจ ปภากโร จันทาคึมบง

๑๒/๐๗/๒๔๘๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

คึมบง  

มค ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระสมพร ธมฺมวโร ประเสริฐศรี

๐๒/๑๒/๒๕๓๒ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

ทรงศิลา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส ยะปะตัง

๑๑/๑๑/๒๕๓๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระเทวทัต เทวธมฺโม ระหารนอก

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระพงษ์สถิตย์ ภีรวํโส ทิพย์โอสถ

๐๖/๑๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระจักรภัทร สุภกิจฺโจ ติมุลา

๐๒/๐๖/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระนุกูล นรุตฺตโม จันทะปลาขาว

๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระรักษชิต ธนิสฺสโร ระถี

๐๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระมนตรี มหายโส อินทะนัง

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน เนินผา

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระพงศกร กิตฺติโสภโณ เทียงแก้ว

๒๕/๔/๒๕๓๔
๒/๔/๒๕๕๙

ทักษิณาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระวิเชียร ปสุโต ประทุมตรี

๖/๕/๒๕๓๔ ๒/๔/๒๕๕๙
ทักษิณาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระสมทรง ธมฺมทีโป วาปโส

๗/๕/๒๕๓๔ ๒/๔/๒๕๕๙
ทักษิณาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระสุพิธ สุภทฺโท ปอมศิลา

๑๕/๕/๒๕๓๔
๒/๔/๒๕๕๙

ทักษิณาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระวิษณุพงษ์ วํสธมฺโม ประทุมตรี

๑๒/๐๙/๒๕๓๔

๒/๔/๒๕๕๙
ทักษิณาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระนันทวงศ์ นนฺทวํโส รองศักดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านวังหิน  

มค ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระจันทร์ โอภาโส ไวสีแสง

๒๓/๐๑/๒๔๘๐
๙/๐๗/๒๕๔๖

บูรพา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระคำพันธ์ จกฺกวโร ทุมพะลา

๑/๐๑/๒๔๙๒
๑/๐๑/๒๕๕๐

บูรพา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระขวัญ อุตฺตโม จันตรีชา

๔/๐๑/๒๔๘๕ ๕/๐๔/๒๕๕๖

บูรพา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระเอกลักษณ์ สนฺติมโน ทำนา

๒๑/๐๙/๒๕๒๗
๖/๐๗/๒๕๕๗

บูรพา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระดำ กนฺตสีโล ธรรมดา

๑/๐๔/๒๔๗๖ ๖/๐๖/๒๕๕๘

บูรพา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระสมาน โอรถโส ยังไสสง

๑/๐๔/๒๔๙๗ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

บูรพา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระรักพล รกฺขิโต ปภทุมวี

๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บูรพา  

มค ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระนิคม จนฺทปฺโ จำปาแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

มค ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระประดิษฐ์ อนาลโย เยาวเรศ

๗/๐๔/๒๕๑๕ ๙/๐๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

มค ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระพัชระ กตสาโร มหาคิรติกุล

๑๔/๐๒/๒๕๓๗
๙/๐๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

มค ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระศุภรัชร ปฺาธโร พูนกิตติสุข

๖/๑๐/๒๕๓๗ ๙/๐๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

มค ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระสุธินันท์ มหาธีโร อาการ

๒๔/๐๖/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

มค ๔๑๕๙/๐๒๙๖
สามเณรวุฒิชัย  นรสิทธิพงษ์

๑/๑๐/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

มค ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระศุภกิจ ถิรจิตฺโต ปะเกาทัน

๔/๑๑/๒๕๓๗ ๒/๐๑/๒๕๕๙

ปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระอภิชวัฒน์ ปยธโร สุขจอด

๓๑/๐๓/๒๕๒๙ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

ปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระยุทธนา กลฺยาณธมฺโม วงศ์กลาง

๑๐/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรศุภกร  ปาปะไกร

๑๕/๑/๒๕๔๕

 ปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรธนพล  ใคร่ครวญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 ปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระอุทัย ปริชาโน ปุริโส

๑๕/๑๐/๒๕๐๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาโพธิเงิน

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระยุทธพล ปฺาฉนฺโท แสนศรี

๑๐/๐๘/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิเงิน

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระทองคำ คนฺถิโก เผนศรี

๓๐/๐๗/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิเงิน

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระโสม สมจิตฺโต จันทะปลาขาว

๒๒/๐๔/๒๔๙๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิเงิน

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระสมพงษ์ สิริมงฺคโล เกตุแสนศรี

๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิเงิน

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระเสริฐ ชยธมฺโม คุณแก้ว

๕/๐๓/๒๔๘๓ ๖/๐๗/๒๕๕๒

โพธิศรีธาราม

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระทศพล มหามงฺคโล สีทาสร้อย

๗/๑๑/๒๕๓๓ ๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๐๙
สามเณรธีรยุทธ  ตรีเหลา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 วัดนาเชือก  

มค ๔๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรเชิดเกียรติ  ประฎิสิทธิ

์

๗/๐๔/๒๕๔๕

 วัดนาเชือก  

มค ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระสุวรรณ ขนฺติโก เทียงดี

๒๒/๐๓/๒๕๒๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

สำโรงรัตนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระศริตวรรธน์ จนฺทโร

เคนกานต์กว้างกุล
๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงรัตนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระกฤษฎา มหาวีโร นิสะมา

๒๕/๐๔/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงรัตนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระคำผง ภูริปฺโ บุบผามาลัย

๕/๑๐/๒๕๑๕ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

หนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระภูวดลย์ กิตฺติสาโร พิมพิค้อ

๐๔/๑๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระวิษณุ กิตฺติปาโล ปะตาทะโย

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระสำราญ เขมโก พลไชยขา

๒๐/๐๒/๒๕๑๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระสุรชัย สุรชโย พลแสน

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระชัยมงคล ปภาโส เรียนไธสง

๑๑/๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระอภิสิทธิ

์

อธิมุตฺโต วันดี

๑๓/๐๖/๒๕๓๖
๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองเรือ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระจักรพงษ์ สุจิตฺโต ไกรแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองเรือ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระพงษ์ศิริ ปยสีโล ศรีวงษา

๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเรือ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๒๓
สามเณรวัศพล  ภูทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 หนองเรือ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๒๔
สามเณรสรศักดิ

์

 สุขแปน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 หนองเรือ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระบรรจง เมธิโก เกตุมา

๑๕/๐๖/๒๔๙๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๓

หนองเลา  

มค ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระธีรเดช ธีรปฺโ ทองดวง

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

หนองเลา  

มค ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระจักรพงษ์ อภิปฺุโ พันทิอัว

้

๒๕/๐๕/๒๕๓๑
๗/๐๔/๒๕๕๙

หนองเลา  

มค ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระนิวัติ จนฺทโชโต บัวใบ

๒๕/๐๔/๒๕๑๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองเลา  

มค ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระวันชนะ คุณงฺกโร หมืนไธสง

่

๒๑/๐๕/๒๕๓๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองเลา  

มค ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระคำตา สติสมฺปนฺโน ปะตังถาเน

๓/๑๑/๒๕๐๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระสังวาล กตปฺุโ หมืนไธสง

่

๑๓/๐๗/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๗

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระบุญมี อธิจิตฺโต พรมวรรณ

๓/๐๘/๒๕๑๔ ๖/๐๕/๒๕๕๙

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระธวัชชัย จตฺตมโล พรมศรี

๑๘/๐๕/๒๕๓๖
๗/๐๕/๒๕๕๙

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระธีรนัย กนฺตวณฺโณ ปะเตสัง

๗/๐๓/๒๕๓๘ ๗/๐๕/๒๕๕๙

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระศุภนัฐ วิสุทฺธสีโล บุญสุระ

๒๔/๐๒/๒๕๓๖
๘/๐๕/๒๕๕๙

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระสมชาย ฉนฺทธมฺโม แกลงคำ

๑๒/๐๖/๒๕๓๒
๖/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระคัมภีร์ ธีรปฺโ ปะสาวะพา

๑๘/๐๕/๒๕๓๔
๗/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระมนตรี จิตฺวิริโย นามสง

๑๘/๐๔/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระสุรินทร์ ิตกุสโล แก้วลือ

๑๙/๐๘/๒๕๓๒
๔/๐๘/๒๕๕๙

เหล่าค้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระสุทิน จรณธมฺโม ปุราถานัง

๒๒/๐๕/๒๕๒๐ ๑๑/๐๘/๒๕๕๙

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระจักราวุฒิ จรณธมฺโม บรรยง

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

เหล่าค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระอดิเรก กตธมฺโม เคลือจักร

๐๓/๐๒/๒๕๐๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกยาว  

มค ๔๑๕๙/๐๓๔๓
พระอนุวัตร กตปฺุโ สุรินทรบูรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกยาว  

มค ๔๑๕๙/๐๓๔๔
พระปรัชญา สุจิตฺโต สวาขาโต

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกยาว  

มค ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระพงศธร วิสทฺโธ แสงโพธ์ดา

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกยาว  

มค ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระทักษิณ กิตฺติคุโณ บุดสีทะราช

๓/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดงน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระยุทธการ สุเมธโส ศรีวงยาง

๑/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระนิคม นรินฺโท ระรงค์

๑๗/๔/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระธนาทิพย์ ิตเมโธ ปนะพัง

๑๕/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แดงโพง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระวิฃัย คุณวีโร อ่อนตาโย

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แดงโพง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๕๑
พระจอน ธีรปฺโ วันนะศร

๒๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แดงโพง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๕๒
สามเณรอภิลักษณ์  สาริยา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

 แดงโพง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๕๓
สามเณรณัฐวิทย์  บุญสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๓๘

 แดงโพง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระหวัน ชยรกฺโข มาสุขา

๐๑/๐๓/๒๔๘๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระอ่อนศรี ปมุตโต เพรียรสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๒๗
๐๑/๐๔/๒๕๕๙

นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระสุริยา ปภาโส อิมทอง

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๓๕๗
พระนัฐพล อนาลโย พรหมนิยม

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระพงษ์พิทักษ์ ปภงฺกโร ทับผา

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

นาฝาย  

มค ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระไพรวัลย์ โสภโณ ภาะโข

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

นาฝาย  

มค ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระธนากรณ์ ปชฺโชโต ทานอก

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

นาฝาย  

มค ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระอนุพล สุขีโต แสนสี

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

นาฝาย  

มค ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระชำนาญ ชยธมฺโม พรมโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระนิวัฒน์ พนฺธมุตฺโต วิญญาญะโก

๑๒/๕/๒๕๓๒ ๔/๑๒/๒๕๕๘

ผลิวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระชยากร ปฺาวชิโร ซาปาน

๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

ผลิวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระบวร อสิาโณ ดัชถุยาวัตร

๕/๗/๒๕๒๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ผลิวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระอำนาจ จนฺทโชโต ปะระพุตโต

๗/๗/๒๕๓๖
๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ผลิวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๓๖๗
พระธวัชชัย โสภณจิตฺโต โพธิดี

์

๒๘/๑๒/๒๕๓๔
๑๘/๓/๒๕๕๙

โพธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระสนธยา ิตาโณ เสนาพันธ์

๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

โพธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระติง

่

านุตฺตโร โพธิวัง
๔/๔/๒๔๘๖ ๓/๑/๒๕๕๙

วัดสระศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระศราวุธ วราโน ปริวันตา

๒๗/๙/๒๕๓๒
๗/๑/๒๕๕๙

วัดสระศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระเฉลิมวุฒิ สนฺตมโน สิทาจันทร์

๑๙/๑/๒๕๓๓ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดสระศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระวีระวัฒน์ ปฺาวุโท ศรีใสสงค์

๑๙/๒/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดสระศิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๓๗๓
พระชาญวิทย์ โชติธมฺโม การิโก

๒๐/๖/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙ วัดหนองซำข่าสามัคคี
 

มค ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระคณาวุฒิ ปฺาวุโท พะยังเฆ

๒๔/๕/๒๕๒๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙ วัดหนองซำข่าสามัคคี
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้



ศ.๔

 

เลขที
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มค ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระจันที สิริปฺโ บุบผามาลัย

๑๖/๓/๒๔๘๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙ วัดหนองซำข่าสามัคคี
 

มค ๔๑๕๙/๐๓๗๖
พระเลิศสินธ์ ธมฺมธโร ยินดี

๑๘/๐๒/๒๕๑๓ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

วัดหนองผง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๗๗
พระอนุชิต สุทฺธสทฺโธ จันทิ

๒๓/๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๓๗๘
พระถาวร องฺควโร ชัยรัมย์

๑/๙/๒๕๐๗
๑๙/๐๘/๒๕๕๙

สระเกษ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๗๙
สามเณรพงษ์ศิริ  สุขากาศ

๑/๑/๒๕๔๑
 สระเกษ  

มค ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระพงษ์ศักดิ

์

ปฺาวุโธ ทับโททับไท

๒๕/๑๐/๒๕๒๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

สระบัว  

มค ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระรังสิต อิทฺธิเตโช ขุโยชิน

๒๑/๑๒/๒๕๓๑
๑๐/๐๖/๒๕๕๙

สระบัว  

มค ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระเอกรินทร์ กตสาโร ฉิมมา

๒๙/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

หนองจิก  

มค ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระสกล สุภสฺโท พนมชัย

๐๔/๐๑/๒๕๓๗
๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองจิก  

มค ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระอรรถพล นิสโภ ภูชหาร

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองจิก  

มค ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระสุทิน สุจิตฺโต เชิดชาย

๒๐/๐๘/๒๕๐๓ ๐๖/๐๓/๒๕๕๕

หนองบัวน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระบุญสวน จารุธมฺโม ปนะสา

๒๗/๐๗/๒๔๙๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

หนองบัวน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระณัฐวุฒิ วรุตฺตโม หาคลัง

๒๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระธนโชติ าณเตโช จันดาหัวดง

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระเชิดศักดิ

์

โชติวํโส ทับสมบัติ

๒๗/๑๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลุบควัน  

มค ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระทิตติกร ปภาโส สิหาบูราณ

๒๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลุบควัน  

มค ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระอรรถพล สนฺตจิตฺโต บุญสร้าง

๒๙/๔/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

กำพี

้

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระวีระศักดิ

์

โชติวโร โสดา

๒๒/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

กำพี

้

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระเสกสรร ธมฺมวโร พรดอนก่อ

๒๒/๑๑/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

กำพี

้

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๙๔
สามเณรนคฤทธิ

์

 แอบครบุรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

 กำพี

้

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๙๕
สามเณรพิทยา  นามรม

๑๔/๓/๒๕๔๐

 กำพี

้

 

มค ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระวิชนุ ชินวํโส สงวนเชือ

้

๐๔/๑๑/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

แก่นเท่า  

มค ๔๑๕๙/๐๓๙๗
พระธวัชชัย ขนฺติธมฺโม เช้าวันดี

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แก่นเท่า  

มค ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระสมดี จิรธมฺโม ทานาม

๒๐/๐๙/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โคกก่อง  

มค ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระนเรศ นิปโต ขวัญมา

๒๑/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
โคกลี

่

 

มค ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระวิจิตร อคฺคจิตฺโต พินแก้ว

๖/๑๑/๒๕๑๗
๓/๗/๒๕๕๘

ชัยโย  

มค ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระสุริยา ิตปฺโ ภูมิศรี

๘/๓/๒๕๒๗ ๓/๗/๒๕๕๘
ชัยโย  

มค ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระวิทูลย์ กิตฺตปฺโ ไวมาตร

๒/๓/๒๔๙๑ ๓/๗/๒๕๕๘
ซองแมว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระสุขสันติ สุธมฺโม ชาไมล์

๙/๑๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๘

ซองแมว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระสถาพร ถาวโร โพธ์ปดชา

๓/๘/๒๕๐๒
๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ซำแฮด  

มค ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระคำภา คุณากโร ปตถวี

๑๐/๓/๒๔๙๕
๔/๗/๒๕๕๙

ซำแฮด  

มค ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระสมคิด สนฺตจิตฺโต เขตเจริญ

๑๘/๘/๒๕๐๘
๙/๗/๒๕๕๙

ซำแฮด  

มค ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระสมพร สิริปฺโ แสนศรี

๒๒/๒/๒๕๒๓ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ซำแฮด  

มค ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระมณฑล จนฺทสาโร สมสา

๒/๑/๒๕๓๘
๑๘/๑๕/๒๕๕๙

ซำแฮด  

มค ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระเดช เตชวโร นิลสา

๐๕/๑๑/๒๕๑๒ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

ดอนงัว  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระสุรี รตนปฺโ รัตนบัญชรกุล

๒๒/๐๑/๒๕๑๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระอภิรักษ์ รกฺขิตฺตจิตฺโต ทักษิณ

๑๑/๐๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๑๒
สามเณรมานพ  สืบมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๑๓
สามเณรยุทธสิทธิ

์

 อาษาภา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๑๔
สามเณรธนากร  แพนดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๑๕
สามเณรจักรพงษ์  ทวดอาจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๑๖
สามเณรโยธิน  ปดตาระพา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๑๗
สามเณรวิษณุวงศ์  บุรีมาตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๐

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๑๘
สามเณรธีรภักร์  เพียรจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๑๙
สามเณรไอศุริยะ  บัวเผือน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๒๐
สามเณรธนกุล  บุญแล

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๒๑
สามเณรกฤษณะ  สุตตะนนท์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๒๒
สามเณรณัฐพล  มูลยาพอ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 ดอนงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๔๒๓
สามเณรปฏิพัฒน์  พิมพ์จ่อง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

 โนนเกษตร  

มค ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระไพศาล ขนฺติโก สนธิศรี

๑๒/๔/๒๔๙๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๗

โนนทอง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระวีรพล ชยปาโล โสมัจฉา

๑๕/๑๐/๒๕๑๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๗

โนนทอง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระจักรพงศ์ กิตฺติโก พิมพ์โยธา

๒๘/๓/๒๕๓๖ ๒๑/๐๔/๒๕๕๘

โนนทอง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระชืน

่

ขนฺติธมฺโม เค้าสงฆ์

๐๘/๐๔/๒๕๒๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โนนราษี  

มค ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระคำหล้า จารุวํโส อุทุมพร

๒๐/๐๕/๒๕๑๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

โนนราษี  

มค ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระสราวุฒิ สมตฺโถ อำยังพเนา

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

โนนราษี  

มค ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระลัทธพล เตชธมฺโม จงมุม

๑๖/๑๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนราษี  

มค ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระณฐกร กนฺตธมฺโม ภูมิภักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระนพพร จนฺทวํโส สตานิคม

๐๑/๐๓/๒๕๓๑ ๒๓/๑๐/๒๕๕๘

บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๓๓
พระวินุช ปฺาทีโป ทีภูเวียง

๐๑/๐๖/๒๕๑๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๓๔
พระฉลอง ิตคุโณ พิมพ์หาร

๐๑/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๓๕
สามเณรประชา  ศิริสิงห์

๐๑/๐๕/๒๕๔๐

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 จันดา

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๓๗
สามเณรพูนศักดิ

์

 เหมือนเพชร

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๓๘
สามเณรศตวรรษ  ทาโพธิทอง

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๓๙
สามเณรพงศ์ภัค  วิลาศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรวรเมธ  ไตรสุนทร

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๔๑
สามเณรสหัสวรรษ  โมกศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระอาทิตย์ จารุธมฺโม ศรีกะกุล

๘/๔/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๕๘
บ้านค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๔๔๓
สามเณรวัฒนา  มูลจันทร์

๓/๕/๒๕๔๓
 บ้านค้อ  

มค ๔๑๕๙/๐๔๔๔
สามเณรโชคชัย  หลักหาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 บ้านเปลือย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๔๔๕
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 อุตสาห์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านเปลือย  

มค ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระภานุวัตร าณวโร จันทคาม

๒๑/๐๒/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านฝาง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระแสวง านุตฺตโร แก่นวงษ์

๑๐/๐๗/๒๔๘๘
๒๕/๖/๒๕๔๓

ปาชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระคำมี อธิจิตฺโต คุณแสน

๐๙/๐๑/๒๕๐๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๕

ปาชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระหนัก ิตธมฺโม ลาระคร

๐๖/๐๖/๒๔๘๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

ปาชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๔๕๐
สามเณรพิชิตชัย  สิมสา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 ปาชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๔๕๑
สามเณรอังกูล  นาหนองขาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 ปาชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๔๕๒
สามเณรประกาย  โนนวังชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

 ปาชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๔๕๓
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ศรีพันธ์วงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

 ปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๑๕๙/๐๔๕๔
สามเณรชลชาติ  เพ็ญศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 ปามอดินแดง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระทองใส าณธโร ไชยแสง

๐๙/๐๙/๒๕๐๙ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

มงคลสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระบุญเพ็ง ถาวรจิตฺโต บุญหวัด

๒๗/๐๕/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

มงคลสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๔๕๗
สามเณรวรวิทย์  รัดทำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๐

 มงคลสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระถาวร ถาวโร ชาวเหนือ

๘/๗/๒๕๑๑ ๑๙/๔/๒๕๕๘

วังปลาโด  

มค ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระยศวริศ านสมฺปนฺโน กฤตสะอาด

๑๒/๐๖/๒๕๑๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วังปลาโด  

มค ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระอนุรักษ์ จรจิตฺโต วงชารี

๐๓/๐๕/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วังหิน  

มค ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระโสภณ ยโสธโร เชือกุล

้

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วังหิน  

มค ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระจักรพงษ์ จนฺทวํโส พะนิรัมย์

๐๘/๐๑/๒๕๓๓ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗

สว่างโนนทัน  

มค ๔๑๕๙/๐๔๖๓
สามเณรวรรธงไชย  วรรณพงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

 สว่างโนนทัน  

มค ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระสงวน นรินฺโท ชัยอาษา

๐๖/๐๖/๒๔๙๓ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

สุคันธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระปราศรัย อครปนฺโย ศีรบุตรชิน

๔/๓/๒๕๑๘ ๓/๗/๒๕๕๘
หนองแก  

มค ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระสามารถ จนฺทสาโร สิงขรเขตร

๗/๖/๒๕๒๐ ๓/๗/๒๕๕๘
หนองแก  

มค ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระธีรวัฒน์ วีสุทฺโธ บุญศรี

๐๘/๐๑/๒๕๓๒ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

หนองโก  

มค ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระดวง ปฺาธโร สีงห์น้อย

๐๖/๐๘/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองโก  

มค ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระธงชัย ชยวุฑฺโฒ โพธิทอง

์

๒๔/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองขาม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระปติ อธิมุตฺโต ทดทะสี

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองขาม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระบุญเหลือ โชติวโร แสนวงษ์

๐๒/๐๔/๒๔๘๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองขาม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระประสิทธิ

์

ปสาโท พึงเกิด

่

๒๑/๐๓/๒๔๘๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๔

หนองตุ  

มค ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระสมชาย ทีปโก เทพพานิช

๑๙/๐๒/๒๕๑๕ ๐๘/๐๘/๒๕๕๘

หนองตุ  

มค ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระธวัชชัย สุธมฺโม ผุยผง

๐๒/๐๒/๒๕๒๒ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

หนองตูบ  

มค ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระทศพร ทสวโร มูลผง

๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองตูบ  

มค ๔๑๕๙/๐๔๗๖
พระจำเนียร วิตติโณ แสนโชต

๔/๒/๒๕๒๑ ๓/๗/๒๕๕๙
หัวนา  

มค ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระบดินทร์ จนฺทสาโร สุธรรมราช

๓/๒/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๕๙
หัวนา  

มค ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระสง่า อคฺคธมฺโม เกียวภูมิ

้

๓/๗/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
หัวนา  

มค ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระสุริยันต์ อภินนฺโท ช่างยา

๒๗/๐๔/๒๕๒๙ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

หัวหนอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๔ / ๒๔

้
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มค ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระนำพล ครุธมฺโม เทียบจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๓๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

หัวหนอง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระตุลา รตนวณฺโณ แก้วยา

๑๐/๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

หัวหนอง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๘๒
พระสังคม ปภสฺสโร ไชยรัตน์

๐๘/๐๕/๒๕๑๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หัวหนอง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๘๓
พระพรไพ อคฺคปฺโ ศรีกุลลคร

๒๖/๙/๒๕๑๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เหล่าโง้ง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๘๔
พระธนวัฒน์ านิโย ทฤษฎี

๒๗/๗/๒๕๒๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เหล่าโง้ง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระวิศว สิริคุตฺโต วรโยธา

๓๐/๓/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เหล่าโง้ง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๘๖
พระวรมิตร วรธมฺโม โสชัย

๑๕/๖/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เหล่าโง้ง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๘๗
พระพรชัย ปฺาวุฑฺโฒ คำปลิว

๑/๙/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

เหล่าโง้ง  

มค ๔๑๕๙/๐๔๘๘
พระชัยยง รตนวํโส พงศ์ศรีแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๐๘ ๑๖/๐๑/๒๕๕๓

เหล่าตามา  

มค ๔๑๕๙/๐๔๘๙
พระประกอบ ปฺาทีโป ชูชมพล

๒๗/๑๒/๒๕๑๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

เหล่าตามา  

มค ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระสมรักษ์ สมจิตฺโต เสตพยัคฆ์

๑๖/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ทองนพคุณ  

มค ๔๑๕๙/๐๔๙๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 สิริ

๑๖/๔/๒๕๔๐

 ทองนพคุณ  

มค ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระสุรศักดิ

์

ธมฺมวโร พรมศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

ทัพปาจิก  

มค ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระอุดร อาภาธโร บุญทอง

๑๕/๐๙/๒๕๑๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ทัพปาจิก  

มค ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระอนุชา ติสฺสโร ชะนวนรัมย์

๑๐/๙/๒๕๓๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองผือ  

มค ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระพินิจ จารุวํโส ยอดนารี

๓/๑๒/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองผือ  

มค ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระดี สุมโน ศาลางาม

๓/๑/๒๔๙๖
๓/๕/๒๕๕๐

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระเกสร อนาลโย บุญอุ่น

๑๘/๐๗/๒๔๙๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๙๘
พระปญญา จนฺทสาโร นพศรี

๐๘/๐๕/๒๕๑๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๔

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระประทวน จารุธมฺโม ปะกิจติ

๒๒/๐๙/๒๕๒๔ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระประสาร ธมฺมวีโร พลจาน

๒๗/๑๑/๒๕๐๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระทวี ชินวํโส พวงอินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระวรวิทย์ วรปฺโ บุทราม

๑๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระสมหมาย ิรธมฺโม จำเจริญ

๒๔/๐๔/๒๔๙๗ ๐๕/๐๙/๒๕๕๙

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระองอาจ ขนฺติโก เข็มชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๙/๒๕๕๙

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระเอกชัย ชินวโร ห้อยดอกหอม

๑๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๙/๒๕๕๙

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระอภิสิทธิ

์

ปณฺฑิโต ประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๙/๒๕๕๙

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๐๗
สามเณรบัณฑิต  ทองบอล

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๐๘
สามเณรอภิชัย  คำถา

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๐๙
สามเณรสุทัศน์  จุลไธสง

๒๒/๔/๒๕๔๖

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๑๐
สามเณรพงศธร  สมอ่อน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๑๑
สามเณรปชาบดี  คำถา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๑๒
สามเณรเทิดทูน  ธรรมคุณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๑๓
สามเณรพงศธร  แก่นไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระธนุพล ธมฺมทินโน มุ่งกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕ / ๒๔
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มค ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระสุวิช สุวิโร ไชยเทพา

๐๖/๐๘/๒๔๘๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระสิทพรมวัส

สิทธพรหฺมวฑฺฒโน
พรษรันย์

๐๒/๑๑/๒๔๙๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระสาท ปสาโท สุทธสาร

๐๖/๑๑/๒๕๐๒ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๑๘
พระสมศรี สุเมโธ สุทธิสน

๒๐/๑๑/๒๕๑๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระวราวุฒิ วรวุฑฺโฒ พรมพิมล

๑๐/๑๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระชนินทร์ ชวโน ถินวงษ์เมือง

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระจักรกฤษ ปฺาธโร ลามัญ

๑๖/๖/๒๕๓๕ ๑๖/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

มค ๔๑๕๙/๐๕๒๒
พระเวียงพิงค์ ปภากโร ทาสีทำ

๖/๗/๒๔๙๙
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

วัดดงบาก  

มค ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระสำเริง ติกฺขวีโร สายไธสง

๑/๐๔/๒๔๙๑ ๑๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดดงบาก  

มค ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระไพฑูล ชุตินฺธโร พินิจ

๑๕/๐๔/๒๕๑๐
๔/๐๘/๒๕๕๗

วัดดงบาก  

มค ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระลำดวน ปฺาพโล พรมแสน

๒๙/๐๔/๒๕๒๖
๕/๐๒/๒๕๕๘

วัดดงบาก  

มค ๔๑๕๙/๐๕๒๖
พระชัยยศ สุมโน กล้าหาญ

๔/๐๓/๒๔๙๑ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดดงบาก  

มค ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระสุวัฒน์ ขนฺติวโร แก้วกองนอก

๑๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดดงบาก  

มค ๔๑๕๙/๐๕๒๘
พระยวง สุภกิจฺโจ ลาภมาก

๑๖/๖/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๔๗

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๕๙/๐๕๒๙
พระประดิษฐ์ อภิปฺุโ สินพร้าว

๐๘/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระปรัชญา นนฺทปฺโ ปริพล

๐๙/๑๒/๒๕๓๕
๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๕๙/๐๕๓๑
พระวิมล ปภากโร บัวพรม

๑๐/๑๒/๒๕๓๖
๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระอุดม อนามโย พลคำมาก

๑๖/๑๒/๒๕๐๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๕๙/๐๕๓๓
สามเณรมานิตย์  เฉลิมรัมย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๕๙/๐๕๓๔
สามเณรจักรพงษ์  ภูลี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระธีรพล ธนิสฺสโร ละผิว

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดรัตนวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระปรัชญา ปภาโส ศิลาเลิศ

๑๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดรัตนวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๕๓๗
สามเณรพีรพงษ์  ศรีหอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดรัตนวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๕๓๘
พระทรงศ้กดิ

์

ปฺาทีโป ปริยันเต

๑๕/๐๖/๒๕๐๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๔

ศรีมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๕๓๙
พระสุบิน สุเมธี คำอินทร์

๒๙/๐๙/๒๕๓๔
๕/๐๒/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระสาคร ถิรธมฺโม มีชัย

๓๑/๓/๒๕๒๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สง่าสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๕๔๑
พระจักกริช โสภณคุโณ แก้วประเสริฐ

๓๐/๗/๒๕๓๑ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สง่าสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๕๔๒
พระประทีป ขนฺติธมฺโม ปะมัตถะ

๑๖/๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สง่าสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๕๔๓
พระสุเมธ ธีรปฺโ คำมูลตรี

๑๖/๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สง่าสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๕๔๔
พระพิพัฒน์ ปฺาวุฑฺโฒ วิเศษดี

๑๖/๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สง่าสามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๕๔๕
พระวินิจ มนาโป วิโค

๒๒/๒/๒๕๑๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โสมนัส  

มค ๔๑๕๙/๐๕๔๖
พระชาญชัย ปภาโส ชัยชาญรัมย์

๓/๑๒/๒๕๓๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โสมนัส  

มค ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระศราวุฒิ วุฒิธมฺโม ภูมินา

๓๐/๙/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โสมนัส  

มค ๔๑๕๙/๐๕๔๘
พระอภิสิทธิ

์

อภิสิทฺโธ ศรีลับศรี

๓๐/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โสมนัส  

มค ๔๑๕๙/๐๕๔๙
พระโชติวัฒน์ โชติวฑฺฒโน แก้วดก

๑๖/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โสมนัส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๖ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระสุภศักดิ

์

วิสุทฺธสาโร ทองสา
๙/๓/๒๕๐๘

๑๔/๘/๒๕๕๘

หนองแก  

มค ๔๑๕๙/๐๕๕๑
พระอานัตพงษ์ อริโย รินทะ

๑๖/๔/๒๕๓๘
๓/๕/๒๕๕๙

หนองแก  

มค ๔๑๕๙/๐๕๕๒
พระพีรวัฒน์ ถิรธมฺโม มะณีลา

๓/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

หนองแก  

มค ๔๑๕๙/๐๕๕๓
พระวีรพล สุทฺธจิตฺโต สร้อยจิตร

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๕๔
สามเณรวุฒินันท์  ภาเจริญสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๕๕
สามเณรวิชนก  อนุสนธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๕๖
สามเณรอนุวัฒน์  ภูคำศักดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๕๗
สามเณรเกริกฤทธิ

์

 โยธาจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๕๘
สามเณรเกริกชัย  โยธาจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๕๙
สามเณรจักรตราวุธ  เสนาลาด

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๖๐
สามเณรกิตติ  แย้มศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๖๑
สามเณรกฤษฎา  ศรีขัดเค้า

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๖๒
สามเณรอาทิตย์  งอเหงียน

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๖๓
สามเณรไพรัตน์  เจริญรัมย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๖๔
สามเณรจิระศักดิ

์

 ลาชุม

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๖๕
สามเณรวัชรพล  วรรณพงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๖๖
สามเณรกิตติพันธ์  อ่อนเพลีย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๖๗
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิาโณ ผิวอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

๑๐/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๕๖๘
พระนฤพนธ์ นรินฺถโร วจิตขจี

๒๙/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

มค ๔๑๕๙/๐๕๖๙
พระสมควร สมจิตโต เหล่ากอเกษ

๒๘/๐๑/๒๕๓๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ดงเมืองน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระชานนต์ านวีโร ยังจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๒๓

๔/๖/๒๕๕๙
ดงเมืองน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๗๑
พระสำเริง ติกฺขวีโร จำปาทอง

๑๕/๑๑/๒๕๒๑
๑๖/๗/๒๕๕๙

ดงเมืองน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๕๗๒
พระสาคร เขมจิตโต ยานะ

๒๑/๑/๒๕๐๖
๕/๗/๒๕๕๗

ดอนกลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระสงวน วุฑฒิโก แก้วคำ

๓/๖/๒๔๘๔ ๓๑/๕/๒๕๕๘

ดอนกลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๗๔
พระจักรพงค์ จนฺทโชโต บุญสม

๑/๔/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๕๘

ดอนกลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๗๕
พระวีรฉัตร ภฑฺทโก ศรีภิรมย์

๔/๓/๒๕๓๖
๑๑/๑๐/๒๕๕๘

ดอนกลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๗๖
พระศรีไพร สิริสาโร ปะถานะ

๔/๖/๒๕๑๒
๒๒/๑๑/๒๕๕๘

ดอนกลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๗๗
พระวิทยา วิสุทโท ภูนุภา

๕/๗/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดอนกลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๗๘
สามเณรสัมฤทธิ

์

 ไชยมาต
๒/๓/๒๕๔๔

 นกเหาะ  

มค ๔๑๕๙/๐๕๗๙
สามเณรศราวุฒิ  กล้าหาญ

๒๓/๓/๒๕๔๔

 นกเหาะ  

มค ๔๑๕๙/๐๕๘๐
สามเณรวาทคร  หางนาค

๔/๑๒/๒๕๔๕

 นกเหาะ  

มค ๔๑๕๙/๐๕๘๑
สามเณรชูเกียรติ  กุลโต

๕/๑๐/๒๕๔๖

 นกเหาะ  

มค ๔๑๕๙/๐๕๘๒
พระฤทธิไกร มหิทฺธิโก ดอกไม้

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนรัง  

มค ๔๑๕๙/๐๕๘๓
พระศักดา กิตฺติพโล หนูพร

๓๐/๓/๒๕๑๙ ๑๐/๗/๒๕๕๘

โนนแห่  

มค ๔๑๕๙/๐๕๘๔
พระณัฐพงค์ สนฺตจิตโต ภูทอง

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๗

บุ่งง้าว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๗ / ๒๔

้
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่
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มค ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระพรมมา นาคกโร ภูนุภา

๕/๗/๒๔๙๐
๙/๑๒/๒๕๕๗

บุ่งง้าว  

มค ๔๑๕๙/๐๕๘๖
พระสิทธิ

์

ธมฺวโร ศรีวงสุข

๒๙/๖/๒๕๐๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บุ่งง้าว  

มค ๔๑๕๙/๐๕๘๗
พระจำลอง จกฺกวโร กุมไธสง

๑๑/๑/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บุ่งง้าว  

มค ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระอุดร ขนฺติวโร นามน้อย

๒๕/๑/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บุ่งง้าว  

มค ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระประยงค์ อุปสโม จันทะมาตย์

๒๑/๑/๒๕๑๖ ๑/๑๑/๒๕๕๔

ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระวัฒนชาติ สุวฑฺฒโน เดชมนตรี

๓/๔/๒๕๑๒ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระอาคม อคฺคธมฺโม ปริตาเน

๑๓/๖/๒๕๑๗ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๕๙๒
พระเอกวัฒน์ เอกวฑฺฒโน ปะกิพอ

๑๔/๑๒/๒๕๒๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๕๙๓
พระณรงศักดิ

์

นราธิโป ศรีวิพัฒน์

๒๑/๔/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๕๙๔
พระปริญญา ปริาโณ นนทะสี

๑/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๕๙๕
พระเมฆินทร์ รวิวํโส ลอยไธสง

๒๗/๙/๒๕๓๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๕๙๖
สามเณรธนวัฒน์  มลัยจันทร์

๒๒/๗/๒๕๔๓

 ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๕๙๗
สามเณรสยมภู  ปนะถา

๕/๔/๒๕๔๔
 ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๕๙๘
สามเณรอรรถณีย์  ชุมพลไกรษร

๑๘/๕/๒๕๔๖

 ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๕๙๙
สามเณรจักรพันธ์  ผานาค

๖/๘/๒๕๔๖
 ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๖๐๐
สามเณรสิทธิชัย  เหล่าพิสัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 ยางสีสุราช  

มค ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระนันธพงษ์ สุทธจิตโต โคตรสาร

๑๘/๕/๒๕๓๗ ๑๐/๘/๒๕๕๙

ศาลา  

มค ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระวรุทธ์ จารุธมฺโม ทัพวิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระณัฐกร กิตติวฺโณ จิตรสม

๒๒/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระบัลลังก์ สิริจนฺโท ไชยสงคราม

๑๗/๐๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระสุรวุธ านิสฺสโร ยุ่งทอง

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระพชรพงศ์ านจาโร ภาชะโน

๑๕/๐๓/๒๕๑๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระสุขสัน านวีโร บรรเทา

๕/๖/๒๕๒๙ ๕/๗/๒๕๕๘
หนองโดน  

มค ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระณัฐพงษ์ เตชปฺโ ไชยวงค์

๗/๙/๒๕๒๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หนองแปน  

มค ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระพัฒนพงษ์ วฒฺณวํโส แสงศิลา

๑๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

หนองหน่อง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระวิทวัส วชิราโน ทิพย์ธรรมมา

๑๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

หนองหน่อง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระสายยัณห์ หิตฺกโร คมวิเศษ

๓๐/๙/๒๕๐๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หัวช้าง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระตะวัน สุทฺธิาโณ พลคำมาก

๒๘/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เหล่าหมากคำ  

มค ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระอัครพงษ์ วราโณ เบ้าหัวดง

๑๕/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เหล่าหมากคำ  

มค ๔๑๕๙/๐๖๑๔
พระรณชัย ปภสฺสรจิตฺโต ไปปา

๐๗/๐๔/๒๕๓๔ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

กลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๑๕
พระนักรบ สีลเตโช ชูชาติ

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

กลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๑๖
พระศราวุฒิ สุขิโต สุวรรณธาดา

๐๙/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๑๗
สามเณรณัฐวุฒิ  ธรรมราช

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 กลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๑๘
สามเณรปฏิภาน  ไปปา

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

 กลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๑๙
สามเณรวุฒิชัย  วงษ์พันธรรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

 กลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๘ / ๒๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๕๙/๐๖๒๐
สามเณรอนุชา  จันทวะฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

 กลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๒๑
สามเณรสุริยา  คุ้มกุดลิง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 กลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๒๒
สามเณรอาลิศ  เจ๊ะอารง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 กลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๒๓
สามเณรวุฒิพงษ์  ศรีไหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๒๔
สามเณรณัฐกรณ์  ธรรมทอน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

 กลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๒๕
พระชัยยุทธ์ อุตฺตโม ศรีพวงเลิศ

๐๘/๐๓/๒๕๑๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

กู่มิถิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๖๒๖
พระวรพล อนุตฺตโร สามารถ

๑๒/๐๕/๒๕๐๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กู่มิถิลา  

มค ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระสุธรรม สุธมฺโม ศรีไชย

๑๗/๑๑/๒๕๐๐ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

กู่สนาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระเก่ง อคฺคธมฺโม แปนบ้าน

๐๔/๐๔/๒๕๑๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

กู่สนาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๒๙
พระประสิทธิ

์

จนฺทวงํโส พรมมงคล

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

กู่สนาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระสนัน

่

จนฺทโชโต ศรีชนะ

๒๖/๔/๒๕๐๐ ๑๐/๑๒/๒๕๕๗

แก่นเท่า  

มค ๔๑๕๙/๐๖๓๑
พระพรรศักดิ

์

ยติโก เสียงทองดา

่

๑๙/๐๓/๒๕๒๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

โคกสีนอก  

มค ๔๑๕๙/๐๖๓๒
พระพนม อนุตฺตโร วาตีบุญเรือง

๒๑/๑๐/๒๕๐๐ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

จอกขวาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๓๓
พระสนัน

่

ปยวาจโก มนตรี

๒๔/๐๘/๒๕๑๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

จันทราราม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระณัฐกฤษ เตชธโร หงษ์จันดา

๑๓/๐๒/๒๕๒๗ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

จำปาศรี  

มค ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระอนุชา จนฺทธมฺโม กุมชาติ

๑๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชาดน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระสมเพชร พลปฺุโ บุญมา

๑๑/๐๗/๒๕๐๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ดอนหัน  

มค ๔๑๕๙/๐๖๓๗
พระอนัน านุตฺตโร ดงประการ

๑๕/๑๐/๒๕๓๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ดอนหัน  

มค ๔๑๕๙/๐๖๓๘
พระโพธิ

์

ถาวโร ชาวแขก

๐๗/๐๖/๒๔๙๖ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

ทองหลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๓๙
พระภูพาน านิโย ปะมาคะเต

๐๓/๐๔/๒๕๑๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ทองหลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระสุชาติ สนฺติกโร มาปะเต

๐๙/๐๓/๒๕๓๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ทองหลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๔๑
พระธีระพล อนาลโย ปะโสทานัง

๒๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ทองหลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๔๒
พระเดชา นาถธมฺโม ปะมาคะเต

๑๖/๐๙/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ทองหลาง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๔๓
พระธนาธิษฐ์ จินฺตสาโร พันเดชา

๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

เทพศิริหนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๔๔
พระโฆษิต ชยธมฺโม ไชยเสริม

๓๐/๑๐/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เทพศิริหนองกุง  

มค ๔๑๕๙/๐๖๔๕
พระพนม อภินนฺโท คาบุตรดี

๒๔/๐๗/๒๕๑๑ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

นาฝาย  

มค ๔๑๕๙/๐๖๔๖
พระบวร วิสุทฺโธ จำไปรัตน์

๑๔/๐๑/๒๔๙๒ ๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โนนงิว

้

 

มค ๔๑๕๙/๐๖๔๗
พระยุวราช านวโร หาทองคำ

๐๔/๐๒/๒๕๑๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ประดู่ทรงธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๔๘
พระสุวพิชญ์ ปฺาธโร ปตโต

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ประดู่ทรงธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๔๙
พระศราวุฒิ สุปติฏิโต จิตแสง

๒๙/๐๗/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ประดู่ทรงธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระชัยพร านวโร งามเลิศ

๒๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ประดู่ทรงธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๕๑
พระสง่า ปริปุโณ อินปญชา

๐๔/๑๐/๒๕๑๖ ๐๔/๑๐/๒๕๕๘

พรมมาพัฒนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๕๒
พระบุญโฮม อภิาโณ ปาปอง

๑๖/๐๗/๒๔๘๓ ๑๔/๑๐/๒๕๓๔

โพธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระผัน ธมฺมธโร อันทะภูวงศ์

๐๙/๐๕/๒๔๘๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

โพธาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระสุนทร เมธิโก ชารีบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๑๘ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๙ / ๒๔

้
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มค ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระธนพล ธนปฺโ พึงพันธ์

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

แวงชัยวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระปรีดา อุทฺธิโชโต วุฒิโชติ

๑๗/๐๘/๒๕๑๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ศรีวิลัย  

มค ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระบุญเลิศ ปฺาคโม จิตตแสง

๐๔/๐๖/๒๔๙๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ศาลา  

มค ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระจารุวัฒน์ วิสุทธิาโณ ปานไธสง

๒๑/๐๓/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ศาลา  

มค ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระสากล าวโร ยะปะพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๑๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๒

สระแคน  

มค ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระวิสันต์ วรโท วราหุล

๐๑/๐๔/๒๕๒๔ ๐๑/๐๘/๒๕๕๕

สระแคน  

มค ๔๑๕๙/๐๖๖๑
พระวิทวัส ิตธมฺโม เตชะพล

๑๖/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

สระแคน  

มค ๔๑๕๙/๐๖๖๒
พระวุฒิไกร ปฺาวโร มะธิปไข

๑๙/๐๕/๒๕๒๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สระแคน  

มค ๔๑๕๙/๐๖๖๓
พระธีระศักดิ

์

เตชวโร นามเหลา

๒๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สระแคน  

มค ๔๑๕๙/๐๖๖๔
พระคำพอง ปภสฺสโร พาหัน

๒๗/๐๓/๒๕๑๒ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สระแคน  

มค ๔๑๕๙/๐๖๖๕
พระปรีชา สุลโภ ทะนาเวชย์

๑๘/๐๑/๒๕๐๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๐

สระบัว  

มค ๔๑๕๙/๐๖๖๖
พระมณฑล มหาภิโ ชุมสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สองห้องใต้  

มค ๔๑๕๙/๐๖๖๗
พระคมสัน จนฺทธมฺโม ปะมะพุตโต

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สันติวนาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๖๘
พระครูปลัดธีระพงษ์ จิตฺตทนฺโต สิทธิจันทร์

์

๑๗/๑๑/๒๕๒๙
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๕๙/๐๖๖๙
พระประพันธ์ โสภณสีโร ทองฉาย

๑๖/๐๓/๒๕๓๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระประจักษ์ านุตฺตโม นาพูล

๑๖/๐๕/๒๕๐๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๕๙/๐๖๗๑
พระสุรศักดิ

์

ติกฺขปฺโ ปะกินำหัง

๐๘/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๕๙/๐๖๗๒
พระสหเทพ ขนฺติวโร ดวงดี

๑๙/๐๑/๒๕๐๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๕๙/๐๖๗๓
พระนาย ปชฺโชโต ปทุมแสง

๐๘/๐๕/๒๕๑๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

หนองทุ่ม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๗๔
พระภูวนาจ อภินนฺโท โสตถิสุข

๒๘/๐๕/๒๕๓๕ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

หนองทุ่ม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๗๕
พระบุญจันทร์ เขมกาโม สุนนนาม

๑๐/๐๙/๒๔๙๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

หนองไฮ  

มค ๔๑๕๙/๐๖๗๖
พระไกรสร กมฺมสุทโธ ยางชุม

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองไฮ  

มค ๔๑๕๙/๐๖๗๗
พระทองสุข ผาสุโก วรรณแวงควง

๒๐/๐๔/๒๔๘๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๔

หัวงัว  

มค ๔๑๕๙/๐๖๗๘
พระนวพล นราสโภ สอนบาล

๖/๒/๒๕๓๘ ๓/๑/๒๕๕๙
ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๑๕๙/๐๖๗๙
สามเณรณัฐพล  บุญศรี

๘/๑/๒๕๔๕
 ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๑๕๙/๐๖๘๐
สามเณรพชรพงษ์  มูลลาด

๓/๒/๒๕๔๕
 ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๑๕๙/๐๖๘๑
สามเณรสิทธิโชค  โสภานะ

๔/๗/๒๕๔๕
 ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๑๕๙/๐๖๘๒
สามเณรรัตนพล  ศรีคุณไชย

๔/๕/๒๕๔๖
 ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๑๕๙/๐๖๘๓
พระอนันต์ สุภทฺโท แสนไสย

๒๔/๕/๒๕๐๖ ๑๙/๖/๒๕๕๘

เจริญผล  

มค ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระวีรยุทธ์ จนฺทโส นามวิชา

๑๙/๔/๒๕๒๙ ๒๑/๕/๒๕๕๙

เจริญผล  

มค ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระวิฑูรย์ าณวีโร นาทองบ่อ

๒๔/๑๑/๒๕๒๔
๒๖/๔/๒๕๕๘

ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๘๖
พระสมจิตร สมจิตฺโต คำนวนอินทร์

๒๗/๘/๒๕๑๔ ๑๘/๕/๒๕๕๙

ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๘๗
พระณัฏฐพัชร ภทฺธจาโร จำปาบุรี

๒๑/๕/๒๕๑๘ ๑๘/๕/๒๕๕๙

ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๘๘
พระเกรียงไกร ถาวโร วงดวงตา

๐๖/๐๘/๒๕๒๒

๗/๗/๒๕๕๙
ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๘๙
พระวิเศษ จนฺทปฺโ นารีจันทร์

๑/๒๕/๒๕๒๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ท่างาม  
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มค ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระสมรัตน์ รตฺตนวณฺโณ คงแสนคำ

๒/๑๕/๒๕๒๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๙๑
พระอนาวิน สุธมฺโม สิงห์สุธรรม

๓๐/๑๒/๒๕๓๐
๑๓/๗/๒๕๕๙

ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๙๒
พระชูเกียรติ ชนาสโก สุมาส

๐๓/๐๕/๒๕๓๓
๑๓/๗/๒๕๕๙

ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๙๓
พระชรินทร์ ชาคโร สิมรัมย์

๑๘/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๙๔
สามเณรภัทรกร  ไชยธิสาร

๔/๓/๒๕๔๓
 ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๙๕
สามเณรภูนานนท์  ไทยพอน

๑๗/๑/๒๕๔๖

 ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๙๖
สามเณรวรกรานต์  คำอาจ

๑๔/๔/๒๕๔๖

 ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๙๗
สามเณรอัษฎาวุธ  คำนวนอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

 ท่างาม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๙๘
พระเกรียงศักดิ

์

ปฺาวชิโร โททำ
๘/๖/๒๕๓๖ ๕/๑๑/๒๕๕๘

ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๖๙๙
พระธนคุณ สมจิตฺโต ศรีคันธรักษ์

๑๕/๘/๒๕๑๘ ๑๓/๑/๒๕๕๙

ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๗๐๐
พระณัฐวัช าณวีโร ไชยชาติ

๑๑/๙/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระน้อย านวุฑฺโฒ หงษ์วิชัย

๒/๑/๒๕๒๑ ๓/๕/๒๕๕๗
ท่าเสมา  

มค ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระสมจิต สมจิตฺโต อุทัยพิศ

๒๗/๗/๒๕๐๖ ๑๘/๔/๒๕๕๘

ท่าเสมา  

มค ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระวุฒิกร ปภาโส ชัยกองชา

๒๔/๑/๒๕๓๒ ๑๑/๖/๒๕๕๘

ท่าเสมา  

มค ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระเอกพล ปโมทิโต พลสิงห์

๒/๔/๒๕๑๑ ๒/๗/๒๕๕๑
ธัญญาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระกฤษณะ จิตตฺเมโท ภูผิวขำ

๗/๗/๒๕๒๑ ๓/๑/๒๕๕๙
ธัญญาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระวินัย ติสฺสโร ไชยทองดี

๑๓/๐๔/๒๕๒๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

นาควิชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระจักรพล กตปฺุโ วงศ์สุทัศน์

๑๖/๐๒/๒๕๑๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

นาควิชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๐๘
สามเณรธีรพงษ์  สีคำม่วม

๑๓/๓/๒๕๔๖

 บ้านโด  

มค ๔๑๕๙/๐๗๐๙
สามเณรจิราวุฒิ  ประทุมไชย

๔/๖/๒๕๔๖
 บ้านโด  

มค ๔๑๕๙/๐๗๑๐
พระประสิทธิ

์

จนฺทปฺโ อ่อนสี

๓๑/๑๐/๒๕๑๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

บูรพาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๗๑๑
สามเณรพิพัตพนธ์  ชูรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 บูรพาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๗๑๒
พระทองดี ปภากโร บุญเปลือง

้

๑๐/๕/๒๕๑๕
๒/๒/๒๕๕๘

ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๗๑๓
พระคำรณ คุณยุตฺโต พลเสน

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๑๙/๓/๒๕๕๙

ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๗๑๔
สามเณรศุภชัย  นิลเนตร

๒/๗/๒๕๔๕
 ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๑๕๙/๐๗๑๕
พระสมคิด ปยธมฺม

ปราสาทหินพิมาย
๑/๑๐/๒๔๙๙

๖/๙/๒๕๔๓
ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๕๙/๐๗๑๖
สามเณรพัฒธนพงษ์  วานิช

๑๐/๙/๒๕๔๕

 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๕๙/๐๗๑๗
สามเณรฐิติพงศ์  นอพิมาย

๘/๑/๒๕๔๘
 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๕๙/๐๗๑๘
สามเณรรัชชานนท์  ชุลีไธสง

๘/๔/๒๕๔๕
 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๕๙/๐๗๑๙
สามเณรปจิรัฐศิกาล  ดวงแก้ว

๒/๑๒/๒๕๔๖

 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๕๙/๐๗๒๐
สามเณรศิวกร  วงศ์มาตร์

๔/๓/๒๕๔๗
 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๕๙/๐๗๒๑
สามเณรณัฐวุฒิ  พลสิมมา

๓/๗/๒๕๔๖
 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๕๙/๐๗๒๒
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ยางเครือ
๕/๙/๒๕๔๕

 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๕๙/๐๗๒๓
พระกัน มหาลาโภ มะโนราช

๔/๑๒/๒๕๐๘ ๒๕/๔/๒๕๕๒

ปาบุปผาราม  

มค ๔๑๕๙/๐๗๒๔
พระเทพประทาน อิชินาโค กลำนาค

๒๖/๑/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปาบุปผาราม  
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มค ๔๑๕๙/๐๗๒๕
พระอุดม อธิปฺโ แก้วสีขาว

๑๐/๐๕/๒๕๐๑

๙/๘/๒๕๕๙
โพธิศรีบ้านลาด

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๗๒๖
พระพรชิต ปฺาวโร ภูสีนำ

๑๘/๐๖/๒๕๑๐
๑๗/๘/๒๕๕๙

โพธิศรีบ้านลาด

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๗๒๗
พระประเกณฑ์ จตฺตคุโณ ภูมีศรี

๒๔/๔/๒๕๑๑ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ภูดิน  

มค ๔๑๕๙/๐๗๒๘
พระวัชระ อทิวโร มังลา

๒๑/๖/๒๕๓๕
๑/๖/๒๕๕๙

ภูดิน  

มค ๔๑๕๙/๐๗๒๙
พระณัฐพล ปภสฺสโร วันสา

๑/๖/๒๕๓๖ ๑/๖/๒๕๕๙
ภูดิน  

มค ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระวีระพงษ์ ปฺาธโร ครองสี

๒๓/๐๒/๒๕๓๕ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระอิศราวุธ ปฺาวิชโย โสภาจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๓๒
พระนาวิน ธีรวิชโย แก้วภักดี

๓๐/๑๑/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๓๓
พระธนกันต์ ธนปฺโ กบแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๓๔
สามเณรสิทธิวัฒน์  ทำสุนา

๑๔/๔/๒๕๔๕

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๓๕
สามเณรพีรวัส  สุภา

๒/๗/๒๕๔๖
 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๓๖
สามเณรธวัชชัย  แสงภู่วงษ์

๖/๗/๒๕๔๖
 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๓๗
สามเณรธนโชติ  ทูเกาะพลุก

๕/๘/๒๕๔๖
 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๓๘
สามเณรปยรัตน์  อันชนะ

๑๙/๘/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๓๙
สามเณรชนะพล  มอบหมาย

๒๓/๙/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๔๐
สามเณรศรายุทธ  มาโยธา

๔/๑๑/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๔๑
สามเณรศักรินทร์  ผ่านภูมี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๔๒
สามเณรณภัทร  ภูยอด

๑/๑๒/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๔๓
สามเณรสุทธิศักดิ

์

 โสดาพัฒน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๔๔
สามเณรธนกร  มอบหมาย

๑๒/๑/๒๕๔๗

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๔๕
สามเณรเกษมสันต์  เวยรัมย์

๑๓/๓/๒๕๔๕

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๔๖
สามเณรมนัส  พรมชูวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๔๗
สามเณรศุภร  ศรีสุวรรณ

๙/๗/๒๕๔๖
 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๔๘
สามเณรพิเชษฐ์  โดษะนันทน์

๑๕/๑/๒๕๔๗

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๔๙
สามเณรกฤษฎากรณ์  เติมทอง

๑๙/๘/๒๕๔๕

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๕๐
สามเณรนิรวิทสิ

์

 ระยับศรี

๒๙/๙/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๕๑
สามเณรพงษ์เพชร  คำทอง

๙/๘/๒๕๔๖
 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๕๒
สามเณรนัตถพล  กันพินิช

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๕๓
สามเณรสุรศักดิ

์

 บุญพรหม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๕๔
สามเณรชัยณรงค์  ขวัญเมือง

๒๐/๔/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๕๕
สามเณรสุทธินันท์  นิมคำ

่

๒๗/๔/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๕๖
สามเณรปยะพัฒน์  โปบุญมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๕๗
สามเณรวิบูรณ์  ทิมแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๕๘
สามเณรวีรภัทร  ไม้หนองกอย

๑๕/๗/๒๕๔๖

 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๕๙
สามเณรวิวัฒน์  ขันจำป

๙/๔/๒๕๔๔
 มหาชัย  
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มค ๔๑๕๙/๐๗๖๐
สามเณรมงคลชัย  บรรเทาพิตร

๕/๔/๒๕๔๖
 มหาชัย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๖๑
พระรังสรรค์ ธีรธมฺโม พิมพ์โพธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๑๗
๑๒/๔/๒๕๕๙

เม่นใหญ่  

มค ๔๑๕๙/๐๗๖๒
สามเณรอุดมศักดิ

์

 นาคำ

๑๐/๙/๒๕๓๒

 เม่นใหญ่  

มค ๔๑๕๙/๐๗๖๓
สามเณรอภิลักษณ์  ยศสุนทร

๘/๙/๒๕๔๓
 เม่นใหญ่  

มค ๔๑๕๙/๐๗๖๔
สามเณรเมธา  ผิวผุย

๒/๘/๒๕๔๗
 เม่นใหญ่  

มค ๔๑๕๙/๐๗๖๕
พระวิบูลย์ ถาวโร รุดโถ

๙/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๕/๒๕๕๗

วัดใต้ดงน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๖๖
พระพนมพร กลฺยาณธมฺโม จันทะจิต

๑๒/๑๑/๒๕๒๒

๙/๕/๒๕๕๙
วัดใต้แวงน่าง  

มค ๔๑๕๙/๐๗๖๗
พระธนศักดิ

์

ธนปาโล แก้วกัลยา

๑๐/๑๒/๒๕๓๐
๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดเหนือดงน้อย  

มค ๔๑๕๙/๐๗๖๘
พระนิพิฐพนธ์ อธิปฺโ อุทัยแสน

๑/๕/๒๕๓๗ ๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดเหนือแวงน่าง  

มค ๔๑๕๙/๐๗๖๙
พระทิวากรณ์ อตสีโร อาจหาญ

๒๓/๙/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

มค ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระอัคครัช ปฺาสิริ ภักดีอาษา

๑๒/๕/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

มค ๔๑๕๙/๐๗๗๑
พระสอาด สาธโร เศษวงศ์

๑๐/๖/๒๕๐๑ ๒๒/๗/๒๕๕๘

ศรีเวฬุวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๗๗๒
พระสมยงค์ สมจิตโต ศรีบริบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๑๑
๒๒/๗/๒๕๕๘

ศรีเวฬุวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๗๗๓
พระชัยยา ทีปธมฺโม มะเลิศ

๑๖/๑๐/๒๕๑๙
๒๖/๗/๒๕๕๘

ศรีเวฬุวัน  

มค ๔๑๕๙/๐๗๗๔
พระบุญกอง ฌาณวโร โคตรนายูง

๑๔/๐๕/๒๕๐๒ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๗๗๕
พระหัสประชา สุทฺธิโก ลอยพิพาย

๐๔/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๑๕๙/๐๗๗๖
พระประจักษ์ ปสนฺโณ วิชัยคำจร

๙/๑๑/๒๕๓๔ ๑๓/๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๗๗๗
พระธีรพงษ์ ธีรวงฺโส จรบุรมณ์

๒๙/๙/๒๕๓๖ ๑๓/๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๑๕๙/๐๗๗๘
พระวัชระ เตชธมฺโฒ ภูเรียนคู่

๐๗/๐๒/๒๕๓๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

สามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๗๗๙
พระนพรัตน์ กิตติยาโณ ผิวขำ

๐๒/๐๖/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๗๘๐
สามเณรอนุรักษ์  พิลาแดง

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

 สามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๗๘๑
สามเณรศุภวิชญานนท์  เปการี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 สามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๗๘๒
สามเณรยุทธนา  ประเมินชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

 สามัคคี  

มค ๔๑๕๙/๐๗๘๓
สามเณรทัตพง  สว่างวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

 แสงสว่างบุ่งคล้า  

มค ๔๑๕๙/๐๗๘๔
พระเบญจพล ขนฺติพโล เชือภักดิดี

้ ์

๒๒/๑๒/๒๔๗๕
๑๘/๐๖/๒๕๐๒

อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๘๕
พระศุภษร วิปุโล บุญพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๒๕

๒/๔/๒๕๕๙
อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๘๖
พระวีระพล พลวีโร ทัพซ้าย

๒๙/๘/๒๕๐๒
๖/๖/๒๕๕๙

อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๘๗
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 อันนะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๘๘
สามเณรแสนไกร  จันทร์ปอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๘๙
สามเณรอนุชา  สุเสนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๙๐
สามเณรพงค์พัศ  ทับภูตา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๙๑
สามเณรวรายุทธ  ตะนัยแสน

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๙๒
สามเณรวิฐวัฒ  จันทร์เมือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๙๓
สามเณรชรินทร์  คำศรี

๔/๘/๒๕๔๑
 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๙๔
สามเณรภาณุเดช  สังฆะมณี

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

 อุทัยทิศ  
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มค ๔๑๕๙/๐๗๙๕
สามเณรนรากรณ์  กระแสโสม

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๙๖
พระเอกนรินทร์ สุมโณ มณีสาร

๔/๑๐/๒๕๐๖ ๑๕/๗/๒๕๕๒

บ้านห้วยแคน  

มค ๔๑๕๙/๐๗๙๗
พระวุฒิภัทร านสมฺปปนฺโน อัคลา

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

บ้านห้วยแคน  

มค ๔๑๕๙/๐๗๙๘
พระสุทธิ สุธีโร ถานันท์

๑/๑/๒๔๙๖ ๑๐/๑/๒๕๕๕

ปาวรกิจโสภณ  

มค ๔๑๕๙/๐๗๙๙
พระอุทิศ อติธมฺโม เทียมสระคู

๒๘/๒/๒๕๐๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาวรกิจโสภณ  

มค ๔๑๕๙/๐๘๐๐
พระพิษณุ อธิปฺโ สาลาด

๕/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๕/๒๕๕๙

เลิงแฝก  

มค ๔๑๕๙/๐๘๐๑
พระบุญชู กนฺตาโณ พลอาจ

๑/๔/๒๔๘๓ ๑/๕/๒๕๕๓
วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๑๕๙/๐๘๐๒
พระชเวง ปสนฺโน เจนการ

๒๐/๕/๒๕๑๕ ๓๑/๓/๒๕๕๖

วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๑๕๙/๐๘๐๓
พระประมง ปภากโร ราชนา

๑/๕/๒๕๐๕
๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๑๕๙/๐๘๐๔
พระมานพ ปยวณฺโณ พูลมะเริง

๑๔/๑/๒๕๑๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๑๕๙/๐๘๐๕
พระนภดล ฉนฺทสุโภ พันมาต

๔/๙/๒๕๑๗ ๒/๗/๒๕๔๖
ศรีอรุณ  

มค ๔๑๕๙/๐๘๐๖
พระวุฒิชัย ปภาโส ทองน้อย

๑๖/๕/๒๕๒๗ ๑๒/๒/๒๕๕๙

ศรีอรุณ  

มค ๔๑๕๙/๐๘๐๗
พระธีรวัฒน์ อินฺทปฺโ รังชตา

๕/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีอรุณ  

มค ๔๑๕๙/๐๘๐๘
พระรุ่งเพชร ติขวีโร ประกุลไร

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

สำโรง  

มค ๔๑๕๙/๐๘๐๙
พระนิเวศน์ นาถปฺโ วิจารณ์จิตร

๑๐/๕/๒๔๙๖
๕/๗/๒๕๕๙

โสกคลอง  

มค ๔๑๕๙/๐๘๑๐
พระวรนาจ วรปฺโ วิชาศรี

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๙
โสกคลอง  

มค ๔๑๕๙/๐๘๑๑
พระไพรวัลย์ อคฺควํโส นามวงษ์

๓๐/๙/๒๕๒๕
๒/๑/๒๕๕๙

หนองแสง  

มค ๔๑๕๙/๐๘๑๒
พระจ่อย ปวรธมฺโม อ่อนพิมพ์

๙/๑๐/๒๕๑๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘

หนองแหน  

มค ๔๑๕๙/๐๘๑๓
พระพินิจ ปฺาวชิโร บุญมี

๓๐/๗/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

หนองแหน  

มค ๔๑๕๙/๐๘๑๔
พระอดิศร กนฺตวีโร สารภี

๒๓/๑๒/๒๕๓๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

หนองแหน  

มค ๔๑๕๙/๐๘๑๕
พระไสว สุขิโต กันพล

๒๑/๓/๒๔๙๐ ๑๙/๗/๒๕๕๙

หนองแหน  

มค ๔๑๕๙/๐๘๑๖
สามเณรสุขสวัสดิ

์

 จันทร์สด

๒๓/๔/๒๕๔๔

 หัวช้าง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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