
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑,๐๙๓ รูป ขาดสอบ ๑๔๒ รูป คงสอบ ๙๕๑ รูป สอบได้ ๘๒๘ รูป สอบตก ๑๒๓ รูป (๘๗.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรณัฐวุฒิ  บุญใหญ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ซีแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรอังกูล  อิมจำลอง

่

๑๐/๑/๒๕๔๗

 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรบรรจบ  กองพิธี

๒๕/๑/๒๕๔๗

 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรปวร  อรัญรุษย์

๑๗/๒/๒๕๔๗

 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรธราธิป  การหวิด

๖/๔/๒๕๔๗
 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรดลฤทธิ

์

 ปตยา
๙/๖/๒๕๔๗

 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรสุวัตร์  พ้นเหตุ

๗/๑๐/๒๕๔๗

 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรศาตราวุธ  ชืนชาติ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรชวลิต  ทุมาลี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรชาญชัย  ไวแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

 กลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระคำมี เตชธมฺโม จันลือชา

๑๕/๑๐/๒๔๙๙
๑๒/๖/๒๕๖๐

ชูเถาวัลย์  

กส ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระเมฆา ปฺาวโร นันสมบัติ

๑๕/๒/๒๕๑๔ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ชูเถาวัลย์  

กส ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระสุทัศน์ สุขิโต ขันธะบูรณ์

๑๑/๐๑/๒๔๘๖ ๒๑/๐๑/๒๕๕๗

ดงสว่างใน  

กส ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระวสัน จิรธมฺโม แสนกอง

๒๑/๐๒/๒๕๑๘
๑๐/๐๒/๒๕๖๐

ดงสว่างใน  

กส ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระพิทักษ์ ธมฺมทินฺโน ปรีพูล

๓๐/๐๙/๒๕๐๔ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ดงสว่างใน  

กส ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระชัยชนะ โกสโล ธูปเทียมหอม

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ใต้โพธิคำ

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระธวัชชัย โกวิโท ธูปเทียมหอม

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ใต้โพธิคำ

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรเด่นภูมิ  ทำคันที

๑๗/๒/๒๕๔๗

 ใต้โพธิคำ

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรศตวรรษ  กลางสวัสดิ

์

๒๑/๘/๒๕๔๗

 ใต้โพธิคำ

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระนิรันคร์ ถาวโร ไชยคำมิง

่

๑๘/๖/๒๕๒๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

เทพคีรี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระศิริศักดิ

์

สุทธิจิตโต บุญมี

๒๐/๑๒/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
วัดกุดอ้อ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระเรวัตร อคฺคปโ ถิตย์สรรพ์

๒๔/๑/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
วัดปาพุทธมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระพีรพงษ์ ธีรปฺโ เยาวเสริฐ

๕/๖/๒๕๔๐ ๕/๖/๒๕๖๐
วัดโพธิชัยหลุบใน

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๒๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระรัฐพล พลาโณ บุญลาภ

๑๓/๙/๒๕๔๐
๕/๖/๒๕๖๐

วัดโพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรธนวัฒน์  พวงเพชร

๔/๑๒/๒๕๔๗

 วัดโพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรชัยกิจ  พันโกฏิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 วัดโพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรอัศวิน  รักษาพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

 วัดโพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระวิทูรย์ สุมโน รักษ์คำมูล

๒๗/๐๘/๒๕๒๒ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เศวตวันวนาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระกาญจน์ ฉินฺนโก มณีศรี

๐๔/๐๘/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เศวตวันวนาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรคธาวุฒิ  จันทรเจียง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 เศวตวันวนาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรวิทวัฒน์  เห็มนวน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 เศวตวันวนาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระอิศรา สุธมฺโม มีวงค์

๒๕/๓/๒๕๓๑

๘/๓/๒๕๖๐
สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระทวิช ขนฺติธโร จุลฬา

๔/๓/๒๕๑๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรอาทิตย์  เณรคล้าย

๕/๕/๒๕๔๕
 สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรธีรนันท์  ประวันนา

๒๔/๑/๒๕๔๗

 สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรอนุชิต  ทนุกิจ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระสุพัฒน์ ิตธมฺโม สารฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๑๔ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระประสิทธิ

์

วีตฺราโค การดี

๑๘/๐๙/๒๕๑๑

๑/๐๓/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระประเสริฐ ิตคุโณ นนทพัฒน์

๓๐/๑๑/๒๕๒๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระวารุต ถาวโร ทองพรม

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระฉัตรา อภินนฺโท ศรเอียม

๑๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระบรรพต ปฺาวโร บรรณสาร

๑/๑๒/๒๕๑๒

๑/๗/๒๕๖๐
สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระรณชัย สุทธิมโน คล้ายนิล

๒๐/๐๗/๒๕๓๓
๑/๐๗/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระอวน ถตฺสีโร เชือรอด

้

๑๒/๑๑/๒๕๑๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระนรินทร์ธร สุจิณฺโณ สำราญทอง

๐๖/๐๗/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรชานนท์  มานะดี

๑/๕/๒๕๔๗
 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรศิริศักดิ

์

 น้อยนาจารย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรเกษมศักดิ

์

 เลิศนภรักษ์
๓/๔/๒๕๔๗

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรอนิรุทธิ

์

 หูตาชัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรธนภัทร  กำไลทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรธนวัฒน์  กำไลทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรเจษฎา  บุญจันทร์ศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรเอกพล  ภูเด่นแก่ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระประสิทธิ

์

วีตราโค การดี

๑๘/๙/๒๕๑๑

๑/๓/๒๕๖๐
ห้วยสีทน  

กส ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระอนุวัฒน์ อธิจิตฺโต รัตนชูวงศ์

๙/๕/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
หอไตรปฎการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระชูวิทย์ ถาวรธมฺโม ภูเด่น

๒๘/๘/๒๕๑๙ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระสังเวียน สจฺจวโร ภูตรส

๑๖/๘/๒๕๒๐ ๑๙/๑/๒๕๖๐

เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรพงษ์พิพัฒน์  เอียมสำอางค์

่

๑๙/๔/๒๕๔๑

 เหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๒๕

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรวันชิงชัย  อำพร

๑๖/๒/๒๕๔๓

 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรศรันย์  เฉิดจิตร

๑๕/๙/๒๕๔๓

 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรเทพประทาน  แซ่เอียว

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรอัษฏาวุธ  ปนใจ

๗/๑๑/๒๕๔๖

 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรรณชัย  แสงโชติ

๑๐/๒/๒๕๔๗

 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรปริญญา  ภูคงแสง

๔/๘/๒๕๔๗
 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรณัฏฐ์ฐากร  คลังบุญครอง

๒๖/๘/๒๕๔๗

 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรวิทยา  โคกท่า

๓/๑๑/๒๕๔๗

 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรนพพร  สุขจิตร

๒๗/๑/๒๕๔๘

 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรสรวิศ  นุ่นสง

๓/๒/๒๕๔๘
 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรวีรพงศ์  มงคลยิง

่

๑๘/๓/๒๕๔๘

 เหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระบำรุง ปฺาธโร บุญประจง

๑๖/๖/๒๕๑๔ ๒๖/๗/๒๕๖๐

อัมพวันแกน้อย  

กส ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระจักรี ิติธมฺโม พิมพะนิตย์

๖/๔/๒๕๒๐ ๑/๗/๒๕๖๐
กุดลาย  

กส ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระคำเกียว อนาลโย โสวะ  ภาพ

๒๓/๙/๒๕๐๘
๙/๕/๒๕๖๐

คำเม็กโนนทอง  

กส ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระสุดใจ กนฺตสีโล พันจรุง

๒๔/๘/๒๕๑๔
๒๐/๕/๒๕๖๐

ชัยสิทธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๗๕
พระวัชรกรณ์ ถามิโก คำมะลา

๑๘/๑๐/๒๕๑๙

๒๐/๕/๒๕๖๐

ชัยสิทธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระไพทูล อภโย อิมละออ

่

๑๗/๑๑/๒๕๑๗

๓๐/๗/๒๕๖๐

ชัยสิทธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระวิชาติ ชุตินฺธโร ถวรกุล

๑๖/๑/๒๕๒๒
๓๐/๗/๒๕๖๐

ชัยสิทธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระเคน านวีโร แดนคงยิง

่

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

แดนนาบุญ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระร่วม กนฺตวีโร สารปรัง

๗/๑๑/๒๕๐๓
๕/๖/๒๕๕๙

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระรังสรรค์ กิติปฺโ บุตรสุวรรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๐๙ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระธีร์ธวัช ปยสีโล สารปรัง

๑๙/๐๑/๒๕๓๘

๔/๐๓/๒๕๖๐

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระอัครพนน์ จนฺทสาโร สุโข

๒๐/๐๔/๒๕๒๒ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระเทอดพงษ์ วิสุทฺโธ อิมพูล

่

๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระรุ่งโรจน์ านวโร ขำจิตร

๓๑/๐๕/๒๕๓๒
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาศิริวรรณ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระพิษณุ าณวโร เจริญสุข

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาศิริวรรณ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระจักราวุธ กตปุโ พรรณดร

๒๓/๐๑/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาศิริวรรณ  

กส ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระศักดิศรี

์

โชติมโน บุญใหญ่

๑๓/๐๘/๒๕๑๑ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗

มหามัจฉาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระอนวัช สุจิณโณ ยอดแสง

๒๒/๐๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

มหามัจฉาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระอนุวัตร ปฺาวโร มีเชือ

้

๑๘/๑๑/๒๕๓๖ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

รัตนาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระกาล จารุธมฺโม ภูแลศรี

๙/๔/๒๕๑๑ ๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดปาชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระเดือน ปฺาวโร ปองคำมี

๙/๑/๒๔๙๖ ๒๑/๓/๒๕๖๐

วัดปาชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระพระวิกาญ อาภาธโร เดชอุทัย

๑๙/๘/๒๕๒๗ ๒๑/๒/๒๕๖๐ วัดโพธิศรีสว่างอำนวย

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระเลิศ อธิมุตฺโต ถนอมสมบูรณ์

๗/๐๔/๒๔๙๗ ๑๔/๑/๒๕๕๙

วัดวิเศษไชยาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระวีระวัฒน์ อิสฺสโร ภูสีนวล

๑๑/๐๙/๒๕๓๑
๒๒/๒/๒๕๖๐

วัดวิเศษไชยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระพระจีระพงษ์ จิตตฺกาโร ไชยสันต์

๑๗/๕/๒๕๓๗ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙
วัดอุดมประชาราษฎร์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระพระไพทูรย์ สุตธมฺโม พรมโชติ

๗/๑๒/๒๕๐๕
๒/๕/๒๕๖๐ วัดอุดมประชาราษฎร์

 

กส ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระพิชัย ภิราโณ สิมารับ

๓๐/๔/๒๕๒๖
๕/๗/๒๕๖๐

เวฬุวนาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระสุวรรณ กนฺตสีโล โพธิชัย

์

๒๙/๖/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระนคร ชาคโร บุญสิงห์

๑๔/๐๑/๒๕๒๔
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

สุวรรณวารี  

กส ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระคำพร ธมฺมวโร ฤทิจำรัส

์

๑๙/๑๑/๒๕๒๐ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณวารี  

กส ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระสมยศ ทนฺตาจาโร ถินประสาท

๒๗/๑/๒๕๐๔
๔/๔/๒๕๖๐

หนองกุงเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระคำดี ทสฺสนีโย บุญสร้อย

๓/๖/๒๕๑๐ ๖/๗/๒๕๖๐
หนองกุงเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระทรงเดช ธีรปฺโ นครชัย

๑๐/๑๒/๒๔๙๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

อโนมานที  

กส ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระวิลัยเลิศ อธิจิตฺโต วรสาร

๑๓/๐๓/๒๔๙๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

อโนมานที  

กส ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระอุทัย อภินนฺโท จันทร์หอม

๑๑/๑๐/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อโนมานที  

กส ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระวันชัย จนฺทโชโต การสว่าง

๒๘/๔/๒๕๒๖ ๑๘/๓/๒๕๖๐

อินทรประทานพร  

กส ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระพิชิตชัย สุรปฺโ ระบาเลิศ

๓๐/๑๑/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
อินทรประทานพร  

กส ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิาโณ ศิริยาน

๑๕/๙/๒๕๓๓

๕/๗/๒๕๖๐
อินทรประทานพร  

กส ๔๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรทักษ์ดนัย  อินทมล

๓/๙/๒๕๔๔
 อินทรประทานพร  

กส ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระทองหล่อ อุตฺตโม การผุด

๐/๐/๒๔๙๔
๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระสำราญ นาคเสโณ พันธ์ผาด

๐๘/๑๒/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระอนุสรณ์ อนุตฺตโร ถาพรม

๐๔/๐๓/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระเส็ง จนฺทโชโต โมฆรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๑๐ ๑๓/๐๓/๒๕๕๕

บูรพาด่านแต้  

กส ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระทรงวุฒิ มหาวีโร จิดังดา

๐๕/๐๓/๒๕๑๙ ๑๑/๐๓/๒๕๕๗

บูรพาด่านแต้  

กส ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระวิวัตร ตนฺติปาโล เวียงคำ

๐๒/๐๕/๒๕๒๗ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ปาทองประดิษฐ์  

กส ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระสากล สุจิณฺโณ สีแดง

๖/๘/๒๕๒๒ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดเทวาประสิทธิ

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรพงษ์เทพ  ภูปรัง

่

๑๕/๑/๒๕๔๔

 
วัดศรีจันทร์โพธาราม

 

กส ๔๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรบูรพา  ภูครองทอง

๗/๕/๒๕๔๕
 

วัดศรีจันทร์โพธาราม
 

กส ๔๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรสิปปกร  อุ่มไชย

๑๗/๑/๒๕๔๖

 
วัดศรีจันทร์โพธาราม

 

กส ๔๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรชิตณรงค์  มูลวงษ์

๓๑/๕/๒๕๓๙

 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรสัมฤทธิ

์

 วงรินยอง

๑๒/๔/๒๕๔๑

 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรธนาธิป  ยอดพล

๑๙/๕/๒๕๔๑

 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรภูวนัย  สีละพัฒน์

๒๒/๗/๒๕๔๑

 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรธนากร  สุวรรณชมภู

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรจิรายุส  อาจสุรินทร์

๘/๔/๒๕๔๒
 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรเทพธวัช  บรรณสาร

๑/๖/๒๕๔๒
 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรยอดพล  อ่อนดี

๓๐/๖/๒๕๔๒

 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรเจนณรงค์  นุชิต

๓/๑๒/๒๕๔๒

 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรวาฤทธิ

์

 บุญไชยแสน
๓/๓/๒๕๔๓

 อนุเขตตาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรภารดร  นามมุงคุณ

๒/๑๒/๒๕๔๓

 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรศราวุธ  บุตรโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรปวีณ  เทียงอวน

๑๒/๔/๒๕๔๔

 อนุเขตตาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระณรงค์ศักดิ

์

วรธมฺโม ศิริ

๒๖/๐๕/๒๕๓๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระบัณฑิต กตสาโร โคตะสี

๕/๓/๒๕๒๗
๕/๒/๒๕๖๐

ดงสวาง  

กส ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระมานพ ขนฺติโก กัวพูล

้

๒๒/๑๐/๒๕๒๒ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

โพธิชัยวนาราม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระหอม ิตเมโธ ชินดนา

๐๕/๐๔/๒๔๘๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๕
วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระบุญมา สุธมฺโม ครองประสงค์

๕/๕/๒๕๐๖
๑๐/๑๒/๒๕๕๒

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระสงบ สิริจนฺโท ขูศรีทอง

๑๓/๒/๒๕๐๐
๒๕/๑๒/๒๕๕๕

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระหวัน กลฺยาโณ แขกรัมย์

๑/๑๐/๒๕๐๗
๓/๔/๒๕๕๗

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระเอกพล จารุวรณฺโณ มาศมหนต์

๙/๒/๒๕๓๕ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระพงษ์ศักดิ

์

ธมฺมิโก แดนดงยิง

่

๑๙/๔/๒๕๓๔ ๒๒/๑/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระอุ๊ด อรุโณ มธิโกวา

๑/๙/๒๕๑๘ ๒๔/๑/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระศุภชัย ธมฺมิโก แสงศรี

๒๐/๗/๒๕๓๔
๑/๒/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระไชยยา เมธิโก เขจรไข

๑๒/๕/๒๕๓๗

๒/๒/๒๕๖๐
ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระจักรฤษณ์ ทีฆายุโก ภารบุญ

๑๗/๗/๒๕๓๖ ๑๖/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระเอกสิทธิ

์

อคคฺปยฺโ มาตชรา

๒๐/๗/๒๕๐๑ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระสวรรค์ จกฺกวโร สร้อยเสนา

๒๕/๑๐/๒๕๑๒
๑๘/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระพิชัย ิตธมฺโม สีวิระ

๒๔/๑๐/๒๕๒๒
๑๘/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระไพทูรย์ านวโร คงประสิทธิ

์

๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระศุภวัฒน์ กตปุโ ก้อดเงิน

๑๑/๔/๒๕๓๗ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระนัฐพล นาควโร อินทวงค์

๑๗/๙/๒๕๓๑ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระอานนท์ เทวธมฺโม กัวสิทธิ

้ ์

๒๖/๕/๒๕๒๗ ๒๑/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระวุฒิพงษ์ มหาคุโณ อธิจร

๗/๖/๒๕๒๗ ๒๑/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระวิรขล เขมจาโร พันสีแก้ว

๒๗/๘/๒๕๓๓ ๒๑/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระปรีชา ภูริาโณ อริจร

๒๐/๒/๒๕๓๕ ๒๑/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระวรศิทธิ

์

รติโก โคตมุงคุณ

๑๗/๗/๒๕๓๔ ๒๒/๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระสุริยะ ธีรวโร อัฒจักร์

๕/๑๐/๒๕๐๖ ๒๗/๔/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระศราวุธ านวโร วงศ์เจริญ

๘/๒/๒๕๓๘
๕/๕/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระพนมพร านวีโร ไพรสุวรรณ

๖/๘/๒๕๑๒ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระสมพงษ์ มหาลาโภ ชำนิใกล

๑๓/๒/๒๕๑๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระนิวัฒน์ ชุตปฺโ ชัยเชษ,ฐ

๖/๑๒/๒๕๒๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระถาวร ภูริปฺโ กาสารัง

๓๑/๑/๒๕๑๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระธเนศ สุนฺธโร มาตผุด

๒/๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระเดชคักดิดา

์

อิปาโร ทำนาเมือง
๘/๙/๒๕๑๗ ๘/๗/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนามน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระณรงค์ฤทธิ

์

วรปฺโ เกตุกุล
๓/๙/๒๕๓๖ ๒๑/๗/๒๕๕๗

อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระไชยมงคล ปริปุณฺโณ สง่าวงค์

๑๑/๕/๒๕๓๒

๑/๑/๒๕๖๐
อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระรักทัย ฉนฺทกโร พลเดช

๓/๒/๒๕๒๖ ๑๐/๑/๒๕๖๐

อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระอาทิตย์ รตโน กาศรี

๑๙/๘/๒๕๓๐
๑๐/๑/๒๕๖๐

อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระอังคาร ปภสฺสโร จำเริญสัตย์

๑๗/๑๒/๒๕๒๑

๑/๒/๒๕๖๐
อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระอรรถพล คุณากโร จันทมนฑล

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

๑/๒/๒๕๖๐
อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระศดินทร์ ปริปุณฺโณ จำเริญสัตย์

๒๗/๑๒/๒๕๒๗

๑/๒/๒๕๖๐
อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระไตรฤกษ์ จนฺทโชโต ศรีตระการ

๑๓/๗/๒๕๒๙

๑/๒/๒๕๖๐
อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระหนูรักษ์ อุตฺตโม พัฒนสาร

๘/๓/๒๕๑๓ ๑๒/๒/๒๕๖๐

อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระอภิชาต อนุตฺตโร สารดี

๓/๘/๒๕๒๗ ๑๒/๒/๒๕๖๐

อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระวิวัฒน์ พนฺธุโม พัฒนสาร

๔/๖/๒๕๓๘ ๑๒/๒/๒๕๖๐

อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระสายันต์ จิรธมฺโม ภูมีเขียน

๒๓/๓/๒๕๒๔

๑/๓/๒๕๖๐
อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระปญญาพล าณวีโร ภูมีเขียน

๑/๑๒/๒๕๒๔

๑/๓/๒๕๖๐
อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระทศพล อนุตฺตโร คำแก้ว

๒๐/๖/๒๕๒๕ ๑๘/๓/๒๕๖๐

อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระสิทธิพงษ์ ิตธมฺโม สร้อยสะอาด

๒๘/๑๑/๒๕๓๓

๑๘/๓/๒๕๖๐

อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรสันติสุข  ภารสถิตย์

๕/๖/๒๕๔๔
 อโศการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระคุณากร าวโร บุตรโคตร

๑๓/๑/๒๕๓๕

๗/๔/๒๕๖๐
กกต้อง  

กส ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระคเณศ มหาาโณ เฉลานอก

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โคกกลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระกวด อภิวณฺโณ เหลาสุภาพ

๑๕/๑๒/๒๔๘๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๕

จุมจังเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระเลิศชาย ขนฺติวโร ยังเชิด

๑๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

จุมจังเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระพร ภูริาโณ หิรัญทรัพย์

๑๐/๐๕/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จุมจังเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระอนุสรณ์ อภิปุณฺโณ เกลียงสมร

้

๑๑/๑๐/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จุมจังเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระธีระพงษ์ กิตฺติธโร สกุลเดช

๑๑/๔/๒๕๓๗

๕/๑/๒๕๖๐
แจนแลนเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรนราธิป  ศรีเลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

 ดงหลักสิม  

กส ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระสุพล เตชปฺโ เพ็ชรรูจี

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๖/๐๘/๒๕๖๐
ท่าสินเธาว์เหล่าไฮงาม

 

กส ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระพัฒ สาธโร ดวงดี

๒๘/๐๙/๒๔๙๙
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระเฉลิมพล ปริปุณฺโณ ใจเพียร

๐๑/๐๕/๒๕๑๘ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระธวัชชัย ธมฺมธโร สุนณรงค์

๒๕/๑๑/๒๕๑๑
๐๓/๐๑/๒๕๕๗

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระสุรชาติ สุชาโต สนันเอือ

่ ้

๐๓/๑๒/๒๕๐๓
๒๘/๓/๒๕๕๗

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระอุทัย ถิรปฺโ วรรณสังข์

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระภูบดี จิตเมโธ ศรีเพียชัย

๐๑/๐๔/๒๕๐๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระวีระพงษ์ อินฺทรีโร ไชยทองศรี

๑๗/๐๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระเดชา อนุตฺตโร อิมอุรัง

่

๑๔/๐๔/๒๕๑๑ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระจักราวุฒิ เขมสรโณ ไพศาล

๒๕/๑๒/๒๕๓๒
๑๑/๐๓/๒๕๖๐

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระสุภัคดี ปฺาธโร พรมจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๓๖ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านกกตาล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระวันเฉลิม กิตฺติาโณ นาเมืองรักษ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระปยะ ปริปุณฺโณ โคตรุชัย

๒๕/๐๑/๒๕๐๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระธนพล สาทโร มงคลศิริ

๑๕/๐๕/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรภคิน  โมลาขาว

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านกกตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรธนากร  ไชยฤทธิ

์

๑๑ / ๑๐ / ๒๕๔๓

 บ้านวังมน  

กส ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระอภิเดชา ถิรธมฺโม จูมศรีสิงห์

๑๕/๐๓/๒๕๒๓ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระแทน กตสาโร ชนะกาญค์

๑๔/๐๖/๒๕๑๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระศรีทอง อุปสโม แสงนาโก

๒๖/๐๙/๒๕๑๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรวรพล  แสนตะกูล

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรธีรวัฒน์  ศรีใสทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรสมศักดิ

์

 ภารีนนท์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรมณัติสกล  ธรรมวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรณัฐวุติ  ชาบา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรอนันต์  คนชือ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรศิริชัย  ตาลสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรธนัชชัย  บุญภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรภูวมินทร์  สบเหมาะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระเดชา ธมฺมิโก อิมอุรัง

่

๑๔/๐๔/๒๕๑๑ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

บูรพาวนาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระธีรภัทธ อธิปฺโ จิตจักร

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

บูรพาวนาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระประยุทธ ปสนฺโณ สีลำเลิศ

๒๔/๐๙/๒๕๒๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ปานาเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระภานุวัฒน์ ตปสีโล เทพวงษา

๑๗/๐๓/๒๕๐๒ ๐๕/๐๙/๒๕๕๙

ปานาเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระกฤษณะ ธมฺมปาโล ภูเชดา

๐๘/๐๔/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปานาเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระแมน อคฺควณฺโณ สร้อยเสนา

๒๗/๑๐/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปานาเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระอาทิตย์ อุตฺตโม แสวงศร

๑๕/๗/๒๕๓๓

๑/๕/๒๕๖๐
ปาพุทธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระบรรพต กิตฺติปาโล แสงพิสาร

๑๘/๔/๒๕๓๗

๑/๕/๒๕๖๐
ปาพุทธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระกิติชัย คุณธมฺโม ไชยทองศรี

๒๒/๓/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ปาพุทธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรศราวุฒิ  ศรีทาทุม

๙/๙/๒๕๒๙
 ปาพุทธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระเศษถา ยโสธโร ศรีรังษ์

๑๒/๑๐/๒๕๑๔
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระธานี อคฺควณฺโณ สุริยะกมล

๒๗/๐๔/๒๕๒๐ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระชัยโรจน์ อติพโล สุสาระโพธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๒๑ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระอดิศักดิ

์

อคฺคธมฺโม ชัยลา

๑๙/๐๔/๒๕๓๕
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระภูธน านกโร ภูมิผล

๐๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระเมต จนฺทสาโร ร่วงนิกร

๖/๑๒/๒๕๐๔
๖/๑/๒๕๕๕

โพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระเรืองฤทธิ

์

สุจิณฺโน ไชยสวาท

๑๕/๑๒/๒๕๒๑

๔/๖/๒๕๖๐
โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรวงศพัทธ์  ขันศรี

๑๙/๖/๒๕๔๗

 โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระทองม้วน ิติโก ศรีหาญ

๑๒/๑๐/๒๔๘๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระสัมฤทธิ

์

เตชพโร พันธุภา

๑๖/๐๗/๒๕๐๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระประสิทธิ านากโร อุทัยแสง

๒๒/๐๑/๒๕๐๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระทรงเดช านกโร ชิณโสม

๐๓/๐๕/๒๕๐๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระเริงฤทธิ

์

านิโย เหลาสุภาพ

๐๓/๐๕/๒๕๑๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระชนะเกียรติ อมโร ชิณโสม

๒๐/๐๕/๒๕๒๓ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระอรัญ จนฺทสาโร บุ่งทวย

๒๕/๐๖/๒๕๓๓ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระกิรติ สุจิณฺโณ กุลกัง

้

๑๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรณัฐพงษ์  ดลชม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรวีรชัย  เปาวนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรภาณุวัฒน์  ละอองทรง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรนันท์ศักดิ

์

 มาตสะอาด

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระปยังกูร อตฺตสาโร เนตรคุณ

๑๗/๐๒/๒๕๓๔
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระสมัย สมาจาโร แมดคำ

๙/๗/๒๔๘๖ ๒๙/๕/๒๕๖๐

สมสะอาด  

กส ๔๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรพลกฤต  เพชรโรจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

 สมสะอาด  

กส ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระอ่อนจันทร์ ิตปฺุโ ชารีผาย

๒๐/๐๕/๒๕๐๗ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

สมสะอาดเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระมนตรี ธีรปฺโ อุดมฉวี

๑๐/๐๖/๒๕๒๑ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

สมสะอาดเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระรณพัฒน์ จิรวฑฺฒโณ สวัสดิผล

๒๔/๐๙/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สมสะอาดเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระเรวุฒน์ กิตฺติวุทฺโฒ ตาลเลิศ

๓๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๒/๑๐/๒๕๕๙

สว่างบึงทอง  

กส ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระธานินทร์ ธนวํโส อำไพศรี

๒๔/๑๐/๒๕๒๗
๐๒/๐๓/๒๕๖๐

สว่างบึงทอง  

กส ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระสิริกร โอภาโส ประเสริฐสังข์

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

สว่างบึงทอง  

กส ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระชูชาติ มหาปฺุโ ทำไร

๐๘/๑๑/๒๕๒๑
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สว่างบึงทอง  

กส ๔๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรวสินธุ์  ศรีหาวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 สันติการาม  

กส ๔๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรไชยสอน  สิงหาลาด

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรณัฐวุธ  บึงบัว

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรสุทธิพงษ์  เหลือมศรี

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรณัฐกรณ์  ท้องรองกลาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรคธาวุฒิ  จันทรเจียง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรวรวุฒิ  สายศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรดนัยพัฒน์  วรรณทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรเจตน์สฤษฎิ

์

 สกุลซ้ง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรวิทวัฒน์  เห็มนวน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรอดิศักดิ

์

 ศรีโททุม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรอัษฎา  แก้วรักษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรสิรวิชญ์  คชอาจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรนฤพนธ์  ไพศาล

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรพรชัย  กุลสะท้าน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรนราธิป  คุ้มโพน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรอนัตตา  ดากาวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 สิมนาโก  

กส ๔๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรเจษฎาภรณ์  กาสาวิก

๑๔/๔/๒๕๔๗

 สีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระอัครบูลย์ โชติกโร จำเริญสาร

๑๕/๑๐/๒๕๑๗
๙/๐๔/๒๕๕๗

อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระอนันต์ ภทฺทจาโร ไชยสุข

๒/๐๖/๒๕๓๗ ๔/๐๗/๒๕๖๐
อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรธนากร  อุทโท

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

 อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระพชร เขมโก กุลชาติ

๑๗/๑๐/๒๕๐๓ ๐๓/๑๒/๒๕๔๕

อัมพวันบ้านชาด  

กส ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระวิชญ์พล ธีรปฺโ ทวีบท

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวันบ้านชาด  

กส ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระทวีศักดิ

์

สิริวํโส ศรีนาวงศ์
๗/๒/๒๕๐๙ ๕/๔/๒๕๕๖

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระภัทรพล ภทฺทวโร คำประเทือง

๑๙/๔/๒๕๒๖ ๑๙/๕/๒๕๕๖

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระประยงค์ เตชธมฺโม ร่องไชเมือง

๑๙/๔/๒๕๑๑

๕/๔/๒๕๖๐
ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระสุบัน วิมโล สุวรรณศรี

๓/๓/๒๕๑๕ ๑๙/๕/๒๕๖๐

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระนาฏพันธุ์ านวโร วรรณเสน

๗/๒/๒๕๑๔ ๕/๔/๒๕๖๐
นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระชัย สิริจนฺโท ชินพร

๓/๓/๒๕๑๘ ๕/๔/๒๕๖๐
ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระมนต์สวรรค์ ิตธมฺโม เจริญพุทธานนท์

๕/๑/๒๕๒๑
๕/๔/๒๕๖๐

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระจักรพงษ์ จกฺกวโร เสนาวัง

๑๙/๔/๒๕๓๙

๕/๔/๒๕๖๐
ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระวรพงษ์ วิสุทฺโธ บุญนามน

๒๕/๔/๒๔๙๙ ๑๙/๕/๒๕๖๐

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระสมพาน ยโสธโร เพ็ชรศรี

๒๔/๑๑/๒๕๒๒

๑๙/๕/๒๕๖๐

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระเจษฎา จิตฺตปาโล นิรภาพ

๘/๔/๒๕๓๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระเฉลิมวงค์ อหึสโก สงตลาด

๗/๒/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระกิตติศักดิ

์

สิริภทฺโท พานิชดี

๒๔/๑๑/๒๕๑๐

๕/๔/๒๕๖๐
ปยะมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระปฏิวัติ ยติโก ดลเอียม

่

๗/๒/๒๕๒๑ ๕/๔/๒๕๖๐
ปยะมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระกราบชัย กิตฺติาโน วรพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๑๕

๑๘/๔/๒๕๖๐

ปยะมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระขวัญประชา โสภณจิตฺโต ประชาชัย

๑๙/๔/๒๕๓๓ ๑๙/๕/๒๕๖๐

ปยะมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระกิตติศักดิ

์

อภินนฺโท ศรีเรือง
๓/๓/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ปยะมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระสมศักดิ

์

ิตสีโล หาเรือนทรง

๒๒/๕/๒๕๐๙
๔/๔/๒๕๕๓

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระสุชีพ ิตวิริโย สวัสดี

๔/๘/๒๕๑๓ ๕/๔/๒๕๕๙
หนองอีบุตร  

กส ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระสินชัย สุมงฺคโล ศรีอันผู้

๕/๑/๒๕๑๕ ๕/๔/๒๕๕๙
หนองอีบุตร  

กส ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระวีระพล วิสุทฺโธ วีระศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

๕/๔/๒๕๖๐
หนองอีบุตร  

กส ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระเรืองศักดิ

์

จนฺทโชโต สุขไทย

๑๘/๕/๒๕๓๖

๕/๔/๒๕๖๐
หนองอีบุตร  

กส ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระวิษรุฒน์ ปภาโส ไชขันธุ์

๘/๔/๒๕๓๔ ๑๙/๕/๒๕๖๐

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระจิรัฏฐ์ โชติธมฺโม ศรีวันมี

๗/๒/๒๕๑๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หนองอีบุตร  

กส ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระนคร โชติวโร ใจคุ้มเก่า

๑๙/๔/๒๕๒๑ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หนองอีบุตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระสุวิทย์ ขนฺติยุตฺโต เครือศรี

๑๗/๒/๒๕๓๕

๖/๒/๒๕๖๐
กกต้อง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระธนากร จิตฺตปุณโณ ประนมศรี

๑๙/๖/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
กลางกุดสิมคุ้มเก่า  

กส ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระทรงฤทธิ

์

วิสุทฺธจิตฺโต เพชรวิชิต

๒๓/๕/๒๕๓๙ ๒๓/๕/๒๕๖๐
กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรอภิชาต  ใสศรัทธา

๒๘/๕/๒๕๔๒

 กุดกอก  

กส ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระปานแก้ว อภิธมฺโม หลวงปากดี

๑๓/๑๐/๒๕๐๐
๑๐/๕/๒๕๕๙

กุดปลาค้าว  

กส ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระทรงพล กิตติาโณ พลกล้า

๔/๒/๒๕๓๔
๓/๒/๒๕๖๐

บ้านนาวี  

กส ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระวัฒนธรรม โชติวโร คนสัตย์

๒๐/๕/๒๕๒๒ ๒๓/๕/๒๕๖๐

บ้านนาวี  

กส ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระอนุวัฒน์ สนฺตมโน จิตรจักร

๑/๓/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
บ้านนาวี  

กส ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระพินิจ านุตฺตโร ทองสาร

๓๐/๑/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙
บูรพากุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระคงเพชร ภูริาโณ บุญเนตร

๘/๔/๒๕๓๖ ๒๕/๓/๒๕๖๐
บูรพากุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระสุรพงษ์ ขนฺติจิตฺโต อัคติ

๑๕/๘/๒๕๓๕ ๑๕/๔/๒๕๖๐
บูรพากุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระก้องสุริยา ยสินฺธโร ทองบาน

๒๙/๙/๒๕๑๖ ๑๗/๔/๒๕๖๐
บูรพากุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระปฐมพล จกฺกวโร โพธิสม

๑๑/๔/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรณัฐพงศ์  ศรศิลป

๑๘/๔/๒๕๔๔

 บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระอนุชิต สมงฺคิโก คนซือ

่

๑/๓/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๖๐

โพธิไทร

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระชาตรี เตชธมฺโม ตามาดี

๓๐/๘/๒๕๒๐ ๑๐/๓/๒๕๖๐

โพนนาดี  

กส ๔๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรนันทวัฒน์  วิชาสาร

๑๓/๙/๒๕๔๖

 โพนนาดี  

กส ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระจำนง ปภากโร จำปา

๒/๙/๒๕๑๙ ๑๓/๑/๒๕๕๑

ส้มปอยโพธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระทวีชัย โชติธมฺโม ละมุนมอญ

๒๘/๒/๒๕๑๐ ๒๒/๖/๒๕๕๗

ส้มปอยโพธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระเฉลิมภัทร จตฺตมโร อ้วนอ่อน

๘/๙/๒๕๐๒ ๖/๗/๒๕๕๙
ส้มปอยโพธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระสมเดช ปภสฺสโร วรรณทอง

๒/๓๐/๒๕๐๕ ๖/๑๑/๒๕๕๙

ส้มปอยโพธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระวิจิตร สนฺคจิตฺโต ศิลาแยง

๒/๓/๒๔๘๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ส้มปอยโพธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระนนทกร กตสาโร ปนโรจน์

๒๘/๗/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ส้มปอยโพธาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระเสงียม

่

ิตธมฺโม คนขยัน

๑๐/๕/๒๔๙๓ ๙/๑๑/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรพลศรี  นนท์ไชยเสน

๙/๔/๒๔๙๙
 สามัคคีธรรม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระปริวรรต กนฺตสีโล ศรีวรขันธุ์

๑๒/๘/๒๕๓๒

๘/๗/๒๕๖๐
หนองผือ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระวีรยุทธ กิตฺติปฺโ เพ็งศรีโคตร

๒๖/๓/๒๕๓๓ ๑๖/๔/๒๕๕๙

หนองแสง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๓๒
สามเณรภานุพงค์  รัตนวงศ์

๑๖/๓/๒๕๔๗

 กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระธิติพงษ์ ยสปาโล ภูมิรัง

๘/๐๓/๒๕๒๐ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

นาคูเหนือ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระวัชริน ชุตินฺธโร เหลือมสิงขร

่

๑๓/๐๑/๒๕๒๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗

นางาม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระมนตรี ยตินฺธโร แสงเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๐๖
๓/๐๓/๒๕๖๐

นางาม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระสาง ขนฺติจิตฺโต นาคสมสา

๘/๐๓/๒๕๑๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

นางาม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระวัชรพล อคฺควณฺโณ มานิตย์

๓๑/๑๒/๒๕๐๔ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บ่อแก้ว  

กส ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระสำลี วรสุทฺโธ พ่อจันดา

๒๐/๑๒/๒๕๑๙
๑๖/๑/๒๕๕๑

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระรุ่งศักดิ

์

โชติธมฺโม มีมา

๑๐/๐๗/๒๕๐๑ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

บ้านนายอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระรณรุทธ์ ปยวาจโก รมย์รืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

๗/๑/๒๕๕๔
บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระยุทธภูมิ ปฺาวชิโร พรมวัง

๑๒/๓/๒๕๑๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๔

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระคงศิลป อธิปฺุโ ธนะเวช

๙/๙/๒๕๐๓ ๕/๕/๒๕๕๕
บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระปรีดา โรจนวํโส ปญญาวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๒๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระอุดม ปยวาจโก อุ่นเจริญ

๑๓/๐๑/๒๕๒๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระสมพร สุมโน ภูสอาด

๑๐/๓/๒๕๑๕
๓/๔/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระวันชัย ธมฺมวโร ก่อศิลป

๑๐/๓/๒๕๑๕
๓/๔/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระเดสิน จารุธมฺโม แสงสาร

๗/๙/๒๕๒๗ ๓/๔/๒๕๕๙
บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระเชษฐา พุทฺธิาโณ สารปรัง

๑๘/๔/๒๕๒๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระเทียนชัย สุเมโธ ภูวงษ์

๑๘/๔/๒๕๒๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระสุทัศน์ มหาลาโภ หมู่แสนกอ

๑๗/๕/๒๕๒๙ ๑๒/๔/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระวชิระ วชิราโณ จับอันชอบ

๑๗/๕/๒๕๒๙ ๑๒/๔/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระปอม ชยานนฺโท เรืองนุช

๑๗/๒/๒๕๑๘ ๑๖/๔/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระนครินทร์ สุมโน มโนนุกูล

๑๗/๒/๒๕๑๘ ๑๖/๔/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระสุรพล วฑฺฒสจฺโจ บาดาล

๒๐/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๔/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระรุ่งศักดิ

์

โชติธมฺโม มีมา

๒๐/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๔/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระวัฒนชัย าโณภาโส ไกรศรีเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๓๗

๒/๕/๒๕๕๙
บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระเฉลิมพล จิรสุโภ นิลคูหา

๒๙/๑๒/๒๕๓๗

๒/๕/๒๕๕๙
บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระวุฒิศักดิ

์

พุทฺธมงฺคโล ไวกูณฐอนุชิต

๒๔/๒/๒๕๒๘
๙/๕/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระอานนท์ ปริสุทฺโธ ผลหิรัญกิจ

๒๔/๒/๒๕๒๘
๙/๕/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระสมชาย อภิชาโต สุบิน

๒๐/๗/๒๕๐๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระโรมรัน ิตธมฺโม ศิริขวา

๒๐/๗/๒๕๐๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระวุฒิธรรม อภิธมฺโม มูลเมืองแสน

๕/๐๘/๒๕๒๐ ๒/๐๓/๒๕๖๐

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระธวัชชัย มหาลาโภ หาญธงไชย

๒๑/๐๓/๒๕๐๖
๓/๐๓/๒๕๖๐

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระนาดนัย ปฺาวชิโร หลักทอง

๓๑/๑๒/๒๕๐๔ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระเกชา สุทฺธาโภ วิสุนา

๓๑/๑๒/๒๕๐๔ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระวุฒิชัย มหาลาโภ คะศรีทอง

๑๙/๐๘/๒๕๐๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระรัตน์ติกร ธีปธมฺโม พินันท์

๘/๐๓/๒๕๒๐ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระธงชัย มหาปฺุโ คำถา

๘/๐๓/๒๕๑๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรไกรวิชญ์  สิทธิโชติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

 บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรไกรราช  การปญญา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรสุริวงษ์  อ่อนภูเขา

๑๗/๐๑/๒๕๑๓

 บ้านนายอ  

กส ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระสุรชาติ ภูริปฺโ ชีมูน

๑๐/๐๗/๒๕๐๑ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

สว่างโพธิชัยบ้านชาด

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระมงคล นาควโร สมศิริ

๑๐/๓/๒๕๑๕
๓/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระพูนศักดิ

์

สุเมโธ เรืองนุช
๗/๙/๒๕๒๗ ๓/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระธเนศ ปฺุาคโม นรภาร

๑๘/๔/๒๕๒๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระมงคล คุณากโร วรรณเสน

๑๗/๕/๒๕๒๙ ๑๒/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระพัฒธิละ กนฺตสีโล กัวอำไพ

้

๑๗/๒/๒๕๑๘ ๑๖/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระสถาพร สนฺตวาโจ เทียมสม

๒๐/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๔/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระภาณุพงศ์ อภิาโณ ผิวนิล

๒๙/๑๒/๒๕๓๗

๒/๕/๒๕๕๙
หนองห้าง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระชำนาญ อิสิาโณ ครโสภา

๒๔/๒/๒๕๒๘
๙/๕/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระสมลักษณ์ ภูริาโณ จิตจง

๒๐/๗/๒๕๐๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

หนองห้าง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระธนาธรณ์ ผลสมฺปนฺโน ปตตาระเต

๕/๑๑/๒๕๐๘
๙/๕/๒๕๕๙

วัดเกษมาคม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระมงคล สุมงฺคโล มณีก้อน

๕/๓/๒๕๒๒
๗/๑/๒๕๖๐

วัดเกษมาคม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระวชิรวิทย์ วรจิตฺโต พลหาราช

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๒๘/๗/๒๕๖๐

วัดเกษมาคม  

กส ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระเกียรติศักดิ

์

ปริมุตฺโต โภคทรัพย์

๑๑/๖/๒๕๐๒ ๑๙/๓/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรพีรวิชญ์  ศรีชาติ

๖/๙/๒๕๔๔
 วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรณัฐพล  นามวิเชียร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรทนงชัย  ปรีจำรัส

๒๖/๒/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๘๙
สามเณรณัฐวุฒิ  บุครอุดม

๒๑/๕/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๙๐
สามเณรณัฐวุฒิ  เสารางทอย

๘/๓/๒๕๔๗
 วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรขจรศักดิ

์

 คำไสย์

๑๙/๘/๒๕๔๗

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรสุรวุฒิ  กมลคร

๑๔/๙/๒๕๔๗

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรอนุศร  บัวชัย

๔/๑๐/๒๕๔๗

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๙๔
สามเณรพิชเยศ  กันยาสนธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๙๕
สามเณรศรชัย  แก่นนาคำ

๕/๑๒/๒๕๔๗

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระอภิรัตน์ อรุโณ สีตาล

๗/๘/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดท่ากลาง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระเจริญชัย านิสฺสโร เยาวภา

๑๔/๒/๒๕๑๔ ๑๑/๕/๒๕๖๐

วัดท่าเพลิง  

กส ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระเอกชัย จนฺทโก นามชัยยา

๑๗/๔/๒๕๓๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

วัดท่าเหมือดแอ่  

กส ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระสุพจน์ อนาลโย อุทธพล

๒๑/๑/๒๕๑๐ ๑๘/๓/๒๕๖๐

วัดโนนไฮ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระทองเตียง ชาคโร บัวอาจ

๓/๘/๒๔๙๕ ๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดบ้านเมย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระยอด านวโร มุสิกา

๘/๖/๒๕๑๓
๒๑/๑๑/๒๕๕๙

วัดบ้านเมย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระบรรจบ ปฺาวโร มูลเซอร์

๘/๔/๒๕๒๕ ๑๓/๑/๒๕๕๐ วัดบุญญวาสวนาราม
 

กส ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระธานี เทวสโร จันทะคัด

๓/๘/๒๕๓๗
๒/๖/๒๕๖๐ วัดบุญญวาสวนาราม

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระอภิวัฒน์ สุนฺทโร อันทะนนทร์

๑๐/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๔/๒๕๖๐ วัดปทุมเกษรหนองบัว
 

กส ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระพงษ์ศิริ อคฺคปฺโ หมืนศรีภูมิ

่

๒๗/๑๑/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
วัดประชาศรัทธาธรรม

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระนพรัตน์ สนฺตกาโย ยุบลชู

๒๐/๔/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๖๐

วัดโพนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระอธิพงศ์ กตปฺุโ วงศ์อามาตย์

๒๙/๑๐/๒๕๒๙

๘/๗/๒๕๕๗
วัดสระแคนนามล  

กส ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระฐาปกรณ์ โกวิโท บรรเทิงใจ

๑๙/๗/๒๕๓๖

๑/๒/๒๕๖๐
วัดสวนโคก  

กส ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระจูมพล สิริธมฺโม หันชัยศรี

๑/๕/๒๕๐๔ ๒๕/๕/๒๕๖๐

วัดสวนโคก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒ / ๒๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระธนชัย อานนฺโท กำดี

๒๓/๔/๒๕๑๐ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดอโนมานที  

กส ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระธงชัย พุทฺธรกฺขิโต มีลาภ

๓๐/๘/๒๕๒๒ ๒๖/๙/๒๕๕๘

วัดอโนมานที  

กส ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระอนุวัตร อภิปุณฺโณ เมฆแก้ว

๑๒/๕/๒๕๓๑
๒/๕/๒๕๕๙

วัดอโนมานที  

กส ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระดำรง ตปสีโล เนืองวรรณะ

่

๒๒/๑๑/๒๕๑๘

๙/๖/๒๕๖๐
วัดสว่างวารี  

กส ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระประสิทธิ

์

โชติวโร โกษา

๐๒/๐๖/๒๕๒๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ดอนแคน  

กส ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระภักดิภูมิ

์

ถาวโร นาสินพร้อม

๒๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างสาคร  

กส ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระสุปน อภิปุโ กมลนัด

๑๐/๐๖/๒๔๙๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีบ้านตูม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระอนุชา วิริโย พรรณขาม

๐๖/๐๗/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีบ้านตูม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระหัด ขนฺติวโร กมลคร

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีบ้านตูม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระบุญศรี สิริวณฺโณ ศรีแก้ว

๑๐/๐๖/๒๔๙๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีบ้านตูม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๒๐
สามเณรธีรเมธ  แก้วบุญมา

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

 โพธิศรีบ้านตูม

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระสุวิทย์ เตชธมฺโม ลือทองจักร์

๑๐/๑๒/๒๕๒๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระประมวล โชติธมฺโม นาสมใข

๑๙/๑๐/๒๕๐๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระมูลรัตน์ ถาวโร วารีศรี

๑๑/๐๔/๒๕๓๓ ๑๖/๑๒/๒๕๕๙

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระชาตรี ธมฺมวโร นาสุรินทร์

๑๔/๐๗/๒๕๒๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระคำเส็ง สุชาโต สีมนตรี

๑๒/๐๘/๒๔๙๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระสมัย านิสฺสโร ก้อนวิมล

๑๒/๑๑/๒๕๑๐ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระไพวัลย์ านจาโณ ก้อนวิมล

๑๒/๐๑/๒๕๒๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระประเสริฐ ชยภโร ประทุมชัย

๑๒/๐๘/๒๕๒๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระเจษฐา ชนวโร วารีศรี

๑๐/๐๙/๒๕๒๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระลิขิต สุภเทโร ภูจำปา

๑๕/๐๑/๒๕๓๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระอำนาจ านวโร นิโคทานนท์

๑๓/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระวิทวัช ปภาธโร ภูผานม

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระกิติชัย อติธมฺโม โนนสินชัย

๐๓/๐๔/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระเชษฐา ปภากโร นาทันรีบ

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระใหม่ านิสฺสโร รัตนศิลป

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระกษฤณะ คุณสาโร นามวงศา

๐๒/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระบุญเพ็ง ถาวโร คำทองสุข

๑๗/๑๐/๒๕๑๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระมรกต านธมฺโม พลสาร

๑๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระธีรศักดิ

์

ถาวโร พลศิริ

๐๘/๐๙/๒๕๓๓ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระสุพล จนฺทสาโร สีดา

๐๑/๐๕/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระประมวล โชติธมฺโม นาสมใจ

๑๕/๑๐/๒๕๐๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระสิทธิชัย เตชธมฺโม คำสะอาด

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระทองสุข สิริสาโร คำกอง

๐๖/๐๕/๒๔๙๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระประสิทธิ

์

สจฺจวโร นามมนตรี

๐๑/๐๖/๒๕๐๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างชัยศรีโนนชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓ / ๒๕

้
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กส ๔๑๖๐/๐๔๔๕
สามเณรคาณชัย  ทองอร่าม

๐๔/๐๗/๒๕๓๘

 สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระศักดิชัย

์

สิริวณฺโณ กมลคร

๒๐/๐๔/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระศุภชัย อิทธิพโล เฝาหอม

๕/๑๑/๒๕๐๙
๒/๗/๒๕๖๐

ชัยเจริญ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระวิทยา โชติปฺโ หรัญรัตน์

๘/๑๒/๒๔๙๖ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

ชุมทาง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระละไม สุจิณฺโณ ภูขลัง

๑๓/๐๑/๒๕๑๒ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

ดอนตาปู  

กส ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระพัทยา วรธมฺโม นาชัยวัฒน์

๑๔/๙/๒๕๑๗

๔/๕/๒๕๖๐
ดอนตาปู  

กส ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระพรรณวงค์ กิตฺติภทฺโท ภูจ่าพล

๑/๗/๒๕๑๙ ๑๙/๒/๒๕๕๘

ดอนยานาง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๕๒
สามเณรสรวิศ  โกฏิรักษ์

๑๘/๘/๒๕๔๕

 ดอนยานาง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระอิทธิชัย จนฺทสโร แก้วจันทา

๒๑/๑๑/๒๕๒๐ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

บรมผาสุข  

กส ๔๑๖๐/๐๔๕๔
สามเณรวิเชียร  อุตรโส

๒๐/๐๖/๒๕๒๕

 บรมผาสุข  

กส ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระบัวผัน อธิจิตฺโต โสภา

๑๐/๐๘/๒๕๑๖ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ปาเขาพระนอน  

กส ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระประวิทย์ ปฺุาคุโณ เครืองกลาง

่

๓๐/๔/๒๕๑๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรนะที  กิติคุณ

๒๗/๔/๒๕๔๑

 โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรวรภพ  สินประลู

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระอังคาร จารุธมฺโม จรทะผา

๒๔/๖/๒๕๒๒ ๑๖/๒/๒๕๕๖

โพธิศรีบ้านแก

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระดอกรัก รติโก ภูครองหิน

๓๑/๐๑/๒๕๒๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๘

โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระทองคำ สิริจนฺโท สิทธิจันทร์

๙/๖/๒๔๘๒ ๑๘/๓/๒๕๖๐

โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระเปรม สนฺตมโณ ภูสิงห์

๑๐/๔/๒๕๒๑ ๑๐/๑/๒๕๕๕

วัดชัยเจริญ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระทนงค์ศักดิ

์

อคฺคธมฺโม นิสังกาศ
๑/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๕/๒๕๕๘

วัดชัยเจริญ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระคะนอง ยโสธโร ภูแนมเงิน

๑/๑/๒๕๑๑ ๑๒/๖/๒๕๕๘

วัดชัยเจริญ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระสมชัย านธมฺโม ทองมะดัน

๒/๖/๒๕๐๔ ๗/๔/๒๕๕๙
วัดชัยเจริญ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระสุริยา ปฺาวโร อุ่นทะยา

๒๑/๔/๒๕๒๔ ๑๓/๕/๒๕๖๐

วัดชัยเจริญ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระทวีศักดิ

์

จารุวณฺโณ อุ่นทะยา

๒๘/๕/๒๕๒๘ ๑๓/๕/๒๕๖๐

วัดชัยเจริญ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระอรรถพล กิตติวุฒิโฒ กุญชะโมรินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๓/๕/๒๕๖๐

วัดชัยเจริญ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระบุญเลิศ านธมฺโม ภูมูลเมือง

๙/๙/๒๔๘๔ ๒๙/๔/๒๕๖๐
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระวิไล กนฺตสีโล เหลาพรม

๒๑/๑๒/๒๕๐๗
๑๕/๕/๒๕๖๐

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระพงษ์สุรินทร์ ตปสีโล พาชนิจ

๑๘/๒/๒๕๐๔ ๑๒/๖/๒๕๖๐
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๑๖๐/๐๔๗๒
สามเณรภาณพ  สิมสิงห์

๑/๙/๒๕๔๗
 

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๖๐/๐๔๗๓
สามเณรวิธวิทย์  เหล่าจำปา

๓/๙/๒๕๔๘
 

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระสราวุฒิ ปภากโร ซ้อนทอง

๑๒/๑๐/๒๕๒๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

สว่างนิวรณ์  

กส ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระประสิทธิ

์

อิทฺธิาโณ นาทองบ่อ

๑๖/๐๓/๒๕๑๒ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

สว่างนิวรณ์  

กส ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระวิชาญ กิตฺติโก คันทะโสม

๒๔/๐๘/๒๕๓๕ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สว่างโนนทัน  

กส ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระจักรกรี สุธมฺโม คันทะโสม

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สว่างโนนทัน  

กส ๔๑๖๐/๐๔๗๘
สามเณรปรเมศร  ภูสระทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 สว่างโนนทัน  

กส ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระสุปน จารุวณฺโณ คำแหงพล

๑๖/๐๗/๒๕๒๘
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

สว่างโนนสูง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔ / ๒๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระพัฒพงษ์ รตนวณฺโณ ภูเต้าทอง

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สว่างโนนสูง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระหนูตัน สุจิตฺโต ภูลายยาว

๑๙/๐๖/๒๔๙๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สว่างโนนสูง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระสุนทร วิสุทฺโธ ภูชมชืน

่

๐๙/๐๕/๒๔๙๒ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระณัฐวุฒิ โฆสคุโณ สีสารคาม

๒๒/๐๘/๒๕๓๗
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระเดชมงคล ครุธมฺโม ครยก

๒๕/๐๑/๒๕๒๕
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระตะวัน ชุติทตฺโต เหลือล้น

๐๕/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระอภิรักษ์ ธีรภทฺโท อ่อนปุย

๒๗/๐๓/๒๕๓๖
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระนนทกานต์ ธีรปฺโ ผาลา

๓๑/๐๗/๒๕๓๖
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระอนันโชค สุเมโธ มีศรี

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระศราวุฒิ ธนปฺโ พันแสง

๑๘/๐๖/๒๕๓๗
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระจักรพันธ์ อนาวิโล มาศภูมิ

๑๖/๐๔/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระอานนท์ อานนฺโท ภูผิวฟา

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๙๒
สามเณรสหชาติ  ภูลายยาว

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

 สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๙๓
สามเณรธนวัต  อ่อนโพธา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

 สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๙๔
สามเณรกฤษณัย  แจ่มกระมล

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระจันใด ปาธโร มณีนพ

๑/๑/๒๔๙๒
๒๘/๑๑/๒๕๕๙

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระบุญศรี สีลธมฺโม วงอาดจันทร์

๑๐/๒/๒๔๙๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระราตรี สุธมฺโม หนองภักดี

๙/๒/๒๕๓๒ ๒๔/๒/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระธีรยุทธ ธีรปฺโ ภูปง

๖/๓/๒๕๓๗ ๒๔/๒/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระฉลอง ยติโก ภูทองลาย

๒๕/๑๑/๒๕๓๐

๖/๓/๒๕๖๐
สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระสุชาติ โชติปฺโ มาตงามเมือง

๑๔/๖/๒๕๓๑

๖/๓/๒๕๖๐
สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระจีระพงษ์ ขนฺติยุตฺโต ชารีรักษ์

๔/๒/๒๕๓๔
๖/๓/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระนิคม ปฺาทีโป ภูโสภา

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๖/๓/๒๕๖๐
สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระสุรชัย โชติโก ภูแบ่งไม้

๑๐/๗/๒๕๒๒
๗/๓/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระดำรง วรธมฺโม วารีศรี

๒๔/๔/๒๕๑๔

๙/๓/๒๕๖๐
สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระชน ปมุตฺโต แหล่งสนาม

๖/๙/๒๕๒๒
๙/๓/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระสาคร สุทธาโส ภูหัวไร่

๑๗/๖๒/๒๕๐๙

๑๐/๓/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระประสิทธิ

์

อนิโฆ ภูถาดงา

๒๑/๑๐/๒๕๒๒

๑๐/๓/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระสุชาติ สุขิโต ทองอยู่

๒๐/๒/๒๕๒๔ ๑๒/๓/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระสมพร รตนโชโต ชารีรักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๑๖
๒๕/๓/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระไพริณฑ์ พุทธาโณ ธะนู

๒๐/๘/๒๕๒๔ ๒๕/๓/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระเฉลิม โชติโย ภูจงกล

๒/๑๑/๒๔๙๗

๕/๕/๒๕๖๐
สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระรักชาติ ยติโก ภูยาดาว

๕/๙/๒๕๓๓ ๑๔/๕/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระมณฑล ปริปุณโณ อำคา

๓๐/๓/๒๕๓๗
๓/๖/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระสุขสันต์ สุขโต พรมศาลา

๑๒/๒/๒๕๐๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕ / ๒๕

้
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กส ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระสมพงษ์ สุมโน ต้วนยี

่

๗/๗/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระสุพิศ สุธมฺโม ภูอาจสูง

๑๒/๕/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระอุดม อนุตฺตโร อันวารี

๒๙/๔/๒๕๑๘ ๒๑/๗/๒๕๖๐

สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๑๘
สามเณรปญญาวุฒิ  คำยุธา

๖/๑๒/๒๕๔๐

 สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๑๙
สามเณรศุภชัย  บุญมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๒๐
สามเณรพงศธร  สุขยา

๓๐/๕/๒๕๔๖

 สามัคคีดงบ่อ  

กส ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระสำราญ สุขเวสโก บุญเรือง

๐๖/๐๙/๒๕๐๐ ๑๔/๐๕/๒๕๔๕

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระกุลภัทร กุลภทฺโท เข็มเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๒๘ ๑๓/๑๒/๒๕๔๘

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระนุสินธิ

์

เตชธมฺโม อัดไชโย

๒๐/๐๗/๒๕๒๒ ๐๔/๐๒/๒๕๕๒

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระนุสิทธิ

์

เตชธมฺโม อัดไชโย

๑๙/๐๗/๒๕๒๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๒

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระสม ปฺาวุโฒ มารัชชะ

๓๐/๐๙/๒๔๙๒ ๒๐/๐๑/๒๕๕๓

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระหนูภา านาจโร ชัยเจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๐๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๓

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระทองดา เตชธมฺโม ภูประวิง

๐๔/๐๗/๒๔๘๕ ๑๑/๐๑/๒๕๕๖

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระประวุฒิ ถาวโร ภูถมทอง

๒๒/๐๙/๒๕๑๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๖

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระอรรถพงษ์ สุเมโธ เทพสุริ

๑๙/๐๔/๒๕๓๔ ๒๕/๐๓/๒๕๕๖

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระวัฒนพงษ์ ปภากโร ภูต้องสี

๓๐/๐๘/๒๕๒๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระจิรวัฒน์ ขนฺติธมฺโม ภูจอมจิต

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระชาญชัย วิสุทฺธิสาโร วงค์พิมพ์

๒๕/๑/๒๕๔๐ ๑๖/๕/๒๕๖๐

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระทศพล ธมฺมวโร ภูเมมิล

๑๑/๗/๒๕๐๘
๕/๗/๒๕๖๐

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๓๔
สามเณรภาสกร  ภูหลักถิน

๑๙/๐๒/๒๕๔๑

 สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๓๕
สามเณรจารุพล  บัวพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

 สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๓๖
สามเณรนุติ  ภูพิพัฒน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๐

 สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๓๗
สามเณรณรงค์  ภูกองชนะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

 สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระคำตัน ิตสาโร ทิพโชติ

๑๒/๕/๒๕๑๙ ๑๖/๔/๒๕๖๐ สามัคคีพัฒนาบ้านแดง

 

กส ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระเสถียร สุขาโต ภูกาบิน

๑๕/๑๒/๒๕๑๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๕

สุธรรมาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระวินฤทธิ

์

จกฺกวโร ภูแข็ง

๒๙/๐๔/๒๕๑๘ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

สุธรรมาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระสุริย์ อรุโณ ภูงามจิตร

๒๑/๑/๒๔๘๘ ๓๑/๓/๒๕๕๔

อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระจตุรพิธ จตุรพิธโร กึกก้อง

๒๙/๖/๒๕๒๘ ๒๐/๖/๒๕๕๖

อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระฉันชัย ธมฺมปาโล เกษบุรมย์

๐๘/๐๗/๒๕๑๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระสมพงษ์ นนฺทวงฺโส นันทะวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระชัยวุฒ สุภาจาโร จุลฬา

๒๖/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๑/๒๕๖๐

อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๔๖
สามเณรธนกร  ภูครองหิน

๓/๑๐/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๔๗
สามเณรณัฐพล  อินทร์เรืองศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๔๘
สามเณรชยพล  สุวรรณอำไพ

๑๗/๙/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๔๙
สามเณรชัยวัฒน์  สอนอินทร์

๘/๑๑/๒๕๔๖

 อร่ามมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖ / ๒๕

้
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กส ๔๑๖๐/๐๕๕๐
สามเณรจิรัสย์  นันทะวงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๕๑
สามเณรปญญา  โคตรโสภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๕๒
สามเณรอัตชนะชัย  มะโนขันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๕๓
สามเณรนัทกร  ช่างยันต์

๒๘/๓/๒๕๔๘

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๕๔
สามเณรธีรภัทร์  โคตรสงคราม

๒๙/๒/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๕๕
สามเณรธีรวัฒน์  ยศรุ่งเรือง

๑/๓/๒๕๔๗
 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๕๖
สามเณรพิเชษฐ์ชัย  สัตราศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๕๗
สามเณรสหชล  บุญไชโย

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๕๘
สามเณรกฤษณัย  แจ่มกมล

๑๑/๔/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๕๙
สามเณรวัฒนากร  พิมพิบูรย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๖๐
สามเณรธนวัต  อ่อนโพธา

๑๖/๖/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๖๑
สามเณรรวิช  ภูหัวไร่

๑๘/๘/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๖๒
สามเณรพีระพัฒน์  นิเลิศรัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๖๓
สามเณรชูสิน  บุญทศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๖๔
สามเณรธีรยุทธ  ภูบรรทัด

๔/๙/๒๕๔๗
 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๖๕
สามเณรจักรินทร์  ทิพย์เสภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๖๖
สามเณรธนพัฒน์  ไชยคุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๖๗
สามเณรภาคิน  เทียมอัน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๖๘
สามเณรยุทธนา  อรรคนันท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๖๙
สามเณรศักรินทร์  ชาญสาริกรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๗๐
สามเณรนัฐพล  ดอกไม้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๗๑
สามเณรภานพ  สิมสิงห์

๑/๙/๒๕๔๗
 อร่ามมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระสุรศักดิ

์

ภูริปฺโ ชิลนาถ
๗/๕/๒๕๓๑ ๗/๖/๒๕๖๐

กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระวะรา ิตปฺโ วงศ์ชาลี

๘/๗/๒๕๓๕ ๗/๖/๒๕๖๐
กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระชูชีพ จิรธมฺโม เรืองรัมย์

๒๙/๖/๒๔๙๘

๑/๗/๒๕๖๐
กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระจตุพร อภิาโณ ฮะสูงเนิน

๑๐/๓/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๖๐

กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระจันทร์ ขนฺติธมฺโม บุญราศรี

๘/๑๒/๒๕๐๔
๗/๔/๒๕๕๙

ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระสมศักดิ

์

อคฺคธมฺโม แสนยศ

๑๐/๑๑/๒๕๐๘
๑/๑๑/๒๕๕๙

ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระอาทิตย์ อธิปฺโ ศรีลาคำ

๗/๑๐/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระมานพ สิริธมฺโม ภูชมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๐๕

๓๐/๖/๒๕๖๐

ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระสุรชัย สิริปฺโ นาเมือง

๑๗/๕/๒๕๐๖
๙/๗/๒๕๖๐

ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระบุญหยด ภูริปฺโ เสนากิจ

๗/๗/๒๕๑๒ ๙/๗/๒๕๖๐
ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระขวัญชัย กตธมฺโม แสนโคตร

๒๑/๘/๒๕๓๒
๑๐/๗/๒๕๖๐

ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระธวัช กิตฺติธมฺโม แสนโคตร

๖/๑๑/๒๕๓๔ ๒๒/๗/๒๕๖๐

ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระรต.ประทีป านวีโร สิทธิจินดา

๑๙/๒/๒๕๐๑
๓/๖/๒๕๖๐

นางนวล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗ / ๒๕

้
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กส ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระรัก านุตฺตโร ศรีมูลมาตร

๒๒/๑๒/๒๕๑๔

๖/๕/๒๕๖๐
บ้านหาดทรายมูล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระคำมี กตทีโป เหล่าพล

๒๓/๑/๒๕๐๑
๑/๗/๒๕๕๗

เพิมวิลัยยางเนียม

่

 

กส ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระยุทธนา ธมฺมทินโน นามเชียงใต้

๑/๙/๒๕๑๓ ๒๕/๖/๒๕๕๙

เพิมวิลัยยางเนียม

่

 

กส ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระอรุณ อาภสฺสโร พลตือ

้

๑/๙/๒๕๑๓ ๒๕/๖/๒๕๕๙

เพิมวิลัยยางเนียม

่

 

กส ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระพรมมา รตนาโณ โมรพัด

๒๑/๑๐/๒๕๑๔

๗/๖/๒๕๕๘
โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๕๙๐
สามเณรอุเทน  แก้วเกต

๙/๙/๒๕๔๖
 โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระสังคม สิริจนฺโท ทับคำมูล

๒๓/๘/๒๕๑๑

๑/๓/๒๕๖๐
วัดนางนวล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๙๒
สามเณรนิติพงษ์  อัตพฤกษ์

๑/๑๒/๒๕๔๒

 วัดนางนวล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๙๓
สามเณรกษิดิเดช

์

 บุญเปยม
๔/๖/๒๕๔๗

 วัดนางนวล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๙๔
สามเณรยุทธชัย  แพงวาป

๔/๙/๒๕๔๗
 วัดนางนวล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๙๕
สามเณรจารุกิตติ

์

 ประสานอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 วัดนางนวล  

กส ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระถนอม สุปฺโ ตู้จา

๓/๑๐/๒๕๓๑ ๑๔/๕/๒๕๕๙
สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระวิศว านิสฺสโร หงษ์ริญญา

๑๕/๗/๒๕๓๕ ๒๑/๕/๒๕๕๙
สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระเขมนันท์ อคฺคปฺโ ภูแท่งเพชร

๓๑/๓/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙
สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระพิชิต กิตฺติปฺโ หินทอง

๘/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๔/๒๕๖๐
สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระเนติพล ธมฺมสโร จันทะโชติ

๒๑/๔/๒๕๓๙
๒๐/๕/๒๕๖๐

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๑๖๐/๐๖๐๑
พระปวัตร นริสฺสโร จันทร์ขจร

๒๒/๖/๒๕๓๙
๒๐/๕/๒๕๖๐

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๑๖๐/๐๖๐๒
พระชยันต์ อคฺคธมฺโม ทองมาก

๗/๗/๒๕๓๙ ๒๐/๕/๒๕๖๐
สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๑๖๐/๐๖๐๓
สามเณรสัญญา  บุญหล้า

๑๔/๗/๒๕๔๔

 สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๑๖๐/๐๖๐๔
สามเณรพิศรุท  สุขเสริมศักดิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๕

 อุทัยกุดโดน  

กส ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระสินทร สิทฺธิสโก โสสุด

๕/๘/๒๕๒๐ ๓/๗/๒๕๕๗
กลางมาลัย  

กส ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระบุญสิน จนฺทวํโส การรัตน์

๙/๘/๒๕๒๐ ๑/๕/๒๕๖๐
กลางมาลัย  

กส ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระอาวุฒิ โชติโย เสริฐวาสนา

๒๗/๘/๒๕๑๗ ๓๑/๖/๒๕๖๐

กลางมาลัย  

กส ๔๑๖๐/๐๖๐๘
พระวันชัย ปสนฺโน ส่งเสริม

๒๖/๗/๒๕๒๗
๑/๓/๒๕๕๗

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๖๐/๐๖๐๙
พระสมทรง คมฺภีโร รักคำมูล

๔/๑๑/๒๕๑๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๖๐/๐๖๑๐
พระโสภา นาควโร ทัดรอง

๔/๓/๒๔๙๓ ๙/๑๒/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๖๐/๐๖๑๑
พระเมืองแมน ขนฺติสาโร ทัพภูเดช

๒๗/๖/๒๕๑๒

๕/๖/๒๕๖๐
กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๖๐/๐๖๑๒
พระสงกรานต์ านวโร ภูมิฐาน

๑๓/๔/๒๕๑๒
๑๐/๖/๒๕๖๐

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๖๐/๐๖๑๓
พระพงษ์ศักดิ

์

วีรวํโส สิงห์คำคา

๒๗/๒/๒๕๑๑
๓๐/๖/๒๕๖๐

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๑๖๐/๐๖๑๔
พระนิชา โกวิโล แน่นอุดร

๑๙/๓/๒๕๒๒ ๒/๑๑/๒๕๕๙

คำเชียงวัน  

กส ๔๑๖๐/๐๖๑๕
พระวิระศักดิ

์

สทฺธาธิโก นาควิเศษ
๗/๙/๒๕๒๒ ๒๗/๒/๒๕๖๐

คำเชียงวัน  

กส ๔๑๖๐/๐๖๑๖
พระราตรี ตาณรโต ปญญาโส

๒๑/๘/๒๕๒๓
๓๐/๔/๒๕๖๐

คำเชียงวัน  

กส ๔๑๖๐/๐๖๑๗
พระชาญชัย ทินลาโภ ธรรมสินธุ์

๓/๓/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

คำเชียงวัน  

กส ๔๑๖๐/๐๖๑๘
พระถาวร สุขุมาโล ภาชนิด

๒๕/๗/๒๕๒๓

๕/๗/๒๕๖๐
คำเชียงวัน  

กส ๔๑๖๐/๐๖๑๙
พระณัฐพล รตนพลโพธิ ขอยืมกลาง

๑๐/๓/๒๕๓๗ ๓๐/๑/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๖๒๐
พระสกนธ์ กนฺตสาโร ชมภูจักร

๘/๙/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

กส ๔๑๖๐/๐๖๒๑
สามเณรชัยวัฒน์  ปรารักษ์

๑/๓/๒๕๔๘
 ไตรภูมิ  

กส ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระเตียง อนุตฺตโร วังพิมูล

๖/๒/๒๔๘๙ ๘/๖/๒๕๕๙
ม่วงกุญชร  

กส ๔๑๖๐/๐๖๒๓
พระเพ็ง กนฺตวีโร รดสีดา

๕/๑/๒๔๘๕ ๘/๓/๒๕๖๐
ม่วงกุญชร  

กส ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระสมบัติ อุชุโก ไผ่วิจิตร

๒๔/๑๐/๒๕๑๒

๖/๗/๒๕๖๐
สว่างอัมพวัน  

กส ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระสากล วณฺณธโร แก่นจันทึก

๒/๑๐/๒๕๑๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระวัชรินทร์ กนฺตจาโร ภูกาบิน

๒๔/๘/๒๕๑๓ ๒๘/๒/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระเสวย ปฺาวุฑฺโฒ วุฒสาร

๑๐/๙/๒๔๙๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระพิชิต อินฺทกโร วรรณรัตน์

๑/๑๑/๒๕๓๐
๙/๒/๒๕๖๐

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระณรงค์ กนฺตสีโล จันทะหงษ์

๔/๓/๒๕๓๓ ๑๗/๔/๒๕๖๐

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๓๐
พระจิรวัฒน์ สุจิณฺโณ บุตรผา

๒/๑๐/๒๕๓๐
๗/๕/๒๕๖๐

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระสมชาย ธมฺมิโก ผาชาตา

๓๐/๑๐/๒๕๓๖
๑๘/๕/๒๕๖๐

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระอดิศักดิ

์

านุตฺตโร แสนโบราณ
๔/๙/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๓๓
พระสิทธิชัย ปฺาวโร ศรีสมยา

๒๒/๑/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๓๔
สามเณรณัฐพงษ์  ศรีคิรินทร์

๑๔/๖/๒๕๔๗

 โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๓๕
สามเณรกิตติพงษ์  ศรีคิรินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๓๖
สามเณรอนวัฒน์  คะมิชม

๒๑/๗/๒๕๔๗

 โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๓๗
พระอนันท์ สุจิณฺณธมฺโม พันธพรี

๑/๖/๒๔๙๙ ๒๐/๗/๒๕๕๙

โพธิศรีวิลัย

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๓๘
พระวิชิต กตปุโ พุทษาระวงษ์

๙/๑๑/๒๕๓๕

๓/๑/๒๕๖๐
สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๖๓๙
พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตฺวีโร พินรัตน์

๑๙/๔/๒๕๓๘ ๒๑/๑/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๖๔๐
พระจิรภัทร อภินนฺโท ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๓/๒๕๓๕ ๓๑/๑/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๖๔๑
พระธนัช โอภาโส บุริขันธ์

๒๓/๑/๒๕๓๙

๙/๒/๒๕๖๐
สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระอดิศักดิ

์

สมจิตฺโต เทษาริน

๑๔/๒/๒๕๓๖ ๑๙/๓/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๖๔๓
พระพีรพล านยุตฺโต คำก้อน

๒๖/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๔/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๖๔๔
พระถวิล ถิรวิริโย ยันตา

๒๕/๗/๒๔๘๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๔๕
พระพีรพงษ์ สุจิณฺณธมฺโม จัตวากุล

๕/๘/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๔๖
พระพีรพงษ์ ขนฺติธมฺโม ทาบุเรศ

๒/๙/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๔๗
พระอนุรัตน์ สิริภทฺโท ศรีคิรินทร์

๒๖/๙/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๔๘
พระศักดิ

์

จารุธฺมโม คุนาประถม

๓๐/๙/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๔๙
พระทองปาน เตชวโร มีศิลป

๕/๗/๒๕๑๐ ๕/๗/๒๕๖๐
โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๕๐
พระเกรียงไกร ปณฺาผโล กองแก้ว

๑๑/๙/๒๕๒๖

๕/๗/๒๕๖๐
โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๕๑
พระเกษม วรปณฺโ คัฒมาตย์

๑๙/๙/๒๕๑๓

๗/๗/๒๕๖๐
โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๕๒
พระรัตนพล านิสฺสโร สุวรรณรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๓๑

๕/๖/๒๕๖๐ โพธิศรีสว่างหนองช้าง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๕๓
พระจรัส กตธมฺโม บุญจรัญ

๘/๘/๒๕๑๕ ๗/๕/๒๕๕๙ วัดโพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๖๕๔
พระเทิดศักดิ

์

กนฺตธมฺโม บุญศรี
๒/๘/๒๕๒๓ ๗/๕/๒๕๕๙ วัดโพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๖๕๕
พระแสวง กตปฺุโ ภารแผ้ว

๑/๕/๒๕๑๕ ๗/๕/๒๕๕๙ วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๑๖๐/๐๖๕๖
พระสาคร จนฺทสาโร คำวงษ์ศา

๒๑/๐๕/๒๕๓๔ ๓๐/๐๑/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๕๗
พระปญญาพล ปฺาพโล ภูขันซ้าย

๐๓/๐๑/๒๕๒๓ ๑๓/๐๒/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๕๘
พระสิทธิกร ยติโก ศิริกุล

๒๗/๐๘/๒๕๑๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๕๙
พระอำนาจ ธมฺมทินโน จอมจิตร

๐๓/๐๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๖๐
พระเทอดเกียรติ

์

รติโก ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระสงวน กิตฺติสาร วิจันขันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๑๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระวิชาติ ทีปวํโส เลิศสงคราม

๓๐/๑๒/๒๕๒๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๖๓
พระวิเศษ นิรุตฺติกุสโล เลิศสงคราม

๐๙/๑๐/๒๕๒๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๖๔
พระกฤษณะ ณฏิโก มูลสระ

๒๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๖๕
พระณัฐพงษ์ ปฺาพโล จ้อยศรีเกตุ

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๖๖
พระพงษ์สิทธิ

์

พฺรหมฺจาโร จันทร์สีดา

๒๔/๐๖/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๖๗
พระเทวา ิตเวโท คำวงษ์ศา

๑๙/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๖๘
พระกรณ์ กิตฺติโสภโณ อนุสร

๐๒/๐๖/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๖๙
พระจักรกฤษณ์ กนฺตวณฺโณ พลกูล

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๗๐
พระสุรชัย ผาสุโก บุญสง

๒๓/๗/๒๕๓๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๗๑
พระวีระศักดิ

์

วิสุทฺธฺาโณ สีละคำ

๑๒/๐๙/๒๕๓๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๗๒
พระอัฏฐเศรษฐ์ ปวโร เรืองเดช

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๗๓
พระธนาวัฒน์ ธนิสฺสโร พันกุล

๐๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๗๔
พระพิทักษ์ ชยาภินนฺโท แก้วสีโท

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๗๕
พระธนากรณ์ สุขวฑฺฒโก ทิพย์ชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๓๗
๑๘/๐๓/๒๕๖๐

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๗๖
พระจีระศักดิ

์

คุณวีโร ฤทธิผล

๑๘/๐๙/๒๕๒๑
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๗๗
พระอนันต์ อภินนฺโท ขันศิลา

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๗๘
พระชาญ รณฺตฺธโย การรักษา

๑๓/๐๔/๒๕๐๑ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๗๙
พระนิวัธชัย คุณวฑฺฒโน นะวะคำศรี

๐๓/๐๙/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๘๐
พระยงยุทธ อตฺถยุตฺโต บุญชม

๐๒/๐๔/๒๕๓๓

๙/๖/๒๕๖๐
หนองกุงใหญ่  

กส ๔๑๖๐/๐๖๘๑
พระมนต์ชัย กนฺตธมฺโม โพธิสายคุณ

์

๖/๕/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๖๘๒
พระทศพร สีลสุทฺโธ รัตนอนันท์

๓/๘/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๖๘๓
พระณรงค์ อตุตสาโร รัสสุรีย์

๒/๗/๒๕๑๔ ๒๕/๗/๒๕๖๐

อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๖๘๔
พระอุดร สิตวีโร รัสสุรีย์

๒๐/๗/๒๕๑๘ ๒๕/๗/๒๕๖๐

อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๖๘๕
พระเสริม คุณธมฺโม บุญราศรี

๕/๙/๒๕๑๘ ๒๕/๗/๒๕๖๐

อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๑๖๐/๐๖๘๖
พระเอกรัตน์ โชติวโร อินทรักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๒๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๖๐/๐๖๘๗
พระประจวบ านุตฺตโร วงษ์ชารี

๒๘/๑๑/๒๕๓๒
๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๖๐/๐๖๘๘
พระชาญยุทธ คนฺธสาโร เคนมี

๐๘/๐๔/๒๕๓๔ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๖๐/๐๖๘๙
พระณรงค์ฤทธิ

์

านธมฺโม อุนารัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดขอนแก่น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐ / ๒๕
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กส ๔๑๖๐/๐๖๙๐
พระอนุจิตร อนุตฺตโร โสภากุล

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๖๐/๐๖๙๑
พระวิศิษย์ วิสุทฺโธ โสภิณ

๑๑/๐๓/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๖๐/๐๖๙๒
พระศักดินรินทร์

์

สุทฺธิาโณ วิบูลย์กุล

๓๐/๑๒/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๖๐/๐๖๙๓
พระกฤติน สุทฺธิาโณ ประพรม

๓๑/๐๘/๒๕๓๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๖๐/๐๖๙๔
สามเณรนัทธพงศ์  ชัยนาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 วัดขอนแก่น  

กส ๔๑๖๐/๐๖๙๕
พระบุญจันทร์ กตปฺุโ ผลากุล

๐๙/๐๗/๒๕๐๐ ๑๘/๑๒/๒๕๕๖

วัดคำจันทร์เพ็ญ  

กส ๔๑๖๐/๐๖๙๖
พระสมหวัง สุขิโต คำสุข

๐๔/๑๐/๒๕๐๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดคำจันทร์เพ็ญ  

กส ๔๑๖๐/๐๖๙๗
พระสรายุทธ อนุตฺตโร บุรีนอก

๑๖/๐๓/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดคำจันทร์เพ็ญ  

กส ๔๑๖๐/๐๖๙๘
พระจรูญ ปฺาวุฑฺโฒ ปญญาแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๑๖ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดถำไม้รัง  

กส ๔๑๖๐/๐๖๙๙
พระลักษ์เล่ อนุตฺตโร หลานวงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๒๑
๐๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดถำไม้รัง  

กส ๔๑๖๐/๐๗๐๐
พระยงยุทธ กิตฺติสาโร วงศ์พล

๑๗/๐๔/๒๕๒๑ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำไม้รัง  

กส ๔๑๖๐/๐๗๐๑
พระมนตรี อินฺทปฺโ เพือผือ

๒๗/๐๒/๒๕๒๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำไม้รัง  

กส ๔๑๖๐/๐๗๐๒
พระชาญชัย สนฺตจิตฺโต ชัยสอน

๓๐/๑๑/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำไม้รัง  

กส ๔๑๖๐/๐๗๐๓
พระปญญา อนุตฺตโร ภูษา

๐๗/๐๔/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำไม้รัง  

กส ๔๑๖๐/๐๗๐๔
พระอุดร จิรวํโส คงคะเสน

๑๘/๑๑/๒๕๑๘
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดนาตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๗๐๕
พระสิริวัฒน์ อินฺทปฺโ นาเมืองรักษ์

๒๔/๐๕/๒๕๒๔ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดนาตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๗๐๖
พระจิราวุฒิ ปวรชโย คำสูนชา

๑๓/๐๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดนาตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๗๐๗
พระมนตรี อคฺคธมฺโม จรลี

๑๓/๐๙/๒๕๓๕
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดนาตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๗๐๘
พระไชยวัฒิ เขมิโย โมบุตรศรี

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดนาตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๗๐๙
พระวรรธนะ จนฺตสาโร ว่องไว

๓๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๗๑๐
สามเณรงามพล  คำโคตรสูนย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

 วัดนาตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๗๑๑
สามเณรปฏิวัติ  กองศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดนาตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๗๑๒
สามเณรวันเฉลิม  อุตมา

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

 วัดนาตาล  

กส ๔๑๖๐/๐๗๑๓
พระสวย สนฺตจิตฺโต มีแสนสัตย์

๐๖/๐๙/๒๕๑๔ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐

วัดสร้างแก้ว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๑๔
พระสุขสันต์ สุทธิาโณ พิมโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๓๓
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดสันติธรรม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๑๕
พระแมน สุทธิาโณ นาฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๒๑
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดสันติธรรม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๑๖
พระกฤษณพงษ์ กิตฺติภทฺโท สีแดง

๑๐/๐๔/๒๕๓๒ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดสันติธรรม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๑๗
พระวรฉัตร วรธมฺโม สิมมาอ่อน

๒๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดสันติธรรม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๑๘
พระวรเชษฐ์ ปฺาวุฑฺโฒ ไชยเดช

๒๔/๐๙/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันติธรรม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๑๙
พระวสันต์ ิตสุโท โจมแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันติธรรม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๒๐
พระหรรษา ปฺาวุฑฺโฒ ภูศีลา

๓๐/๑๐/๒๕๒๓ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐ วัดหนองหลวงโคกกลาง

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๒๑
พระวัชรพล กตปฺุโ แพไธสง

๒๒/๑๐/๒๕๓๓
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่โนนสำราญ  

กส ๔๑๖๐/๐๗๒๒
พระสมาน จารุวํโส สุวรรณมงคล

๑๒/๐๑/๒๔๙๗ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

โคกเครือ  

กส ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระอภิรัตน์ ปฺาธโร อัศวภูมิ

๐๓/๐๘/๒๕๓๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

ไชยวาร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๒๔
พระบรรลัง ขนฺติธมฺโม หงษ์แก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๑๑ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

ไชยวาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑ / ๒๕
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กส ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระจตุรงค์ ขนฺติธมฺโม ถนอมแสนดี

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไชยวาร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๒๖
สามเณรณัฐพล  ศิริกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

 ไชยวาร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๒๗
สามเณรวณิชยา  ชาธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

 ไชยวาร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๒๘
สามเณรณัฐวุติ  สีโท

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 ไชยวาร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๒๙
สามเณรภัทรดนัย  คำมุง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 ไชยวาร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๓๐
สามเณรอภินันท์  มุธุขันฑ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

 ไชยวาร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๓๑
สามเณรธีรพงษ์  โนนทิง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

 ไชยวาร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๓๒
สามเณรบุรัสกร  งอยภูธร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 ไชยวาร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๓๓
พระมานิตย์ านิสฺสโร สิงห์ละคร

๑๕/๑๒/๒๕๒๔ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดปาดอนตูม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๓๔
พระรุจาภา อภิปาโล ทัพพ์เบญญาภา

๑๗/๐๔/๒๕๑๔
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาดอนตูม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๓๕
พระรุ่งโรจน์ ถิราโณ กุโบลา

๑๗/๐๙/๒๕๐๙ ๑๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๑๖๐/๐๗๓๖
พระคงศักดิ

์

โชติาโณ ศรีแสง

๒๖/๐๙/๒๕๓๘
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๑๖๐/๐๗๓๗
พระคัมภีร์ กนฺตธมฺโม ภูงามนิล

๑๖/๐๓/๒๕๓๕
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๑๖๐/๐๗๓๘
พระกนกศักดิธนศักดิ

์ ์

ขนฺติพโล สีดาสอน

๐๔/๐๑/๒๕๑๒ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๑๖๐/๐๗๓๙
พระนัณฐพงศ์ านวโร สอรักษา

๒๕/๐๖/๒๕๒๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๑๖๐/๐๗๔๐
พระอรมา ตนฺติปาโล ขันซ้าย

๐๓/๐๘/๒๕๑๗ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๖๐/๐๗๔๑
พระอาทิตย์ จารุวณฺโณ ฤทธิธรรม

๑๘/๐๘/๒๕๓๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๖๐/๐๗๔๒
พระรักชาติ จารุวํโส มณีวรรณ

๐๓/๐๓/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๖๐/๐๗๔๓
สามเณรภาณุพงศ์  นาหนอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๖๐/๐๗๔๔
สามเณรณัฐพล  ชืนบรรลือสุข

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๖๐/๐๗๔๕
สามเณรภาณุวัฒน์  เดชพรมรัมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๑๖๐/๐๗๔๖
พระศรนิมิตร สุภทฺโท ขุมพุทรา

๐๓/๐๑/๒๕๒๘ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดหนองหิน  

กส ๔๑๖๐/๐๗๔๗
พระฉลอง อภิวณฺโณ โยทะคง

๑/๑/๒๔๙๒ ๒๐/๖/๒๕๖๐

วัดหนองหิน  

กส ๔๑๖๐/๐๗๔๘
สามเณรจีรพัฒน์  ไชยศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 สว่างคงคา  

กส ๔๑๖๐/๐๗๔๙
พระสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ ธงหาร

๐๓/๑๑/๒๕๐๘ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

หนองโน  

กส ๔๑๖๐/๐๗๕๐
พระอำนาจ สุปฺโ หงษ์ศรี

๐๑/๐๔/๒๔๙๘ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

หนองโน  

กส ๔๑๖๐/๐๗๕๑
พระศรายุทธ ยตินฺธโร ทองริว

้

๐๑/๐๕/๒๕๑๔ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

หนองโน  

กส ๔๑๖๐/๐๗๕๒
พระทนงด์ศักดิ

์

ถิรธมฺโม ภูนาโพธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๓๓
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

หนองโน  

กส ๔๑๖๐/๐๗๕๓
พระเรืองวิทย์ ติสฺสวโร กงมหา

๑๐/๐๗/๒๕๒๘

๔/๓/๒๕๖๐
หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๕๔
พระสุวัฒย์ ชนปฺโ อุปดิษฐ

๒๑/๙/๒๕๓๗

๔/๓/๒๕๖๐
หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๕๕
พระจตุรงค์ สุสํวโร โนวะ

๑๓/๒/๒๕๓๐ ๒๔/๕/๒๕๖๐

หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๕๖
สามเณรสิทธิพร  ฆารเลิศ

๑๔/๕/๒๕๔๗

 หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๕๗
สามเณรนฤดล  ภูแชมโชติ

๒/๕/๒๕๔๘
 หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๕๘
สามเณรชยรพ  โสดาวาป

๑๘/๔/๒๕๔๗

 หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๕๙
สามเณรวิสาข์  สุวรรณแสง

๒/๖/๒๕๔๗
 หนองบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๒ / ๒๕
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กส ๔๑๖๐/๐๗๖๐
สามเณรณัช  ชาติมนตรี

๑๖/๒/๒๕๔๗

 หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๖๑
สามเณรวุฒิชัย  เจียระแม

๒๙/๙/๒๕๔๔

 หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๖๒
สามเณรrพงศ์  ทิพเนตร

๖/๑๐/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๖๓
สามเณรภูริทัต  พละสุข

๑๙/๘/๒๕๔๗

 หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๖๔
สามเณรสิทธิชัย  สีดาดิษฐ์

๑/๑๒/๒๕๔๗

 หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๖๕
สามเณรชัยพร  ดอนเมืองพรม

๒๔/๒/๒๕๔๘

 หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๖๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 อิมสมบัติ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 หนองบัว  

กส ๔๑๖๐/๐๗๖๗
พระหนูพันธุ์ านตฺตโม ภูสมจิตร์

๒๑/๑๐/๒๕๐๒ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

หนองไม้ตาย  

กส ๔๑๖๐/๐๗๖๘
พระสังเวียน อุปสโม เหล่าพักสาร

๐๒/๐๗/๒๕๑๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองหอไตร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๖๙
สามเณรมงคลชัย  ภูมิคอนสาร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 หนองหอไตร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๗๐
สามเณรธนพัฒน์  นะวะสิมมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

 หนองหอไตร  

กส ๔๑๖๐/๐๗๗๑
พระสุขสันต์ อาภสฺสโร พิชัยชม

๒๘/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๖๐

หนองหิน  

กส ๔๑๖๐/๐๗๗๒
พระทองมัย โกวิโท จันทร์วงค์เดือน

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

๒๒/๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

กส ๔๑๖๐/๐๗๗๓
พระอิสระ เมธิโน ขำคมเขต

๔/๘/๒๕๑๗
๔/๓/๒๕๖๐

นิมิตเมธาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๗๗๔
พระลิขิต านุตฺตโร วิภาคะ

๑๐/๒/๒๕๑๔ ๑๖/๓/๒๕๖๐

โพธิวราราม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๗๕
พระวิชัย สุจินฺโน พรมสินธุ์

๑๖/๘/๒๕๐๐ ๑๒/๔/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๗๗๖
พระยศ กนฺตสีโล สุกุ

๕/๓/๒๔๙๔ ๑๐/๕/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๗๗๗
สามเณรอิทธิพล  ทิพย์สิงห์

๕/๖/๒๕๔๔
 มัชฌิมาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๗๗๘
สามเณรอโนทัย  ยิมแย้ม

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

 มัชฌิมาวาส  

กส ๔๑๖๐/๐๗๗๙
พระศาลทอง ิตเตโช ฐานทองฤทธิ

์

๒๓/๒/๒๕๑๙ ๒๓/๘/๒๕๕๙

มุจรินทราราม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๘๐
พระสง่า สุมงฺคโล บุญนามน

๗/๔/๒๕๑๕ ๙/๑/๒๕๕๘
วงศ์สว่างธิวราราม  

กส ๔๑๖๐/๐๗๘๑
พระสุพจน์ สุเขสิโน ภูจำปา

๓/๗/๒๕๑๔
๔/๕/๒๕๖๐

วัดศรีนวลเจริญ  

กส ๔๑๖๐/๐๗๘๒
พระเจริญ จารุวณฺโณ สีลาพัฒน์

๑๓/๗/๒๕๐๙ ๑๕/๗/๒๕๖๐

วัดศรีนวลเจริญ  

กส ๔๑๖๐/๐๗๘๓
พระสมยศ อนุตฺตโร ไสยบรรณ

๒๑/๕/๒๕๑๒ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

กส ๔๑๖๐/๐๗๘๔
สามเณรธวัชชัย  สุเสนา

๓/๓/๒๕๔๗
 สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๘๕
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ตรงกลาง

๑๕/๓/๒๕๔๗

 สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๘๖
สามเณรอภิชาต  การลุ

๓๐/๓/๒๕๔๗

 สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๘๗
สามเณรปฏิภาน  ขันอาสา

๒๑/๕/๒๕๔๗

 สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๘๘
พระบุญยอด สิริมงฺคโล คิดสร้าง

๖/๓/๒๔๘๖ ๖/๑/๒๕๔๓
แสงสว่างจิต  

กส ๔๑๖๐/๐๗๘๙
พระเพชร ขนฺติวชิโร ศรีบุญ

๘/๘/๒๕๒๖ ๙/๑๐/๒๕๔๖

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๙๐
พระสงบ สนฺตมโน การร้อย

๑๗/๔/๒๕๐๔ ๑๗/๒/๒๕๕๓

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๙๑
พระอำนวย อติวิโร สุรันนา

๔/๒/๒๕๐๔
๒๑/๔/๒๕๕๔

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๙๒
พระโสภณ จิตฺตโสภโณ จันทรรุ่งเรือง

๑๘/๖/๒๔๙๗ ๒๔/๗/๒๕๕๕

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระโพธิศรี

์

รตฺตนาโฌ สารออน

๑๕/๗/๒๕๐๙ ๒๐/๘/๒๕๕๖

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระวรรณลพ อจโล ภูสีดาว

๙/๖/๒๕๐๙
๑๖/๖/๒๕๕๘

แสงสว่างโพธิทอง

์
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กส ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระคำสอน ธิตธมฺโม สารวัน

๑๒/๒/๒๔๘๗ ๑๕/๒/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระปรีดา ธิติธมฺโม ชมภูทัศน์

๗/๓/๒๔๘๘ ๑/๖/๒๕๕๙
แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระทองสา ปภาโส ม่วงมนตรี

๑๔/๑๐/๒๔๙๒

๓/๙/๒๕๕๙
แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระสมบัติ สาทโร ม่วงมนตรี

๓/๑/๒๕๑๐ ๓/๙/๒๕๕๙
แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๗๙๙
พระสอน อนุตโร ไชยรักษ์

๙/๑๐/๒๕๒๐ ๑๔/๑/๒๕๖๐

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระคฑาเทพ จารุวณฺโณ ศรีชัยพงษ์

๘/๓/๒๕๓๗
๖/๒/๒๕๖๐

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๘๐๑
พระคำหวาง จกฺกวโร ผาละขันธ์

๒๗/๑/๒๕๐๗ ๓๐/๖/๒๕๖๐

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๘๐๒
พระชนะพล ธมฺมรโต ศรีบ้านโพน

๒๕/๘/๒๕๐๒
๓/๘/๒๕๖๐

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๑๖๐/๐๘๐๓
พระกัน ธมฺมวโร อรัญเสน

๘/๔/๒๔๙๑ ๒๘/๓/๒๕๖๐

โคกสำเริง  

กส ๔๑๖๐/๐๘๐๔
พระวิทยา วิสุทฺธสีโล วิรัตน์ศรี

๓/๓/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ปฐมแพงศรี  

กส ๔๑๖๐/๐๘๐๕
สามเณรจักรกฤษณ์  เปยขุนทด

๒๗/๖/๒๕๔๖

 ปฐมแพงศรี  

กส ๔๑๖๐/๐๘๐๖
สามเณรชยากร  โกสินันท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 ปฐมแพงศรี  

กส ๔๑๖๐/๐๘๐๗
สามเณรพิพัฒน์พงษ์  น้อยอามาตย์

๑๙/๒/๒๕๔๗

 ปฐมแพงศรี  

กส ๔๑๖๐/๐๘๐๘
สามเณรสรยุทธ์  ประเสริฐสังข์

๑/๓/๒๕๔๗
 ปฐมแพงศรี  

กส ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระวิมล ปภสฺสโร ผดุงสัตย์

๑๒/๙/๒๕๓๔ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ศรีสำราญ  

กส ๔๑๖๐/๐๘๑๐
สามเณรวรเชษฐ์  จงมีธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๑๑
สามเณรณัฐวุฒิ  สังกรม

๒๘/๖/๒๕๔๕

 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๑๒
สามเณรศราวุธ  ยะละเขต

๒๖/๓/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๑๓
สามเณรธนินทร์  นามอาจ

๗/๔/๒๕๔๗
 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๑๔
สามเณรชานุวัตร  หงษ์ศรีหม่น

๑๒/๔/๒๕๔๗

 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๑๕
สามเณรณัฐวุฒิ  โนนยางสุด

๒๙/๖/๒๕๔๗

 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๑๖
สามเณรกันตภูมิ  พลเยียม

่

๒๒/๗/๒๕๔๗

 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๑๗
สามเณรศุภกร  ฉังเย็น

๑๙/๘/๒๕๔๗

 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๑๘
สามเณรจิตรหวา  หันไชยศรี

๑๖/๙/๒๕๔๗

 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๑๙
สามเณรทนงศักดิ

์

 ศรีอ่อน

๒๔/๙/๒๕๔๗

 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๒๐
สามเณรนพเดช  ไตรนิคม

๒๘/๙/๒๕๔๗

 สว่างใต้  

กส ๔๑๖๐/๐๘๒๑
พระสงคราม านุตฺตโร ชิณราม

๔/๑/๒๔๙๖ ๑๔/๑/๒๕๖๐

สว่างธรรมรังษี  

กส ๔๑๖๐/๐๘๒๒
พระอุดม ภิราโณ ชิณราม

๒๖/๑/๒๕๐๓ ๑๒/๕/๒๕๖๐

สว่างธรรมรังษี  

กส ๔๑๖๐/๐๘๒๓
พระสุข สุมโณ แดนประกร

๑/๑/๒๔๘๒ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

กส ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระจันดี จนฺทสาโร เยาวเรศ

๒๕/๓/๒๕๐๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สว่างเหล่าอ้อย  

กส ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระเอกชัย สุเมโธ แก้วดำ

๙/๓/๒๕๒๗ ๒๖/๑/๒๕๖๐

อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระสมเพศ อคฺควณฺโณ มาศนาเรียง

๑๗/๑/๒๕๐๑ ๑๒/๓/๒๕๖๐

อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๑๖๐/๐๘๒๗
สามเณรชัยวัฒน์  พลาปรีย์

๒๖/๑/๒๕๔๕

 อุมังคละนาเรียง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๔ / ๒๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๑๖๐/๐๘๒๘
สามเณรทีปกร  จุทะนิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 อุมังคละนาเรียง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๕ / ๒๕

้
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