
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๖๑๕ รูป ขาดสอบ ๑๕๖ รูป คงสอบ ๔๕๙ รูป สอบได้ ๓๑๓ รูป สอบตก ๑๔๖ รูป (๖๘.๑๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๕๙/๐๐๐๑ สามเณรอมรเทพ  เซียมจันทึก

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๕๙/๐๐๐๒ สามเณรกวินท์  ครยก

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๕๙/๐๐๐๓ สามเณรคมกริช  จันทร์ชมพู

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๕๙/๐๐๐๔ สามเณรสุรวุธ  ภารสุวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๕๙/๐๐๐๕ สามเณรปรีดา  ภูตาไชย

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรกนกพล  สิมมาตา

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๕๙/๐๐๐๗ สามเณรนนทวัฒน์  ภารภิรมย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๕๙/๐๐๐๘ สามเณรมงคล  ดวงบุปผา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๕๙/๐๐๐๙ สามเณรบริวัตร  หัดรัตชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรวิษณุ  เจริญเขต

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๕๙/๐๐๑๑ พระนิวัติ นิวฑฺฒโน มะลิลา

๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ๒๑/๐๓/๒๕๕๖

วัดบ้านเปลือยใหญ่  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๑๒ พระจรัส มหาปฺโ ศรีหนองจิก

๑๖/๐๓/๒๕๑๗ ๑๖/๐๑/๒๕๕๔

วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๑๓ พระธรรมศักดิ

์

มนสิกธมฺโม หล้าเนตร

๒๘/๐๒/๒๕๓๔ ๐๓/๑๑/๒๕๕๕

วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๑๔ สามเณรสันติราช  ดิษฐวิเศษ

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรอภิญญา  บัวจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรประเสริฐ  สัตย์ซือ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๑๗ สามเณรสุทธิพงษ์  สวัสดิเอือ

์ ้

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรเรืองศักดิ

์

 ดิเรกศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๑๙ สามเณรศราวุฒิ  ชะคู

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๒๐ พระอรรถสิทธิ

์

อติพลโล ขันทอง

๐๖/๐๘/๒๕๐๔ ๐๒/๐๒/๒๕๔๑

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๒๑ พระเสถียร ปฺาสาโร สีลาดเลา

๑๒/๐๔/๒๔๙๘ ๐๗/๑๒/๒๕๔๘

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระบุญชู ปุณฺณวณฺโณ อุปพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๒๐ ๐๕/๐๒/๒๕๕๒

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๒๓ พระเหล็ง เตชธโร เชาว์บัณฑิต

๐๗/๑๐/๒๔๘๐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๒

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๒๔ พระบุญตา านิสฺสโร โพธิกะ

๒๙/๑๒/๒๕๐๒ ๑๘/๐๔/๒๕๕๒

วัดสระทอง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๕๙/๐๐๒๕ พระพนมกร กนฺตวีโร เนตรทิพย์

๐๒/๐๙/๒๕๒๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๓

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๒๖ พระคำนวณ ปุณฺณโก นาคมนต์

๐๑/๑๐/๒๕๑๓ ๐๙/๐๓/๒๕๕๔

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระชานนท์ ธนิสฺสโร สระกาศ

๐๒/๐๗/๒๕๓๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๔

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๒๘ พระทะนง ปฺาวชิโร เทพบัวสี

๑๕/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๑/๒๕๕๖

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระนฤเทพ าณโสภโณ ศิรินนท์

๑๐/๑๑/๒๕๐๗ ๐๔/๐๒/๒๕๕๖

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๓๐ พระประสาร เมธิโก ไชยหงษ์

๒๐/๑๑/๒๔๙๕ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๓๑ พระสมคิด ปฺาวโร ค้มบัวลา

๐๕/๑๐/๒๕๒๑ ๑๐/๐๑/๒๕๕๗

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๓๒ พระไกรทิพย์ จกฺกวโร ต้นเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๓๓ พระสนัน

่

อินฺทสาโร พาดฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๓๔ พระประพงษ์ จิรปุโ มงคลเคหา

๑๐/๐๓/๒๕๐๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๓๕ พระทรงพล กิตฺติาโณ สอนสุข

๐๕/๐๘/๒๕๐๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๓๖ พระวัชรากร อายุวฒฑโก เครือผือ

๑๐/๐๖/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระจำนงค์ านุตฺคโร บุญเทพ

๐๙/๐๙/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๓๘ พระวรากร ปริยตฺติเมธี สุภารี

๑๓/๐๒/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๓๙ สามเณรธีรวัฒน์  เสาสมภพ

๐๙/๑๑/๒๕๓๘

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๔๐ สามเณรณัฐพล  กิจจารักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๓๙

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๔๑ สามเณรกำชัย  สีดามาตย์

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๔๒ สามเณรกฤษดา  เหล่อขยอน

๓๑/๐๗/๒๕๔๐

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๔๓ สามเณรสายสัมพันธ์  โคตะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๔๔ สามเณรภิณวัฒน์  นาก้อนทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๔๕ สามเณรภูวนันท์  สุพิมพ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๔๖ สามเณรศราวิน  ชินบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรกฤษฎา  บุปผาวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๔๘ สามเณรธาดา  ชาวงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๔๙ สามเณรนิติพล  ชรากาหมุด

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๕๐ สามเณรวันชัย  ผลจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๕๑ สามเณรภาคภูมิ  กุนันท์

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๕๒ สามเณรอนุกูล  แสงเพชร

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๕๓ สามเณรอานนท์  ชัยบุญมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๕๔ สามเณรปฏิพัทธ์  คำเมืองศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๕๕ สามเณรคมกริช  ศิริ

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๕๖ สามเณรณัฐนันท์  สารจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรเจริญชัย  อุ่นประชา

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๕๘ พระอ่อนจันทร์ จกฺกวโร หาญอาษา

๒๑/๐๒/๒๕๒๓ ๒๑/๐๔/๒๕๕๓

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๕๙ พระอดุลย์ านุตฺตโร ลพจร

๑๒/๐๓/๒๔๙๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๕๙/๐๐๖๐ พระอภินันท์ วิสารโท ทอนศรี

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๖๑ พระพิชัย ชินปุตฺโต เอกสินทร์

๐๙/๐๒/๒๕๑๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๖๒ พระพรชัย สิริจนฺโท โมฆรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๓๒ ๑๑/๑๐/๒๕๕๓

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๖๓ พระสมบูรณ์ ถิรธมฺโม เทพชมภู

๒๔/๑๒/๒๕๐๙ ๐๖/๐๕/๒๕๕๔

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๖๔ พระพยม ปภากโร มณีจักร

๒๑/๐๙/๒๕๐๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๖๕ พระศุภชัย ธมฺมวโร วิลาจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๓๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๖๖ พระเมธี โชติาโณ ม่วงมุลตรี

๑๗/๑๐/๒๕๑๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระวัฒนชัย ิตปฺโ จันทะบุรี

๑๒/๑๐/๒๔๙๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๕

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๖๘ พระธีรวุฒิ านุตฺตโร ศิริรักษ์

๒๕/๐๔/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๖๙ พระวิศิษย์ ิตปฺุโ ดิษเจริญ

๒๑/๐๙/๒๕๐๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๗๐ พระนิวัติ สุปฺโ พลพุทธา

๒๑/๐๒/๒๕๑๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๗๑ พระทองสา ถาวโร จินายาง

๐๘/๐๕/๒๔๙๑ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระบัญไทย กนฺตวณฺโณ สุขพะนัส

๒๕/๐๓/๒๔๘๙ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระไสว เตชปฺโ ลาวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๐๒ ๑๕/๐๓/๒๕๕๓

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระศรีสวรรค์ สุวณฺโณ จันทะคัด

๑๒/๐๔/๒๕๒๓ ๑๑/๐๕/๒๕๕๓

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระธีรศักดิ

์

ปตชโย ไชยธนพันธุ์

๑๖/๑๐/๒๕๒๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๗๖
พระเสถียร ขนฺติโก นะระทร

๐๙/๐๑/๒๕๑๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระธนเดช จารุวณฺโณ ใหม่คามิ

๐๗/๐๗/๒๕๑๓
๐๔/๐๑/๒๕๕๕

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระธนกร ปฺุรโต อามาตมนตรี

๒๖/๐๑/๒๕๓๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๕

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระวทัญู ติสฺสโร คำตัน

๐๖/๑๒/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๘๐ พระบุญเลียง โอภาโส สุขพิพัฒน์

๐๑/๑๑/๒๕๐๐ ๑๖/๐๔/๒๕๕๔

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๘๑ สามเณรธนายุทธ  โยธะดล

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

 วัดโสกเชือก  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๘๒ พระอึม

๋

จิรสุโภ วรรณยันต์

๐๑/๑๒/๒๔๘๖ ๒๐/๐๗/๒๕๔๕

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๘๓ พระปน เทวธฺมโม มงคลมะไฟ

๐๔/๐๖/๒๔๘๔ ๐๔/๐๖/๒๕๕๒

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๘๔ พระประสิทธิ

์

กิตฺติวุฑฺโฒ พรมมงคล

๒๑/๐๕/๒๕๑๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๔

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๘๕ พระสนัด วิสุทฺธิาโณ วงษาลี

๐๘/๐๔/๒๕๑๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๔

วัดหนองใหญ่  

ระงับผลสอบ พระพุธ อธิปฺโ นิลราช

๐๑/๐๔/๒๔๘๗ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕

วัดหนองใหญ่

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

รอ ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระเหล็ก ภทฺทวโร สดมพฤกษ์

๐๓/๑๑/๒๔๙๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๖

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๘๘ พระดาม ปฺาธโร แสนยมาตย์

๒๖/๐๔/๒๕๒๒ ๒๗/๐๒/๒๕๕๗

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๘๙ พระสุทธิพงษ์ อภิปฺุโ จันละบุตร

๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๙๐ พระศิลา านสมฺปนฺโน สีดาเสถียร

๐๑/๑๐/๒๕๒๓ ๓๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๙๑ สามเณรศุภชัย  สุริยหงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระคำพอง ปุณฺณาโณ มาเพชร ๕/๑/๒๕๐๔ ๘/๑/๒๕๔๙ วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๙๓ พระสายัญ สิริเตโช ประดับเสริฐ์
๔/เ๔/๒๕๑๙ ๑๔/๗/๒๕๔๙

วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๙๔ พระสมพร สุทธฺจิตฺโต อุดมโพชน์ ๘/๑/๒๔๙๖ ๖/๕/๒๕๕๐ วัดสว่างสระทอง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๕๙/๐๐๙๕ พระอธิวัฒน์ ปสนฺโน พลเยียม

่

๔/๙/๒๕๓๓ ๕/๒/๒๕๕๓ วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๙๖ พระไผท อติสโย ภักดีโชติ
๙/๕/๒๕๒๑ ๓/๖/๒๕๕๓ วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระสายยันต์ จิตฺตวิริโย ประดับพันธุ์

๕/๒/๒๕๒๐ ๕/๒/๒๕๕๔ วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๙๘ พระไพบูลย์ จิตฺตวโร สร่างโศรก
๒๓/๗/๒๕๑๐

๗/๓/๒๕๕๔ วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๐๙๙
พระทองใบ สุทฺธิาโณ ผลาเหิม

๑๕/๙/๒๕๑๕
๔/๗/๒๕๕๔ วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๐๐ พระบุญสิน์ ิติาโณ ลำจุมจัง ๑/๖/๒๕๐๑
๒๑/๔/๒๕๕๕

วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระสมพร ิสวํโส ศรีละคร
๗/๒/๒๕๑๙ ๒๖/๖/๒๕๕๖

วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๐๒ สามเณรธนากร  หล้าคำสี
๒๑/๑/๒๕๔๐

 วัดสว่างสระทอง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๐๓ พระสายันต์ อุตฺตโม สีนิลสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๑๐ ๐๓/๐๓/๒๕๓๑

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๐๔ พระอ้วน าณโสภโณ อุปชฌาย์

๓๑/๐๗/๒๕๐๔ ๒๓/๐๒/๒๕๔๑

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๐๕ พระอนันต์ ยติโก พลเยียม

่

๐๑/๐๕/๒๔๙๙ ๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๐๖ พระมหากิตติ ปยธมฺโม เปลรินทร์

๐๖/๐๒/๒๕๑๘ ๐๙/๐๓/๒๕๔๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๐๗ พระสมหวัง อคฺคธมฺโม พระสว่าง

๒๔/๐๗/๒๕๐๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๐

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๐๘ พระไพบูลย์ กตปฺุโ พลเยียม

่

๐๖/๑๒/๒๕๐๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๑

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๐๙ พระณรงค์ ชาคโร กมลวิบูลย์

๐๓/๑๑/๒๕๐๒ ๓๐/๑๐/๒๕๕๒

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๑๐ พระพิภพ อภิวณฺโณ สีสมสะอาด

๑๑/๐๔/๒๕๐๒ ๐๗/๐๑/๒๕๕๓

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๑๑ พระศักดา จิรธมฺโม น้อยอามาตย์

๐๒/๐๕/๒๕๑๕ ๑๓/๐๑/๒๕๕๓

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๑๒ พระปรีชา อาภากโร อุบลแสง

๐๗/๑๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๑๓ พระสมปอง จิตฺตกาโร เวียงสิมา

๑๑/๐๘/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๑๔ พระสมพาน จนฺทวํโส พูลเพิม

่

๐๘/๐๕/๒๕๑๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๑๕ พระจิมมี

่

อรุโณ หน่อคำชมพู

๐๕/๐๓/๒๕๓๕ ๐๑/๐๙/๒๕๕๕

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๑๖ พระจรูญ ปภากโร อนุไพร

๑๖/๐๕/๒๕๐๘ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๑๗ พระปรีชา อภโย มีชัย

๐๗/๐๙/๒๕๑๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๑๘ พระจิตติศักดิ

์

จกฺกวโร พิมพะเลีย

๐๑/๑๑/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๑๙ พระเฉลิมพล สติสมฺปนฺโน ตรีมาตย์

๐๗/๐๒/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๒๐ พระประพันธ์ ิตวํโส แวงวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๒๑ พระเสถียร อนงคโน ตรีโอษฏ์

๑๑/๐๓/๒๕๑๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๒๒
พระสุพันธ์ชัย จารุธมฺโม เตชะ

๑๖/๐๙/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๒๓ พระธนบดี ธมฺมทินฺโน วรฉัตร

๑๓/๐๒/๒๕๑๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๒๔ พระธรรมสันต์ คุณงฺกโร ปริยา

๐๕/๐๑/๒๕๐๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๒๕ พระผดุง ฉนฺทสาโร หาญพละ

๐๒/๑๐/๒๕๐๙ ๒๔/๑๐/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๒๖ พระบังอร านารโห เจาะจง

๐๑/๐๓/๒๕๐๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๒๗
พระอัครเดช ิตธมฺโม เพ็งพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๒๔ ๐๔/๐๒/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๒๘ พระสุระสิทธิ

์

คุณากโร ธงชัย

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๒๙
พระเสกสิทธิ

์

เตชธมฺโม แวงวรรณ

๑๔/๐๕/๒๕๓๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๕๙/๐๑๓๐ พระถวิล กตทีโป ผงทอง

๓๐/๑๐/๒๔๙๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๓๑ พระประมวล อตฺตทนฺโต มะณี

๒๔/๐๖/๒๕๐๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๓๒ พระสมพงษ์ ปโมทิโต แสงวิเศษ

๐๗/๐๖/๒๔๙๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๓๓ พระบพิธ ปยธมฺโม รัตนก้านตรง

๐๖/๐๘/๒๕๑๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๓๔ พระบุญสงค์ จนฺทธมฺโม ฤทธิยงค์

์

๐๒/๑๒/๒๔๙๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๓๕ พระสมัย ตปสีโล พลเยียม

่

๒๕/๐๒/๒๕๑๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๓๖ พระวินัย กนฺตสีโล กอบุญ

๐๑/๑๒/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๓๗
พระวิชิต านุตฺตโร ภักดีแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๑๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๓๘ พระหนึงฤทัย

่

ขนฺติโก ชนะสงคราม

๐๔/๐๙/๒๕๒๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๓๙ พระจำรัส านารโห บุตรพรม

๐๓/๑๒/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๔๐ พระปฏิภาณ ปฺุคโม ยอดภักดี

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๔๑ พระสา วิสารโท ถานบำรุง

๐๑/๐๕/๒๕๑๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๔๒ สามเณรสุรพงษ์  ชนไพโรจน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๔๓ สามเณรณัฐภาส  รอดหงษ์ทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

 วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๔๔ สามเณรยศธร  จักรดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

 วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๔๕ สามเณรวัชระพล  ประกอบล

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๔๖ พระวินัย สุภทฺโท บรรณสาร
๘/๑/๒๕๒๕

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๔๗
พระเกสร จกฺกวโร เนตรแสง

๒๙/๘/๒๕๐๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๐

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๔๘ พระภานุวัตร วราโภ บุญโยธา

๑๒/๐๘/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๔๙
พระบุญช่วย ยโสธโร พลเยียม

่

๙/๔/๒๔๙๑ ๑๒/๗/๒๕๔๙
วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๕๐ พระโอภาส โอภาโส ตัวสะเกตุ
๙/๔/๒๕๒๒

๕/๓/๒๕๕๑ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๕๑ พระประสาท โชติมนฺโต พรรคพล
๗/๑๑/๒๕๑๐ ๑๗/๔/๒๕๕๕

วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๕๒ พระพล อภินนฺโท เกาะนำใส
๒๑/๕/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๕ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๕๓ พระจักรกฤษณ์ ทินฺนวโร ภาระวงศ์
๑๒/๒/๒๕๓๖ ๒๓/๑/๒๕๕๗

วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๕๔ พระพงษ์สว่าง อิทฺธิเตโช สกุลศรี
๙/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๓/๒๕๕๗

วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๕๙/๐๑๕๕ พระขันธ์ ขนฺติวโร ชะอ้อน

๒๔/๐๗/๒๕๐๗ ๐๕/๐๒/๒๕๕๒

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๕๖ พระชำนาญ ตปวีโร กะราม

๑๑/๐๑/๒๕๒๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๕๗
พระวิโรจน์ วิจกฺขโณ เสียงใหญ่

๑๑/๐๓/๒๕๓๐ ๑๕/๐๔/๒๕๕๓

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๕๘ พระปญญา านํกโร สีฉายา

๒๒/๐๕/๒๕๐๖ ๑๖/๐๖/๒๕๕๓

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๕๙ พระประสาร ธีรวโร ธรรมวิเศษ

๐๗/๐๓/๒๔๙๐ ๒๐/๑๑/๒๕๕๓

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๖๐ พระเข็มทอง ขนฺติโก สิมสี

๑๑/๑๑/๒๕๑๗ ๑๔/๑๒/๒๕๕๓

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๖๑ พระคำตัน ธมฺมวโร อำนาจเจริญ

๑๓/๐๙/๒๕๑๒ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๖๒ พระสมปอง กตสาโร สอนโพนงาม

๑๙/๑๒/๒๕๒๖ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๖๓ สามเณรสุทธิพงษ์  โพนเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

 วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๖๔ สามเณรราเมศ  มาศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

 วัดบ้านชาติ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๕๙/๐๑๖๕ พระเคม กิตฺติสาโร ประเทือง

๑๖/๐๖/๒๔๙๐ ๑๔/๐๑/๒๕๕๑

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๖๖ พระสมนึก ปสนฺโน คานทอง
๒๓/๒/๒๕๑๓

๕/๓/๒๕๕๕ วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๖๗
พระกฤษณะ อริยวํสปุตฺโต พรมจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๔/๐๘/๒๕๕๗

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๖๘ พระคิม เขมจาโร พันธ์คำ

๑๐/๐๓/๒๕๑๗
๕/๑๒/๒๕๓๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๖๙ พระทร สุจิตฺโต ขุมเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๐๖ ๒๐/๐๓/๒๕๔๗

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๗๐ พระสมคิด มนาโป จันทร์เหมือน
๘/๑๑/๒๕๒๒

๑/๔/๒๕๔๘ วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๗๑ พระบรรยาย ิตธมฺโม นามบุตร

๑๐/๑๑/๒๕๐๘ ๑๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๗๒
พระเพชร กตปฺุโ งอนจำปา

๒๙/๐๕/๒๕๐๔
๑/๐๖/๒๕๔๙

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๗๓
พระจูม ถาวโร ดีโพนงาม

๐๖/๐๕/๒๔๙๒ ๐๘/๑๑/๒๕๔๙

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๗๔
พระสมบัติ สกฺกเตโช เรืองนาม

๑๖/๐๔/๒๕๑๙
๑๐/๖/๒๕๕๑

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๗๕
พระสมศักดิ

์

ถิราโณ จันทร์ซ้าย

๐๖/๐๑/๒๕๑๖ ๑๙/๐๑/๒๕๕๒

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๗๖
พระสมพงษ์ ปภสฺสโร สาภักดี

๑/๐๖/๒๕๐๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๒

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๗๗
พระหงส์ อคฺคธมฺโม คำวิชัย

๐๖/๐๕/๒๔๙๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๗๘
พระวสันต์ ปยธมฺโม แจ่มใส

๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ๐๑/๑๐/๒๕๕๒

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๗๙
พระฐิติเจตน์ สุเมโธ คำมา

๐๑/๐๖/๒๕๒๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๓

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๘๐ พระประชัน อภินนโท ชาติสม
๗/๑๑/๒๕๐๘

๘/๒/๒๕๕๓ วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๘๑ พระชยพล อาสโภ ตังรุ่งเรืองยิง

้ ่

๐๑/๑๐/๒๕๐๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๓

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๘๒ พระแหลมทอง อธิมุตฺโต บุญชัยโย
๒/๑/๒๔๙๙

๑๑/๑๒/๒๕๕๓

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๘๓ พระวิชิต ชุตินฺธโร พรมสอน

๐๑/๑๑/๒๕๑๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๔

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๘๔ พระมีชัย สีลเตโช สมเดช
๔/๐๗/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๘๕ พระไสว เขมจาโร โคตมะ

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๘๖ พระธานี ปุวโร บุญโสม

๒๘/๗/๒๕๒๒ ๑๓/๐๑/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๘๗
พระเจียมศักดิ

์

านวโร เจนสนาม

๒๙/๑๒/๒๕๑๙ ๐๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๘๘ พระคำ เสฎโ สุขประเสริฐ

๐๗/๐๕/๒๕๐๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๘๙ พระปน จนฺทสํวโร สีหนองบัว

๐๓/๐๙/๒๔๘๓ ๑๙/๑๐/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๙๐ พระธน ธมฺมทินฺโน คำอ่อน
๕/๐๒/๒๕๑๕ ๒๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๙๑ พระธงชัย อภินนฺโท ตาขุมเหล็ก
๒๕/๙/๒๕๑๑

๘/๓/๒๕๕๗ วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๙๒
พระสุพรรณ รตนาโณ พนมใหญา

๑๐/๐๖/๒๕๒๗ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๙๓
พระสุรศักดิ

์

เตชวโร หงษ์สระคู
๑๙/๒/๒๕๑๗ ๒๓/๔/๒๕๕๗

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๙๔ พระสิทธิศักดิ

์

จนฺทสีโล ศรีคลัง

๐๔/๐๙/๒๕๐๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๙๕ พระประชาธิปไตย ปฺาวชิโร ศรีพรม
๒๘/๒/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๙๖ พระพิสุทธิศักดิ

์

วิสุทฺโธ แสนแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๑๖ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๙๗
พระผง ธนปาโล ปาโท

๑๙/๑๑/๒๔๘๒ ๒๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๙๘ พระมณี ปยธมฺโม สายแสง

๐๒/๑๐/๒๕๒๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๑๙๙
พระเลียง อุปกาโร ยอดคำมี

๒๗/๐๑/๒๕๑๔ ๒๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดกลาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๕๙/๐๒๐๐ พระจักราวุฒิ จกฺกาวุฑฺโฒ ต้นชมพู
๒๙/๓/๒๕๒๙ ๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๐๑ พระสุวรรณ จกฺกธมฺโม ประดิษจา

๑๒/๐๖/๒๕๑๖

๓/๑/๒๕๕๙ วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๐๒ พระแดง ปสนฺโน สุระสังข์

๒๑/๐๕/๒๕๐๐
๑๐/๖/๒๕๕๙

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๐๓ พระเข็มเพชร คุณสาโร คุ้มเหล่ายูง

๒๒/๐๕/๒๕๒๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๐๔ พระพงษ์เทพ มหาทวีโร ขานหัวโทน
๑/๐๑/๒๕๓๐

๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๐๕ สามเณรต้นกล้า  ดีปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๐๖ สามเณรจักรี  ขำเนตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๐๗
สามเณรกฤษณะ  บุตรวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๐๘ พระคำนวณ คุณวีโร หนองหาร

๐๔/๐๘/๒๕๒๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๕

วัดดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๐๙
พระวิเชียร ธมฺเขโม จันหนองฮี

๐๘/๐๕/๒๕๑๔ ๑๘/๐๕/๒๕๕๖

วัดดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๑๐ พระสุขศรี สุขกาโม สาสีลา

๑๑/๐๖/๒๕๑๕ ๑๔/๐๘/๒๕๕๖

วัดดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๑๑ พระสมคิด อนามโย วงณะรัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๑๙
๕/.๗/๒๕๕๗

วัดดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๑๒
พระภัคพิสุทธิ

์

ชีวสุทโธ ประเสิรฐน้อย

๐๓/๐๘/๒๕๓๖
๑๒/.๔/๒๕๕๗

วัดดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๑๓ พระนิพนธ์ รติโก ช่วงโสม

๐๔/๐๗/๒๔๙๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๓

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๑๔ พระพิศาล สนฺตจิตฺโต ดวงไขษร

๑๖/๐๘/๒๕๑๑ ๐๓/๐๘/๒๕๕๕

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๑๕ พระวุฒิพงศ์ สิรินฺธโร มุขขันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๑๖ พระสมอน พลาโณ พลทมิน

๑๓/๐๖/๒๕๑๐ ๒๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๑๗
พระสมปอง คุณกโร ทัพประเสริฐ

๑๗/๐๙/๒๔๙๙
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๑๘ พระอุดม ตปคุโณ อกอุ่น

๐๗/๑๒/๒๔๘๖ ๐๖/๐๒/๒๕๕๓

วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๑๙
สามเณรคุณากร  พนมศร

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

 วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๒๐
สามเณรวรวิทย์  บูระวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๒๑
สามเณรทีปกร  สารเศวตร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๒๒
สามเณรณัฐวุฒิ  แก่นจักร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๒๓
สามเณรทศพล  เชือโชติ

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๒๔
สามเณรธนพล  ม่วงเกิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

 วัดดงบ้านนา  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๒๕
พระจิรศักดิ

์

สฺจิตฺโต สุทธิ

๒๐/๐๕/๒๕๒๒ ๓๑/๐๓/๒๕๔๕

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๒๖
พระบุญช่วย จนฺทสาโร เวียงวิเศษ

๑๕/๐๑/๒๕๐๕ ๑๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๒๗
พระพิชัย อุตฺตโม ศรีซ่ง

๓/๐๗/๒๕๒๑ ๑๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๒๘
พระวุฒิชัย านุตฺตโร เวียงนนท์

๒๔/๐๙/๒๕๑๘
๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๒๙
พระประหยัด านิสฺสโร เหลืองอร่าม

๑/๐๙/๒๕๑๔ ๒๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๓๐ พระปรีชา กิจฺจกุสโล อินทร์คำน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๒๔
๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๓๑
พระไพรทูล จิรสปฺโป คำภักษ์ดี

๑๘/๐๖/๒๕๑๙ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๓๒
พระชิต อคฺคธมฺโม ขนานแข็ง

๑๔/๑๐/๒๕๒๗ ๒๑/๑๒/๒๕๕๓

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๓๓
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติภาโส ไชยา

๒๔/๐๒/๒๕๑๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๓๔
พระสมัย ยโสธโร นามศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๔๘๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๕

วัดเอกสัตย์บำรุง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๑๐

้
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รอ ๔๓๕๙/๐๒๓๕
พระธวัชชัย ถิราโณ ชืนตา

่

๒๖/๐๖/๒๕๐๘
๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๓๖
พระศรศิลป กนฺตสีโล แห้วศรี

๐๘/๑๑/๒๕๐๗ ๒๔/๐๔/๒๕๔๓

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๓๗
พระหนูรัตน์ สตฺติชโน แสงคำ

๐๘/๐๗/๒๕๐๓ ๑๕/๐๗/๒๕๔๖

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๓๘
พระประมูล ขนฺติธมฺโม นามวงษ์เกาะ

๐๘/๐๗/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๔๖

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๓๙
พระเสถียร สุจิตฺโต จริงสุระ

๐๘/๑๑/๒๕๒๐ ๒๔/๐๔/๒๕๔๗

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๔๐ พระอำนาจ ยสารกฺโข สุขขา

๐๔/๐๗/๒๔๙๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๓

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๔๑ พระกัณฑ์ สิริจนฺโท โพธิศรี

์

๐๙/๑๒/๒๕๑๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๔๒
พระยุทธศิลป สุวณฺโณ อารีเอือ

้

๑๔/๐๕/๒๕๒๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๔๓
พระจันทร์ดี ขนฺติโก กองศรี

๑๒/๑๐/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๔๔
พระเกียงไกร ธมฺมวโร มณีกัลย์

๐๙/๑๒/๒๕๒๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๔๕
สามเณรณัฐพงษ์  เมรุด

๐๘/๑๐/๒๕๔๐

 วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๔๖
พระบัวทอง กมโล มีอำนาจ

๐๕/๐๙/๒๔๙๙ ๒๘/๐๖/๒๕๔๑

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๔๗
พระกมล พุทฺธาโณ บุญชมภู ๐/๐/๒๕๐๓

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๔๘
พระแพงสี อภินนฺโท ศิรินาม

๑๖/๐๕/๒๕๒๐ ๒๗/๐๒/๒๕๔๓

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๔๙
พระสมาน สมาหิโต ลพศรี

๑๓/๐๖/๒๕๐๕ ๑๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๕๐ พระสุทิน จกฺกวโร ราชวัฒน์

๑๑/๐๘/๒๕๑๓ ๒๑/๑๑/๒๕๕๒

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๕๑ พระวิจิตร ขนฺติจิตฺโต ธรรมเกตุ

๑๖/๐๗/๒๕๑๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๕๒
พระฤทธิ

์

โกวิโท วงศ์คำจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๕๓
พระคำจันทร์ ธมฺมธโร ธรรมลา

๑๑/๐๗/๒๕๒๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๔

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๕๔
พระทองหนัง จนฺทสาโร วงสมศรี

๑๙/๐๘/๒๔๙๗ ๒๕/๐๒/๒๕๕๕

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๕๕
พระอุทัย รามธมฺโม วงศ์คำจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๒๗
๐๘/๐๖/๒๕๕๕

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๕๖ พระชัยศิริ าณสมฺปณฺโณ นามไพร

๐๙/๐๗/๒๕๒๗
๐๕/๐๓/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๕๗
พระธนกิตต์ ธนิสฺสโร ธรรมราช

๑๒/๐๗/๒๕๑๒ ๑๘/๐๔/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๕๘
พระพัด ปภสฺสโร มูลสิติ

๒๑/๐๙/๒๔๙๒
๑๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๕๙
พระธีรเดช ธีรปโ จตุพงษา

๐๕/๐๗/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๖๐ พระวิชัย อภิชาโต ศรีสวาท

๐๕/๑๐/๒๕๑๓ ๐๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๖๑ พระสุรชัย ปภสฺสโร ปงเมฆ

๒๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๖๒
พระธงชัย วิสุทฺธสีโล บัวแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๓๐ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๖๓
พระเชิดพันธ์ ขนฺติโย สุมานันท์

๑๙/๙/๒๕๐๓ ๑๙/๖/๒๕๕๖
วัดธาตุ  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๖๔ พระสำราญ โชติธมฺโม จันทร์เหล่าหลวง ๑/๑/๒๔๙๓ ๒๐/๕/๒๕๔๓
วัดปายาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๖๕ พระตัน สุทสฺสโน อินทร์โท่โล่

๑๐/๐๔/๒๔๘๓
๑๗/๒/๒๕๔๔

วัดปายาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๖๖ พระอ้อย มงฺคโล ดาทอง
๘/๖./๒๕๑๐ ๒๑/๔/๒๕๔๔

วัดปายาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๖๗
พระสุดไทย ปรกาโม ปาปะไพ

๐๖/๖/๒๕๐๐
๙/๔/๒๕๕๒ วัดปายาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๖๘ พระสมชาย สุเมโธ พูนสดี

๒๓/๐๘/๒๕๑๗ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดปายาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๖๙
พระสี ปฺาธโร โสมศรี

๑๓/๑๒/๒๔๙๙
๑๗/๖/๒๕๕๔

วัดปายาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๑๐

้
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รอ ๔๓๕๙/๐๒๗๐
พระธนวัฒน์ กิตฺติปฺโ บุญแต่ง

๓๐/๓/๒๕๒๔ ๑๔/๔/๒๕๕๕
วัดปายาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๗๑
พระประเทือง านุตฺตโร พวงจันทร์ ๘/๓/๒๕๐๘ ๓๑/๗/๒๕๕๕

วัดปายาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๗๒
พระอนุชิต จนฺทสาโร ดอนคอน

๐๕/๐๔/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดปายาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๗๓
พระวิชาญ ธมฺมวโร จันศรีชา

๒๑/๔/๒๕๒๒ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดปายาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๗๔
พระรำไพ จิตฺตสํวโร ชินหงษ์

๙/๗/๒๕๐๖
๐๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดปายาง  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๗๕
พระเกียรติศักดิ

์

กตปฺุโ มโน

๓๐/๐๗/๒๕๑๒ ๑๙/๑๑/๒๕๕๐

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๗๖
พระทองศูนย์ ปยธมฺโม ทีตอ

๑๐/๐๖/๒๔๘๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๗๗
พระบุญเพ็ง เสฏธมฺโม ขันทับ

๑๙/๐๗/๒๔๘๙
๑๐/๐๕/๒๕๕๕

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๗๘
พระสมใจ สุมโน ฉิมพลี

๑๐/๐๖/๒๕๓๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๖

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๗๙
พระอธิศ อาทิสฺสโร แสงสุระ

๒๐/๑๑/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๘๐ พระสุนัน โชติธมฺโม ชุมสิงห์

๒๙/๑๐/๒๕๑๑ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๘๑ สามเณรถนอมศักดิ

์

 ถาระโท

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๘๒
สามเณรฐิติโชติ  สีมา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๘๓
พระจำลอง จิตฺตทนฺโต โคตา

๐๑/๐๕/๒๕๐๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๐

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๘๔
พระวัชรินทร์ อิสฺสโร จิปูนาโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๑๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๑

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๘๕
พระคำนวณ ิตธมฺโม ชิณหงส์

๑๓/๐๗/๒๔๙๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๔

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๘๖
พระบุญสวน ธมฺฒวโร สามพันธ์

๒๑/๐๙/๒๔๘๖ ๑๓/๑๐/๒๕๕๔

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๘๗
พระวุฒิไกร วรธมฺโม นาคำภา

๔/๑๐/๒๕๑๕ ๑๔/๑๐/๒๕๕๕

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๘๘
พระหรัง

่

ถาวโร นามโคตร

๐๕/๐๘/๒๔๙๒ ๐๓/๐๒/๒๕๕๖

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๘๙
พระไพศาล จนฺทวณฺโณ พลพิทักษ์

๑๓/๐๓/๒๕๐๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๙๐
พระวีระพจน์ วรธมฺโม ปฐรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๒๒ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๙๑
พระจิระศักดิ

์

จิรสกฺโก เพ็ญศิริกุล

๑๓/๐๑/๒๔๙๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๙๒
พระบุญมี ปริชาโน ขาลโส

๒๓/๐๖/๒๕๒๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๙๓
พระสำราญ สนฺติกโร สาหินกอง

๒๔/๐๕/๒๔๙๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๙๔
พระพรมมา ปฺาวโร มะรังษี

๐๑/๐๑/๒๔๙๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๙๕
พระมงคล มงฺคโร โทนหงส์สา

๑๑/๐๕/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๙๖
พระรักชาติ ปภงฺกโร แก่นใส

๐๔/๐๓/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๙๗
พระพุธ ปาวุฒโธ ข่าทิพย์พาที

๑๑/๐๘/๒๕๐๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๗

วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๙๘
สามเณรมงคล  หงส์มาลัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดหงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๓๕๙/๐๒๙๙
พระรังสรรค์ สุนฺทโร ธรรมโส

๒๒/๑/๒๕๑๕
๘/๖/๒๕๔๑ วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๐๐ พระดำรงค์ ปฺาวโร หนองสี

๑๔/๑๒/๒๕๒๑
๑๔/๗/๒๕๔๓

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๐๑ พระกิติวัช ปภาโส ตังแกมูล
๖/๓/๒๕๒๓ ๕/๕/๒๕๔๙ วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๐๒ พระบุญศรี อินฺทวณฺโณ แสนบุดดา
๒๑/๓/๒๕๐๘ ๒๒/๑/๒๕๕๕

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๐๓ พระสมหมาย อินฺทวีโร กำหลง
๑/๕/๒๔๙๘ ๓๑/๗/๒๕๕๕

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๐๔ พระสุนิล ิตเมธี เทวิลา
๒๐/๕/๒๕๑๑ ๓๑/๓/๒๕๕๖

วัดโพธิการาม  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๕๙/๐๓๐๕ พระอุทัย โอภาโส มิเขมา
๑๔/๙/๒๕๒๓ ๒๐/๑๐/๒๕๕๖

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๐๖ พระสว่าง อธิาโณ สิงห์ทองห้าว
๗/๔/๒๔๘๙

๒๒/๑๐/๒๕๕๖

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๐๗
พระธีรศักดิ

์

อินฺทสโร จันทร์ดงยาง ๖/๖/๒๕๒๕
๒๕/๗/๒๕๕๗

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๐๘ พระวิรัตน์ มหาชาคโร จันทร์ขอนแก่น

๑๙/๐๒/๒๔๙๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๐๙ พระสุธรรม จนฺทธมฺโม วงค์เสนา

๒๓/๐๑/๒๕๒๙ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๑๐ สามเณรธรรมนูญ  พิมพ์นาจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๑๑ สามเณรวัชรพล  ตะริดโน

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๑๒
สามเณรศักดา  สีแล็ง

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๑๓ สามเณรสุเมธ  อณารัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๕๙/๐๓๑๔ สามเณรศรัณย์  ศรีรัตนพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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