
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙

ส่งสอบ ๖๕๖ รูป ขาดสอบ ๒๕๘ รูป คงสอบ ๓๙๘ รูป สอบได้ ๒๐๔ รูป สอบตก ๑๙๔ รูป (๕๑.๒๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระกวิน สีลเตโช กลินศรีสุข

่

๓๐/๕/๒๕๓๐ ๒๑/๗/๒๕๕๓

กลาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระอนันดา สุทสฺสโน ซารามอน

๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

กลาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระอุไร ปยธมฺโม ไชยภา

๑๑/๗/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรไทยแลนด์  สัตยากุล

๒๑/๖/๒๕๔๔

 กลาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรภานุวัฒน์  สุขจิตต์

๑๙/๒/๒๕๔๕

 กลาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรศักดาวุฒิ  กงกระโทด

๒๙/๙/๒๕๔๕

 กลาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรสุจินดา  เกษรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 กลาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรกฤษณะ  แดนดงยิง

่

๑๐/๒/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรวิทยา  แดนกาไสย

๑๘/๒/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรธนวัฒน์  บุญศรีนาด

๕/๓/๒๕๔๖
 กลาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระชมพู จิตตสํวโร ธารภรศรี

๑/๑๑/๒๕๐๒ ๑๑/๕/๒๕๕๘

กุดอ้อ  

กส ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระวาสนา กนฺตสีโล ผลไชย

๑/๕/๒๕๒๑ ๘/๒/๒๕๕๗
ชัยสิทธาราม  

กส ๔๒๕๙/๐๐๑๓
พระบุญเซียน สุทฺธมฺโม ดลรักษ์

๑/๕/๒๔๙๗ ๒/๓/๒๕๕๗
ชัยสิทธาราม  

กส ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระธนจักร ติสฺสโร ศรีพันธะบุตร

๕/๙/๒๕๑๕ ๒๑/๗/๒๕๔๘

ชัยสุนทร  

กส ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระอิทธพล กนฺตวณฺโณ ศรีหามาตย์

๑๑/๐๓/๒๕๒๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

ดงสว่างใน  

กส ๔๒๕๙/๐๐๑๖
พระนิกร เขมาทโร หัดจะรวย

๒๐/๐๒/๒๕๒๔ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

ดงสว่างใน  

กส ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรบุรินทร์  อุ่นศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 ใต้โพธิคำ

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรอิทธิพล  จำปาหาร

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 ใต้โพธิคำ

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๐๑๙
พระบุญชนะ สนฺตจิตโต นาชัยลาน

๒๘/๑๑/๒๕๑๔
๒๔/๗/๒๕๕๘

ทัศนารามเตาไห  

กส ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรกรวิทย์  สังรวมใจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 ทัศนารามเตาไห  

กส ๔๒๕๙/๐๐๒๑
พระสมคิด จารุวณฺโณ สินทรโก

๐๓/๑๒/๒๕๑๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖

บ้านโนนแพง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๒๒
พระคำจันทร์ มหาปฺุโ แน่อุดร

๑๖/๑๐/๒๕๒๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๖

ปฐมปฎิมากร  

กส ๔๒๕๙/๐๐๒๓
พระบุญช่วย ปฺาวชิโร น้อยวิชัย

๒๔/๑/๒๕๑๐ ๒๕/๑/๒๕๓๘

ประชานิมิตร  

กส ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระดาว จรณสมฺปฺโ อิมภักดี

่

๑๐/๑๑/๒๕๐๘
๒๗/๗/๒๕๕๘

ประสิทธิไชยาราม

์
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้
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กส ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรสรายุทธ  ทาบุเรศ

๗/๑๑/๒๕๔๓

 ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระเสน่ห์ ธมฺมสเนโห ชนะศึก

๓๐/๔/๒๕๑๔ ๒๘/๑/๒๕๕๕

โพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระมนตรี มุตฺตจิตฺโต โมฆรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๒๔

๑/๖/๒๕๕๒
มหามัจฉาราม  

กส ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระอาทิตย์ อทิปฺโ อ่อนทุม

๑๖/๙/๒๕๒๗ ๑๓/๗/๒๕๕๖

เศวตวันวนาราม  

กส ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระศิริชัย าณวิโร ภิรมย์มาก

๒๕/๐๑/๒๕๒๐
๙/๐๖/๒๕๕๗

เศวตวันวนาราม  

กส ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระวันชัย ิตสาโร กุลศรี

๖/๔/๒๕๒๐ ๑๐/๔/๒๕๕๔

สว่างคงคา  

กส ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระพิสิฐ ปฺาสิริ ภูเขม่า

๑๓/๕/๒๕๒๖
๓/๖/๒๕๕๘

สว่างคงคา  

กส ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระปรียะ กตธมฺโม สำราญเนตร

๑๕/๑๐/๒๕๐๔

๕/๓/๒๕๕๘
สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระสวาท นิสฺสโร บรรนามน

๕/๔/๒๕๐๙
๑๔/๕/๒๕๕๘

สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระปริทัศน์ อาภสฺสโร ศิริวัฒน์

๑๕/๓/๒๕๓๒ ๑๔/๕/๒๕๕๘

สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรเนติพงษ์  โชติประเสริฐ

๑๕/๙/๒๕๔๓

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรอธิวัฒน์  บ้านศิลา

๕/๑/๒๕๔๕
 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรอนันตชัย  ตากิมนอก

่

๑๐/๙/๒๕๔๕

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรปรีชา  อิมพูล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรพงศพัศ  รักธัญกรณ์

๒/๕/๒๕๔๖
 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระวีระ กนฺตวีโร บัวเทศ

๒๐/๘/๒๕๓๑ ๒๐/๒/๒๕๕๘

สิทธิไชยาราม  

กส ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระศิริศักดิ

์

ถาวรธมฺโม อาจดวงดี

๑๖/๑๒/๒๕๑๕
๒๓/๑/๒๕๕๗

เหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๐๔๒
พระธานนท์ าณวโร อินทร์ติยะ

๕/๑๐/๒๕๓๗
๘/๓/๒๕๕๘

เหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรนันทกร  กายาผาด

๑๓/๔/๒๕๔๒

 เหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรธนากร  ภูเก้าแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

 เหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรชัชวาลย์  จงเรียน

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

 เหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรจุลจักร  แดนกาไสย

๒๗/๙/๒๕๔๕

 เหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรยุทธนากร  แสงสง่า

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 เหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระคำเบา รตนโชโต ภารพันธ์

๑/๑/๒๔๙๑ ๒/๖/๒๕๕๔
เหล่าสูง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรวรโชติ  แน่อุดร

๕/๔/๒๕๔๐
 อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระทองใบ สุวณฺโณ หมันตรวจ

่

๑๘/๙/๒๕๐๗
๒/๔/๒๕๕๖

เกษมาคม  

กส ๔๒๕๙/๐๐๕๑
พระอุบล สุชาโต กมลภพ

๖/๑/๒๔๙๔ ๑๑/๖/๒๕๕๕

เก่าน้อยโนนรัง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระอารี อริโย ลีโนนเขวา

๓/๕/๒๔๙๙ ๒/๔/๒๕๔๖
ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระบุดสี สิริธโร บุญนคร

๕/๙/๒๕๐๘ ๒/๔/๒๕๕๓
ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระชวลิต จิรสุโภ นัดทะยาย

๒/๑๐/๒๕๐๐ ๕/๑๒/๒๕๕๔

ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระบุญจันทร์ ปุนฺนโก นาชัยสิทธิ

์

๑/๙/๒๕๓๒ ๒/๔/๒๕๕๕
ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรกฤตเมธ  ภารผุด

๑๔/๒/๒๕๔๓

 ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรไกรวิชญ์  การวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

 ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรภาดล  ฝายสงค์

๒/๗/๒๕๔๒
 ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรภัทรพล  ผ่องนานารท

๑๕/๓/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๗

้
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กส ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรวรพล  ภารกุล

๑๕/๓/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรอิทธิมนต์  ยุบลเลิศ

๑/๙/๒๕๔๔
 ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรปรวิทย์  อัดโดดดอน

๒๓/๙/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรกมล  บุตรศิริ

๓/๑๑/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรเจษฎาภรณ์  อรัญวาส

๒/๓/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๖๕
พระสุจินดา สิริธโร ระดาสาร

๑๕/๗/๒๕๒๐ ๒๙/๔/๒๕๕๗

โนนไฮ  

กส ๔๒๕๙/๐๐๖๖
พระปธาน สมาจาโร ชูศรีโฉม

๓๑/๐๑/๒๕๑๙ ๒๙/๑๐/๒๕๓๙

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระวิชัย านุตฺตโร นาสมผล

๒๙/๐๗/๒๕๑๙ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระพิชิตชัย โชติวโร ภูนาคเกียว

้

๒/๒/๒๔๙๙ ๗/๗/๒๕๕๘
ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระจำปา ตนฺติปาโล ซาบกุล

๙/๙/๒๕๒๗ ๗/๗/๒๕๕๘
ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระประณิพงศ์ ภารสาโร ภารสาร

๑๖/๒/๒๕๒๔ ๑๐/๗/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระสมศักดิ

์

ถาวโร ระดามาตย์

๒๙/๑๒/๒๕๑๕ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

ดงเมือง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรคมกริช  สุดตานนท์

๒๕/๒/๒๕๔๓

 สว่างใต้  

กส ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรคาเชนทร์  บุญศิลชัย

๒๕/๓/๒๕๔๔

 สว่างใต้  

กส ๔๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรทศพล  เครือแวงมล

๑๐/๓/๒๕๔๕

 สว่างใต้  

กส ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรธีรวุฒ  เยาวไชย

๒๕/๘/๒๕๔๕

 สว่างใต้  

กส ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระพรพลฤทธิ

์

ภูริปฺโ สุระวิค

๒๓/๓/๒๕๑๙
๖/๒/๒๕๕๘

นาตาล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระรังสรร จิตฺตสุโก ชารินท์

๑๒/๗/๒๕๒๐ ๐๘/๔/๒๕๕๕

สร้างแก้ว  

กส ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระปยะพงษ์ วชิราโณ ชมภูราช

๑๐/๓/๒๕๒๖ ๑๐/๗/๒๕๕๖

สันติธรรม  

กส ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระสุเนตร ธมฺมทินฺโน นนทะนัน

๑๔/๐๙/๒๕๓๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระคำตา โชติาโณ ศรีหาวงศ์

๓/๓/๒๔๘๘ ๑๐/๑/๒๕๕๗

โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระไพบูลย์ ธีรปฺโ เหลาทอง

๒๘/๙/๒๕๐๕
๙/๕/๒๕๕๘

โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรก่อเกียรติ

์

 หงสีทอง

๑๒/๗/๒๕๔๖

 โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระคำพันธ์ ธีรปฺโ ภูบัวนาค

๒๓/๐๗/๒๕๐๔ ๑๔/๐๒/๒๕๕๗

สว่างนิวรณ์  

กส ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระฉลอง ฉนฺทธมฺโม บุตรโท

๑๗/๐๒/๒๔๙๑ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

สว่างนิวรณ์  

กส ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระสาคร โชติธมฺโม พิชัยช่วง

๑๕/๑๑/๒๕๑๖
๐๙/๐๒/๒๕๕๖

สว่างโนนสูง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระโยธิน รตนาโณ ภูชะวี

๐๔/๑๒/๒๕๑๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๖

สว่างโนนสูง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระมนพัทธ์ ณฏิโต เสาศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๑๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

สว่างโนนสูง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระประสิทธิ

์

สุภาจาโร กินรินทร์

๒๐/๑๐/๒๔๙๕ ๐๘/๑๑/๒๕๔๗

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระแพงศรี ปภากโร ภูเหลียมคำ

่

๑๒/๐๗/๒๕๐๐ ๐๒/๐๗/๒๕๔๐

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระวราฤธิ

์

มหาปฺโ คิมหันต์

๒๔/๑๑/๒๕๒๘
๐๗/๐๕/๒๕๕๗

สุธรรมาราม  

กส ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระแดง รตนธมฺโม เฉิดทรัพย์

๒๔/๐๘/๒๕๐๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

อร่ามมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรเรืองศักดิ

์

 คลธา

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรคามินทร์  ฆาตฎธร

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรประวิทย์  ศรีสุดชา

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรศุภกร  สุระปอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระประสิทธิ

์

อานนฺโท บูรณะ

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๕

คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรอนุสรณ์  มีไกรราช

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 ไชยวาร  

กส ๔๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรทักษดา  เคียมก้อม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 ไชยวาร  

กส ๔๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรเจษฎาพร  มูลสาระ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 ไชยวาร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรวรพล  ดีพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 ไชยวาร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระเสกสรรค์ ถาวรจิตฺโต ศรีเพ็ญรัก

๒/๔/๒๕๓๗ ๕/๗/๒๕๕๗
สว่างคงคา  

กส ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระเดช สิริจนฺโท มังคะลุดร

๑๑/๘/๒๕๒๑ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

สว่างคงคา  

กส ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระสุนันท์ สุจิตโต รามณี

๐๒/๑๐/๒๕๐๗
๑๙/๓/๒๕๔๙

สะอาดนาดี  

กส ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระวาริด กิตฺติาโณ กำกูด

๓๑/๑๐/๒๕๑๕ ๐๗/๐๑/๒๕๕๔

สะอาดนาดี  

กส ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระสมพร ยโสธโร ภูผิวผา

๑๓/๒/๒๕๒๐ ๓๑/๑๐/๒๕๕๖

สะอาดนาดี  

กส ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระสมพร ชุติปฺโ บุตรพรหม

๐๓/๐๒/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

หนองบัว  

กส ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระคำรงค์ ชุตินฺธโร ภูกุฎินำ

๑๗/๐๓/๒๕๐๒ ๒๐/๐๓/๒๕๕๘

หนองบัว  

กส ๔๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรพลธร  พิมพ์พาจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

 หนองบัว  

กส ๔๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรเดชกาจ  โชคดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

 หนองบัว  

กส ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระปดถา ถิรธมฺโม มูลตรีบุตร

๗/๕/๒๔๗๘ ๙/๖/๒๕๕๖
หนองสามขา  

กส ๔๒๕๙/๐๑๑๑
สามเณรสุรชัย  จอบไธสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 หนองสามขา  

กส ๔๒๕๙/๐๑๑๒
พระสมพร สุขุมาโล โสวะพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๐๗ ๒๖/๐๑/๒๕๕๗

หนองหอไตร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๑๓
พระศักดา กิจฺจสาโร จัตตุรัส

๐๒/๐๑/๒๕๒๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

หนองหอไตร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๑๔
สามเณรสหรัฐ  ฤทธิรุ่ง

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

 หนองหอไตร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๑๕
สามเณรปกรณ์  นามพุทธา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 หนองหอไตร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรเกียรติวุฒิ  แสนปดชา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

 หนองหอไตร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๑๗
พระนพดล กิตฺติสาโร ภูสมจิตร

๑๘/๙/๒๕๑๘ ๑๒/๕/๒๕๕๘

กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๒๕๙/๐๑๑๘
พระวัลลพ ถิรธมฺโม แก้ววันทา

๒๒/๐๒/๒๕๒๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๘

กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๒๕๙/๐๑๑๙
พระศรรักษ์ มหาปฺโ ภูพานเพชร

๒๐/๒/๒๕๒๗ ๑๕/๗/๒๕๕๘

กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๒๕๙/๐๑๒๐
พระสมคิด สุจิตฺโต ระวิสิทธิ

์

๘/๑/๒๕๒๘ ๑/๘/๒๕๕๘
กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๒๕๙/๐๑๒๑
พระเลิศศิลป กิตฺติปฺโ ศรีนวลลี

๑๑/๓/๒๕๑๙
๔/๘/๒๕๕๘

กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๒๕๙/๐๑๒๒
พระนิรันดร์ วชิราโณ ทองสลับ

๑๖/๑/๒๔๖๐ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๒๕๙/๐๑๒๓
สามเณรสุริยา  ตันซุ่นหิม

้ ้

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๒๕๙/๐๑๒๔
พระเคน กตคุโณ ศรีเดชะ

๒๗/๐๓/๒๔๙๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๒๕
พระเสถียร กตปฺโ จำปาคำ

๒๖/๑/๒๕๒๐ ๑๙/๓/๒๕๕๐

อุทัยกุดโดน  

กส ๔๒๕๙/๐๑๒๖
พระสมัย จนฺทสโร บัวจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๒๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

อุทัยกุดโดน  

กส ๔๒๕๙/๐๑๒๗
พระวราวี มหาปฺโ วันสี

๒๖/๗/๒๕๓๑ ๑๘/๕/๒๕๕๘

อุทัยกุดโดน  

กส ๔๒๕๙/๐๑๒๘
พระวันชัย สุทฺธจิตฺโต คำสอน

๔/๑๑/๒๕๑๒ ๓๑/๓/๒๕๕๑

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๒๙
พระสมศักดิ

์

อคฺคสุโม สาระหงษ์

๒๑/๔/๒๕๑๔ ๒๒/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๕๙/๐๑๓๐
สามเณรปภังกร  ไกรหาร

๑/๔/๒๕๔๓
 โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๓๑
พระขุนทอง ยติโก โถนารัตน์

๑๐/๓/๒๕๑๔ ๑๙/๔/๒๕๕๗

ศรีษะเกษวราราม  

กส ๔๒๕๙/๐๑๓๒
พระอินทร์ษร านิโย โถนารัตน์

๑/๔/๒๕๒๔
๑๔/๑๐/๒๕๕๗

สว่างโพธิศรีทอง

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๓๓
พระเรียบ กิตฺติาโณ มาตจุฬา

๒/๔/๒๕๐๕ ๕/๖/๒๕๕๑
หนองยางเหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๑๓๔
พระสมจิตต์ สิริทฺโร เจริญราช

๑๗/๘/๒๔๙๓ ๒๕/๔/๒๕๕๒

หนองยางเหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๑๓๕
พระบุญน้อม ปวโร คุชิตา

๑/๑๒/๒๕๒๙
๙/๕/๒๕๕๔

หนองยางเหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๑๓๖
พระธนภูมิ จิรสุโภ สีทะดา

๒๑/๖/๒๔๙๔ ๑๐/๐๕/๒๕๔๙
วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๓๗
พระขันติสุข ขนฺติโสภโณ สรรทองออย

๑๐/๐๘/๒๕๒๘ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๒๕๙/๐๑๓๘
พระอักษรทอง เกสโร ปรีเรียม

๐๔/๐๒/๒๕๒๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๘

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๒๕๙/๐๑๓๙
พระอนุวัฒ ยติโก เขจรศาสตร์

๑๑/๐๖/๒๕๒๓ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระเอกพันธุ์ ปยธมฺโม คำจันทร์

๖/๒/๒๕๑๗ ๒๑/๗/๒๕๕๗

อโศการาม  

กส ๔๒๕๙/๐๑๔๑
พระสันต์ จิณฺณจาโร แคนตะ

๕/๓/๒๔๙๙ ๕/๓/๒๕๕๘
อโศการาม  

กส ๔๒๕๙/๐๑๔๒
พระนรินทร์ อินฺทโชโต โมฆรัตน์

๑๖/๔/๒๕๓๒
๕/๓/๒๕๕๘

อโศการาม  

กส ๔๒๕๙/๐๑๔๓
พระประเสริฐ ปฺาวโร กรโสภา

๔/๔/๒๕๐๖ ๑๐/๓/๒๕๕๘

อโศการาม  

กส ๔๒๕๙/๐๑๔๔
พระชมชืน

้

สนฺตจิตฺโต แม้นสถิต

๒๑/๔/๒๕๒๑ ๑๐/๓/๒๕๕๘

อโศการาม  

กส ๔๒๕๙/๐๑๔๕
พระทรัพย์อนันต์ จกฺกธมฺโม พละบุตร

๑๙/๑๐/๒๕๑๙
๑๔/๓/๒๕๕๘

อโศการาม  

กส ๔๒๕๙/๐๑๔๖
พระจิรโรจน์ ปฺาวุฑฺโฒ บวรฐิติไพศาล

๑๘/๓/๒๔๙๑ ๓๑/๑/๒๕๕๗

มัชฌิมาวาส  

กส ๔๒๕๙/๐๑๔๗
สามเณรธนพัฒน์  ทรัพย์มงคล

๕/๕/๒๕๔๔
 มัชฌิมาวาส  

กส ๔๒๕๙/๐๑๔๘
สามเณรทรงวุฒิ  เกลือสีโท

๒๗/๗/๒๕๔๕

 มัชฌิมาวาส  

กส ๔๒๕๙/๐๑๔๙
พระวิรัตน์ เขมฺจาโร ไชยสัตย์

๕/๗/๒๔๘๕ ๒๔/๒/๒๕๕๕

รังษีชัชวาลย์  

กส ๔๒๕๙/๐๑๕๐
พระชรินทร์ ชุติณฺธโร สีลาพัฒน์

๑/๑/๒๕๑๗ ๒/๗/๒๕๕๗
ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๒๕๙/๐๑๕๑
พระกิตติคม สิริปฺโ รันลอด

๔/๕/๒๕๒๓ ๑๑/๕/๒๕๕๕

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๕๒
สามเณรภานุเดช  กุละสิงห์

๑๒/๙/๒๕๔๐

 สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๕๓
สามเณรอานนท์  กิงโพธิ

่ ์

๒๖/๔/๒๕๔๓

 สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๕๔
สามเณรวัชรินทร์  สัตรัตน์

๕/๑๐/๒๕๔๒

 สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๕๕
พระประยูร อภสฺสโร ก้องเวหา

๙/๓/๒๕๒๓ ๑๙/๒/๒๕๕๘

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๕๖
พระสนธยา สุรปฺโ แก้วอำภา

๗/๙/๒๕๒๓ ๒๒/๓/๒๕๕๘

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๕๗
พระนิราช นิปโก ไผ่แก้ว

๓/๙/๒๕๒๐
๒๕/๑/๒๕๕๘

หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๒๕๙/๐๑๕๘
พระถาวร กิตฺติถาวโร พูดเพราะ

๑๐/๑/๒๔๙๘ ๒๓/๗/๒๕๕๘

หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๒๕๙/๐๑๕๙
พระประภาส อมโร ชัยเทพ

๑/๒/๒๔๙๑ ๗/๒/๒๕๕๖
กลางมาลัย  

กส ๔๒๕๙/๐๑๖๐
พระประพจน์ สนฺตกาโย ผลรักษา

๑๒/๑๐/๒๔๙๘

๑/๓/๒๕๕๖
กลางมาลัย  

กส ๔๒๕๙/๐๑๖๑
สามเณรชินกร  วินิจ

๒๗/๓/๒๕๔๕

 กลางมาลัย  

กส ๔๒๕๙/๐๑๖๒
พระสมประสงค์ ปภสฺสโร อนุมาตร

๔/๒/๒๔๙๒ ๒๒/๗/๒๕๕๘

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๖๓
สามเณรศุภกันต์  จันอะคะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 กัลยาณบริหาร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๖๔
สามเณรณัชพงษ์  ศรีทาดี

๑๘/๒/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๕๙/๐๑๖๕
สามเณรศักดิดา

์

 ภูประธรรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

กส ๔๒๕๙/๐๑๖๖
สามเณรราชันย์  ธรรมรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

กส ๔๒๕๙/๐๑๖๗
พระวินัย สุเมโธ เรืองอุไร

๒๕/๖/๒๔๙๑ ๑๘/๔/๒๕๕๘

ม่วงกุญชร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๖๘
พระประหยัด าณธโร ไชยยนต์

๖/๔/๒๕๐๖
๑๔/๓/๒๕๕๘

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๒๕๙/๐๑๖๙
พระมะริสา กตปฺุโ นันภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๑๓
๑๘/๗/๒๕๕๘

ปยะมงคล  

กส ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระสุทัศ มหาวีโร คำสะ

๙/๑๑/๒๕๒๐
๕/๔/๒๕๔๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๗๑
พระประนอม สิริปฺโ บุญศรี

๒๒/๕/๒๔๙๓
๔/๔/๒๕๕๕

หนองอีบุตร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๗๒
พระกิมฉัน านวุฑฺโฒ จับอันชอบ

๑๘/๕/๒๕๐๙
๕/๔/๒๕๕๖

หนองอีบุตร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๗๓
พระวีระพงษ์ าติธโร โพธิจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๑๖

๕/๔/๒๕๕๖
หนองอีบุตร  

กส ๔๒๕๙/๐๑๗๔
สามเณรธนวัฒน์  พรหมวิชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

 กลางอุดมวารี  

กส ๔๒๕๙/๐๑๗๕
สามเณรชุติพนธ์  ขจัดโรคา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 กลางอุดมวารี  

กส ๔๒๕๙/๐๑๗๖
พระถาวร อาภาธโร แถลงศรี

๑๐/๐๒/๒๕๐๖ ๑๐/๐๑/๒๕๕๗

แจนแลนใต้  

กส ๔๒๕๙/๐๑๗๗
พระอดิพงษ์ ถิรธมฺโม มาตจุฬา

๕/๗/๒๕๑๔
๒๐/๐๗/๒๕๕๘

บ้านกกตาล  

กส ๔๒๕๙/๐๑๗๘
พระธงชัย ิตมโน แสงสุรีย์

๒๒/๑๒/๒๕๑๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๖

บุณฑริกาวาส  

กส ๔๒๕๙/๐๑๗๙
สามเณรพิพรรธน์  ศรีโททุม

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๒๕๙/๐๑๘๐
พระหนูนา อาทโร ชมจุมจัง

๐๙/๑๒/๒๔๘๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๖

ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๒๕๙/๐๑๘๑
พระเอกชัย เมธิโก หารพงษ์ชัย

๐๕/๑๒/๒๕๒๗
๗./๐๗/๒๕๕๗

สมสะอาด  

กส ๔๒๕๙/๐๑๘๒
พระทวีศักดิ

์

สุภทฺโท ปุยผา

๒๖/๑๐/๒๕๒๗ ๑๕/๑๒/๒๕๕๑

สว่างบึงทอง  

กส ๔๒๕๙/๐๑๘๓
พระธีระพงษ์ รตนปฺโ จุฑาผิว

๘/๐๗/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๒

สว่างบึงทอง  

กส ๔๒๕๙/๐๑๘๔
พระสมศักดิ

์

ติกฺขสกฺโก สมวรรณา

๑๔/๑๒/๒๕๐๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

สว่างบึงทอง  

กส ๔๒๕๙/๐๑๘๕
พระวีระศักดิ

์

อคฺโคภาโส รัตนประภา

๐๔/๐๒/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

สว่างบึงทอง  

กส ๔๒๕๙/๐๑๘๖
พระอำนาจ ิตมโน อาจวิชัย

๒๕/๑๐/๒๕๒๑ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

สันติการาม  

กส ๔๒๕๙/๐๑๘๗
พระประสิทธิ

์

ปฺาพหุโล ไชยบุตร
๔/๑/๒๕๐๖ ๖/๕/๒๕๕๖

สิมนาโก  

กส ๔๒๕๙/๐๑๘๘
พระชัยวัฒน์ จกฺกวโร นิลบุตร

๒๖/๐๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

สิมนาโก  

กส ๔๒๕๙/๐๑๘๙
สามเณรจักรชัย  หนองห้าง

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

 สิมนาโก  

กส ๔๒๕๙/๐๑๙๐
สามเณรวิศรุต  บุตรพรม

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

 สิมนาโก  

กส ๔๒๕๙/๐๑๙๑
พระประโยชน์ศิลป สุรปฺโ ศรีสุนันท์

๐๗/๐๘/๒๕๒๒ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๒๕๙/๐๑๙๒
พระเสกสรรค์ เตชวโร เหลือผล

๐๑/๑๑/๒๕๒๔ ๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โพนนาดี  

กส ๔๒๕๙/๐๑๙๓
พระถวิล สิริจนฺโท ลืออำนาจ

๒๘/๐๑/๒๔๘๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๕

ศรีบุญเรือง  

กส ๔๒๕๙/๐๑๙๔
พระนัฏพล อธิปฺุโ สมาน

๑๒/๕/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๕๖

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๕๙/๐๑๙๕
พระพุทธิพงษ์ พุทฺธิาโณ พิมสอน

๑๒/๕/๒๕๑๗ ๑๓/๗/๒๕๕๖

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๕๙/๐๑๙๖
พระกิตติ กิตฺติาโณ อัญฤาชัย

๑๒/๒/๒๕๒๒ ๒๓/๑๒/๒๕๕๖

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๕๙/๐๑๙๗
สามเณรชาติชาย  มุกดาไสย

๑๓/๔/๒๕๒๖

 กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๕๙/๐๑๙๘
สามเณรจารุกิตติ

์

 สันวิราช

๑๙/๖/๒๕๔๒

 กลางภูแล่นช้าง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๕๙/๐๑๙๙ พระเจษฎา สิริปฺโ พลนาคู
๑๘/๕/๒๕๐๐ ๒๓/๔/๒๕๕๗

นาคูใต้  

กส ๔๒๕๙/๐๒๐๐ พระพรณรงธรรม กตกุสโล เรียบสำเร็จ
๒๓/๑๐/๒๕๑๐

๑๒/๓/๒๕๕๗
นาคูเหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๒๐๑ พระสิทธิชัย จารุธมฺโม ทุมเพ็ง
๑๖/๕/๒๕๒๘ ๑๒/๔/๒๕๕๗

นาคูเหนือ  

กส ๔๒๕๙/๐๒๐๒ พระวรวิทย์ ปฺาวชิโร โสนาคู
๑๕/๖/๒๔๙๖ ๑๒/๓/๒๕๕๗

บ่อแก้ว  

กส ๔๒๕๙/๐๒๐๓ พระกรณัฏฐ์ ปภสฺสโร ผลบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๒๒

๔/๑/๒๕๕๘ บ่อแก้ว  

กส ๔๒๕๙/๐๒๐๔ พระรันดร โชติปฺโ ทุมจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๑๗ ๑๒/๑๕/๒๕๕๐

โคกกลาง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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้

http://www.tcpdf.org

