
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๕๙๘ รูป ขาดสอบ ๑๕๐ รูป คงสอบ ๔๔๘ รูป สอบได้ ๓๑๓ รูป สอบตก ๑๓๕ รูป (๖๙.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรสราวุฒิ  ประถม

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรอุทัย  วิเวกวิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรฉัตรชัย  คำรัง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรกิตติชัย  โรมพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรมงคล  สำราญบุญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรเทวฤทธิ

์

 สิงหาทิพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรทัศน์ไท  สมศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดกลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรตะวัน  กาแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

 วัดบ้านอ้น  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรกฤษฎา  ดวงอาจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดบ้านอ้น  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรอรรถพล  กาหลง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 วัดบ้านอ้น  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรอธิพงษ์  บุญเต็ม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 วัดบ้านอ้น  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรนิลเทพ  โพธินำคำ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบ้านอ้น  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระพีระ ปฺุผโล พิริยะจะพล

๐๙/๐๙/๒๔๙๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๔

วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระปรเมษฐ์ ปรเมธี ศรีสุรักษ์

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖

วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระวิธวา อภิชาโน สมต้าย

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๑๖ พระจตุพงษ์ จิรสีโล หอมจู

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๒/๒๕๖๐

วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรเจษฎากร  เวียงสิมา

๒๑/๐๘/๒๕๔๐

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรอัครพล  กระเดา

๐๑/๑๑/๒๕๔๐

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรณัฐพงค์  จูมคำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรนัฐพล  พันธ์หนองแสน

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรเอกนรินทร์  รองเมือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๒๒ สามเณรกิงทอง

่

 จิตร์จัก

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรแคนชัย  บุณยสินธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

 วัดบูรพาภิราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๒๔ พระประพันธ์ จารุวํโส แสนมนตรี

๐๘/๐๗/๒๕๐๕

๒/๕/๒๕๔๗ วัดสระทอง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๖๐/๐๐๒๕ พระสำราญ อภินนฺโท แวงวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๒๕ ๐๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระณัฐพงศ์ กวิวํโส กลางประพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๐๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๒๗ พระวิชัย วิชโย แสนละคร

๐๑/๑๐/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๒๘ พระจารันร์ จารุวณฺโณ วิลา

๐๖/๐๑/๒๕๑๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๔

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๒๙ พระหมาย ถาวโร จอมคำสิงห์

๐๒/๑๐/๒๔๙๔ ๑๒/๑๐/๒๕๕๔

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระปรีชา วุฑฺฒิธมฺโม แซ่ตัง

้

๒๔/๑๒/๒๕๓๖ ๐๙/๑๒/๒๕๕๕

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระสเม็น สุจิณโณ เรืองบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๖

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๓๒ พระชัยพร อภินนฺโท อาวรุณ

๒๓/๑๑/๒๕๑๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๖

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระพงศกร อนงฺคโณ หวานอารมณ์

๓๑/๐๓/๒๕๓๖
๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระสมเกียรติ กิตฺติวณฺโณ อุ่นแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๒/๒๕๕๗

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๓๕ พระแดง คุเณสโก กิจไพศาล

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระวุฒิกร สุขิโต รักยิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๓๓ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๓๗ พระปรีชา สุภาโน จันทรประทักษ์

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๓๘ พระสำเนียง วรธมฺโม ระผิว

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๓๙ พระพิมพ์ สีลเตโช ศรีมะณี

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรศุภกิจ  กาแดง

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรกฤษฎา  คุณประโยชน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรณัฐพงษ์  เวียงผดุง

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรศรายุทธ  ศิลาบุตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดสระทอง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระทองใบ กลฺยาโณ โกสินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๑๓ ๑๓/๐๓/๒๕๔๐

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระอธิการ บุญทัน จนฺทูปโม มาลีพรม

๐๓/๑๑/๒๕๑๑ ๒๗/๐๕/๒๕๕๐

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระอธิการ คำไข สิริปฺโ ไชยศรี

๐๑/๐๔/๒๔๘๘ ๒๓/๐๑/๒๕๕๑

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๔๗ พระใบฎีกา สมัคร อนุตฺตโร ทักขินัย

๑๕/๑๑/๒๕๑๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๑

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระเหรียญ สุนฺทโร สาโดด

๐๔/๐๖/๒๔๙๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๔๙ พระสุพัด อาภสฺสโร นะสีทะ

๐๖/๑๐/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระประไพร วรโท อามาตมนตรี

๒๓/๐๖/๒๕๐๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระอรรถพล อมโร สาคร

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๕๒ พระคำดา จารุธมฺโม จวนสาง

๒๕/๐๓/๒๔๘๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๕๓ พระบัญชา สงฺวโร เรืองศักดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระวสันต์ โชติธมฺโม ไทยโกสม

๐๕/๐๗/๒๕๒๖ ๐๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระวสันต์ ถิรสทฺโธ สมเขียว

๑๔/๑๐/๒๕๓๒ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระเด่น จกฺกวโร จันทะโยชน์

๒๓/๐๔/๒๕๒๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๕๗ พระนิพรรณ านวโร คำสอนทา

๐๒/๑๑/๒๕๐๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระอนุชา สิริจนฺโท จิตพฤกษ์

๑๕/๐๒/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๕๙ พระประหยัด ปนาโท เสถียรเขต

๐๖/๐๘/๒๕๐๖ ๒๐/๐๗/๒๕๖๐

วัดราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระวิษณุ ติสสฺโร บวรโมทย์

๐๙/๐๓/๒๕๐๕ ๒๑/๐๓/๒๕๔๙

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระพิรุณฤทธิ

์

กตปฺุโ ประสมทรัพย์

๒๕/๐๖/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๓

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระสุวิทย์ ปฺาวุฑฺโฒ อันทะไชย

๐๕/๐๔/๒๕๑๙ ๐๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๖๔ พระศักดิชัย

์

คุณวีโร มารัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๒๔ ๒๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระอิทธิพล สุทฺธิาโณ บุญจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๖๖ พระไพบูรย์ ปสนฺโน ธานีวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๖๗ พระปรัชญเกษม มหาวีโร ดวงสมศรี

๒๗/๐๔/๒๕๑๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๘

วัดดอนวิเวก  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระทองสุข สุวณฺณจารี เกดวงษา

๐๙/๐๙/๒๕๑๙ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระศิลา กนฺตสาโล พรมวันนา

๐๔/๐๖/๒๔๘๓ ๐๓/๑๑/๒๕๕๕

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระเอกสิทธิ

์

ขนฺติสมฺปนฺโณ อุดมพิพัฒน์พงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๒๔
๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดโสกเชือก  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๗๑ พระสมหวัง เตชธมฺโม เรืองมา

๐๗/๐๗/๒๔๙๒
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๗๒ พระแหลมทอง ภูริาโ สาวิกัน

๐๑/๐๔/๒๔๙๒ ๑๖/๐๓/๒๕๕๔

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๗๔ พระคำศรี สิริปฺโ ศรีบุญมี

๐๔/๐๒/๒๔๘๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๗๕ พระสุทธิพงษ์ อภิปฺุโ จันละบุตร

๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๗๖ พระถิน ิตวิริโย ศิลาเกษ

๑๘/๐๖/๒๔๙๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระสุทธินันท์ จนฺทสาโร ประกอบสันต์

๐๔/๐๔/๒๕๓๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๗๘ พระเอกพันธ์ สุธมฺโม โกษาเสวียง

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๗๙ สามเณรเฉลิมกิตติ

์

 พลเยียม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

 วัดหนองใหญ่  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระสิทธิกร ปภสฺสโร ประเสริฐสังข์
๒/๑๑/๒๕๑๕ ๑๓/๗/๒๕๕๔

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระธนาพันธ์ ิตฺธมฺโม พิมพ์ไพ
๒/๙/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๖

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระธนพล อจฺจาทโร ทิพย์โชติ
๖/๗/๒๕๑๘ ๕/๗/๒๕๕๗ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระศราวุธ สนฺตจิตฺโต ภูมิพนา ๕/๑/๒๕๓๓ ๒๘/๒/๒๕๕๘
วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระศักดิ

์

ภูมิวโร ภูมิประเสริฐ
๒๖/๘/๒๔๘๘

๕/๓/๒๕๕๘ วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๘๗ พระชิตณรงค์ อาจารสมฺปนฺโน บิลชัย
๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระวีระยุทธ วีรยุทฺโธ นามจิตร
๒๑/๓/๒๕๓๔ ๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๘๙ สามเณรวรวิช  ภารผุด
๑๗/๘/๒๕๔๓

 วัดสุวรรณาราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระวสันต์ วชิโร จันทร์เอน
๑๑/๙/๒๕๒๓ ๒๙/๖/๒๕๔๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระสมพร สิริจนฺโท ใจเย็น
๕/๙/๒๕๑๓ ๑๘/๑/๒๕๔๘

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๙๒ พระปรีดา สุมโน ถานบำรุง
๑๐/๔/๒๕๑๓ ๒๔/๒/๒๕๕๓

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๙๓ พระสุวรรณ กิตฺติวณฺโณ มณีวรรณ
๒/๒/๒๔๙๗ ๑๗/๓/๒๕๕๓

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๙๔ พระชูเกียรติ จารุธมฺโม มาตย์โค้ง ๓/๘/๒๕๑๔ ๔/๖/๒๕๕๓ วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๙๕ พระคงฤทธิ

์

กุสลจิตฺโต เสนีย์วงค์
๕/๒/๒๔๙๔ ๒๑/๗/๒๕๕๓

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๙๖ พระนิติรัฐ านิสฺสโร จันทร์คำภู
๒๑/๖/๒๕๒๑

๒/๑/๒๕๕๔ วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๙๗ พระบุญมี ปยวาจโก อัศวภูมิ ๑/๓/๒๕๑๕ ๗/๗/๒๕๕๔ วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๐๙๘ พระณรงค์ฤทธิ

์

กนฺตวณฺโณ สารัตน์
๕/๘/๒๕๓๔

๒๙/๑๐/๒๕๕๔

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๖๐/๐๐๙๙ พระสนิท านิสฺสโร พลเยียม

่

๒/๕/๒๕๑๗ ๑๔/๔/๒๕๕๕
วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๐๐ พระอุไล นนฺทโก อาทิตย์ตัง

้

๖/๓/๒๕๐๘ ๑๒/๘/๒๕๕๕
วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๐๑ พระบัวป สิริวิชโย พันธ์ศรี

๒๓/๑๐/๒๕๐๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๕

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๐๒ พระสงวน ธีรสมฺปนฺโน สายสอน
๑๐/๒/๒๕๐๘

๙/๕/๒๕๕๖ วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระปริญญา สมจิตฺโต รอบแคว้น
๒/๑๒/๒๕๑๕ ๒๓/๑๒/๒๕๕๖

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระสุรศักดิ

์

กิติโก ปญจมาตย์
๑/๑๐/๒๕๒๗ ๑๙/๔/๒๕๕๗

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๐๕ พระสุรศักดิ

์

ปภากโร แสงงาม
๑๘/๒/๒๕๑๙

๘/๖/๒๕๕๗ วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๐๖ พระปกรณ์ ธมฺมกาโม บุตรพรม
๑/๑๒/๒๕๒๔

๖/๑/๒๕๕๘ วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๐๗ พระบวร อิทฺธิาโณ อัศวภูมิ
๕/๖/๒๕๐๗ ๗/๑/๒๕๕๘ วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๐๘ พระอำพล มทฺทโว เภตรา
๑๕/๕/๒๕๒๙

๗/๒/๒๕๕๘ วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๐๙ พระวสันต์ วราสโย ตาลทรัพย์

๒๕/๔/๒๕๒๗ ๒๗/๒/๒๕๕๘
วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๑๐ พระศักดา าณสมฺปนฺโน ภูมิภาค

๑๒/๒/๒๔๗๗

๒/๔/๒๕๕๘ วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๑๑ พระราวิน รวิวณฺโณ อัศวภูมิ
๒๐/๕/๒๕๒๔ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๑๒ พระทองแดง ชุตินฺธโร จันท่าม่วง

๑๑/๑๑/๒๕๒๓
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๑๓ พระเมฆลา อาจาโร คำทา
๘/๗/๒๕๒๒ ๓๐/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๑๔ พระประดิษฐ์ ติสฺสฺโร คชพันธ์
๑๓/๕/๒๕๒๑ ๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๑๕ สามเณรนัตฒพร  แจ่มภูเขียว
๑๔/๗/๒๕๔๕

 วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๑๖ สามเณรชัยเอนก  กุลสุวรรณ
๑๕/๗/๒๕๔๕

 วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๑๗ สามเณรกุลธร  วงค์หะแทน
๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๑๘ สามเณรปรีดา  สอนคูณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๑๙ สามเณรณัฐวุฒิ  แดนสงบ
๒/๕/๒๕๔๖

 วัดโพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๒๐ พระสันติ ถาวโร แก้วสิมา

๐๓/๐๔/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๔๙

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๒๑ พระสุนทร ยโสธโร วรรณชาลี

๒๐/๐๕/๒๕๐๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๑

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๒๒ พระปยะ อินฺทาโณ นองนุช

๑๒/๑๑/๒๕๒๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๒๓ พระบุญชู สฺโต ผลศรี

๒๕/๐๑/๒๕๑๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๒๔ พระเกสร เตชธมฺ เอือกิจ

้

๑๔/๐๑/๒๕๒๓ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๒๕ พระครองชีพ กตปฺโย ปองศรี

๐๗/๐๗/๒๕๑๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๒๖ พระเขมนิจ สุกาโม ใจคง

๒๒/๑๐/๒๕๑๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๒๗ พระน้อย ปยวณฺโน ไกยศรี

๐๗/๐๖/๒๔๘๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๒๘ พระพานิจ อุชุจาโร ศรีแดงงาม

๒๐/๐๙/๒๕๐๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดสว่างอรุณ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๒๙ พระสังวาร ฉนฺธมโณ นาคไชย์
๑๔/๕/๒๕๑๖ ๑๑/๓/๒๕๔๘ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๓๐ พระคำสอน จารุธมฺโม เมฆกกตาล

๒๕/๑๐/๒๔๘๕
๑๕/๔/๒๕๕๐ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๓๑ พระวันเพ็ญ สุทฺธิาโณ เสนาะจง

๑๐/๑๒/๒๕๑๗
๑๗/๔/๒๕๕๐ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๓๒ พระสมัย จารุธมฺโม จันทบาล ๒/๖/๒๕๐๕ ๖/๓/๒๕๕๒ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๓๓ พระมงคล จนฺทสาโร ชินสม
๑๕/๑/๒๕๐๙ ๑๙/๓/๒๕๕๒

วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๖๐/๐๑๓๔ พระแสงชัย ทีปงฺกโร สุขสานต์

๒๒/๒/๒๕๒๙ ๒๙/๓/๒๕๕๓
วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๓๕ พระถนอม าณวโร ไพโสภา
๑/๔/๒๔๙๘ ๒๑/๖/๒๕๕๓ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๓๖ พระจันทร์ ปสนฺโน ลาดหนองขุ่น

๒๘/๑๒/๒๕๑๕
๗/๑๐/๒๕๕๔ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๓๗ พระไสว ธิตมโน พวงทอง
๑๙/๖/๒๔๙๓ ๑๙/๒/๒๕๕๕

วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๓๘ พระทศวรรษ ธีรวณฺโณ ศรีทัศ
๒/๖/๒๕๒๒ ๑๐/๔/๒๕๕๕ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๓๙ พระเส็ง คนฺทสาโร ใขระวี ๒/๔/๒๕๐๑ ๒๖/๔/๒๕๕๕
วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๔๐ พระประสิทธิ

์

ถานวโร ลำเลิศ
๑/๖/๒๔๙๗ ๑๐/๖/๒๕๕๕ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๔๑ พระอุทิศ อุธโย สวนเสน่
๙/๗/๒๔๙๕ ๒๘/๗/๒๕๕๕

วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๔๒ พระสายัน ผาสุโก เชิดชู
๗/๖/๒๕๑๘ ๑๘/๖/๒๕๕๖ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๔๓ พระเกรียงไกร จารุวณฺโณ ชินสม
๘/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๖ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๔๔ พระจักรรินทร์ จกฺกวโร แก้วประสงค์
๑๗/๓/๒๕๒๑

๔/๗/๒๕๕๗ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๔๕ พระทองแดง โชติมนฺโต สมหวัง
๑๖/๙/๒๕๐๑ ๒๓/๑/๒๕๕๘

วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๔๖ พระวิทูรย์ ขนฺติโชโต พรรคพล
๑๙/๒/๒๕๓๓ ๒๐/๖/๒๕๕๘ วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๔๗ สามเณรภูผา  ศรีวะโสภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

 วัดแสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๓๖๐/๐๑๔๘ พระสมชัย อมโร กุลชลิต

๒๔/๑๐/๒๕๐๘ ๑๑/๐๕/๒๕๒๙

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๔๙ พระสุนทร จารุธมฺโม ขิประวัติ

๓๑/๐๗/๒๕๑๖ ๒๒/๐๓/๒๕๓๘

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๕๐ พระคณิต ปาวโร สุขประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๑๘

๑๘//๒๕๔๘ วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๕๑ พระนำศิล านุยุตโต สุธาดา

๒๐/๑๑/๒๕๐๗ ๑๙/๐๕/๒๕๔๙

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๕๒ พระสมาน อภิปฺโ รัตนจันทร์

๑๕/๐๙/๒๔๙๙
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๕๓ พระเสกสรร สิริธมฺโม หังโส

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๑๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๕๔ พระเล็ก อาภสฺสโร ปขาล

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๖

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๕๕ พระสมจันทร์ ยติโก มีผล

๒๙/๐๖/๒๕๐๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๕๖ สามเณรศราวุฒิ  ยอดพรหม

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

 วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๕๗ สามเณรธีรนัย  วงศ์สุรินทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

 วัดบ้านชาติ  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๕๘ สามเณรอาคม  เลาลำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๕๙ พระอุทัย วฑฺฒโน คำผง

๑๐/๐๑/๒๕๐๕ ๒๐/๐๗/๒๕๓๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๖๐ พระยศพนธ์ ยโสธโร ฤทธิเดช

๐๑/๑๐/๒๕๐๐ ๑๘/๐๗/๒๕๔๐

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๖๑ พระบุญเพ็ง ผลิโก วงศ์คำ

๑๖/๐๔/๒๕๐๕ ๒๒/๐๒/๒๕๔๒

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๖๒ พระสุกิจ จิรวฑฺฒโน โพธิภักดี

์

๒๓/๐๖/๒๕๐๔ ๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๖๓ พระจันทา จรธมฺโม เกาะนำใส

๒๕/๐๑/๒๕๐๙ ๒๑/๐๗/๒๕๔๕

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๖๔ พระประมวล ปภาโส ขยันวงค์

๐๒/๐๙/๒๕๐๘ ๐๓/๐๓/๒๕๔๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๖๕ พระโรมศักดิ

์

กตสาโร ยิงรุ่งเรือง

่

๗/๐๗/๒๕๒๐
๓/๐๕/๒๕๔๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๖๖ พระประสิทธิ

์

กิตฺติภทฺโท กล้าวิเศษ
๗/๐๑/๒๕๒๑ ๓/๐๕/๒๕๔๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๖๗ พระรัตนะ ิตาโณ คงชูดี

๒๐/๐๓/๒๕๒๗ ๑๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๖๘ พระเคม กิตฺติสาโร ประเทืยง

๑๖/๐๖/๒๔๙๐ ๑๔/๐๑/๒๕๕๑

วัดกลาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๖๐/๐๑๖๙ พระเจริญ สจฺจวโร เมืองสองฃัน

้

๑๘/๐๑/๒๔๘๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๑

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๗๐ พระบุญยงค์ ปฺุเสฎฺโ พิศเพ็ง
๒๔/๔/๒๕๑๓ ๒๒/๑๐/๒๕๕๒

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๗๑ พระทองสูญ ภูริวฑฺฒโก สูงสนิท

๐๕/๐๗/๒๔๙๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๓

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๗๒ พระวีระพล ถิรปสาโท โอดสวย

๐๑/๐๘/๒๕๒๘ ๐๑/๑๑/๒๕๕๓

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๗๓ พระบุญรัตน์ ชุตินฺธโร ทองงาม

๑๒/๐๑/๒๕๐๑ ๐๕/๐๑/๒๕๕๔

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๗๔ พระบุญจันทร์ านธมฺโม ชินวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๐๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๔

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๗๕ พระชัยมงคล านุตฺตโร ประทีป

๑๑/๑๑/๒๕๐๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๗๖ พระสมจิตร จิตฺติาโณ นูพิมพ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๔

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๗๗
พระชัยยงค์ คุณากโร สุวัตถิกุลชัย

๓/๑๒/๒๔๙๓ ๒๒/๑๐/๒๕๕๔

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๗๘ พระยุทธกานต์ ปภสฺโร พัทโท

๒๘/๐๕/๒๕๒๒
๗/๐๖/๒๕๕๕

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๗๙ พระถวิล เตชปฺโ พลหล้า

๑๓/๐๓/๒๔๙๗
๑๑/๐๒/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๘๐ พระไสว ปภากโร โสภณ

๒๕/๐๑/๒๕๐๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๘๑ พระไพบูลย์ ปรกฺกโม สัตรบุตร

๐๕/๐๕/๒๕๐๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๘๒ พระธงชัย ปฺาวชิโร วงศ์พิมพ์
๔/๐๘/๒๕๒๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๘๓ พระสุวิทย์ ติกฺขวีโร กมลเลิศ
๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๓/๕/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๘๔ พระพล จารุวณฺโณ พลอาษา

๑๑/๐๙/๒๔๙๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๘๕ พระคัมภีร์ สุภกิจฺโจ มณีศรี

๑๒/๐๙/๒๔๙๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๘๖ พระวิชัย จตฺตมโล จันลำโกน

๐๓/๐๓/๒๔๙๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๘๗ พระวิลัย ปฺาวุฑฺโฒ พันทะมา

๐๓/๐๑/๒๕๑๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๘๘ พระอุบล จนฺทโชโต ยอดดอกไม้

๑๖/๐๙/๒๕๐๐ ๑๒/๑๐/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๘๙ พระสุทิน เตชปฺโ นุชแปน

๒๑/๐๙/๒๔๙๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๙๐ พระพันธ์ ปภสฺสโร แก้วสังข์

๐๕/๐๓/๒๔๙๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๙๑ พระคำมี สุทฺธจิตฺโต เศรษวงค์

๒๕/๑๒/๒๔๙๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๙๒ พระสุนัน สุชาโต บุญเศรษ

๐๗/๐๘/๒๕๐๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๙๓ พระวินัย สนฺตจิตฺโต สุวัดวง

๑๒/๐๕/๒๕๑๕ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๙๔ พระสมาน สุนฺทโร โยธานันท์

๒๗/๐๗/๒๔๙๐
๑๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๙๕ พระทองสุข สนฺตมโน นนทพันธ์

๐๕/๑๐/๒๔๘๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๙๖ พระทองสุข วิปุโล สลางาม

๐๕/๑๐/๒๔๘๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๙๗ พระอาทิตย์ อภินนฺโท ศรีพลัง
๓/๐๑/๒๔๘๙ ๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๙๘ พระวาทิน นตฺิโก ชาขอนแก่น

๒๕/๐๓/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๑๙๙ พระสมัย จนฺทวณฺโณ จันมี

๐๑/๐๕/๒๔๙๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๐๐ พระสุริยา ปยธมฺโม อาหินกอง

๑๐/๐๗/๒๕๓๓ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๐๑ พระสีดา กิตติโสภโณ รัตนสังข์

๓๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๐๒ สามเณรประเสริฐ  หัวโนนม่วง

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๐๓ สามเณรกฤษณพล  จะมา

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖ / ๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๖๐/๐๒๐๔ สามเณรอติกันต์  นาโพนงาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๐๕ สามเณรชิติพัทธ์  ถินวิไล

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๐๖ สามเณรวัชรินทร์  ศิริพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๐๗ สามเณรอัยการ  วงษ์ดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๐๘ สามเณรภราดร  วงศ์โสภา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๐๙ สามเณรสรวิศ  ทองยิม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๑๐ สามเณรวชิระ  เฉยไธสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

 วัดกลาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๑๑ พระสมพงษ์ อุตฺตโม คำนำเทียง

่

๒๙/๐๓/๒๕๑๓ ๐๔/๑๑/๒๕๓๕

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๑๒ พระบุญนาค กตธมฺโม เจ้าพิทักษ์วงค์

๒๐/๐๖/๒๕๒๖ ๒๗/๐๖/๒๕๕๑

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๑๓ พระสุทัศน์ สนฺตมโน นิลภูมิ

๓๑/๑๒/๒๕๑๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๑๔ พระสมพงษ์ สิริภทฺโท นันทเพชร

๒๑/๐๒/๒๕๒๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๑๕ พระสรชัย ปฺาทีโป วรวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๐๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๑๖ พระสง่า จารุธมฺโม ค้อชากุล

๐๖/๐๕/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๑๗ พระไพบูลย์ อนาลโย สมสาร์

๒๖/๐๘/๒๕๒๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๑๘ พระสมเกียรติ ติกฺขวีโร บุญเกิด
๑/๐๕/๒๕๐๑ ๑๒/๑๒/๒๕๓๙

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๑๙ พระวีระ ธีรธมฺโม พรเจริญสิน

๑๒/๐๖/๒๔๙๑
๑๐/๖/๒๕๔๐

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๒๐ พระพีระพงศ์ สนฺตมโน มะโนศรี

๒๘/๐๘/๒๕๒๓ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๒๑ พระบุญมา ปฺาธโร ประชารักษ์

๐๕/๐๒/๒๔๙๐ ๑๙/๑๐/๒๕๕๐

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๒๒ พระปภังกร สุชาโต ปตยะ

๒๕/๐๖/๒๕๒๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๒๓ พระสมพร ถาวรชโย กิงไทยสงค์

่

๐๒/๐๙/๒๕๒๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๒๔ พระทองไสย ธมฺมโชโต บุญวิเศษ

๑๔/๐๔/๒๔๗๖ ๒๔/๑๑/๒๕๕๕

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๒๕ พระคมสันต์ อิสฺสรธมฺโม ศรีอุดร

๒๐/๐๒/๒๕๒๕ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๒๖ พระสุรินทร์ านวโร พลหาญ

๑๑/๐๘/๒๕๒๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๒๗
พระกิจษณะ ยตินฺธโร ปราสาร

๒๒/๐๖/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๒๘ พระวัชระ ปภสฺสโร บุตรช่วง

๑๔/๐๔/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๒๙ พระนรินทร์ ฉวิวณฺโณ นันโท

๒๑/๐๙/๒๕๑๙ ๑๐/๐๙/๒๕๕๗

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๓๐ พระประเสริฐ ปยสีโล ขวัญทอง

๑๓/๐๗/๒๕๐๓ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๓๑ พระสายยัน อภิณฺณโท นรชาญ

๑๑/๐๕/๒๕๑๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๘

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๓๒ พระมหาสุรชัย อธิปฺโ เคนเมืองไพร

๓๐/๑๑/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๓๓ พระสุทัศน์ ฆรมุตฺโต พันธะมา

๐๘/๑๑/๒๕๒๐ ๒๔/๐๔/๒๕๔๗

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๓๔ พระทศเทพ ทสธมฺโม วณิชาติ

๑๙/๐๑/๒๕๐๔ ๐๔/๐๑/๒๕๕๒

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๓๕ พระสุขา สุขกาโม กอบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๐๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๓

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๓๖ พระบุญทรัพย์ กตปุโ ธิมาชัย

๒๖/๐๗/๒๕๑๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๓๗ พระชัยวัฒน์ โชติวโร ใดยะสี

๐๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๓๘ พระประภาส เหมฺวทฺโฒ แก้วตาแสง

๑๕/๐๓/๒๕๑๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดเหนือเสลภูมิ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๑๐
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รอ ๔๓๖๐/๐๒๓๙ พระประยงค์ นิราสโย อาจอำนวย

๒๔/๑๒/๒๕๐๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๔๐ พระสมเดช ธมฺมปาโร มานะดี

๑๖/๐๙/๒๕๑๔ ๐๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๔๑ พระศุภสิทธิ

์

สุภวํโส สัตย์รักษา

๐๓/๐๗/๒๕๐๖ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๔๒ พระวัชระ วชิรวํโส พิมพ์บูลย์

๐๕/๐๕/๒๕๒๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๔๓ พระจตุพร ฉนฺทธมฺโม ปกษาภัย

๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๔๔ สามเณรอาทิตย์  ชืนวัด

่

๑๒/๐๙/๒๔๘๕

 วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๔๕ พระโพธิคิน

์

ปภสฺสโร บุญผาลา

๐๕/๑๐/๒๕๑๘ ๑๗/๐๕/๒๕๔๐

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๔๖ พระถวิล กตปฺุโ อินทรัง
๑/๐๑/๒๔๘๙ ๙/๐๗/๒๕๕๓

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๔๗ พระสัมฤทธิ

์

จิรสีโล สาระภักดี

๑๐/๐๓/๒๕๑๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๔

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๔๘ พระประสาน สุภาจาโร อ่อนศิลา

๒๓/๐๕/๒๔๙๓ ๒๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๔๙ พระวุฒิชัย เตชธมฺโม สมณะ

๐๖/๑๐/๒๕๒๙ ๑๗/๐๑/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๕๐ พระสุทธิพล ธมฺมวโร นนทะภา

๑๒/๐๔/๒๕๒๙ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๕๑ พระสม สมจิตฺโต สามารถกุล

๐๙/๐๗/๒๕๑๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๕๒ พระสงวน วิสารโท กนกหงษ์
๑/๑๒/๒๔๙๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๕๓ พระสุวิทย์ ธีรวโร วิเศษการ

๐๕/๑๒/๒๔๙๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๕๔ พระทองเสน สุนฺทโร นุเคราะห์กิจ

๑๙/๐๖/๒๕๐๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๕๕ พระประภาศิลป สมจิตฺโต รินสาธร

๑๔/๑๒/๒๕๐๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๕๖ พระธีระศักดิ

์

เตชธมฺโม สุภีคำ

๒๔/๑๐/๒๕๒๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๕๗ พระจำรัส ปฺาวชิโร สุพรรณคำ

๐๑/๐๕/๒๕๑๙

๑/๒/๒๕๖๐ วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๕๘ สามเณรไตรภพ  นวนสำลี

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

 วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๕๙ พระคณิศร ขนฺติพโล รัตนทองพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๑๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดธาตุ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๖๐ พระปรานี เตชวิชฺโช พิทักษ์

๐๔/๐๙/๒๕๐๘ ๑๐/๐๒/๒๕๕๗

วัดธาตุ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๖๑ พระจำนงค์ สุธมฺโม แมลงทับ

๑๐/๑๐/๒๔๙๗ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

วัดธาตุ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๖๒ พระอ่อนจันทร์ โชติปฺโ เหนือโท

๑๗/๑๒/๒๕๐๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดธาตุ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๖๓ พระสำอางค์ สํวโร เหนือโท

๒๗/๑๐/๒๕๐๒ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดธาตุ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๖๔ สามเณรสุพัฒชัย  มีชัยทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

 วัดธาตุ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๖๕ สามเณรภูชิต  สายสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดธาตุ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๖๖ สามเณรชัยวัฒน์  ดัดถุยาวัตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

 วัดธาตุ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๖๗ พระถาวร ถาวโร สรรพสมบัติ
๙/๕/๒๔๘๗ ๗/๓/๒๕๕๔ วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๖๘ พระอำพร อุชุจาโร สันแสง
๓๑/๑/๒๕๐๘ ๑๕/๔/๒๕๕๔

วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๖๙ พระสุริยา ปโยโค นามหงษา
๒๙/๗/๒๕๒๐ ๑๒/๗/๒๕๕๔

วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๗๐ พระหนูไกร ธมฺมวฑฺฒโน สืบสำราญ
๒๐/๘/๒๔๙๔ ๒๓/๕/๒๕๕๕

วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๗๑ พระสมพาน ธมฺมปาโล นำหวาน
๑๑/๘/๒๕๑๔ ๑๕/๑/๒๕๕๖

วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๗๒
พระคำเพชร ปฺาวโร พันธ์หนองหว้า

๑๘/๗/๒๔๘๓

๕/๒/๒๕๕๖ วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๗๓ พระชลธาร สิริปฺโ หงโสดา
๗/๒/๒๕๒๙

๘/๒/๒๕๕๖ วัดปายาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๑๐
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รอ ๔๓๖๐/๐๒๗๔ พระอนันต์ จนฺทวํโส วงษ์นาแค
๒/๘/๒๔๙๘ ๑๔/๔/๒๕๕๖

วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๗๕ พระวัฒนชัย สุชาโต พุฒมี
๒/๕/๒๕๒๙

๒๒/๑๐/๒๕๕๖

วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๗๖ พระรังษี ปสนฺโน มีวิธี

๒๐/๑๐/๒๕๓๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๗๗
พระครรชิต อนาลโย เพ็งอารีย์

๑๒/๓/๒๕๑๔
๔/๗/๒๕๕๗ วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๗๘ พระพนัสชัย สุทฺธวิชฺชโย สระนำอ้อม
๑๗/๘/๒๕๓๓ ๒๖/๔/๒๕๕๘

วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๗๙
พระวราพงษ์ เตชปฺโ ไชยดำรงค์

๑๐/๐๗/๒๕๒๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๘๐ พระทานินท์ านวีโร สังฆพันธ์
๒/๑/๒๕๑๗

๒๗/๗/๒๕๕๘
วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๘๑ พระกำพล ปฺาธโร สุ่ยหล้า ๑/๑/๒๕๒๔ ๓๐/๗/๒๕๕๘
วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๘๒ พระคมเพชร วชิราโณ แพงศรี
๕/๙/๒๔๙๗ ๒๒/๘/๒๕๕๘

วัดปายาง  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๘๓ พระจำลอง านุตฺตโร เฉนียง

๑๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๔/๑๐/๒๕๕๔

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๘๔ พระสุริยะ ปริชาโน สืบเพ็ง

๑๕/๐๘/๒๕๒๑ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๘๕ พระทรงกลด สนฺตจิตฺโต ศรีขันธ์
๑/๐๘/๒๕๓๑ ๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๘๖ พระนพพร โชติาโณ แซ่เตียว

๐๗/๐๘/๒๕๑๖ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๘๗ พระพิทักษ์ วิสุทฺโธ ตะราษี

๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๘๘ พระสมจิต ถาวโร กุลนิตย์
๑/๐๖/๒๕๐๓ ๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๘๙ พระธนชัย ิตวํโส จิตตะโคตร

๑๙/๐๓/๒๕๒๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๙๐ พระภานุวัฒน์ าณกุสโร ผดุงเวียง

๐๓/๐๖/๒๕๑๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๙๑ พระเชษฐา ภูริาโณ พรหมมณี

๐๑/๑๑/๒๕๓๓ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๙๒ พระธีรชัย ธีรชโย พิมพ์โภชน์

๐๒/๐๒/๒๔๙๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๙๓ พระสี จนฺทธมฺโม แก้วอาจ
๙/๗/๒๔๘๕ ๑๙/๗/๒๕๔๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๙๔ พระบุญมี ปภงฺกโร ลาวัลย์ ๒/๖/๒๕๒๐ ๗/๕/๒๕๔๙ วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๙๕ พระบันดิษฐ์ ปภากโร โนรู

๓๑/๑๒/๒๕๐๖

๑/๔/๒๕๕๔ วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๙๖ พระเอกชัย เตชธมฺโม ศรีจานเหนือ
๕/๕/๒๕๒๗ ๒๓/๓/๒๕๕๕

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๙๗
พระไกรพร รตนวณฺโณ หนึงชนะ

่

๔/๒/๒๔๙๔ ๓๐/๖/๒๕๕๕
วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๙๘ พระสินณะรงค์ เตชปฺโ ปอกเพชร
๔/๑๐/๒๕๒๓ ๑๓/๓/๒๕๕๖

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๒๙๙ พระสมยศ จนฺทโสภโณ เผ่าธงงาม
๗/๓/๒๕๑๕ ๑๗/๕/๒๕๕๗

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๐๐ พระเฉลิม จารุธมฺโม ฉิมงาม ๙/๑/๒๕๑๖ ๘/๗/๒๕๕๗ วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๐๑ พระบุบผา สุจิตฺโต ชุมพล
๘/๖/๒๔๙๙ ๒๐/๒/๒๕๕๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๐๒ พระสงกา สุทฺธิจิตฺโต เทพคูบอล
๙/๑๐/๒๕๐๒ ๑๙/๔/๒๕๕๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๐๓ พระสำราญ านากโร นัยลี
๒๐/๑/๒๕๑๔ ๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๐๔ พระถวิล ปุตฺตชาโต บุตรเกิด ๕/๖/๒๕๑๖
๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๐๕ พระธนากร สมาจาโร ปนามเตา
๘/๑๒/๒๕๒๑ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๐๖ พระจอมพล กิตฺติภทฺโท โคหนองบึง
๑๐/๑/๒๕๐๙ ๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๐๗ พระสุรพล าณวโร สมบูรณ์เพ็ง
๒๙/๙/๒๕๑๓ ๑๖/๔/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๐๘ พระอภิรักษ์ สุเมโธ วิชัยวงษ์
๒๘/๖/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๓๖๐/๐๓๐๙ พระปยะพงศ์ สิริจนฺโท จันธร

๑๗/๐๑/๒๕๓๓ ๓๐/๐๓/๒๕๕๓

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๑๐ พระสมัย อภิสมโย ชืนตา

่

๑๕/๐๖/๒๔๙๑ ๐๗/๑๐/๒๕๕๔

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๑๑ พระบรมเดช ชยานนฺโท โพธิพอน

์

๑๑/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๑๒ พระอุดร อุตฺตโร โคชา

๑๒/๐๘/๒๕๐๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๑๓ พระสุนทร สุนฺทโร อวนศรี

๑๗/๐๕/๒๕๐๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๑๔ สามเณรรุ่งโรจน์  วรรณสิงห์

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๑๕ สามเณรนฤดล  ปะกิเนทัง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๑๖ สามเณรจักพรรดิ

์

 จันทหา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๓๖๐/๐๓๑๗ สามเณรชิณวัตร  แวงน้อย

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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