
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑,๙๔๙ รูป ขาดสอบ ๒๙๒ รูป คงสอบ ๑,๖๕๗ รูป สอบได้ ๑,๒๑๘ รูป สอบตก ๔๓๙ รูป (๗๓.๕๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระพรศักดิ

์

วิสุทฺโธ พรหมโยธา

๐๕/๐๑/๒๕๑๕ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรสหชัย  แสนขวา

๑๗/๐๔/๒๕๓๘

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรเทวฤทธิ

์

 จันขาว

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรพิสิษฐ์  วรรณทวี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรภูมินทร์  แสนสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรธีรวัตร  ปุตโส

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรธราดร  ลาดหนองขุ่น

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรนิธิกร  มูลศรีนวล

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรภูริพัฒน์  ฉัตรจอหอ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรจิตประมล  ดอนถวิล

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระเอกฉัตร อภิปุณฺโณ อันทะไชย

๑๙/๐๖/๒๕๒๒ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระสันติ โชติวโร จำปางาม

๒๕/๐๙/๒๕๐๕ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระบุญช่วย ปฺุกาโม ชนะพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๐๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระวีระยุทธ สิริธมฺโม สุเลิศ

๒๘/๐๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระธยา โชติธมฺโม นามนาค

๒๐/๑๒/๒๕๐๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรอวัษฎา  วงค์แดง

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระอภัย อนงฺคโณ เอือการ

้

๐๓/๑๒/๒๔๘๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕

บ้านอ้น  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระเพชรสกุล วชิรปฺโ พลสันต์

๐๒/๐๑/๒๕๒๗ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

บ้านอ้น  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระทินกร วิมโล สร้อยเพชร

๐๓/๐๑/๒๕๓๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

บ้านอ้น  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระภาณุพงษ์ ปฺาธโร สายสมบูรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๓๐ ๐๘/๑๐/๒๕๕๘

บ้านอ้น  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระพรเทพ รกฺขิโต ศรีใส

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๘/๒๕๕๙

บ้านอ้น  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรศุภชัย  วาหะมงคล

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

 บ้านอ้น  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรอุดมพงศ์  เจริญถนอม

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรพีรพล  แสงจันดา

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

 บูรพาภิราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรธนากร  หอมเย็น

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรศักดาวิชญ์  ลาภบุญเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรธีระศักดิ

์

 ไชยเสนา

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสุธาวี  พระสว่าง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรอณุชา  แซมโพธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรสุรพัศ  สุจารี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรศิริศักดิ

์

 พลเยียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรศรชัย  วงค์เจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรอรรคเดช  ศรีคร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรพงษ์พล  ประเสริฐสังข์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรโกมินทร์  ธรรมปทม์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรธนากร  พิมพ์เงิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรสรวิชญ์  บุตรชน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรศราวุธ  หนูมาน้อย

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอมรเทพ  เชียงกา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรกฤษดา  กล้าหาญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรศุภณัฐ  เพชรนาวาส

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรคำภีร์  ศรีวันดี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรอัยพักตร์  ศรีวันดี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรพีรพงษ์  พันธ์ศักดา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรภาณุเดช  พุ่มทองคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรธรรมรงค์  กมินโรจน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรอัครา  ฉันวิจิตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรขุนเดช  ผิวเหลือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธนวัฒน์  สอนสี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรณัฐพล  บุตรรัศมี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระบัวพันธ์ ชยวุฑฺโฒ สวัสดี

๒๐/๑๑/๒๕๑๐ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๕๒
พระรุ่งโรจน์ อตฺตเปโม วงษ์ศร

๒๔/๐๒/๒๕๑๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรณัฐชนนท์  ทุมรินทร์

๑๑/๐๒/๒๕๓๘

 เวฬุวัน  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระวิเชียร ธมฺมโชโต นาสมทรง

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๑๔/๐๕/๒๕๓๖

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระหนูเทน กตฺปุโ บุญวิเศษ

๐๗/๐๙/๒๔๗๙ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระอุไร ปภสฺสโร วินสา

๐๒/๐๓/๒๕๐๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระภานุเดช ปภาโส แสนบุญ

๒๓/๐๔/๒๕๒๔ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระสุวัฒน์ จนฺทสาโร จันทร์เสถียร

๐๒/๑๑/๒๕๑๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระภากรณ์ ภทฺทรธมฺโม พรหมเกตุ

๑๔/๐๙/๒๔๘๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

สระทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระสมหมาย ิตธมฺโม ทองคณิต

๑๔/๐๖/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระเกียรติศักดิ

์

ปริาโณ เวียงวิเศษ

๒๕/๐๗/๒๕๓๔ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระธนากร อินฺทวณฺโณ พิมพะนิตย์

๖/๑/๒๕๑๗ ๒/๖/๒๕๕๘
สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระบัญชา ถาวโร กระทุ่มนอก

๐๑/๑๐/๒๕๒๖ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระธนาดล อรุโณ สุดประเสริฐ

๑/๗/๒๕๒๗ ๖/๑๒/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระกิตติ ปภสฺสโร สุขโต

๐๗/๐๙/๒๕๑๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระชัชวาล านสมฺปนฺโน ทองปลิว

๒๗/๐๘/๒๕๓๒ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระอุดมศักดิ

์

จกรฺธมฺโม มาตย์วิเศษ

๐๘/๐๕/๒๕๓๓ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระเชษฐา ปภาโส โสภา

๐๙/๐๗/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระอดิศักดิ

์

านิสฺสโร รัตนาเกียรติ

๒๓/๐๕/๒๕๒๒ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระพีรวัส เตชปฺโ ไชยนิจ

๑๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระธานินทร์ กิตติสาโร จันทะชำนิ

๑๔/๐๓/๒๕๒๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระนเรศ จนฺทสาโร สีหามาตย์

๒๔/๐๖/๒๕๑๒ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระชาญณรงค์ อานนฺโท สุริยะ

๒๘/๐๕/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระน้อย จนฺทสโร อารีเอือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระพีรยุทธ ยโสธโร สุ่มมาตย์

๑๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระอริยะชัย สุจิตโต กลินจันทร์

่

๒๑/๐๔/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระธวัชชัย มหาวีโร จันทร์งาม

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระวสันต์ ขนฺติธโร ต้นจารย์

๒/๘/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระธีรนัย ถาวโร เพ็ชรแสน

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

กิตติปฺโ จันทร์นงค์

๐๖/๐๖/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระอมร อมโร ศรีนา

๒๖/๐๙/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระเอกพันธ์ อมโร พาลี

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรชัยณรงค์  ศรีโซ้ง

๒๐/๐๘/๒๕๔๐

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรณรงค์  ปดชาศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๐

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรนพดล  ทะเจริญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรรัชชานนท์  คูณสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรวิษณุ  สายทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรธนบดี  ภาชนะวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรอภิโชค  ภูเพ็งใจ

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรมงคลชัย  อินทร์เคน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรอนุชาติ  ฉายาทับ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรอโนชา  ผักมาลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรวรพันธุ์  ขันสุวรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรภัทรพล  กุลมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

 สระทอง  
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รอ ๔๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรภัสฎา  มูระคา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรอภิวัฒน์  หลงพลอยนัด

๒๙/๑/๒๕๔๗

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรอธิศ  หงษ์สีทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

 สระทอง  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระธนพล ปยธมฺโม สุขดี

๒๔/๗/๒๕๑๘ ๑๒/๑/๒๕๕๗

ธาตุ  

รอ ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระบุญส่ง อตฺตคุตฺโต บรรเทา

๑๑/๑/๒๕๒๘ ๑๗/๕/๒๕๕๙

ธาตุ  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรอัจฉริยะ  ดีปญญา

๑๕/๘/๒๕๔๖

 ธาตุ  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรสมศักดิ

์

 ขอดคำ

๒๗/๙/๒๕๔๖

 ธาตุ  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ทนันไชย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 ธาตุ  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรอาณัฐ  ดาสาลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 ธาตุ  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรกิตติภพ  มุมกลาง

๒๔/๙/๒๕๔๗

 ธาตุ  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรณัฐพงษ์  สังฆะนวิ

๓๑/๑/๒๕๔๙

 ธาตุ  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระสุบรรณ์ กลฺยาโณ สุกใส

๘/๘/๒๔๙๗ ๒๗/๒/๒๕๔๒

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระวันดี ชาตเมธี สุวรรณน้อย

๑๗/๕/๒๕๓๑

๘/๗/๒๕๕๐
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระสุขสรรณ์ าณวุฑฺโฒ พลวิเศษ

๑๓/๕/๒๕๑๖ ๑๖/๗/๒๕๕๐

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระวิลม สุนฺทโร แคนดา

๑๘/๒/๒๕๐๙ ๑๓/๖/๒๕๕๕

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระชลธาร สิริปฺโ หงโสดา

๗/๒/๒๕๒๙ ๘/๒/๒๕๕๖
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๑๑
พระผ่าน วิสารโท มหาอุต

๖/๔/๒๔๙๒ ๒๗/๗/๒๕๕๖

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระสมหมาย มหาปฺโ ภูสุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๐๘
๑๓/๓/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระอัสนัย จนฺทสาโร นิตย์กระโทก

๒๕/๐๖/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๕๗
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระวาน ปฺาวโร หม่องตัง

้

๑๓/๐๓/๒๕๐๙
๑๕/๗/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระปยวัชร ปริปุณฺโณ อุปเนตร

๐๒/๐๑/๒๕๓๓
๒๘/๗/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระณัฐวุฒิ สีลเตโช บัตรพรมมา

๐๘/๐๙/๒๕๓๓
๒๘/๗/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระสถาพร จนฺทสาโร ทองสุทธิ

๐๖/๑๑/๒๕๓๓
๒๘/๗/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๑๘
พระมงคล ธมฺมปฺโ มุขศรี

๑๗/๐๒/๒๕๓๕
๒๘/๗/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระจำลอง สุปภาโส ไชยทอง

๔/๕/๒๕๒๑
๑๐/๑๒/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระประดิษฐ์ อนาลโย เชือทองดี

้

๒๐/๐๖/๒๔๙๘

๕/๓/๒๕๕๘
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๒๑
พระบุญประครอง โฆสธมฺโม นามมา

๘/๖/๒๕๑๓ ๙/๕/๒๕๕๘
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระวีระชัย อกิฺจโน พรมสุข

๑๑/๗/๒๕๓๗
๙/๕/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๒๓
พระบุญหนา ิตปฺโ ใจดี

๒๑/๑๑/๒๕๑๖

๑๐/๖/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๒๔
พระอรัญ อภิปฺุโ นามสว่าง

๒๘/๕/๒๕๑๕ ๑๙/๖/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๒๕
พระพิชัย วิธุโร พลีรุขชาติ

๒๕/๙/๒๕๑๒ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๒๖
พระวิทธวัฒน์ อาภสฺสโร สิบหว้า

๐๕/๐๔/๒๕๓๓
๒๖/๗/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระประทีป ธีรธมฺโม จันทร์โสภา

๐๕/๐๗/๒๕๓๓
๒๖/๗/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระชิราวุธ ิตวตฺโต มังคัง

่ ่

๙/๕/๒๕๓๓ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระกำพล ปฺาธโร สุ่ยหล้า

๑/๑/๒๕๒๔ ๓๐/๗/๒๕๕๘

ปายาง  
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รอ ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระอนุรักษ์ ปภสฺสโร ชาวงษ์

๑๙/๗/๒๕๓๓ ๕/๑๑/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระชาญชัย ชยานนฺโท จำปาจันทร์

๒๙/๘/๒๕๓๘ ๕/๑๑/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระกิตติพศ สิริวุฑโฒ พรมตโก

๑๘/๑๐/๒๕๓๔ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระณัชพล วราโภ ชมทอง

๒๖/๑๒/๒๕๒๕

๒๐/๒/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๓๔
พระปยะนนท์ อินฺทปฺโ อาษา

๐๙/๐๗/๒๕๓๘
๑๒/๓/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระธนโชติ เตชวโร ศรีกู่กา

๑๙/๘/๒๕๓๘ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระพงษ์ศิริกุล โชติโย ทองดี

๒๘/๐๘/๒๕๓๑
๒๑/๓/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระล้วน กตปุโ สุขจันทา

๑๒/๘/๒๕๐๖
๒/๔/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระต้นตระกาล สิริจนฺโท ภูนะ

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

๒/๔/๒๕๕๙
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระวีรพงษ์ อภินนฺโท บัวลอย

๐๘/๐๙/๒๕๓๔

๓/๔/๒๕๕๙
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระสังเวียน ปฺุาโณ มุ่งหมาย

๙/๓/๒๕๑๒ ๔/๔/๒๕๕๙
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระสุพรม สิริปฺโ บุญสิทธิ

์

๙/๒/๒๕๑๖ ๔/๔/๒๕๕๙
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระวัชรินทร์ คมฺภีรปฺโ โตจวง

๒๗/๑๑/๒๕๓๗
๑๓/๔/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระคำหมืน

่

จารุธมฺโม ศรีบุญ

๑๖/๐๗/๒๕๒๘

๗/๕/๒๕๕๙
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระไตรรัตน์ อธิรตฺโน แก้วกู่

๗/๑๑/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระนภา ปภากโร สุโพธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๓๖

๘/๕/๒๕๕๙
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระสุนทร สุนฺทโร เพ็งสว่าง

๑๕/๑๐/๒๕๓๖
๑๔/๕/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระธีรนันท์ ธีราโณ เจนไชย

๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระเส็ง ปสนฺโน ยานบุญ

๒๐/๒/๒๔๙๗
๖/๖/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระไชยยันต์ ธมฺมปฺโ อุตตโชติ

๒๑/๗/๒๕๓๓ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระชาญวุฒิ จารุธมฺโม ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๓๗
๑๖/๖/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระวิสุทธิเกียรติ นรินฺโท ศรีวงษ์กลาง

๑๕/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระสมปอง ธมฺมทินฺโน จันศรีวรี

๗/๖/๒๕๒๑ ๒๒/๖/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระชัยรัตน์ โชติโก สังขวิมุติ

๑๕/๙/๒๕๒๔
๓/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระวินัย ธมฺมทีโป บรรดาศักดิ

์

๔/๓/๒๕๓๒ ๓/๗/๒๕๕๙
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระกันตพิชญ์ สุทฺธาโณ อยู่ประไพ

๒๖/๓/๒๕๑๙
๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระอโนชา อธิปฺปสนฺโน จ่าฮึม

๒๘/๑/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระธวัชชัย อิทฺธิาโณ สิทธิจันเสน

๔/๑๐/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระอัษฎายุทธ าณสทฺโท ศรีทะวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระแสงสุรี ทีปกโร แข่งขัน

๕/๓/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระสิทธิพงษ์ วิสุทฺธาโณ เพ็งพินิจ

๑๗/๘/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระคมสันต์ สจฺจวโร สุตะโท

๑๑/๐๒/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระผดุงเกียรติ ปุณฺณโก คำวงษา

๒๗/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระนพวงษ์ อมโร สีเฮียง

๒๗/๐๘/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระปยะณัฐ สิริสาโร ไกรวงษ์

๒๘/๘/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปายาง  
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รอ ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระสุทัศน์ พรหฺมวณฺโณ ไชยอุดม

๐๒/๑๑/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระกิตติพันธ์ สิริธมฺโม นำมนต์ดี

๐๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระนราธิป กนฺตสาโร นามเมือง

๒๐/๐๕/๒๕๓๙
๑๓/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระกิตติพงษ์ ฉนฺทาโณ ขนเปยม

๒/๑๐/๒๕๒๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระสมคิด อตฺตสาโร พรมดี

๒๘/๑๐/๒๕๒๗
๑๔/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระประถม ชาคโร พาณิชย์ดี

๓๐/๖/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระคุณาวัฒน์ ปภสฺสโร จันทร์เสน

๒๕/๓/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระธีระพงษ์ านวีโร สารพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระจันดี ขนฺติโก เหลาเกิมหุ่ง

้

๓๐/๖/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระสุเทพ โฆสธมฺโม ช่างถม

๐๒/๐๙/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระจักรกฤษ กิตติสาโร เจียมใบ

๒๔/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระอนันธวัตร ยโสธโร ศรีชาฎา

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระพลวัฒน์ อานนฺโท สุดาปน

๑/๙/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระสมพงษ์ ปภสฺสโร วงษ์หาร

๑๕/๑/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระสุดใจ โกวิโท เดชโคตร

๑๔/๓/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระอนุสรณ์ ธมฺมวโร จันดำ

๑๘/๑๑/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระธวิทย์ จิตฺตทนฺโต จันดาหงษ์

๒๒/๕/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระระวี กนฺตสีโล ศรีฮาด

๒/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระทินกร อคฺคธมฺโม สิงห์ทองห้าว

๑๑/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๘๔
พระธนพล ปฺาวโร ทองมาน

๒๐/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระพรพิเชษฐ์ ภตธมฺโม โพธิหมุด

์

๑/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระวันชัย อนุตฺตโร นามัง

๒๑/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระนัฐพล ณฏิกาโณ ลุยตัน

๒๑/๐๖/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระสุรเดช ปภาโส ศรีพยัพ

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๘๙
พระชูเกียรติ อภิชฺชวโน ศรีนนท์

๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระณัฐวุฒิ สุวณฺโณ วรรณคำ

๔/๔/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๙๑
พระสามารถ อุตทโย บุตรเนตร

๖/๑๐/๒๕๒๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรจรูญ  อภัยศรี

๕/๙/๒๕๒๑
 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๙๓
สามเณรธนภัทร  พันธุเกตุ

๙/๑๒/๒๕๔๖

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรอัษฎาวุธ  พลอาสา

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรพิพัฒน์  ช่างถม

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๙๖
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ก้านจักร

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๙๗
สามเณรวุฒิชัย  แก้วอุทัศน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๙๘
สามเณรวิรากร  ทำรักษา

๘/๑๑/๒๕๔๑

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรสุทิน  นายอดดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 ปายาง  
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รอ ๔๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรสมพร  สีส่อง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรภัทรพล  ภาระบาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรวรวัฒน์  จันนิติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรสุวิทย์  ผามอินทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรศุภชัย  ผามอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรวิศิษฏ์  นาคุณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

 ปายาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระมนูญ จารุธมฺโม มีเทียน

๐๒/๐๒/๒๕๒๙

๕/๒/๒๕๕๙
ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระจตุพล ขนฺติโก อาจหาญ

๐๔/๐๘/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระบุญจันทร์ ขนฺติโก หลอดทอง

๐๙/๐๘/๒๔๙๐ ๒๕/๐๔/๒๕๓๔

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระสุวรรณ ปฺาธโร ปญญาคุณ

๑๑/๑๐/๒๕๑๕ ๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระวิทูล ขนฺติพโล เพ็งพล

๐๑/๑๑/๒๕๑๐ ๐๑/๐๗/๒๕๔๗

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระพงษ์พันธ์ สิริธมฺโม ทองสุทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๒๖
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระประสาท ปสาทจิตฺโต จันทร์เหลือง

๑๐/๐๖/๒๔๙๖ ๐๑/๑๐/๒๕๕๐

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระจิระศักดิ

์

ปยสีโล พืชสิงห์

๐๓/๐๖/๒๕๒๘ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระสุพล รตนโชโต วงษ์เวียง

๒๕/๑๐/๒๕๑๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระอาณาเขตรัสมี ธมฺมรโต แสงภารา

๙/๑๐/๒๕๑๓ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระวิทูรณ์ วิมโล สดศรี

๒๒/๐๗/๒๕๒๖ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระวิจิตร วิจาโร สีลาดเลา

๐๘/๐๖/๒๔๙๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระอุทิศ อภิปุณโณ เทพธานี

๐๗/๐๔/๒๕๓๔ ๐๗/๑๐/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระนพรัตน์ านวโร วงศ์อินตา

๐๓/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๑๐/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระอภิรักษ์ อนุตฺตโร วงศ์คำ

๐๘/๐๕/๒๕๓๗ ๐๗/๑๐/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระธีรวัฒน์ มหาปฺโ อินทะไชย์

๑๒/๐๕/๒๕๓๗ ๐๗/๑๐/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระปญญา สิริธมฺโม พรมสา

๒๖/๐๗/๒๕๓๗ ๐๗/๑๐/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระสอน สีลชโย ศรีลาชัย

๒๗/๐๗/๒๔๙๒ ๒๗/๑๐/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระคมสันต์ ปฺาธโร อุทธิสินธุ์

๒๒/๐๒/๒๔๘๘ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระสุริย์ ธมฺมิโก สืบสำราญ

๒๖/๐๙/๒๔๘๙ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระบุญจันทร์ ปฺาวโร วิเชียร

๐๑/๐๔/๒๔๙๒
๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระวาทิน วรธมฺโม นากุมา

๒๙/๑๑/๒๕๓๒ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระกิตติพงษ์ กิตฺติสาโร วงศ์อามาตย์

๐๘/๐๔/๒๕๓๔ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระสมัย จนฺทวํโส ไกรดำ

๒๖/๐๙/๒๕๑๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระเคน เตชปฺโ พืชสิงห์

๐๑/๐๕/๒๔๙๑ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๓๑
พระเสาร์ เตชปฺโ ชายศรี

๒๙/๐๙/๒๕๑๖ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระสมจิต นิลวณฺโณ นุชิต

๑๗/๐๒/๒๕๑๖ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๓๓
พระศิวณัติ กตธมฺโม พรมลุน

๑๗/๐๔/๒๕๓๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๓๔
พระบุญสี ปฺุวโร เทียมทะนงค์

๒๗/๐๓/๒๕๑๕ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๓๖
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รอ ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระบุญเพชร วชิรปฺโ สุขภพฤทัย

๐๘/๑๐/๒๕๐๐ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระศรัญู ขนฺติธมฺโม ข่าขันมะลี

๒๗/๑๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระพิมพ์ ขนฺติโก แผ่นทอง

๐๑/๑๐/๒๔๙๐ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๓๘
พระสมร สมาจาโร จุมพล

๐๙/๐๖/๒๕๑๓ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระถวิล โชติาโณ เหง้าชัยภูมิ

๐๓/๐๔/๒๕๑๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระสิริชัย สิริชโย แก้วบุดดี

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระอนุวัตร อภิปุณโณ เมฆแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๓๑ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระสังเวียน สํวโร สืบสำราญ

๑๑/๐๓/๒๔๙๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระสุดใจ อาสโภ มาทะวงค์

๒๑/๙/๒๔๘๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๔๔
พระศตวรรษ สิริภทฺโท พุดสีเสน

๑๓/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระจุฬา อภินนฺโท แสงตา

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระณัฐพงษ์ ณฏิโก วงษ์มา

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระธนพัทธ ธมฺมวโร กระเช่าทอง

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระธีรวุฒิ สุขิโต สีดาแอด

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระเพชร ปภาโส จันทร์แดง

๒๗/๐๖/๒๕๐๐ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระสมบัติ รตนวณฺโณ สมุทร์ศรี

๐๑/๐๑/๒๕๑๐ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระวิชิต วิจาโร สิทธิกุล

๒๓/๐๖/๒๕๒๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระอดิศักดิ

์

ปริปุณฺโณ พันเสนา

๑๔/๐๗/๒๕๐๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระสมศักดิ

์

กตสาโร ปาดวงดี

๑๙/๑๒/๒๕๒๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๕๔
พระวินัย โชติธมฺโม ไชยเกตุ

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระลำ กตทีโป พลหว้า

๐๑/๐๑/๒๔๘๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระนิกรณ์ นรินโท จันปญญา

๐๘/๐๖/๒๕๐๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระสุนทร สิริภทฺโท อุทธิสินธ์

๐๗/๐๗/๒๕๐๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๕๘
พระกัมปนาท สีหนนฺโท สนันเอือ

่ ้

๓๑/๑๐/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระเนวิน อธิปฺุโ สิงห์ทองห้าว

๐๖/๐๗/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๖๐
พระนิรันดร์ ปฺาทีโป บุญตรี

๐๗/๐๙/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระพลากร วิจิตโต ศักดิศรีเท้า

์

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระชาติพันธ์ สีลสาโร บุญประเสริฐ

๒๙/๑๐/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๖๓
พระเอกพล สุภโร ไชยกรุง

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระบุญมา ปฺุวโร ข่าขันมะลี

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระจตุพร ปภสฺสโร เพชรไพทูลย์

๓๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระสมชาย กิตฺติปาโล ปะพะลา

๐๔/๐๘/๒๔๙๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระวินนา พุทฺธวิริโย พันธุ์เกตุ

๐๓/๐๘/๒๕๑๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระจักรกฤษ จกฺกวโร ปริโต

๑๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระอธิวัฒน์ อธิปฺโ พรเพชร

๐๑/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๓๖

้
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รอ ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระนพพงษ์ จรณธมฺโม พิมเพียง

๐๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระบุญถึง ปยธมฺโม สมเพชร

๐๙/๑๐/๒๕๐๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระอาศิษฐ์ อาภสฺโร สิมโม

๑๐/๐๕/๒๕๐๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระสมชาย ชุติปฺโ สีหานาม

๑๗/๑๐/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระกรกช กิตฺติสาโร มูลมณี

๐๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระจตุรพร จกฺกธมฺโม ปนาเต

๒๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระรัชชานนท์ ธมฺมานนฺโท ไชยสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระสดใส โอภาโส สารเสนา

๓๑/๐๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระทศพล ทสฺสนีโย อุทุม

๑๔/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระอัดรพล ิตฺคุโณ น้อยใย

๒๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระธีระพันธ์ ิตธมฺโม มาตร์วิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๒๕
๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระนที นนฺทธมฺโม อุ่นจังหาร

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๘๒
สามเณรจตุพร  โทนหงส์ษา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๘๓
สามเณรนลทวัท  บรรจง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๘๔
สามเณรสรสิทธิ

์

 เหนือโท

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

 วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระบำรุง ปริปุณฺโณ สีขันธ์

๒๐/๐๓/๒๔๙๗ ๐๙/๐๖/๒๕๔๙

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระชารี อนุตฺตโร วังสนาม

๒๖/๐๘/๒๕๐๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระมนตรี อาภากโร โพธิสาร

๐๙/๐๕/๒๕๒๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระสมคิด สิริมงฺคโล ศรีมงคล

๑๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระสมเกียรติ สาทโร งามเถือน

่

๑๗/๑๐/๒๕๑๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระสมใจ นภโส พรพัฒน์

๒๓/๐๓/๒๕๒๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระสิทธิชัย ฉนฺทกโร ปราบนอก

๓๑/๐๓/๒๕๓๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระอลงกต อลงฺกโต จตุเทน

๒๙/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระไฮ ปทุมสีโล ทุมนอก

๑๖/๐๓/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๙๔
สามเณรสุพรรณ  บุญกัญญา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๙๕
สามเณรเลิศศักดิ

์

 บุรมาตย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๙๖
สามเณรศิริศักดิ

์

 ขันโย

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๙๗
สามเณรชัยวุฒิ  ศรีสมบัติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๙๘
สามเณรวีระศักดิ

์

 แก้วมัดเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๒๙๙
สามเณรภัทรพล  วนกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรบุญประเสริฐ  แสวงศีล

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระเพทาย เตชวโร เทศสิงห์

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๓/๒๕๕๔

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระสฤษดิ

์

ิตธมฺโม ดิษเจริญ

๒๑/๐๙/๒๕๐๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๔

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระสราญ ธีรปฺโ วงศรีเทพ

๑๑/๑๑/๒๔๘๙ ๑๑/๐๒/๒๕๕๕

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระปน โฆสธมฺโม แน่นอุดร

๑๐/๐๖/๒๔๘๙ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

ราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙ / ๓๖

้
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รอ ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระอดุลย์ ยติโก เจริญเขต

๑๒/๐๓/๒๕๒๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระเดชชาติ จนฺทธมฺโม ไชยเดช

๒๐/๐๙/๒๕๒๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระสุวัฒน์ ธมฺมวโร สาระนันท์

๑๓/๐๙/๒๕๑๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระนิคม ธมฺมิโก บุญแจ่ม

๐๓/๐๕/๒๕๒๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระทวีศักดิ

์

ิตปฺุโ อินทร์สำราญ

๒๒/๐๙/๒๕๒๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระพงษ์ศักดิ

์

านวีโร อันทะราศรี

๐๗/๐๕/๒๕๒๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระสุทิน อภิวณฺโณ คำแหงพล

๐๒/๐๒/๒๔๙๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระคมสันต์ คุตฺตวํโส แน่นอุดร

๐๒/๐๗/๒๕๓๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระกวีชัย ขนฺติสาโร ปนพิภพ

๑๕/๐๘/๒๕๒๐ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระวิสูตร สุธมฺโม เทพชมภู

๑๕/๐๓/๒๕๑๑ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระวราวุฒิ อนุตฺตโร สาพรมมา

๐๕/๐๑/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระธีระวัฒน์ จารุธมฺโม ภูสงเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๑๐ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระสังวาลย์ ปฺาสาโร บุญวิเศษ

๑๔/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระสิทธิพงษ์ กนฺตธมฺโม บุระเนตร

๑๔/๐๒/๒๕๑๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระบุญมี ถิรปฺโ อินทิสอน

๒๑/๐๑/๒๕๑๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระชรินทร์ จกฺกวโร โปมินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๑๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระกมล กนฺตธมฺโม จันทะดวง

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระสมบูญ กิตฺติภทฺโท สืบเหล่างิว

้

๐๗/๐๖/๒๕๑๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระพิศาล ทินฺโนภาโส พลสิงห์

๑๗/๐๒/๒๕๒๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระแสนชัย ปยวณฺโณ มนตรีชน

๐๖/๐๘/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระจำลอง ขนฺติพโล ดวงพะนา

๐๙/๑๑/๒๕๑๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระมนตรี รติโก สุวรรณศรี

๐๗/๐๑/๒๕๑๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระสุรศักดิ

์

เตชปฺโ แสงมล

๑๗/๐๙/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระพล อนุตฺตโร เวียงอินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระอาทิตย์ อภิชาโต เอกสินทร์

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระณัฐพงษ์ อนงฺคโณ บุญมี

๐๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระคำพร านุตฺตโร ลุนยังใย

๒๓/๑๒/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระธีรเดช จนฺทโชโต ไสยกุล

๒๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระทรงวุธ สุธีโร จันทมูล

๒๕/๑๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระสุรพงษ์ านจาโร แน่นอุดร

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระอณัติ ปฺาธโร พันธ์ทัก

๑๘/๐๕/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระอเนก สุภาจาโร พันธ์ทัก

๒๓/๑๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระสุวิทย์ เทวสโร อาษาวิเศษ

๑๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระนนท์ชัย เมธิโน แน่นอุดร

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระพยัน สุทฺธสฺสาโห แฝงโพนทอง

๑๓/๑๐/๒๕๑๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  
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รอ ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระอัมพร สุมิตฺโต นันทะสอน

๒๕/๐๒/๒๕๒๑ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๔๑
สามเณรธนาวินท์  ปะวิสา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๔๒
สามเณรพุฒทินันท์  ปะวิสา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๔๓
สามเณรศิรกร  แน่นอุดร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๔๔
สามเณรธนโชติ  แก้วมูลมุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๔๕
สามเณรทรงพล  เอกตาแสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระไพฑูรย์ ปภาโส ลำพาย

๑๗/๑๐/๒๔๙๕ ๐๘/๑๑/๒๕๕๓

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระถนอม อนุสฺสโร บุปผามาโล

๐๗/๐๕/๒๔๙๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระวิศษ อาภสฺสโร ดาแก้ว

๓๐/๐๗/๒๔๘๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระวรรชัย อคฺคธมฺโม ผิวแดง

๑๑/๐๖/๒๕๒๓ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระตะวัน คุณงฺกโร บุญเทียง

่

๑๕/๐๙/๒๕๒๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๕๑
พระสุวิชา ธมฺมธโร ชรารัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๓๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๕๒
พระมนตรี วิจาโร จุลจักร์

๑๔/๐๒/๒๕๐๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๕๓
พระวิเชียร อภินนฺโท แก้วปญญา

๐๓/๐๘/๒๕๑๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระโชติพล โสภโณ ธงศรี

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๖/๑๐/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระเด่น จนฺทธมฺโม วงค์เสนา

๐๕/๑๐/๒๕๑๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระวิรัตน์ สุภทฺโท ทะนงแผลง

๐๑/๑๐/๒๕๑๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๕๗
พระจิตต์ สุจิณฺโณ อนารัตน์

๐๕/๐๑/๒๔๘๘ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระสายชล ปยวณฺโณ คำภักดี

๐๖/๐๑/๒๕๒๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระณัฐกร อนุตฺตโร คนดี

๒๐/๑๑/๒๕๓๑ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระสุพิศ สุมงฺคโล แสนมนตรี

๑๕/๑๒/๒๕๑๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระโยธิน ปยธมฺโม แสนมนตรี

๐๔/๐๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระยงยุทธ สิริมงฺคโล ไพบูลย์

๑๘/๐๗/๒๕๒๓ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระอุธร ธมฺมธโร สุ่มมาตย์

๐๔/๐๖/๒๕๒๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระเอกธิชัย านวโร สุ่มมาตย์

๐๑/๐๖/๒๕๓๑ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระจิตกร วรธมฺโม แสนมนตรี

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระวีระ กตปฺุโ ถนอมสัตย์

๒๐/๐๑/๒๕๒๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๖๗
พระนำพล จนฺทวณฺโณ ลุลงยศ

๐๔/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระรัฐพงษ์ ิตคุโณ แสงพูล

๒๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระเจนวิทย์ กิตฺติภทฺโท บังบัวบาน

๒๓/๐๒/๒๕๒๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระภาณุวัฒน์ สิริมงฺคโล ปนละออ

๑๘/๐๓/๒๕๓๗ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระนิคม านวีโร ขุนทองไทย

๓๐/๐๔/๒๕๒๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระประดิษฐ์ านิสฺสโร สุ่มมาตย์

๑๓/๐๖/๒๕๑๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๗๓
พระวุฒิชัย สุจิตฺโต แผ้วสูงเนิน

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระนิวัตร สิริวฑฺฒโณ ธรรมดา

๐๕/๐๔/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระอดุลย์ สุชาโต สาคะรินทร์

๐๖/๐๑/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๗๖
พระทิชา ยโสธโร กรแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๗๗
พระบุญรวม านุตฺตโร นพบาล

๒๓/๐๒/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๗๘
พระคำภีร์ จนฺทธมฺโม วงสุเพ็ง

๑๓/๐๖/๒๕๑๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๗๙
พระทองวัน กนฺตธมฺโม วงนาแพง

๐๔/๐๒/๒๕๑๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระประณต ขนฺติโก บำรุงพานิช

๐๖/๐๖/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระอนุชิต โอภาโส ศรีกกโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระทองคำ ธมฺมวโร เพชรวิสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระพรเทพ ปสาโท จันทะคัด

๐๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระภัคธร อธิปฺุโ เอือทัดทาน

้

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระสมคิด มหาปฺุโ ดวงวงษา

๓๑/๐๗/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระวุฒิพงษ์ กิตฺติภทฺโท ชมภูวิเศษ

๒๓/๑๑/๒๕๓๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระสุบิน จนฺทโสภโณ ราชอาจ

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระปริญญา อนุภทฺโท ภูสนาม

๒๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระนัฐพงษ์ กิตฺติสาโร วงค์สุข

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระพิเชษฐ์ ภูริาโณ อารีสนัน

่

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระวิวัฒนา โฆสโก สานุกิจ

๑๐/๐๘/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระปยะพงษ์ ธมฺมวโร เลิศศรีเพชร

๒๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระพล อุตฺตโร แสนพลดี

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๙๔
พระณธร กตคุโณ โรจน์ศุภไชยกุล

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๙๕
พระสมหมาย านงฺกโร บุญแสง

๑๒/๐๙/๒๕๐๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระสุรศักดิ

์

สุชาโต รัตนเสน

๒๑/๐๔/๒๕๓๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรธีระพัฒน์  อุ่นสมัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

 ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระนภพร กิตฺติปฺุโ คงน่วม

๐๔/๐๕/๒๕๐๗ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

เกาะกลางนางาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระอุดร าณวีโร นิจกรรม

๐๔/๐๕/๒๔๙๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

ดอนเกลือ  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระภาสกร ิตคุโณ ดวงไขษร

๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเกลือ  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระสุขสันต์ สุจิตฺโต แสงนำ

๑๙/๐๗/๒๕๓๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๖

ท่าสะแบง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระกิตติกร ธิตฺธมํโม แฝงสีดา

๑๐/๐๑/๒๕๒๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

บูรพาจานใต้  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระสุริยันต์ ถาวโร แหล่งสนาม

๑๖/๐๖/๒๕๓๓ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ปานิเวศธรรมาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระธีระพงษ์ ธีรปฺโ คำโพนทัน

๐๒/๐๙/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ยางกลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระจรูญ สคารโว ศิริสาร

๑๐/๐๕/๒๕๐๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๐

ศรีธาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระบุญร่วม อธิปุโ สายเสมา

๑๔/๑๑/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรธีรศักดิ

์

 กอธวัช

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสว่าง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระอภิสิทธิ

์

อธิจิตฺโต ลำพาย

๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สำราญ  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระกฤษณพล ปฺาสโร อิมโอษฐ์

่

๑๖/๐๓/๒๕๑๐ ๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โสภณวิหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระชาญชัย สนฺตจิตโต พลเยียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๒๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๕

โสภณวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระสุณี ขนฺติพโล หล้าหา

๑๒/๐๒/๒๕๑๖ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

โสภณวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระอำนาจ ติสฺสโร สุภารี

๒๒/๑๒/๒๕๑๖
๒๐/๐๓/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๑๓
พระธีระศักดิ

์

วชิราโณ สิงห์ตระกูลตัน

๑๗/๐๓/๒๕๒๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระสมบัติ มหาคุโณ บุญมี

๑๒/๐๔/๒๔๙๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระเสาร์ ทตฺโตภาโส สมสอาด

๐๗/๐๘/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยสนุก  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระประเสริฐ โอฬาริโก วรรณแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยสนุก  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๑๗
พระชยุต สิริมงฺคโล ศรีคำภา

๐๒/๑๐/๒๕๐๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

เหล่าคำไฮ  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระสุรศักดิ

์

สุทฺธิาโณ สาระรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าคำไฮ  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระโพธิ

์

จารุธมฺโม มุขแสน
๗/๓/๒๔๘๑

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระเฉลิมชัย ปภาโส วิชพล

๑/๐๒/๒๕๐๔ ๕/๐๗/๒๕๕๒

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระดารา านิสฺสโร คัทเนตร

๑๔/๑๐/๒๕๐๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๒๒
พระสิทธิ

์

วรปฺโ ประทุมดวง

๐๕/๐๓/๒๔๙๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๒๓
พระชูศักดิ

์

ถาวโร ภูมิฐาน

๒๑/๐๓/๒๔๙๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระทองใส สุวณฺโณ สุวรรณสรี

๑๘/๐๙/๒๕๒๗
๙/๐๗/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระสัมฤทธิ

์

สนฺตธมฺโม ศรีโสดา

๒๐/๐๙/๒๕๓๔
๙/๐๗/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระศิริโรจน์ สิริจนฺโท สพลาภ

๖/๐๑/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระแสวง จนฺทสาโร เวียงนนท์

๑/๐๘/๒๕๒๑ ๑๑/๑๑/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระพรเทพ พุทฺธธมฺโม ศิริสม

๔/๐๘/๒๕๑๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระสุพจน์ กมโล วิจิตมะจี

่

๑๗/๑๒/๒๕๑๖

๔/๐๑/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระทองจันทร์ กลฺลาโณ คำสุดที

๑๑/๐๘/๒๔๘๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระทวีพันธ์ สุเมโธ สุระพินิจ

๒๓/๐๑/๒๕๒๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระชัยศิลป จฺตสํวโร สังฆทิพย์

๕/๐๘/๒๕๑๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๓๓
พระนุกุล นนฺทิโย สุรพินิจ

๒๗/๘/๒๕๐๙ ๓๐/๕/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๓๔
พระไวยกรณ์ อภิปุณฺโณ นนทภา

๑๐/๑๐/๒๕๓๖
๒๘/๖/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๓๕
พระระนอง สิริวณฺโณ โสสุทธิยากร

๒๕/๐๙/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๓๖
พระพรศักดิ

์

สิริภทฺโต โคเวียง

๒๓/๑๒/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๓๗
พระศุภชัย จนฺทธมฺโม วิจิตรศาสตร์

๑๖/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระฤทัย เขมธโร สุ่มมาตย์

๐๕/๐๙/๒๕๑๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๓๙
พระอาคม เตชวโร แสงนาค

๒๒/๑๑/๒๕๐๑
๒๘/๗/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระบุญจันทร์ กตธมฺโม ทศวัฒน์

๘/๐๗/๒๕๐๖ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระศิรวิทย์ สุภทฺโท สุวรรณภากุล

๑๕/๐๑/๒๕๒๕
๕/๑๑/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระพูลพิศ จกฺกธมฺโม พูลเกษม

๘/๐๒/๒๕๐๙
๑๘/๑๒/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระอาชา อาภสฺสโร สุภารี

๒๑/๑๐/๒๕๓๕
๒/๐๑/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระทองสุข กุสโล ทิพย์มณี

๔/๐๑/๒๔๙๕ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระวิชัย อาทโร ศรีสังวาลย์

๑๘/๘/๒๕๑๗
๓/๒/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระพิทักษ์ ธมฺมวโร มะโนธรรม

๑๒/๑๑/๒๕๒๖

๘/๒/๒๕๕๙
เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระนพพล อภิพโล สุโพธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๒๕ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระธนวุฒิ โชติธมฺโม มณีโชติ

๙/๐๔/๒๔๙๗ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระวิรัตน์ สิริธมฺโม รัตน์พันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๑๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระเย็นจิตร จนฺตสาโร จันทะศรี

๗/๑๐/๒๕๑๒ ๑/๐๔/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระอัศวชัย ปฺาคโม ราชมนตรี

๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๕๒
พระเล็ก รกฺขิโต เจริญรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๒๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๕๓
พระชายชาญ มุทิโต โพธินาม

๒๑/๐๑/๒๕๓๙
๗/๐๕/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระเดชา อาภากโร ทัดไธสง

๓๑/๗/๒๕๓๑ ๑๒/๕/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระณัฐวี ปฺาวโร มะโน

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระทวีพันธ์ กตคุโณ บุตรวงค์

๗/๕/๒๕๓๓ ๒๐/๕/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๕๗
พระอ๊อฟ สุเมโธ ศรีบริบูรณ์

๒๒/๐๖/๒๕๓๒ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระสมทบ จิรวฑฺฒโน นิตุธร

๓๐/๘/๒๕๒๐ ๑๐/๖/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระพัฒนพงษ์ กิตฺติพุทฺโธ ถนัดรบ

๑๓/๐๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระษมากร อุปฺสนฺโน ตะราษี

๒๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระวันชัย สนฺติกโร ไม่สูงเนิน

๒๘/๐๔/๒๕๓๒
๙/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระธวัชชัย นิราสโย เวียงนนท์

๒๒/๘/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๖๓
พระวิญู อายุวฑฺฒโก ภูบุญล้น

๑๙/๐๒/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระอรรถกร จารุวณฺโณ บำรุงพานิช

๒๑/๑๐/๒๕๑๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระพิชิต โอภาโส วรรณสุทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระคมสันต์ ปฺาวโร อาจคะนอง

๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระสัญชัย ปฺุกาโม นนทภา

๑๖/๔/๒๕๒๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระวรายุทธ ธีรวํโส สัตนาโค

๘/๐๘/๒๕๓๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระพบสุข วิปุโล ประเสริฐสงข์

๑๕/๐๗/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระวีระพล วณฺณคุตฺโต สะโรบล

๑๗/๒/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระหนูไกร ธมฺมโท นนทภา

๑๙/๐๔/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระมารุต ถามวโร แพงสา

๒๗/๐๕/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระสุทัสสี จารุธมฺโม ทวีแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระสวรรค์ จกฺกธมฺโม สุระชัย

๒๐/๐๕/๒๕๐๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระสมภพ จนฺทโชโต ไชยคิรินทร์

๒๖/๐๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๙/๒๕๕๙

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๗๖
สามเณรณัฐพล  ชืนสมบัติ

่

๑๙/๐๒/๒๕๓๙

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๗๗
สามเณรสรวิทย์  คุณาชน

๐๑/๐๘/๒๕๓๙

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๗๘
สามเณรเลิศศักดิ

์

 พูลเพิม

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๙

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๗๙
สามเณรวัชรินทร์  บรรลือทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๓๙

 เอกสัตย์บำรุง  
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รอ ๔๑๕๙/๐๔๘๐
สามเณรอาทิตย์  กล้าหาญ

๒๒/๑๒/๒๕๓๙

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๘๑
สามเณรคมศักดิ

์

 ทรงครักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๐

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๘๒
สามเณรจิรยุทธ์  มงคลล้อม

๒๖/๐๕/๒๕๔๐

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๘๓
สามเณรสุชาติ  นาทันใจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๐

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๘๔
สามเณรนันทวัฒน์  สังข์ทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๐

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๘๕
สามเณรศราวุธ  พรรคพล

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๘๖
สามเณรจรัลชัย  นารีวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๘๗
สามเณรปญญา  สุระอุดร

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๘๘
สามเณรทวีชัย  ไสสนิท

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๘๙
สามเณรทินกร  ภูหนองโอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรอุเทน  พรมทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๙๑
สามเณรอรุณ  ผิวงาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๙๒
สามเณรประกายเพชร  พลราช

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๙๓
สามเณรศรัญู  ภูชะนา

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๙๔
สามเณรรุ่งสุริยา  ไชยกุฉิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๙๕
สามเณรธวัชชัย  คานบุตตะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๙๖
สามเณรชัยวุฒิ  ใหม่ละออ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๙๗
สามเณรอนุวัฒน์  พลจร

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๙๘
สามเณรเรวัต  ปานัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๔๙๙
สามเณรพันทิวา  จุฑางกูร

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๐๐
สามเณรคณาธิป  นิลดอนหวาย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๐๑
สามเณรพงศธร  ภูมิพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๐๒
สามเณรนพดล  ธานีวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรสุทธฺศักดิ

์

 นักร้อง

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๐๔
สามเณรอภิสิทธิ

์

 นิตุธร

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๐๕
สามเณรศรันยู  นิตุธร

๘/๓/๒๕๔๔
 เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระบุญมา เตชวโร จันทร์ฝาง

๑๒/๔/๒๔๗๖ ๑๙/๗/๒๕๒๘

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระบัวสอน สุทฺธจิตฺโต นามมะลัย

๑๔/๕/๒๕๑๔ ๓๐/๗/๒๕๕๕

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระปราโมท ิตธมฺโม ห้าวเหิม

๗/๕/๒๕๑๘
๑๙/๑๒/๒๕๕๖

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระศักดิชัย

์

านวโร ตาลประเสริฐ

๑๐/๙/๒๕๒๙ ๑๑/๕/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระไร มหาสกฺโก สิงห์น้อย

๒/๒/๒๕๐๒
๒๑/๗/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๑๑
พระอดิศร อานนฺโท ราชจันทร์

๑๗/๔/๒๕๓๑ ๖/๑๑/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระอุทัย าณวีโร ปาโท

๒๙/๑/๒๕๒๓
๔/๑/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระเกียรติศักดิ

์

ิตสีโล สมบูรณ์
๗/๒/๒๕๓๘ ๙/๑/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระนรินทร์ จารุธมฺโม พลศรี

๑๐/๙/๒๕๓๔ ๑๘/๑/๒๕๕๙

โพธิการาม  
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รอ ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระต้น สุจิตฺโต ถำวาป

๘/๒/๒๕๒๘ ๑๙/๑/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระพวน ิตาโณ นาสุริย์

๒๕/๗/๒๔๙๙ ๒๒/๑/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระเพิมพูน

่

าณวโร ไชยปราบ

๒๓/๓/๒๕๓๕ ๒๓/๑/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๑๘
พระบุญถึง สุนฺทโร เพียแก้ว

๑๒/๕/๒๔๘๗ ๑๒/๒/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระสถาพร กนฺตวีโร ฤาโสภา

๑๕/๔/๒๕๒๘ ๒๒/๒/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระสุชินศักดิ

์

สุภโร สีสมญา

๓๐/๖/๒๕๓๘ ๒๒/๒/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระทองสุข สุทฺธิาโณ จันสีลา

๙/๖/๒๕๑๕ ๒๗/๒/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๒๒
พระบุญจันทร์ อธิปฺโ พันลม

๒/๕/๒๕๑๑ ๒/๓/๒๕๕๙
โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระเหลา จนฺทสีโร โจมเสนาะ

๑๐/๕/๒๕๐๓ ๑๓/๓/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระณัฐพงศ์ มหาวีโร บุญอุดม

๒/๘/๒๕๒๒ ๑๓/๓/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระอุทัย จกฺกวโร สุภานาม

๕/๓/๒๕๓๙ ๑๓/๓/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๒๖
พระบุญถม เทวธมฺโม ศาลาแดง

๗/๖/๒๕๑๗ ๒๒/๓/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระวีรศักดิ

์

ชยากโร ประโยชน์ศิริ

๓๐/๙/๒๕๒๓ ๓๐/๓/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๒๘
พระสุรพล าณวโร สมบูรณ์เพ็ง

๒๘/๙/๒๕๑๓ ๑๖/๔/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๒๙
พระอ่อนตา อโนมปฺโ ไชยสิงห์

๒/๙/๒๕๐๐
๒๕/๔/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระสุเมธ ชยธมฺโม พูลเพิม

่

๑/๑๑/๒๕๓๗ ๑๒/๕/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๓๑
พระจำลอง สุมโน เขียวขำ

๑/๙/๒๔๙๓ ๑๖/๕/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระภูมินทร์ ปฺาวชิโร คำพะอุ

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๒๙/๕/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๓๓
พระสุรชัย สุเมโธ สุวรรณกิจ

๑๐/๗/๒๕๓๕
๑/๖/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๓๔
พระสมทรง จนฺทธมฺโม ศรีคำเรือง

๑๔/๓/๒๕๒๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระปยะพงศ์ ปยสีโล วงสมศักดิ

์

๑๗/๗/๒๕๓๐ ๒๙/๖/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระเลียม

่

ปภสฺสโร สุประกำ
๓/๗/๒๔๘๔ ๓/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๓๗
พระปกรเกียรติ สุภทฺโท มาตวา

๒๑/๓/๒๕๒๒
๓/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๓๘
พระขจรศักดิ

์

อาภสฺสโร ชินหนองแปน

๑๕/๔/๒๕๒๒
๓/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๓๙
พระอาทิตย์ อินฺทปฺโ โคตรสาร

๒๐/๘/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระธีรพันธ์ โตจิโล เทียมวงค์

๑๓/๒/๒๕๓๙
๘/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๔๑
พระนิกรทอง ธีราโณ แก้วลาน

๑๒/๗/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๔๒
พระสิรคุปต์ มหาปฺโ อินทร์เคน

๒๕/๓/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๔๓
พระสมเกียรติ วิสุทฺธาโณ ศิริมงคล

๑/๙/๒๕๑๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๔๔
พระวินัย ิตเวโท พาลาด

๒๘/๓/๒๕๒๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๔๕
พระชัยชิต กตปฺุโ เกลียงกลม

้

๑๓/๓/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๔๖
พระศราวุธ ภูริปฺโ พุดชา

๑๘/๘/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระสุวรรณ จนฺทวณฺโณ สอนจันทร์

๕/๙/๒๕๐๐
๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๔๘
พระอนุชา ปภากโร ศรีรักษา

๖/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๔๙
พระวัชรภูมิ อินฺทปฺโ วรรณประเสริฐ

๒๔/๑๐/๒๕๓๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖ / ๓๖

้
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รอ ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระหวด อคฺคธมฺโม สิงห์เฮด

๑/๑๐/๒๔๙๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๕๑
พระประชุม สํวโร เสนนอก

๑๖/๔/๒๕๐๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๕๒
พระบุญสืบ คุณากโร ทรัพย์ดี

๑๐/๕/๒๕๐๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๕๓
พระสำรี อาภสฺสโร แสนลืม

๙/๑๑/๒๕๒๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๕๔
พระเอกพงษ์ กิตฺติปฺโ พลเสนา

๑๐/๗/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๕๕
พระสุริยา วชิราโณ ทับบุญมี

๑๑/๔/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๕๖
พระเจษฎา อินฺทปฺโ บุญพาทำ

๒๕/๘/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๕๗
พระจตุรงค์ กตสาโร แก้วประเสริฐ

๒๖/๘/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๕๘
พระณัฐวุฒิ าณธมฺโม บุญเทพ

๔/๕/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระชัยวัฒน์ โชติธมฺโม มุกดา

๒/๓/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระอินทัช พลาโณ อินศิลา

๒๒/๕/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๖๑
พระสุพรรณ อภิวฑฺฒโน บุตราช

๒/๗/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระณัฐวุฒิ พุทฺธสีโล จันทร์โสภา

๑๕/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระวิเชียร อาภาธโร สายแสง

๑๘/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๖๔
พระเกียรติศักดิ

์

ยโสธโร แก้วพิลา

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๖๕
พระจันทร์ ถาวโร ตีจ๊ะ

๒๐/๑๑/๒๔๙๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๖๖
พระจันทร์ดี าณธโร สุวรรณหงษ์

๑/๑/๒๔๙๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๖๗
พระคำพอง สุนฺทโร ดงงาม

๑/๑/๒๕๐๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๖๘
พระอุดม ถาวโร พยัคฆ์ทอง

๑๒/๙/๒๕๐๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๖๙
พระสมบัติ ขนฺติธโร วาธิคุณ

๑๙/๑๒/๒๕๐๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระอดุลย์ ปสนฺโน ดวงแก้ว

๒๓/๔/๒๕๐๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๗๑
พระยอดเยียม

่

สุทฺธจิตฺโต ผลสนอง

๒๘/๑๒/๒๕๑๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๗๒
พระณรง ิตาโณ เปลากาละโก

๑/๕/๒๕๑๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระชาญเชษฐ์ เตชวโร เอกวงค์ษา

๑/๑๒/๒๕๑๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๗๔
พระสัญญา อานนฺโท บาลศิริ

๓๐/๑/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๗๕
พระสุริยันต์ อคฺคธมฺโม บุญภูมิรินทร์

๒๘/๗/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๗๖
พระสุบรรณ์ มหาสกฺโก บุญดี

๒๘/๙/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๗๗
พระดี สีลสํวโร บรรดร

๒๗/๖/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๗๘
พระเจตพล ธีรปฺโ พรมศรี

๑๒/๑/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๗๙
พระบุญสี ปฺาธโร แสนคำ

๒๓/๖/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระนิกร สุภทฺโท กาญจนศร

๒๐/๕/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๘๑
พระนันทเศรษฐ์ ปยธมฺโม เผือกสีสุข

๒๘/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๘๒
พระจักรินทร์ คุณากโร ค้าตะใบ

๑๗/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๘๓
พระอนุกูล กตสาโร กองน้อย

๑๔/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๘๔
พระไตรจักร สิริาโณ พิมพ์ผา

๕/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗ / ๓๖
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รอ ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระไพศาล ปยสีโล สงค์มา

๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๘๖
พระจิรายุ นรินโท ทอนมาตร

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๘๗
พระสุรเดช อาภาธโร แก้วสังข์

๑๐/๔/๒๕๒๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระภานุเดช าณธโร ศรีรินทร์

๑๙/๗/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระสนิท เตชธมฺโม ทองสุข

๑๗/๓/๒๔๘๓ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระคมสัน กตปฺุโ โยธาจันทร์

๑๐/๙/๒๕๒๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระนพรัตน์ คมฺภีรปฺโ คู่กะสังข์

๒๐/๒/๒๕๓๘ ๒๑/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๙๒
พระธนกฤต อินฺทปฺโ ดอกสี

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๒๑/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๙๓
สามเณรอารีย์  พรมโคตรค้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๙๔
สามเณรอนุรักษ์  ชาติมูลตรี

๗/๑๑/๒๕๔๒

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๙๕
สามเณรสัญญา  อภัยพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๙๖
สามเณรอโนชา  เย็นศิริ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๙๗
สามเณรเกตพล  สงค์มา

๓/๖/๒๕๔๕
 โพธิการาม  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๙๘
พระจักรรินทร์ กตปฺุโ ถ่อมดี

๐๙/๐๙/๒๕๓๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

กลางอุดมเวทย์  

รอ ๔๑๕๙/๐๕๙๙
พระอนุชา จิรวฑฺฒโน ทวีธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

กลางอุดมเวทย์  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระสุรชัย าณธีโร สัตนันท์

๒๖/๐๑/๒๕๒๔ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

กลางอุดมเวทย์  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระพีรวุฒิ โชติวโร ทวีธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลางอุดมเวทย์  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระอภินันท์ อาจาโร โสนาคำ

๐๖/๐๙/๒๕๒๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ขุมเงิน  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระอภิวา วรธมฺโม อ่อนสา

๓๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขุมเงิน  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระอาทิตย์ อนุตตโร สุฉายา

๐๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คำสูง  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระสายัน านธมฺโม แสนทัศน์

๓๐/๐๘/๒๕๑๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

เจริญราษฎร์  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระสมบัติ ตปสีโล จันทร์พิทักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๑๒ ๐๗/๐๙/๒๕๕๘

ดอนเจริญ  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระขวัญทอง ปฺาธโร สมจิตร

๑๕/๐๕/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ดอนพระจันทร์  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระอภิชาต อภินนฺโท โครตพูลชัย

๓๑/๑๒/๒๕๑๕ ๑๓/๐๙/๒๕๕๘

ท่าวารี  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระสมุทร คุณวีโร โสภา

๑๗/๐๘/๒๔๙๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระบุญส่ง สุทธฺปฺโ ทองสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๓๕
๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระมนตรี อธิปฺโ โพครุฑ

๑๙/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระณัฐสิทธิ

์

านุตฺตโร โสมสอาด

๑๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระมงคลชัย สิริภทฺโท พุมมาลา

๑๗/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๑๔
พระอาทิตย์ อาภากโร โสภา

๐๓/๐๖/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๑๕
พระปญญา กนตวีโร จันทไพร

๒๕/๐๘/๒๕๒๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๒

ทุ่งสว่างอารมณ์สุข  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๑๖
พระโสภา วราสโภ พรมบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๒๐ ๐๙/๐๙/๒๕๕๖

นานวล  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๑๗
พระอภิชาต อภิลาโส ไท้ทอง

๐๑/๐๔/๒๕๒๙ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

นานวล  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๑๘
พระเสรี ฉนฺทสาโร ศรีนวล

๐๓/๐๔/๒๕๐๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

นานวล  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๑๙
พระวันชัย ิตธมฺโม ศรีชาเนตร

๐๕/๐๑/๒๔๘๐ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

นานวล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘ / ๓๖
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รอ ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระอนันต์ อาภสฺสโร บุญพิมพ์

๑๙/๐๓/๒๔๘๑ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

นานวล  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๒๑
พระมงคล ฉนฺทสาโร หันชนา

๒๖/๐๔/๒๕๑๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

นานวล  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๒๒
พระอภิรักษ์ อินทสาโร เนตรวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

นานวล  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๒๓
พระรัตนพล สิริสาโร สัตนันท์

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนม่วง  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๒๔
พระวีระ วิโรจโน วชโชติ

๑๙/๐๗/๒๕๑๐ ๐๖/๐๘/๒๕๕๗

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๒๕
พระสมศรี านนิสสโร ศรีรัตน์

๒๑/๐๓/๒๔๘๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๒๖
พระธวัชชัย จกฺกวโร ชุมภู

๑๗/๐๗/๒๕๒๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

โพธิไทร

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระวิพัฒน์ ิตคุโณ ศรีชาเนตร

๐๒/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระเสกสรร านุตตฺโร โพธิโต

๐๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๒๙
พระชำนาญ สุมโน ทาผล

๒๐/๐๙/๒๕๐๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๒

สระแก้ว  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระวุฒินันท์ อตฺถกาโม บุสดี

๑๙/๑๒/๒๕๒๕ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

สระแก้ว  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๓๑
พระสังเวียน ติขิโณ บุดดีเหลือ

๒๘/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๑/๒๕๕๙

สระแก้ว  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๓๒
สามเณรพงษกร  สมัคเขตกิจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

 สระแก้ว  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๓๓
พระหาญ ถามิโก ปกธงชัย

๓๐/๘/๒๔๘๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สระพัง  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระเกียรติศักดิ

์

จิรสุโภ จุตะโคลา

๑๘/๐๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สระโพธิ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระพงษ์สิทธิ สิทธิาโณ คุ้มบัวลา

๓๐/๑๒/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระโพธิ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระบุญธรรม สิริภทฺโท หมอรัต

๐๗/๐๔/๒๕๑๑ ๑๖/๐๔/๒๕๕๓

สว่างแสงจันทร์  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๓๗
พระสิทธิกุล มหาวีโร คำตา

๐๗/๐๓/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๕

สว่างแสงจันทร์  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๓๘
พระสุวิทย์ ทิวากโร ควรสุทธิ

๑๖/๐๘/๒๕๒๙ ๑๔/๐๙/๒๕๕๕

สว่างแสงจันทร์  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๓๙
พระสุนทร สุนทโร ดะในย์

๒๔/๐๓/๒๕๑๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระเจษฎา ิติาโณ หันชนา

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๔๑
พระจักรพงษ์ อรินฺทโน วลัยศรี

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โสธาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๔๒
พระภูเบศ สนฺตจิตโต บุญเติม

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โสธาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๔๓
พระทองสุน อาภาธโร ธรรมวิเศษ

๐๕/๐๕/๒๕๑๑ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองคูพัฒนา  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๔๔
พระสมเกียรติ เตชธมฺโม ศรีรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๑๖ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองคูพัฒนา  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๔๕
พระศิวนาท ทิวากโล ชะออน

๐๕/๐๓/๒๕๒๖ ๑๔/๐๙/๒๕๕๙

หนองคูพัฒนา  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๔๖
พระสาธร อภิวโร บุญชม

๘/๘/๒๔๙๕
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

สาวแห  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๔๗
พระสุทิน ชยธมฺโม ชุมเสียง

๗/๗/๒๕๐๑
๒๒/๐๒/๒๕๕๘

สาวแห  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๔๘
พระเอกพล ถิราโณ โชชัย

๑/๑/๒๕๓๖
๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สาวแห  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๔๙
พระจักราวุธ าณสํวโร ทองสุทธิ

์

๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สาวแห  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระอนุชา าณวีโร วีสูงเนิน

๒๕/๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สาวแห  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๕๑
พระหนูเรือง ปภสฺสโร ชุมเสียง

๒/๑/๒๕๓๘
๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สาวแห  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๕๒
พระสิทธิพล เทวธมฺโม วงษ์จีน

๖/๑/๒๕๓๘
๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สาวแห  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระเกียรติศักดิ

์

อินทสโร เทียมคำ

๑๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สาวแห  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระประยนต์ สุทฺธิาโณ วาติมุข

๒๗/๕/๒๕๑๔ ๒๐/๗/๒๕๔๖

สุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙ / ๓๖
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รอ ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระวสันต์ ปฺาพโล กุศลวงษ์

๕/๔/๒๕๒๒
๒๐/๑๐/๒๕๕๒

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระหนูไกล สุทฺธิปฺโ ประชารุง

๑๕/๙/๒๕๒๑ ๑๖/๑๒/๒๕๕๒

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระสมพร ถิรจิตฺโต แวงวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๒๗

๙/๑/๒๕๕๔
สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระสุพรรณ สิริภทฺโท โยทะคง

๔/๑๑/๒๔๙๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๔

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระสิทธิกร ปภสฺสโร ประเสริฐสังข์

๒/๑๑/๒๕๑๕ ๑๓/๗/๒๕๕๔

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระวิชิต ปฺาธโร ศรีลาคำ

๑๑/๑๒/๒๕๒๑
๒๘/๗/๒๕๕๔

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๖๑
พระเภา เปปโย โพธิศรีขาม

์

๑๓/๘/๒๔๘๘
๒/๘/๒๕๕๕

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๖๒
พระวสันต์ วราโณ กมลสินธุ์

๓๐/๑๐/๒๕๒๕
๕/๑๑/๒๕๕๕

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๖๓
พระพนม ธมฺมวโร พาจันทเนตร

๑๘/๐๖/๒๕๐๔
๙/๐๓/๒๕๕๖

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๖๔
พระมาโนชน์ ปภาโส เวียงนนท์

๑๖/๒/๒๕๓๐
๖/๖/๒๕๕๖

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๖๕
พระบุญมา ภวาสีโล แสงทอง

๒๙/๐๓/๒๕๑๒ ๒๗/๐๖/๒๕๕๖

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๖๖
พระสุวิทย์ อติภทฺโท จิตต์วิขาม

๑๘/๑๑/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๖๗
พระปยะ สิริสุวณฺโณ กมลสินธุ์

๒๘/๐๑/๒๕๒๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๖๘
พระวัชลอ สิริวณฺโณ มีมุข

๑/๑/๒๔๙๒ ๕/๗/๒๕๕๗
สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๖๙
พระสมพร อริโย ขามชู

๘/๗/๒๕๒๗ ๓/๑/๒๕๕๘
สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระมงคล สุมงฺคโล ทองเบ้า

๓/๙/๒๕๑๓ ๑/๔/๒๕๕๘
สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๗๑
พระสุดสาคร อภิชาโน โพธิกมล

๑๘/๓/๒๕๐๔ ๒๐/๕/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๗๒
พระทองจันทร์ อานนฺโท บุญเมฆ

๒/๑๐/๒๕๐๙
๖/๖/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๗๓
พระหนูพิษ ปภากโร บุญชัยมาต

๑๖/๑/๒๕๐๑ ๒๑/๖/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๗๔
พระสมร ปฺาวุธฺโธ นิติพจน์

๕/๖/๒๔๘๔ ๒๘/๗/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๗๕
พระศิริชัย ถาวโร เยาว์เสริฐ

๑๕/๖/๒๕๓๑
๓/๑/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๗๖
พระเต็ม อธิวโร เย็นใจเฉือย

่

๕/๐๑/๒๔๙๖ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๗๗
พระกิตติศักดิ

์

เตชวโร เทพอำนวยผล

๑๘/๑๑/๒๕๓๔
๒๒/๑/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๗๘
พระอุไร สิริปฺโ จันทอาด

๗/๗/๒๕๐๔
๑๔/๒/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๗๙
พระสดายุ กิตฺติภทฺโท อนามนต์

๑/๘/๒๕๓๗ ๒๐/๒/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๘๐
พระบุญยัง เตชวณฺโณ บุบผารักษ์

๒๐/๔/๒๔๙๕ ๑๐/๓/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๘๑
พระชัยญา ปฺาธโร อนารัตน์

๑/๙/๒๕๓๑ ๑๐/๓/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๘๒
พระเป อตฺตสิโน คำอาษา

๓/๕/๒๕๐๐
๑๗/๓/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๘๓
พระเริม

่

สีรทโร โครตมงคล
๖/๘/๒๕๑๙ ๒๙/๓/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระอาทิตย์ อตฺถกาโร สุวรรณขาวดี

๖/๐๔/๒๕๒๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระสมพงษ์ ยสินฺธโร ใจดี

๑๗/๔/๒๕๑๗
๖/๔/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๘๖
พระปรีดา กตปุโ พระสุวรรณ

๑๕/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๘๗
พระสันติสุข สุวณฺโณ แก้วขอนแก่น

๒๕/๐๑/๒๕๑๔
๙/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๘๘
พระอภิรักษ์ อนงฺคโณ จรเภษ

๑๕/๑๐/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๘๙
พระทรงชัย ขนฺติโก แดนประเทือง

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  
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รอ ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระเจริญชัย ภทฺทโก สุขจิต

๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๙๑
พระสุบรรณ์ กิจจธโร ไกรแก้ว

๖/๙/๒๕๒๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๙๒
พระวิชา อนุตตโร ชูศรีทอง

๔/๕/๒๕๐๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๙๓
พระเข็มชาติ นิปโก โชติมุข

๑๒/๓/๒๕๒๐ ๒๓/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๙๔
พระประยุร จารุธมฺโม วรโชติ

๒/๘/๒๕๒๐
๒๓/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๙๕
พระอุทิตย์ อุตฺตโม อุตรคำ

๒๗/๑๑/๒๕๒๔
๒๓/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๙๖
พระเอกรินทร์ เอกฺนรินฺโท พลมัน

่

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๒๓/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๙๗
สามเณรจิรวัฒน์  ประดับขัน

๕/๖/๒๕๔๓
 สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๙๘
สามเณรธวัชชัย  ลัยนันท์

๖/๓/๒๕๔๕
 สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๖๙๙
สามเณรพรวิไล  โพธิไชยแสน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๐๐
สามเณรกายสิทธิ

์

 จูอี

้

๒๒/๓/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๐๑
สามเณรวัฒนโชด  ระวิชัย

๑๐/๖/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๐๒
สามเณรอนุศักดิ

์

 โพธิหะนาม

๓/๑๐/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระรัชกร สุนฺทรวาที ขุมเงิน

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๕

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระปพน ธีรวโร ภูมิโชติ

๑๒/๐๖/๒๕๑๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระสุพัตร สุภทฺโธ พัตรสิงห์

๐๘/๐๑/๒๕๑๗ ๒๑/๐๑/๒๕๕๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระเจตน์ จิตฺตสํวโร จำปาดง

๑๖/๑๐/๒๕๑๒
๒๘/๓/๒๕๕๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระอุดร สทฺธาริโก จันทำ

๐๔/๐๗/๒๕๑๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระณัฐพล ขนฺติพโล ศรีมา

๑๐/๗/๒๕๒๑ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๐๙
พระอดิศักดิ

์

สุจิตโต สวัสดี

๑๓/๐๖/๒๕๑๘ ๒๔/๐๘/๒๕๕๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๑๐
พระมนต์ทิพย์ รกฺขิโต อ่อนหวาน

๓/๓/๒๕๓๖ ๑๔/๒/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๑๑
พระประจักษ์ สุจิตโต ทีปชมภู

๐๑/๐๑/๒๕๓๘
๓๐/๒/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๑๒
พระวัฒนชัย ชาคโร พรหมบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๑๓
พระประภาส านุตฺตโร บัวลาด

๐๖/๑๒/๒๕๓๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๑๔
พระแก้ว สิริวณฺโณ วงศ์หอม

๑๐/๑๒/๒๔๙๗
๑๕/๔/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๑๕
พระธีระพงษ์ กวิวงฺโส พาหา

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๑๖
พระสมบัติ านกรวํโส ถนอมพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๑๒ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๑๗
พระภูเบศร์ สํวรวํโส พวงจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๑๘
พระสายันต์ สนฺตุสฺสโก ลำเภา

๑๖/๒/๒๕๓๙ ๒๗/๔/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๑๙
พระณัฐชรินทร์ วุฑฒิโก แสนหนองหว้า

๒๑/๐๕/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระประพนพันธ์ ธมฺมพโร จันทร์ทำมา

๒๒/๐๕/๒๕๓๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๒๑
พระบรรจง นิติสาโร สอนสิงห์

๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๒๒
พระจำลอง จิรธมฺโม สอนวิชา

๑๓/๑๑/๒๕๒๒
๒๘/๕/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๒๓
พระฟาลัน

่

ิติโก อุดมพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๒๔
พระดาว เตชปฺโ ลำภู

๑๙/๑๐/๒๕๑๗
๒๒/๖/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๑ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๐๗๒๕
พระภาปยะ กนฺตธมฺโม บุญเติม

๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๒๖
พระไววิทย์ อนุตฺตโร สัณฐาน

๑๔/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๒๗
พระนิวัธ เขมวีโร ลำเกาะกลาง

๒๒/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๒๘
พระอนุรักษ์ สุทฺธิาโณ ทับหนองฮี

๒๙/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๒๙
พระเลิมชัย ธมฺมทีโป ธรศรี

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระภูมิมเรศ จนฺทสโร ผารัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระอภิเดช อภิเตโช ยอดเฉลา

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๓๒
พระยอด กนฺตวีโร แยบยนต์

๑๕/๐๙/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๓๓
พระสุรศักดิ

์

ฉนฺทกโร รุ่งแสง

๒๐/๐๘/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๓๔
พระเอกชัย อคฺคปฺโ เดชขันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๓๕
พระวายุ จนฺทสาโร สอนสิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๓๖
พระสหรัฐ ยติกโร แสนกาษา

๒๔/๐๒/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๓๗
พระประสิทธิ

์

ปภาโส เมือดมาลา

๒๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๓๘
พระสาคร คุตฺตสีโล สำโรงแสง

๐๔/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๓๙
พระนพพล โฆสโก มะกอกนำ

๒๗/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระวชิรวิทย์ วชิโร ศรีคำมี

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๔๑
พระนัฐวุฒิ สุจิณฺโน ชิงสอน

๒/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๔๒
พระไพฑูรย์ รวิวณฺโณ แดงสาย

๕/๗/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๔๓
พระอนุพงษ์ อชิโต บัวพันโพน

๑๓/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๔๔
พระพรพิพัฒน์ วรปฺโ ชุมเหมา

๒๓/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๔๕
พระจิรวัฒน์ กิตฺติภทฺโท เชือจิต

้

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๔๖
พระพงษ์พันธ์ วิปุโล ประชุมศรี

๒๔/๔/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๔๗
พระนำชัย กนฺตธมฺโม ไชยา

๐๙/๑๐/๒๔๘๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๔๘
พระอาน กนฺตสีโล คำอ่อนศรี

๗/๖/๒๔๘๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๔๙
พระอาทิตย์ อานนฺโท เลิศพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระคณิต สิริปฺโ สมอาษา

๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๕๑
พระพงศธร สีลธโร สีดา

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๕๒
พระรัฐพล อตฺตสาโร เกษีสังข์

๓๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๕๓
พระณัฐวุฒ ภทฺทธมฺโม กมล

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๕๔
พระรัฐกรณ์ อภิวโร สัตตัง

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๕๕
พระบดิศร ิติธมฺโม ช่วยชู

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๕๖
พระพนา ยโสธโร จันทร์งอม

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๕/๐๘/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๕๗
สามเณรภูธเนศ  สุทธิสนธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๕๘
สามเณรวชิร  ปราศจาก

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๕๙
สามเณรยศกร  แสนกาษา

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

 วารีกุฎาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๐๗๖๐
สามเณรเจนวิทย์  พวงจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๗๖๑
พระยงยุทธ ชุตินฺธโร แวงวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๑๓ ๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๖๒
พระประวัติ ิตวฑฺฒโน ภูมิพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๐๐ ๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๖๓
พระบุญเกิด ฉนฺทธมฺโม สุริโย

๐๒/๐๔/๒๕๑๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๓

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๖๔
พระเกียรติสุนทร กิตฺติสทฺโท เกษมะณี

๒๖/๐๗/๒๕๒๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๖๕
พระสุรสิน ธมฺมปาโล จิตภูมิ

๑๔/๑๑/๒๕๑๐ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๖๖
พระวรากร ยติโก สุทธิประภา

๑๔/๐๒/๒๕๒๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๖๗
พระถวัลย์ ถาวรจิตฺโต แสนเสนา

๑๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๖๘
พระอนุศักดิ

์

าณวีโร ซ้อนศรี

๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๖๙
พระฉันชาติ อิทฺธิาโณ แวงวรรณ

๐๖/๐๔/๒๔๙๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระกุหลาบ สุขิโต วิสัยศรี

๑๒/๐๗/๒๕๐๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๗๑
พระศิริชัย สุขิโต ชัยสอาด

๒๕/๐๗/๒๕๒๓ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๗๒
พระสุทัศน์ จารุวณฺโณ จิตรเสงียม

่

๑๕/๐๗/๒๕๒๓ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๗๓
พระเสถียร ถิรธมฺโม อิศรานุวัฒน์

๒๖/๐๖/๒๔๙๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๗๔
พระสดชืน

่

สิริจนฺโท ประทุมชาติ

๐๔/๐๔/๒๔๙๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๗๕
พระถนอม ชินวโร บุตรพรม

๐๕/๐๓/๒๕๐๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๗๖
พระสุริยา ปยธมฺโม คชพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๑๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๗๗
พระนพชัย นราสโภ พลเยียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๑๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๗๘
พระไพโรจน์ ยสินฺธโร แสงปาก

๒๒/๑๒/๒๕๑๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๗๙
พระอิสรา อิสฺสโร เกตุแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๒๙ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๘๐
พระสมศักดิ

์

ธมฺมโชโต ปากามน

๒๓/๑๒/๒๕๑๐ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๘๑
พระใผล้อม ภูริาโณ ภูมิภาค

๐๕/๐๗/๒๔๙๐ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๘๒
พระณรงค์ าณวีโร รัตนวงค์

๐๖/๐๕/๒๕๑๒ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๘๓
พระเหลา ชิณวโร สุริโย

๐๒/๐๕/๒๔๙๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๘๔
พระนิวัฒน์ เตชธมฺโม เดชยงค์

๒๘/๐๓/๒๔๙๙ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๘๕
พระฐานภพ สุจิตฺโต นิลประเสริฐ

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๘๖
พระสนอง นาควโร หงษา

๐๗/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๘๗
พระสุเมศ อตฺตทนฺโต ธงศรี

๒๗/๑๑/๒๕๓๑ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๘๘
พระอุไร ตสฺสาโร ประหา

๑๖/๐๓/๒๕๒๙ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๘๙
พระอภิชาต อคฺคธมฺโม ศรีทา

๑๗/๑๑/๒๕๒๘
๐๕/๐๔/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๙๐
พระสมพงษ์ ิตคฺโค พุ่มโมรี

๑๔/๐๒/๒๕๐๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๙๑
พระพิษณุ ปฺาธโร สุระชัย

๐๒/๐๙/๒๕๒๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๙๒
พระวิมล อิทฺธิเตโช พลเยียม

่

๐๑/๑๑/๒๕๐๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๙๓
พระพรชัย ตปสีโล พลเยียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๑๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๙๔
พระวิทยพล ถิรจิตฺโต พลเยียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๓ / ๓๖
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รอ ๔๑๕๙/๐๗๙๕
พระกิตติพงษ์ ปภาโส พลเยียม

่

๐๕/๐๒/๒๕๒๑ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๙๖
พระวรพจน์ ขนฺติธโร พิกุลสารทิศ

๐๒/๑๐/๒๕๒๑ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๙๗
พระประเสริฐศรี ถิรจิตฺโต ตาลเอียม

่

๐๔/๐๑/๒๕๒๒ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๙๘
พระอภิสิทธิ

์

ิตาโณ บุญประเสริฐ

๐๕/๑๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๗๙๙
พระไพรทูล เขมจาโร เวียงอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๑๙
๐๗/๐๖/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๐๐
พระณัฐพล จนฺทโชโต ไชยสุข

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๐๑
พระบรรจง กิตฺติโสภโณ มูลอำคา

๐๑/๐๔/๒๕๒๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๐๒
พระศิริวิภา สุทฺธิมโน ศรีนิล

๑๘/๐๔/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๐๓
พระประเชิญ ยโสธโร สิมาตา

๑๘/๐๔/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๐๔
พระฉลวย ฉนฺทธมฺโม แสงปราชญ์

๐๓/๐๗/๒๕๑๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๐๕
พระมะลิ จารุธมฺโม มะณี

๐๖/๐๘/๒๔๗๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๐๖
พระไชยวัฒน์ ชิตมาโร เปยเมย

๓๑/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๐๗
พระนพพร จนฺทโสภโณ ตรีโอษฐ์

๒๖/๐๓/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๐๘
พระผดุง ปฺาธโร ใจปนทา

๑๙/๐๑/๒๕๐๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๐๙
พระทวีกรุง ปคุโณ พรมปติ

๑๐/๑๑/๒๕๐๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๑๐
พระสนิท กุสุโม บัวระพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๐๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๑๑
พระสุนทรา ปฺาทีโป พลเยียม

่

๐๒/๐๓/๒๕๐๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๑๒
พระชาญชัย อิทฺธิมนฺโต บุญกลาง

๑๔/๐๗/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๑๓
พระบุญเริง จิตฺตมโน เชือวงค์

้

๐๒/๐๘/๒๕๑๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๑๔
พระอมฤทธิ

์

อหึสโก ไกรยสินธ์

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๑๕
พระมงคล กมฺมสุโภ ภูมิภาค

๑๙/๑๑/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๑๖
พระสุรชัย ปรกฺกโม แวงวรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๑๗
พระอุทัย ยนฺตสีโล หงษ์สิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๑๘
พระคนองฤทธิ

์

กตธมฺโม บุตรษา

๑๐/๐๔/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๑๙
พระมนตรี ยโสธโร พลเยียม

่

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๒๐
พระวรวุฒิ ฉวิวณฺโณ บุตรพรม

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๒๑
พระสมควร ภทฺทธมฺโม มูลศรีนวล

๒๐/๑๒/๒๕๑๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๒๒
พระดวงดี สติสมฺปนฺโน แสงจันดา

๐๖/๐๙/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๒๓
พระประจวบ ปฺุาคโม แสงจันดา

๑๒/๑๑/๒๕๑๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๒๔
สามเณรกฤษฎา  อ่อนดี

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๒๕
สามเณรยิงเจริญ

่

 ธงศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๒๖
สามเณรเลิศศักดิ

์

 ธงศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๒๗
สามเณรรตะวัน  คชนะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๒๘
สามเณรอภิชาติ  แสงจันดา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๒๙
สามเณรชนเดช  สาระดำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์
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รอ ๔๑๕๙/๐๘๓๐
สามเณรธนากร  สมภาร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๓๑
สามเณรเอกพันธ์  นาก้อนทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๓๒
สามเณรอุดมโชค  ขันซ้าย

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๓๓
สามเณรสิทธิพร  กมุทรา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๓๔
สามเณรเดชา  ผดุงลม

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๓๕
สามเณรคัมภีร์  พัฒนแสง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๓๖
สามเณรบัญชา  เชือแคนอ้น

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๓๗
สามเณรขรรค์ชัย  สีสินธุ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๓๘
สามเณรธนพล  ประเสริฐสังข์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๓๙
สามเณรโสภณวิชญ์  กรมไทยสงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๔๐
สามเณรอภิวัฒน์  คงเสมา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๕๙/๐๘๔๑
พระบุญร่วม ปฺุภาโค ละคร

๑๗/๒/๒๕๒๖ ๑๐/๐๘/๒๕๕๖

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๔๒
พระเกรียงศักดิ

์

กตธมฺโม วันทา

๑๔/๔/๒๕๑๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๔๓
พระประยุทธ ปฺาวโร รักษาพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๒๗ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๔๔
พระกุศล สนฺตมโน ศรีคัทนา

๑๙/๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๔๕
พระอนนณ์ อุตฺตโม สิวไทยสง

่

๒/๘/๒๕๐๗
๑๗/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๔๖
พระบุญยัง อชิโต พิมพ์วงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๑๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๔๗
พระนฤเบศร์ กนฺตวฑฺฒโน วงสุโท

๒๙/๕/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๔๘
พระอังคาร ภทฺราวุโธ บุญเย็น

๐๒/๐๗/๒๕๑๒
๑๓/๗/๒๕๕๙

กกกุงวราราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๔๙
พระทอน ขนฺติโก เย็นศิริ

๐๗/๐๔/๒๔๘๘ ๑๐/๐๓/๒๕๔๐

คูเมือง  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๕๐
พระทองสุข สิริปฺโ แสนรัตน์

๐๖/๐๖/๒๔๙๗ ๒๑/๑๑/๒๕๕๗

คูเมือง  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๕๑
พระรณฤทธิ

์

ิตยโส แสนมาตร

๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คูเมือง  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๕๒
สามเณรอนุกูล  อำภาผล

๒๐/๐๖/๒๕๔๐

 คูเมือง  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๕๓
พระสัมพัน มหาคุโณ บัวแดง

๐๓/๑๒/๒๔๙๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

ใต้สูงยาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๕๔
พระสุวรรณ์ ชาตวิริโย โคตะมะ

๒๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสว่าง  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๕๕
สามเณรบรรพต  โมคะรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 ท่าสว่าง  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๕๖
พระสมชาย ถิรธมฺโม เพ็ญจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๐๙ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

บัวสูง  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๕๗
พระวสันต์ ถิรจิตฺโต แก่นภักดี

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๕๘
พระประมวล ปฺาธโร ไชยเสนา

๑๐/๑๐/๒๕๒๘ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๕๙
พระอภิรักษ์ อภิปฺุโ ไชยเสนา

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๖๐
พระวิทยา วิจกฺขโณ บัวดง

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๖๑
พระชัยวัฒน์ คุณวฑฺฒโน เสน่ห์วงศ์

๐๖/๑๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๖๒
พระเสนาะ สิริปโม บุญพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๒๐ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

ปทุมวนาราม  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๖๓
สามเณรศรทรัพย์  ศรีเวียง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๖๔
สามเณรภูมิพัฒน์  จันทร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 เมืองสรวงเก่า  
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รอ ๔๑๕๙/๐๘๖๕
สามเณรธนพล  คุรุโคตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๖๖
สามเณรนพคุณ  พาชาตรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๖๗
สามเณรหทัยชนก  มณีเต็ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๖๘
สามเณรเจนณรงค์  พรมศรีแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๖๙
สามเณรถิรนัย  อุตรา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๗๐
สามเณรพงษ์ระพี  ไชยราช

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๗๑
พระทองมา อภิวฑฺฒโน ชุมเนตร

๐๕/๐๗/๒๔๘๖ ๑๗/๐๗/๒๕๔๘

เมืองสรวงน้อย  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๗๒
พระประนอม สนฺติธโร จันทร์ขอนแก่น

๒๒/๐๒/๒๕๐๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

เมืองสรวงน้อย  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๗๓
พระกิติเมศวร์ สิทฺธิวโร ผลาผล

๑๙/๑๐/๒๕๓๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๗๔
พระพระบุญหนา ปฺุโ โยธะกา

๐๓/๐๗/๒๔๙๕ ๐๔/๐๒/๒๕๕๘

ศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๗๕
พระกฤษฎี โชติปฺโ อยู่บำรุง

๒๔/๐๗/๒๕๒๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองยาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๗๖
พระนิกร จิรธมฺโม สมนะ

๓๐/๐๘/๒๕๓๑ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

หัวนา  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๗๗
พระยุทธชัย ิตมโน ไชยเสนา

๒๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

เหล่าหัวภู  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๗๘
พระอภิสิทธิ

์

ฉวิวณฺโณ ไชยเสนา

๒๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

เหล่าหัวภู  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๗๙
พระคำพอง กตปฺุโ รุ่งนภา

๐๗/๐๑/๒๕๒๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

เหล่าฮก  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๘๐
สามเณรศักดิชาย

์

 โยงรัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

 เหล่าฮก  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๘๑
สามเณรเดวิดดรณ์  มาเทียส

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

 เหล่าฮก  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๘๒
พระสุรศักดิ

์

สุทฺธิาโณ พรมวันทา

๑๓/๐๖/๒๕๒๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

โสกเชือก  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๘๓
พระคมสัน อภินนฺโท ทับคำภา

๐๘/๐๔/๒๕๒๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๔

โสกเชือก  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๘๔
พระสุริยา ปฺาวโร มูลกันยา

๐๘/๐๕/๒๕๐๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

โสกเชือก  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๘๕
พระจันทร์ สุจิตฺโต นามวงศ์

๑๕/๐๑/๒๔๘๘ ๐๙/๑๐/๒๕๕๕

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๘๖
พระเซียงสุเทพ อาภสฺสโร ศรีโยธี

๑๐/๐๑/๒๕๐๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๘๗
พระเวศ จนฺทสาโร วันนุลัย

๒๓/๑๑/๒๕๐๘ ๒๑/๑๑/๒๕๕๗

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๘๘
พระณัฐพร านีโย ไปวันเสาร์

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๘๙
พระสุวรรณ ปุณฺณโก วิชัด

๐๕/๑๑/๒๕๐๗ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๙๐
พระณัฐพล านวโร นาโพธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๙๑
พระกาวี ติสฺสโร ทีลินฟา

้

๒๒/๐๗/๒๕๒๑ ๒๙/๐๒/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๙๒
พระสำเร็จ จารุวณฺโณ ภูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๙๓
พระอำนาจ าณวีโร ยามพูน

๒๒/๐๙/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๙๔
พระทองสุข อภิปุณโณ ก้านศรีรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๐๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๙๕
พระพินิพงศ์ สิริภทฺโท ปทมฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๑๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๙๖
พระเปยมชัย ถิราโณ เอือกิจ

้

๑๓/๐๖/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๙๗
พระพิเชษฐ โชติปฺโ ศักดิศรี

์

๑๒/๑๑/๒๕๒๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๙๘
พระวุฒิชัย สุจิตฺโต อินทมนต์

๒๓/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๘๙๙
พระอุเทญ คเวสโก สามน

๐๔/๐๒/๒๕๒๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๖ / ๓๖

้
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รอ ๔๑๕๙/๐๙๐๐
พระคำจันทร์ กตวีโร นามวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๒๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๐๑
พระวินัย ถิราโณ แว่นศิลา

๑๗/๐๓/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๐๒
พระชนะ จนฺทสีโล ตรีพงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๐๓
พระธีระวัฒน์ อาจิณจาโณ วันธานี

๐๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๐๔
พระสงกรานต์ จนฺทธมฺโม วรรณญาติ

๑๐/๐๔/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๐๕
พระอำพล อาสโภ อุดมชัย

๐๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๐๖
พระเฉลิมชัย สุทฺธาโณ นวลนุกูล

๐๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๐๗
พระนพรัตน์ ธนปฺโ ศรีสุนนท์

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๐๘
พระภูมินทร์ สิริจนฺโท โพธิหมวก

์

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๐๙
พระวีระศักดิ

์

ตปสีโล บุญหล้า

๑๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๑๐
พระทรงยศ ปภาโส วิชระโภชน์

๒๔/๐๓/๒๕๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๑๑
พระสมพงษ์ านธมฺโม บางเล็ก

๐๑/๐๓/๒๕๐๔ ๐๑/๐๖/๒๕๔๑

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๑๒
พระทองม้วน จนทธมฺโม พิมพ์ขุมเหล็ก

๑๐/๑๐/๒๕๐๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๐

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๑๓
พระประสาร สุจิตฺโต แสงอรุณ

๐๑/๐๙/๒๔๙๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๑

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๑๔
พระอภิชาติ เขมจิตฺโต นิมนุช

่

๑๐/๐๔/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๑๕
พระทองสูญ สปฺปฺโ แสนแสน่ห์

๑๐/๑๐/๒๔๙๔

๘/๗/๒๕๕๑
กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๑๖
พระสุดชา กิตฺติสาโร มะโน

๑๕/๐๙/๒๕๐๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๑๗
พระเอกวารินทร์ ถานิสสโร หลักบุญ

๒๑/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๕/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๑๘
พระเทพสถิตย์ ปภาโส ปราสาร

๐๑/๐๗/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๑๙
พระเอกศิษย์ ิตปฺุโ คำนวนดี

๒๔/๐๖/๒๕๓๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๒๐
พระสมาน วิสาโร มณีโคตร

๑๕/๐๙/๒๔๙๘ ๑๖/๐๒/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๒๑
พระเขียน ชินวํโส ศรีกระหวัน

๑๓/๑๑/๒๕๐๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๒๒
พระเอราวรรณ จิรคุโณ กัลยาเลิศ

๑๑/๐๙/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๒๓
พระศุภชัย ธมฺมโชโต โตรโสม

๘/๗/๒๕๐๓ ๙/๗/๒๕๕๗
กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๒๔
พระวิทยา สุวิชาโน วิชัย

๐๒/๐๒/๒๕๐๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๒๕
พระสามารถ ปฺาวโร ปรายหนองบัว

่

๑๘/๔/๒๕๑๗ ๒๘/๗/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๒๖
พระทองใบ ยสินธโร บุญเลิศ

๒๘/๐๗/๒๔๙๙ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๒๗
พระอำนวย ปฺาวุฑฺโฒ ขันแข็ง

๐๒/๑๑/๒๕๑๒ ๐๘/๑๒/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๒๘
พระจันดี ปภสฺสโร คำบุดดี

๕/๑๑/๒๔๘๗ ๑๗/๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๒๙
พระวิชิต ธีรวโร ปราบหนองบัว

๒๓/๖/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๓๐
พระสมชัย นิติสาโร สระคูพันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๑๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๓๑
พระสมยศ อุตฺตโม โพธิเพชร

์

๖/๗/๒๕๓๓ ๒๗/๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๓๒
พระปริญญา านวโร ศรีวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๒๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๓๓
พระอุทัย กิตฺติาโณ ซุยนำเทียง

่

๓๐/๑/๒๕๓๒ ๒๙/๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๓๔
พระไกรศร ปฺาวโร ธนะสีลังกูร

๑๓/๐๙/๒๕๐๘ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๗ / ๓๖
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รอ ๔๑๕๙/๐๙๓๕
พระวชิระ ปฺาวชิโร ศรีโชติ

๑๔/๑๐/๒๕๑๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๓๖
พระอาคม านุตฺตโร สามศรี

๒๒/๐๒/๒๕๒๖ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๓๗
พระสมพงษ์ ขนฺติมโน เมืองสองชัน

้

๒๔/๐๙/๒๕๐๕
๗/๑๑/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๓๘
พระคุย กตคุโณ พิศวงศ์

๐๕/๐๕/๒๔๙๖
๕/๑๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๓๙
พระรุ่งเพ็ช อติเมโธ แข่งขัน

๒๐/๐๙/๒๕๑๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๔๐
พระสมาน โอภาโส ยังโธสง

๐๑/๐๔/๒๔๙๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๔๑
พระเถิง สีลเตโช นันโท

๑๑/๑๐/๒๔๙๐ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๔๒
พระคำมี จนฺทสีโล สีโล

๐๗/๐๗/๒๕๐๗ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๔๓
พระบุญทัน อุตฺตโร สังสุดชา

๑/๖/๒๔๙๖ ๑๖/๑/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๔๔
พระสนอง ปทุโม พิมพ์สุวรรณ์

๗/๑๒/๒๔๙๓ ๓๐/๑/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๔๕
พระประสาน สุเมธโส รุ่งเรือง

๑๓/๐๗/๒๕๒๗ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๔๖
พระพรชัย อคฺคธมฺโม สุปตติ

๑/๓/๒๕๒๑ ๑๐/๓/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๔๗
พระอนุรักษ์ อภินนนฺโท มูลรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๔๘
พระพงษ์ศักดิ

์

านทินฺโน อาสาราษฎร์

๒๘/๑๒/๒๕๒๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๔๙
พระสุบิน อิสฺสโร ทุมพร

๒๓/๐๗/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๕๐
พระสัมฤทธิ

์

สนฺติธมฺโม ศรีภูงา

๒๔/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๕๑
พระอเนก ถิรวฑฺฒโณ ขุนพรม

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๕๒
พระพงษ์สิทธิ

์

านวีโร สีอ่อน

๑๗/๐๒/๒๕๓๖
๘/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๕๓
พระวิชัย กนฺตวิโร สุปตาชุน

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๕๔
พระประยงค์ จนฺทธมฺโม พรมสนาม

๑๘/๑/๒๕๒๔ ๑๘/๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๕๕
พระสัมพันธ์ ขนฺติสุโก หงษ์เวียงจันท์

๓๑/๐๘/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๕๖
พระชาญชัย วิสุทฺโธ กิมประโคน

๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๕๗
พระมานะ มหาวิริโย นาเมือง

๑๗/๑๐/๒๕๓๕

๑/๖/๒๕๕๙
กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๕๘
พระพิทักษ์พงษ์ อิสฺสโร พันธ์หนองหว้า

๓/๖/๒๕๓๗ ๓/๖/๒๕๕๙
กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๕๙
พระสนอง วิสารโท พลภูงา

๒๓/๑๐/๒๕๐๖

๔/๖/๒๕๕๙
กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๖๐
พระจรัญ ขนฺติโก ศรีขุมเหล็ก

๑ / ๑ /๒๔๙๑
๓๐/๖/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๖๑
พระยอด ขนฺติวโร ศรีวงศ์

๕/๐๕/๒๕๒๓
๒/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๖๒
พระสมภพ โอหิตพาโล เดชะ

๑๖/๐๙/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๖๓
พระอภิชาติ อธิจิตฺโต ทรัพย์พร้อม

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๖๔
พระอภิสิทธิ

์

ติกฺขปฺโ ศรีสุข

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๖๕
พระกริชพล าณสมฺปณฺโณ เศษแสนวงค์

๑๙/๓/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๖๖
พระสุรศักดิ

์

กนฺตสโร ชมภูไชย
๔/๘/๒๕๒๓ ๘/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๖๗
พระพงสธร ปฺาวชิโร ศรีผลสมอ

๒๐/๑๑/๒๕๓๔
๘/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๖๘
พระพงษ์ศักดิ

์

พลาโณ จันทร์ศรี

๒๓/๐๗/๒๕๓๖
๘/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๖๙
พระสมชาย อานนฺโท แกมแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๘ / ๓๖

้
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รอ ๔๑๕๙/๐๙๗๐
พระบุญเหลือ ถาวรสทฺโท เสน่ห์วงศ์

๑๔/๑๐/๒๔๙๓

๙/๗/๒๕๕๙
กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๗๑
พระวิโรจน์ อาภากโร สีชืน

่

๑๓/๐๗/๒๕๐๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๗๒
พระพัฒนกิจ สิริจนฺโท เหล่าจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๗๓
พระแมน อาภากโร เทินสะเกตุ

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๗๔
พระธนงศักดิ

์

ติกฺขปฺโ เคจร

๑๔/๙/๒๕๓๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๗๕
พระสว่าง สิริจนฺโท หินจันทร์

๑๐/๐๘/๒๔๘๓
๑๓/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๗๖
พระบุปผา พลวโร คำสอง

๒๒/๗/๒๕๑๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๗๗
พระชัยมงคล ธิสโร ขานนำคำ

๒/๗/๒๕๑๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๗๘
พระเฉลิมพล ปภสฺสโร ทุมพร

๒/๕/๒๕๒๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๗๙
พระสาคร ชยวุฑฺโฒ สอนภูงา

๒๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๘๐
พระอภิวัฒน์ าณธโร ดีสองชัน

้

๑/๐๔/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๘๑
พระไกยสิทธิ

์

ถิรจิตฺโต หลวงสนาม

๐๗/๐๗/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๘๒
พระวินัย ปภสฺสโร สร้อยสิงห์

๒/๗/๒๔๙๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๘๓
พระบุญชู สิริปณฺโณ ก้านจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๘๔
พระยุทธนา สิริจนฺโท สร้อยสำโรง

๑๕/๕/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๘๕
พระสุขสวัสดิ

์

สุขิโต แสนแว

๑๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๘๖
พระสานุศักดิ

์

ธมฺมทีโป เวียงไกร

๒๔/๒/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๘๗
พระมนตรี สจิธมฺโม โพธิคัง

์

๒/๐๖/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๘๘
พระธงชัย ปภสฺสโร จันร่องคำ

๑๘/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๘๙
พระสุรศักดิ

์

อติภทฺโท วารุรัง

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๙๐
พระกิตติกร อธินนฺโท แพงภูงา

๒๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๙๑
พระบัณฑิต วุฑฺฒิธมฺโม สีสุขใส

๒๒/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๙๒
พระศิริวัฒน์ ทสฺสนีโย พลาศรี

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๙๓
พระวสันต์ ปฺาวชิโร จันทร์แสง

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๙๔
พระพูลชัย กมฺมสโภ ภูสนาม

๑๖/๐๑/๒๕๑๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๙๕
พระอนันตทรัพย์ อคฺธมฺโม เสนาลักษณ์

๒๙/๐๔/๒๕๓๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๙๖
พระประวิตร์ ปภสฺสโร จันภูงา

๑๒/๐๗/๒๕๒๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๙๗
พระอาวุธ านิสสโร สมไชย

๐๔/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๙๘
พระวิไลศักดิ

์

อธิจิตฺโต จันทร์ซ้าย

๑๔/๐๗/๒๕๑๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๐๙๙๙
พระฉัตรชัย เตชสโร หลักหาร

๒๘/๐๔/๒๕๓๐ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๐๐
สามเณรภาคิน  หมืนบุญมี

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๐๑
สามเณรเอกรัตน์  สิลาแดง

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๐๒
สามเณรนราธิป  โคตรหนองปง

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๐๓
สามเณรเจมส์มี

่

 ศรีเพชร

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๐๔
สามเณรสุริยะ  สุตตา

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

 กลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๙ / ๓๖

้
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รอ ๔๑๕๙/๑๐๐๕
สามเณรสมศักดิ

์

 กลำทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๐๖
สามเณรอาทิตย์  อุปวงษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๐๗
สามเณรจักรพรรดิ  สีบุญมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๐๘
สามเณรชัยมงคล  แสงสกล

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๐๙
สามเณรศตวรรษ  น้อยสุพรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๑๐
สามเณรปฏิภาณ  บุตรสระคู

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๑๑
สามเณรทักษิณ  นิลสระคู

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๑๒
สามเณรอนุชิต  ตาสำโรง

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๑๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สาโดด

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๑๔
สามเณรสันติ  สีลิลา

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๑๕
สามเณรจิรกร  ยอดคำมี

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๑๖
สามเณรกวิน  ไชยแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๑๗
สามเณรวีระพงษ์  สำโรงแสง

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๑๘
สามเณรฉัตรวิชัย  นนทะคำจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๑๙
สามเณรอนุรักษ์  ผางอาษา

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๒๐
สามเณรอภิวัฒน์  สำเนียง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๒๑
สามเณรพิพัฒน์  วรรณะปะโค

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๒๒
สามเณรรัตนพล  สุทธิธรรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๒๓
สามเณรศราวุธ  นนทะคำจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๐

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๒๔
สามเณรฤกษ์ดี  ปุยผา

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๒๕
สามเณรจักรินทร์  สูงห้างหว้า

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๒๖
สามเณรสุเทพ  ผกายทอง

๒๕/๑๑/๒๕๓๘

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๒๗
สามเณรวิรัตน์  สุเกต

๐๗/๑๒/๒๕๓๘

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๒๘
สามเณรเอกลักษณ์  ละออ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๒๙
สามเณรพัฒนพงษ์  สุมามาลย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๓๐
สามเณรศํกดิดา

์

 บงลา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๓๑
สามเณรธันญบูรณ์  สิงห์คำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๓๒
สามเณรอนุชา  กมลขันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๓๓
สามเณรวิทยา  เพ็ญจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๓๔
สามเณรยศกร  บุญสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๓๕
สามเณรพรประเสริฐ  ศุภศร

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๓๖
สามเณรภีรภัทร  ยาเขียว

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๓๗
สามเณรวุฒิชัย  สอนจำปา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๓๘
สามเณรอดิศักดิ

์

 ผาลี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๓๙
สามเณรธวัชชัย  สีโทมี

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 กลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๐ / ๓๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๑๐๔๐
สามเณรทรงพล  เจตนา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๔๑
สามเณรอภิชาต  สหุนันท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๔๒
สามเณรอภินันท์  เดชวารี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๔๓
สามเณรวุฒิชัย  ช่างปรุง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๔๔
สามเณรนพดล  แก้วสมศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๔๕
สามเณรศักดิชาย

์

 โยงรัมย์
๒/๓/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๔๖
สามเณรเดวิด  ดรณ์มาเทียส

๑๖/๘/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๔๗
สามเณรนรากรณ์  แสงสมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๔๘
สามเณรสาริน  มานาดี

๒๑/๙/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๔๙
สามเณรเจนวิทย์  พวงจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๕๐
พระประเทือง อรุโณ โตมาชง

๑๕/๐๒/๒๕๓๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๕๑
พระคึกฤทธิ

์

ปภสฺสโร ประภัสสร

๑๑/๐๙/๒๕๑๙ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๕๒
พระสมพงษ์ กตธมฺโม ผุดผ่อง

๒๒/๐๑/๒๕๑๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๕๓
พระทนัตสาท สนฺตกาโย ศรีษะ

๑๒/๐๗/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๕๔
พระสมบัติ ิติสมฺปนฺโน บุตตะพิมพ์

๑๕/๐๕/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๕๕
พระวิญู วิชฺชากโร เศษวงศ์

๒๑/๐๒/๒๕๑๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๕๖
พระสุรชัย อนงฺคโน ศักดิวงษ์

์

๒๕/๐๑/๒๕๓๒ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๕๗
พระนภัทร ภูริปฺุโ แห่สถิตย์

๑๕/๐๑/๒๕๑๗ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๕๘
พระนูนนา กลฺยาโณ ไกรยบุตร

๑๘/๐๔/๒๕๒๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๕๙
พระวีรศักดิ

์

วีรธมฺโม วิชาชัย

๑๘/๐๖/๒๕๒๑ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๖๐
พระพิเชฐ เขมาจาโร หอมพะนา

๑๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๖๑
พระกิตติชัย ปฺาวุฑฺโฒ วิชาชัย

๑๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๖๒
พระชาญชัย ขนฺติจิตฺโต กิระสาร

๑๒/๑๒/๒๕๒๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๖๓
พระสนัน

่

อธิปฺโ น่าบรรดิษฐ์

๒๖/๐๘/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๖๔
พระประมวล อุชุจาโร บุตรพรม

๑๐/๐๙/๒๕๐๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๖๕
พระสมเดช ทีปธมฺโม แสงแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๖๖
พระณัฐวุฒิ ปภสฺสโร เหมตะเวน

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๖๗
พระดิลก ตปคุโณ สุทธิประภา

๐๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๖๘
พระธาณีย์ ธีรภทฺโท หอมพะนา

๑๐/๐๒/๒๕๒๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๖๙
สามเณรภาคิน  บูรณะกิติ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๗๐
สามเณรวรพงศ์  ทรีศิลป

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

 เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๗๑
สามเณรภูวนัย  ประจิตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๕๙/๑๐๗๒
พระกัน ถริธมฺโม รัตนวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๐๒ ๒๗/๐๓/๒๕๔๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๗๓
พระเกตุ ถิรธมฺโม นาคำแยก

๑๘/๑๒/๒๕๐๒ ๒๗/๐๓/๒๕๔๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๗๔
พระสมนึก สุจิตฺโต พลขันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๐๒ ๒๗/๐๓/๒๕๔๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๑ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๑๐๗๕
พระร่อน อภิชฺชโว ปะวะเค

๑๘/๑๒/๒๕๐๒ ๒๗/๐๓/๒๕๔๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๗๖
พระสุดตา ิตคุโน ช่อจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๗๗
พระวรุฒ วรุตฺตโม ประนมศรี

๐๒/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๗๘
พระวรวิทย์ สิริจนฺโท สร้อยกุดเรือ

๐๒/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๗๙
พระพานิช ทีปธมฺโม ตรีภพ

๐๒/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๘๐
พระบุญเทิม กิตฺติวณฺโณ ปยะมาตร

๒๓/๐๘/๒๕๐๐ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๘๑
พระปยะวิทย์ ถาวรจิตฺโต แก้ไขนามสกุล

๒๓/๐๘/๒๕๐๐ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๘๒
พระเอกชัย อุปสนฺโต อิมทีสุด

่ ่

๒๓/๐๘/๒๕๐๐ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๘๓
พระนมัยรัตน์ ติกฺขปฺโ จันทร์ภักดี

๒๓/๐๘/๒๕๐๐ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๘๔
พระอร่าม ปภากโร สุ่มมาตย์

๒๓/๐๘/๒๕๐๐ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๘๕
พระชินวัฒน์ ชินวงฺโส ชาชิโย

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๒๙/๐๑/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๘๖
พระสมาน กนฺตวีโร สาสิงห์

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๒๙/๐๑/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๘๗
พระพรทวี เตวธมฺโม บุญศรี

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๒๙/๐๑/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๘๘
พระคำพันธ์ อติธมฺโม หมันดอกไม้

่

๐๕/๑๒/๒๔๘๗

๖/๓/๒๕๕๘
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๘๙
พระพิชิต สุภโร หนองขุ่นสาร

๐๕/๑๒/๒๔๘๗

๖/๓/๒๕๕๘
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๙๐
พระพุทธา ิตธมฺโม ยุทธสนอง

๐๕/๑๒/๒๔๘๗

๖/๓/๒๕๕๘
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๙๑
พระบับพา เมตฺตาสโย ธุระพันธ์

๐๕/๑๒/๒๔๘๗

๖/๓/๒๕๕๘
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๙๒
พระลำพัง มหาปฺุโ อู่ทอง

๐๕/๑๒/๒๔๘๗

๖/๓/๒๕๕๘
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๙๓
พระทนิจ อชิโต เขือนพรม

่

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๙๔
พระต้องล้วน ขนฺติธมฺโม พรรณสิงห์

๐๒/๐๗/๒๕๒๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๙๕
พระเรียบ จิตฺตทนุโต จันศรีวงค์

๐๒/๐๗/๒๕๒๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๙๖
พระไสย์ สนฺตกาโย ดวงสิงห์

๐๒/๐๗/๒๕๒๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๙๗
พระชัยชนะ กตคุโณ ลาดหนองขุ่น

๑๒/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๙๘
พระจักรพงษ์ คุณงฺกโร ลาดหนองขุ่น

๑๒/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๐๙๙
พระรุ่งวิกรัย ปฺาวุโธ บุญราศรี

๑๒/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๐๐
พระวุฒิพงษ์ กิตฺติปฺโ ทิพย์อรัญ

๑๒/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๐๑
พระสม อาภากโร คันสิน

๑๒/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๐๒
พระสิงห์ สุขกาโม พันรมาตร

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๐๓
พระมนตรี อธิวโร ใจเอือ

้

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๐๔
พระธีรวัฒน์ ตปสีโล ชนะวงค์

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๐๕
พระประไพร สุปภาโส ศรีจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๐๖
พระบรรหาร อนาลโย ของแพง

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๐๗
พระบัณฑิต อานนฺโท สีนินสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๑๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๐๘
พระเสนีย์ เตชวโร ศิริยา

๐๙/๑๒/๒๕๑๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๐๙
พระประเสริฐ อาทโร อุ่นเจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๑๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๒ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๑๑๑๐
พระสมบัติ ติสฺสโร เปรินนทร์

๐๙/๑๒/๒๕๑๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๑๑
พระสัญชัย ิตวีโณ กุณาธรรม

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๑๒
พระประจักษ์ จนฺทวงฺโส สนิทพจน์

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๑๓

พระลิม จิตธมฺโม ทองชุม

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๑๔
พระอัครชาติ สุจิณโณ จันทระ

๒๓/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๑๕
สามเณรธีรภัทร  คำโพธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

 แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๑๖
พระสุขศรี สุขกาโม สาสีลา

๒/๖/๒๕๑๕ ๑๓/๔/๒๕๕๖

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๑๗
พระหนูรักษ์ พุทธิชโย ศรีพลัง

๑๖/๐๗/๒๔๙๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๑๘
พระอนันต์ มหาวีโร คูณศรี

๑๖/๑/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๕๗

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๑๙
พระสมุด ขนฺติวโร ดงบัง

๑๒/๑/๒๕๒๐ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๒๐
พระใคร่ครวญ สิริปฺโ สุทธิสน

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๒๑
พระอัษฏาวุธ ิตธมฺโม คำสอน

๑๓/๔/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๒๒
พระชัยวิชิต ิตสทฺโ วิเศษวงษา

๑๖/๑๐/๒๕๑๖
๒๔/๗/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๒๓
พระสุพล อกิฺจโน ดอนกลอย

๐๘/๐๔/๒๕๒๒ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๒๔
พระจรูญศักดิ

์

อคฺคจิตฺโต วันจันทร์

๑๗/๑/๒๕๓๖ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๒๕
พระศักดิสยาม

์

ิตธมฺโม แสนทัศ

๐๓/๑๐/๒๕๑๖ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๒๖
พระไพฑูลย์ ขนฺติโก เข็มทอง

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๒๗
พระสุริยา สีลธโร อุตะมะ

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๒๘
พระณัฐพงษ์ สุจิตฺโต เปานาค

๒๔/๓/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๒๙
พระศักดิรินทร์

์

กตปฺุโ คำสอน

๑๙/๖/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๓๐
พระอภิวัฒน์ อภิวุฑฺฒโณ เปานาค

๑๐/๙/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๓๑
พระสุรพล เทวธมฺโม สุวรรณะ

๒๘/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๓๒
พระภาคีไนย ิตวีโร พรมผุ้ย

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๓๓
พระอนุชา สุเมโธ แย้มสวน

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๓๔
พระผดุงศักดิ

์

ถามวโร โชชัย

๑๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๓๕
พระสมบูรณ์ โชติทินฺโน มูลจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๓๖
พระฉลอง กนฺตสีโล ผิวสวย

๒๐/๑/๒๕๑๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๓๗
พระสำราญ ธมฺมธโร พรมดงมัน

๖/๖/๒๕๒๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๓๘
พระภูควินท์ วฑฺฒโน ชมพู

๐๘/๐๙/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๓๙
พระวุฒิชัย ปภากโร บัวศรีคำ

๒๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๔๐
พระสิริชัย ธีรภทฺโท วิชัยวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๔๑
พระพงศกร กตปณฺโ ศิริวรรณ

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๔๒
พระระวี สีลธโร เกษมสุข

๐๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๔๓
พระสุรวีร์ ปฺาทีโป ทองดอนดู่

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๔๔
พระจิรวัฒน์ จนฺทปฺโ บ่อชน

๒๖/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๑๑๔๕
พระธนากร จนฺสาโร อินทะสาร

๔/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๔๖
พระสมบัติ เตชวโร ช้อยพิมาย

๕/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๔๗
พระสายยันต์ ิตธมฺโม ตะบอง

๒๒/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๔๘

พระวัชระพล อภิชาโน ช้อนพิมาย

๒๕/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๔๙
พระวัชระ สิริธโร รักษา

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๕๐
พระประดิษฐ์ สิริจนฺโท เดชศรี

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๕๑
พระเอกพล เตชพโล เกิงพิมาย

้

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๕๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 หมืนขันธ์

่

๓๐/๓/๒๕๔๑

 ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๕๓
พระเพรชณรงค์ ิตวินโย สุกรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๕๔
สามเณรอรรถวุฒิ  บุตรสีทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 กลาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๕๕
พระหนูกันฑ์ จกฺกธมฺโม มีจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๐๑ ๑๖/๐๓/๒๕๕๑

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๕๖
พระธวัชชัย ิตคุโณ คามบุศย์

๐๘/๐๓/๒๕๓๒ ๐๙/๐๖/๒๕๕๓

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๕๗
พระเมธา อชิโต กางแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๕๘
พระศุภกร โสธโน ยินดีมาก

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๕๙
พระพรชัย มหาคุโณ ยินดีมาก

๐๔/๐๙/๒๕๒๓ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๖๐
พระดนัย จารุธมฺโม ผลาผล

๐๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๖๑
พระสมถวิล นิทฺทโร พันชูชา

๐๗/๐๗/๒๕๐๖ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๖๒
พระครรคิด วชโร สาระภักดี

๐๔/๐๔/๒๕๑๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๖๓
พระสุรพล อคฺคธมฺโม มาศเลิง

๐๘/๐๓/๒๕๐๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๖๔
พระณัฐวุฒิ จนฺทปฺโ อัมโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๖๕
พระศุภมิตร าณวโร ธาระมนต์

๑๐/๐๘/๒๕๐๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๖๖
พระอุทัย อภิวฑฺฒโณ พวงศรี

๑๒/๐๔/๒๕๒๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๖๗
พระวันชัย ธีรวโร พันมะวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๓๐ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๖๘
พระสิทธินนท์ สจฺจวโร ม้อยจังหาร

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๖๙
พระอชิรวุธ จารุธมฺโม น้อยมะโน

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๗๐
พระทักศิลป กตธมฺโม พรมศิริเดช

๐๑/๐๖/๒๕๒๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๗๑
พระศุภชัย มนฺตชาโต ศรีพาชา

๑๐/๐๙/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๗๒
พระบุญเลียง อาภากโร กันฮะ

๑๖/๐๙/๒๕๑๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๗๓
พระณัฐพจน์ สารคนฺโท โยธาศิริ

๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๗๔
พระสวัสดิ

์

ิตวิริโย ประสารเอ

๐๔/๐๕/๒๔๙๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๗๕
พระจิตติศักดิ

์

จารุธมฺโม สนมเนาว์

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๗๖
พระสงวน ธมฺมธีโป อาษาเสนา

๐๗/๐๗/๒๕๑๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๗๗
พระวราวุฒิ ายุตฺโต คามบุศย์

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๗๘
พระชัยวัต าณคุโณ วิชัด

๑๙/๐๘/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๗๙
พระสมโชด ปยสีโล จันทะเรือง

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๔ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๑๑๘๐
พระอมรเทพ จกฺกวโร อินทะแสง

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๘๑
พระมิตร วรจิตฺโต พรมปติ

๐๙/๐๓/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๘๒
พระวีระศักดิ

์

ิตโสภโณ บุญเลิศรพ

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๘๓

พระคาวี อาภากโร กุลกนก

๐๗/๐๑/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๘๔
พระวัชรินทร์ นภากโร แก้วเสน่ห์ใน

๐๙/๑๑/๒๕๒๙ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๘๕
พระนิรัตน์ าณวีโร มหาหงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๑๒ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๘๖
สามเณรอดิศักดิ

์

 อืนทะไชย

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

 กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๕๙/๑๑๘๗
พระจักรี ถานุตฺตโร สุขประเสริฐ

๑๐/๐๒/๒๕๓๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

จักรวาฬภูมิพินิจ  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๘๘
พระไพสาน ภทฺทโก แก้วพัน

๒๐/๐๒/๒๕๑๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

จักรวาฬภูมิพินิจ  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๘๙
พระบัณฑิต กิตฺติภทฺโท โคหนองบัว

๐๘/๐๕/๒๔๘๒ ๐๘/๑๑/๒๕๕๖

ดงบ้านยาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๙๐
พระกฤษฏานุพงค์ สุขวฑฺฒโก วิจิตขจี

๑๑/๐๗/๒๕๒๙ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ดงบ้านยาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๙๑
พระลำไพ กิตฺติาโณ หลงหนองบัว

๑๓/๐๖/๒๕๐๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ดงบ้านยาง  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๙๒
พระสมบูรณ์ านุตฺตโร ทองเหง้า

๑๐/๐๓/๒๕๒๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านสนามชัย  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๙๓
พระพน โกวิโท ทุมพร

๒๐/๐๔/๒๕๒๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๙๔
พระศักดิดา

์

วิสุทฺโธ จันทะรี

๑๑/๐๔/๒๕๒๗ ๒๒/๑๐/๒๕๕๗

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๙๕
พระสาคร จารุวณฺโณ แสนกระจาย

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๙๖
พระเอก เตชธมฺโม ถิตย์พงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๙๗
พระอุไร อคฺคธมฺโม โลเกตุ

๐๘/๐๑/๒๕๑๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๙๘
พระทิพย์ ทินฺนาโภ ทำนำเทียง

่

๐๔/๐๖/๒๕๒๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๑๙๙
พระคำพันธ์ จิตฺตวณฺโณ วิจิตขะจี

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๐๐
พระสมาน ปริสุทฺโธ ทีนำคำ

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๐๑
พระเกียรติพงษ์ กตสีโล ดังก้อง

๐๘/๐๔/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๐๒
พระวิทูรย์ วิทุรจิตฺโต อ่อนหัวโทน

๐๔/๐๓/๒๕๒๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๐๓
พระวุฒิชัย วุฒิาโณ นาคศรี

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ปุรา  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๐๔
พระประสงค์ ภฺททโก เปาวะนา

๓/๑/๒๕๒๘
๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระงามมหาธาตุ  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๐๕
พระพิจิตร ิตธมฺโม สุระมณี

๑๓/๐๒/๒๔๙๕ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๐๖
พระเวียงชัย อธิาโณ ภารเขจร

๑๙/๐๕/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๐๗
พระวีระ สุภฺทโท พิมพาสีดา

๒๕/๐๕/๒๕๑๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

โพธิงามสุนทรวาส

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๒๐๘
พระองอาจ ยสิณฺธโร ทองลาด

๒๕/๐๒/๒๕๒๐ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘

โพธิศรีสว่าง

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๒๐๙
พระวิทยา กิตฺติสาโร พิศวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๒๑๐
พระธนวัฒน์ จนฺทวํโส ทราธร

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๒๑๑
พระคมสิทธิ

์

ปภาโส ทองหล่อ

๒๐/๑๐/๒๕๒๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๒๑๒
พระสุพัฒพงษ์ ปฺาวุฑฺโฒ สีดา

๒๙/๑๐/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสว่าง

์

 

รอ ๔๑๕๙/๑๒๑๓
พระอภิวัฒน์ อุตฺตโม เดชอุดมวรกุล

๒๙/๐๓/๒๔๙๖ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

ราศรีไสล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๕ / ๓๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๕๙/๑๒๑๔ พระสุรศักดิ

์

ธมฺรโส สามารถกุล

๐๔/๑๑/๒๕๑๕ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙
ราษฎร์เจริญ  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๑๕ พระจรัญ สุทฺธจิตฺโต ศรีวิชา
๐๔/๐๑/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญ  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๑๖ พระพีระพล ิตปฺุโ พรมหา

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
สว่างจ้อก้อ  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๑๗ พระทรรศธรรม คมฺภีรปฺโ ขันแข็ง
๒๐/๐๒/๒๕๑๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๑๕๙/๑๒๑๘ พระศตวรรษ พลาโณ ศรีสวาท

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
ห้วยนารี  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๖ / ๓๖
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