
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙

ส่งสอบ ๖๘๑ รูป ขาดสอบ ๒๑๕ รูป คงสอบ ๔๖๖ รูป สอบได้ ๓๖๘ รูป สอบตก ๙๘ รูป (๗๘.๙๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระยุพิน กิตฺติาโณ สมร่าง

๑๕/๒/๒๕๑๔ ๑๑/๖/๒๕๔๙

กลาง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรสุริยา  น้อยแสงสี

๑๖/๒/๒๕๔๔

 กลาง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรศราวุฒิ  จงสมชัย

๓๑/๓/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรธีรภัทร  แดนกาไสย

๓๑/๓/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรอนุภัทร  จรเกษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรเก็จแก้ว  มังคะรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรพงษ์เทพ  เกษคำขวา

๒๑/๑๗/๒๕๔๖

 กลาง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรถวิล  ผ่องนานารถ

๕/๑๑/๒๕๔๗

 กลาง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระตัน จีรธมฺโม แสนหาร

๑๐/๒/๒๕๐๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

กุดลาย  

กส ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระวสันต์ คมฺภีรปโ นาชัยสินธุ์

๑๔/๘/๒๕๓๔
๙/๑/๒๕๕๙

กุดอ้อ  

กส ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระถาวร อคฺคธมฺโม นันทวี

๓๐/๑๐/๒๔๘๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๓

เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระทองแผ่น ถิรจิตฺโต ฉายถวิล

๐๑/๐๑/๒๔๘๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

คลองรังสิตท่าแสง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระธีระพงษ์ สุจิณฺโณ กาญจนัมพะ

๑๙/๑๐/๒๕๑๖ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

ชูเถาวัลย์  

กส ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระวันเฉลิม กิตฺติปาโล ธารบุญ

๐๕/๑๒/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงสว่างใน  

กส ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระจำเนียร จนฺทโชโต อุ่นใจ

๑๔/๐๕/๒๕๑๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๕

แดนนาบุญ  

กส ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระมนตรี าณทีโป เวียงแก

๒๘/๙/๒๕๒๖
๒/๗/๒๕๕๙

ใต้โพธิคำ

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๐๑๗
พระชัชวาล านวุฑฺโฒ รักญาติ

๒๒/๑๑/๒๕๒๓

๔/๐๒/๒๕๕๕

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระบุญถม โชติธมฺโม คำมะณี

๔/๑/๒๕๒๐
๒๓/๐๒/๒๕๕๖

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๒๖๐/๐๐๑๙
พระอาณัติ านุตฺตโม โสนาคู

๒๔/๗/๒๕๒๘ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

โนนหัวเขือน

่

 

กส ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระบุญมี านวีโร พรหมรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๓/๒๕๓๘

บ้านโนนแพง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๒๑
พระไพรัช จิตฺตทนฺโต จันทะเจียง

๑๙/๐๑/๒๕๑๒ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

บ้านโนนแพง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๒๒
พระแสงอรุณ ฉนฺทสีโล เวียงธงสารัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๑๒

๖/๗/๒๕๕๒
ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระผัน ขนฺติธมฺโม สำเนา

๑๙/๕/๒๕๑๑ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๐๒๔
พระสุเมธ สนฺตจิตฺโต นนทะชัย

๒๑/๖/๒๕๑๑ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ปากล้วย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๑๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระศรศิลป โรจนธมฺโม ภูแสนใบ

๒๓/๕/๒๕๒๗ ๑๗/๓/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระวีรยุทธ สุชาโต พงพรม

๓๑/๑๒/๒๕๒๘
๑๗/๓/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรสุชาติ  มณีวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรณัฐวุฒิ  นาใจคง

๒๖/๑/๒๕๔๖

 โพธิชัยหลุบใน

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระพันธวิศ ิตทินฺโน ใจถวิล

๑๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

รัตนาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระชัยฤทธิ

์

ปฺาวชิโร แสงตาล

๒๖/๘/๒๕๑๙ ๒๙/๓/๒๕๔๗

วัดชัยสุนทร  

กส ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระชาญชัย สุจิตฺโต เทียงตรง

่

๑/๑๒/๒๕๒๘
๑/๒/๒๕๕๔

วัดชัยสุนทร  

กส ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระเสน่ห์ กนฺตวีโร สุขเกษม

๑๓/๕/๒๕๑๑ ๑๕/๗/๒๕๕๔

วัดชัยสุนทร  

กส ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระแสวง จกุาโร พยงน้อย

๑๕/๑๑/๒๔๙๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๔

วัดชัยสุนทร  

กส ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระธนภัทร ฉนฺทกโร บุญเพ็ง

๒๙/๑๐/๒๕๓๔
๑๖/๔/๒๕๕๖

วัดชัยสุนทร  

กส ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระวันวิชิต มหาวีโร นาทองหล่อ

๒๕/๖/๒๕๓๐
๗/๕/๒๕๕๘

วัดชัยสุนทร  

กส ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระเกริกเกียรติ

์

ิตฺาโณ พิมพ์พา
๗/๗/๒๕๑๙ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดชัยสุนทร  

กส ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระประดิษฐ สุเมธโส สาระดี

๕/๐๑/๒๕๐๔ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

เศวตวันวนาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระสง่า สุธมฺโม ภูแล่นกับ

๑๙/๐๙/๒๕๒๓ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

กส ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธนพล  นาใจคง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

 สว่างคงคา  

กส ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรนพรัตน์  เงินปดใจ

๓๑/๗/๒๕๔๕

 สว่างคงคา  

กส ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรธนสิทธิ

์

 โนนศรีสม

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 สว่างคงคา  

กส ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระมังกร มหาลาโภ ศรีจรัญ

๑๕/๐๖/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สว่างชัยศรี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระณัฐวุฒิ ปยสีโล มนตรีสา

๑๕/๐๗/๒๕๒๘
๑๙/๗/๒๕๕๖

สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๔๔
พระจรัสสายฝน สีลเตโช อุดมทรัพย์

๒๔/๘/๒๕๒๒
๑/๗/๒๕๕๗

สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๔๕
พระระนอง สุจิตฺโต สำโรงพล

๒๒/๑๐/๒๕๑๙

๓/๗/๒๕๕๗
สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรอภิวิชญ์  ศรีข้อ

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรพันธกาญ  มานะดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรอภิเชษฐ์  ปรทุมวัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรวรพล  นาสมวาส

๑๐/๕/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรอภิชา  จันทร์น้อย

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรพัชร  ภูพาน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรชนกานต์  ผาสารคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

 สว่างสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระวีระศักดิ

์

สุจิตฺโต ยลภูเขา

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

สะอาดไชยศรี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระทองดี สุตธมฺโม นันท์ชมชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๑๖ ๒๕/๐๙/๒๕๕๘

สุวรรณวารี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระสว่าง กตธมฺโม ถินจำนงค์

่

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

๑๐/๕/๒๕๕๘

หาฤทธาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระกิตติคุณ านวโร เนืองแก้ว

่

๒๙/๘/๒๕๑๓ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

เหนือ  

กส ๔๒๖๐/๐๐๕๗
พระเคน ปภากโร ภูทัดดอก

๑๐/๐๑/๒๔๙๗ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

อโนมานที  

กส ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระสุขสวัสดิ

์

สิริปฺโ พรมวิชัย

๓/๑๐/๒๕๐๑ ๙/๐๒/๒๕๕๙

อินทรประทานพร  

กส ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระสมหมาย ขนฺติวโร สุวรรณศรี

๑๑/๑๐/๒๕๒๒
๓๐/๔/๒๕๕๔

อุดมประชาราษฎร์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระจตุพล ธมฺมโชโต ทรัพย์เพิม

่

๑/๔/๒๕๒๑ ๒๘/๙/๒๕๕๘

อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระทองม้วน านิสฺสโร บุญยืน

๒๖/๘/๒๕๐๗ ๕/๑๒/๒๕๕๒

วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระอรัญ สํวโร ไชยชิต

๑๙/๖/๒๕๒๐ ๑๑/๘/๒๕๕๖

วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระโชคดี โชติโก วิเชียรแสน

๑/๘/๒๕๑๐
๑๖/๑/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรสุวัฒน์  จ้อยสาคู

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรพิชยะ  หมันคง

่

๑๙/๒/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรปยวัฒน์  พันสามารถ

๗/๘/๒๕๔๕
 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรวีระศักดิ

์

 โพกะโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรนรินทร์  บุญไชยแสน

๑๗/๓/๒๕๔๖

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรกิตติภูมิ  โมฆะรัตน์

๗/๔/๒๕๔๖
 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรจรัส  แดนดงยิง

่

๒/๖/๒๕๔๖
 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรกิตติธัช  ภูตานนาท

๒๐/๖/๒๕๔๖

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรมานิตย์  เจริญจิตต์

๘/๘/๒๕๔๖
 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรไอนำ  แดนกาไสย

๒๒/๘/๒๕๔๖

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรธราเทพ  โควิชัย

๒/๙/๒๕๔๖
 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ธาตุแสง
๓/๔/๒๕๔๗

 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรนนทพันธ์  ครองประสงค์

๓/๕/๒๕๔๗
 วัดชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระวิจิตร มหุสฺสาโห เชือผกา

้

๑๘/๙/๒๕๑๒ ๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดโนนโพธิศรี

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระสุริยา อาภานนฺโท คูนาเอก

๑๙/๖/๒๕๒๐ ๑๓/๔/๒๕๕๘

วัดบ้านบึง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระประเสริฐ เสฏมโน เพชรด่านเหนือ

๒๐/๒/๒๔๙๓ ๑๙/๓/๒๕๕๙

วัดโพนชัย  

กส ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระจิตติยา จิตฺตสํวโร สร้อยเสนา

๑๖/๖/๒๕๒๔

๖/๗/๒๕๖๐
วัดโพนทอง  

กส ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระทองสอน วชิราโณ ภูแข่งหมอก

๑๖/๐๗/๒๕๐๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๐

สว่างชัยศรีโนนชัย  

กส ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระอนันต์ จิตฺตธมฺโม จิตภักดี

๐๖/๘/๒๕๑๒ ๑๔/๐๓/๒๕๕๑

ชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระสำราญ นาคเสโณ พันธ์ผาด

๐๘/๑๒/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระศุภชัย สุภชโย การมงคล

๒/๒/๒๕๒๒ ๒๘/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระสวง าณธมฺโม ภารจรัส

๑๓/๑๒/๒๔๘๓

๓๐/๑/๒๕๔๖

มณีนพรัตน์  

กส ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระสัมพันธ์ ขนฺติสาโร ภารสำเร็จ

๒๙/๗/๒๕๐๖
๖/๕/๒๕๕๕

มณีนพรัตน์  

กส ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระสุพรรณ สุภโร ภารผุด

๒๕/๑/๒๕๓๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดบูรพา  

กส ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระสังเวียน านิสฺสโร ศรีวาจา

๙/๘/๒๕๑๑
๒๓/๑๒/๒๕๕๘

ดอนปูตา  

กส ๔๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรธนิชชัย  รัตนสีหา

๒๑/๙/๒๕๔๑

 ปฐมแพงศรี  

กส ๔๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรรัฐศาสตร์  ประดับขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

 ร่องคำ  

กส ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระอุดม ถาวโร เอกอุระพี

๒๒/๑๒/๒๕๐๐

๙/๖/๒๕๕๘
ศรีสำราญ  

กส ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรคุณาสิน  สุทธิทักษ์

๑๙/๘/๒๕๔๕

 สว่างใต้  

กส ๔๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรภานุวัฒน์  ชะนาไสย์

๒๔/๔/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรวีระชัย  แดนกาไสย

๑๙/๕/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรอนุวัฒน์  ชรารัตน์

๗/๗/๒๕๔๖
 สว่างใต้  

กส ๔๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรจักรพงษ์  ปรีผาด

๙/๘/๒๕๔๖
 สว่างใต้  

กส ๔๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรชนะพล  บิลชัย

๒๓/๙/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรกลวัชร  ศรีไกรรัตน์

๒๙/๙/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรพุฒิพงษ์  อิทธิวรกุลชัย

๕/๑๑/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรสุริยัน  ขวัญเมือง

๘/๑๑/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรวสันต์  วรรณสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 สว่างใต้  

กส ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระเสริม เตชธมฺโม จิตนาเรียง

๘/๘/๒๔๘๖ ๖/๕/๒๕๕๗
สว่างธรรมรังษี  

กส ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระสรศิลย์ ภูริปฺโ สุทธิวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๐๒ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

กุดจิก  

กส ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระช่วยประชา ปภสฺสโร กล้าผจญ

๑/๐๘/๒๕๑๓ ๒๕/๐๗/๒๕๔๕

ถำไม้รัง  

กส ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระเคน าโณภาโส ภูกอรี

๒/๗/๒๕๐๓ ๑๐/๑/๒๕๕๐

นาตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระฉวรีย์ อนุตตโร ภูสมพงษ์

๑๑/๙/๒๕๐๙ ๑๑/๙/๒๕๕๙

ดอนยานาง  

กส ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระยอดเพชร านํกโร ชารีรักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๒๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

ท่าพระงาม  

กส ๔๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรพงศ์ษธร  พระแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 ท่าพระงาม  

กส ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระเสถียร ิตเปโม ภูโคตศรี

๑๙/๐๔/๒๕๐๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

บรมผาสุข  

กส ๔๒๖๐/๐๑๑๐
พระอิทธิพล อิทฺธิพโล เครากระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๓๐ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗

บรมผาสุข  

กส ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระเรียงยศ สุธมฺโม ภูเสนา

๒๓/๐๗/๒๕๑๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

บรมผาสุข  

กส ๔๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรนิรมิต  มีบุตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

 บรมผาสุข  

กส ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรอนุวัตร  ศรีหาวงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

 บรมผาสุข  

กส ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระสุระเวช วชิโร เกชิต

๒๖/๖/๒๕๐๖ ๑๒/๔/๒๕๒๙

โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระวิษณุ วิสุทฺธจิตฺโต เอียมพิกุลทรัพย์

่

๒๕/๙/๒๕๑๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระคงศักดิ

์

อาคโม มาตายะสี

๒๐/๑๑/๒๕๑๓
๒๕/๕/๒๕๕๙

วัดชัยเจริญ  

กส ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระธวัชชัย อธิปฺโ คำเคนม่วง

๐๔/๐๗/๒๕๓๖
๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระถาวร ถาวโร ภูนำใสย์

๓๐/๐๘/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรธรรมรส  ลาเพ็ง

๑๐/๙/๒๕๔๑

 
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระมหาศาล มหาสกฺโก อรุณเพิมสุข

่

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

สว่างนิวรณ์  

กส ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระกุล สุเมโธ ศรีจันทร์

๑๗/๐๕/๒๔๙๘
๗/๑๑/๒๕๕๖

สว่างโนนสูง  

กส ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระศักดิดา

์

ิติธมฺโม ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๒/๒๕๒๑ ๒๖/๓/๒๕๕๘

สว่างบ้านเหล่า  

กส ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระกอง วิสุทฺโธ จันทะบุตร

๑๕/๐๖/๒๔๙๒ ๒๖/๐๓/๒๕๕๔

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระสุน ปฺาวโร ใจหยุด

๑๒/๐๙/๒๔๙๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระอนุชา จารุธมฺโม ศรีสุรีย์

๒๒/๐๗/๒๕๑๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรไชยวัฒน์  อนุศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

 สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรณัฐนนท์  บุญสุขจิตเสรี

๒/๐๘/๒๕๔๑

 สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรธนะพล  ภูสมมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

 สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระเพชร โชติวโร คำสนิท

๑๐/๐๘/๒๔๙๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒

สามัคคีบ้านขาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระหนูนา จิราโณ เฝาหอม

๒๕/๑๑/๒๔๙๒
๑๐/๐๒/๒๕๕๓

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระดาม โชติธมฺโม ภูหนองโอง

๐๗/๐๘/๒๕๒๑ ๑๗/๐๑/๒๕๕๘

สามัคคีบ้านขาม  

กส ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระพุฒ รชตวณฺโณ วรรณทอง

๑๘/๑๒/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรสายธาร  ภูต้องสี

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรนทีธร  สุทธิโพธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรเจนณรงค์  สีสิงห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรกุลเดช  จินาวรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๓๗
สามเณรโชคชัย  สุวรรณอำไพ

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรภาณุพงษ์  ปรีพูล

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรสุริยา  ปรีวิชัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรกฤษฎา  หินนนท์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรรัฐพล  ทัศนิยม

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรธนพล  ผลนาทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรวะชัญยะ  เฉิดผาด

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรคชานนท์  งีบส่อม

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 มะลานนท์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรวรัญชิต  กรทิพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรจารุจินดา  มหาลี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๔๘
สามเณรมงคล  เหล่าชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรวัชระ  ไชยผง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรณัฐพงศ์  เภาสี

๐๗/๑๒/๒๕๔๐

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรอนุเทพ  ภูพิพัฒน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรนำชัย  โรจน์วณิชย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรธนวัฒน์  เขตสินชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

 อร่ามมงคล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระพูนชัย านวีโร จุนันท์

๐๑/๐๔/๒๔๙๗ ๑๗/๐๒/๒๕๕๗

โคกเครือ  

กส ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระบุญมาก ธีรปฺโ กาสนิท

๒๔/๑๑/๒๔๙๙
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระชอบ จารุธมฺโม โคตรสพล

๐๓/๐๗/๒๔๙๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรพรรษกร  แก้วสีหา

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

 ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรณัฐพันธ์  ภูผา

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

 ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรอนิวัตติ

์

 ภูเก้าแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

 ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๖๐
สามเณรรเมศ  สีบุญรอด

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๖๑
สามเณรภาณุวิชญ์  ภูโปร่ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

 ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๖๒
สามเณรพิพัฒน์  แฝงด่านกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๖๓
สามเณรธีรภัทร  คณาฮาด

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๖๔
สามเณรจิรพงษ์  เหล่าจำปา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๑๖๕
สามเณรจีรภัทร  งอยภูธร

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๖๖
สามเณรอนุสรณ์  นวนแสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 ไชยวาร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระมงคลชัย ณฎฺิโก สวนดี

๑๑/๐๙/๒๕๑๗ ๐๗/๑๑/๒๕๕๔

วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระสุบรรณ อนาลโย นามปญญา

๐๑/๐๘/๒๔๙๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรอนุรักษ์  บุญยะเขต

๒๘/๘/๒๕๔๐

 วัดหนองสามขา  

กส ๔๒๖๐/๐๑๗๐
พระจิตวัฒน์ จารุธมฺโม เหล่าพักสาน

๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหอไตร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรธีรภัทร  จตุชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 วัดหนองหอไตร  

กส ๔๒๖๐/๐๑๗๒
สามเณรประพฤทธิ

์

 แซ่จัง

๒/๑๐/๒๕๔๕

 สว่างคงคา  

กส ๔๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรธีระพล  โพธิเนตร

๓๐/๖/๒๕๔๖

 สว่างคงคา  

กส ๔๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรพีรพงศ์  ลีเลิศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 สว่างคงคา  

กส ๔๒๖๐/๐๑๗๕
พระมงกุฎ พุทฺธสาโร วงค์ช่าง

๐๖/๐๘/๒๕๐๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรสหสันต์  กองตุ้น

๑๙/๕/๒๕๔๐

 หนองบัว  

กส ๔๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรจิรพัฒน์  ภูแล่นภู่

๒๕/๒/๒๕๔๕

 หนองบัว  

กส ๔๒๖๐/๐๑๗๘
สามเณรเพ็ชร  ผ่องแพ้ว

๑/๑๑/๒๕๔๖

 หนองบัว  

กส ๔๒๖๐/๐๑๗๙
สามเณรพิสิทธิ

์

 อรรคศรีวร

๑๑/๖/๒๕๔๗

 หนองบัว  

กส ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระสุบรรณ อาภสฺสโร ภูนิลามัย

๐๒/๐๔/๒๕๑๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

หนองสามขา  

กส ๔๒๖๐/๐๑๘๑
สามเณรศราวุฒิ  ศรีหลิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 หนองสามขา  

กส ๔๒๖๐/๐๑๘๒
สามเณรณัฐวุฒิ  คำพิชชู

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 หนองสามขา  

กส ๔๒๖๐/๐๑๘๓
สามเณรกีรติ  อิมสอาด

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 หนองสามขา  

กส ๔๒๖๐/๐๑๘๔
สามเณรวรชิต  ปานสีดำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 หนองสามขา  

กส ๔๒๖๐/๐๑๘๕
พระสมศรี ปฺาธโร สายสุริยา

๐๕/๐๓/๒๕๑๐ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

หนองหิน  

กส ๔๒๖๐/๐๑๘๖
พระวันพิชิต สนฺตจิตฺโต สีทินธ์

๐๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

หนองหิน  

กส ๔๒๖๐/๐๑๘๗
พระจรัญ จรณธมฺโม อำไพ

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองหิน  

กส ๔๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรธีรวัต  สุขเจริญ

๒๔/๒/๒๕๔๕

 นางนวล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรสิทธิโชค  นากองศีร

๒๐/๖/๒๕๔๖

 นางนวล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรพีรชัย  วิรุฬพันธุ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 นางนวล  

กส ๔๒๖๐/๐๑๙๑
พระรังสรรค์ ธมฺมวโร แดนวงศ์ล้อม

๘/๙/๒๕๓๓ ๒๕/๗/๒๕๕๘

บูรพาห้วยยาง  

กส ๔๒๖๐/๐๑๙๒
พระวิชัย สิริคุตฺโต จันทะรส

๙/๑/๒๔๙๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พานสุวรรณ  

กส ๔๒๖๐/๐๑๙๓
พระรุ่ง เขมปฺโ ภูสีเงิน

๑๑/๑๑/๒๕๑๘

๑/๕/๒๕๕๘
มุจรินทาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๑๙๔
พระอดุลย์ สีลปฺโ สมมิตร

๒๔/๑/๒๕๑๔ ๑๒/๘/๒๕๕๘

มุจรินทาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๑๙๕
พระแสวง าณธโร จรทะผา

๑๑/๘/๒๕๐๕ ๒๑/๓/๒๕๕๙

มุจรินทาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๑๙๖
พระสัญญา สุจิตฺโต ภูชิตร

๑๔/๓/๒๕๐๗ ๒๓/๔/๒๕๕๙

มุจรินทาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๑๙๗
พระมังกร อคฺควณฺโณ มาตรา

๑๙/๘/๒๕๒๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หนองแวงศรีสวัสดิ

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๑๙๘
พระอิสรพงษ์ ธมฺมธโร โอตฉิมพลี

๑๘/๔/๒๕๓๕ ๒๔/๔/๒๕๕๘

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๑๙๙
สามเณรณัฐพล  เคหาวิต

๒๑/๗/๒๕๔๒

 โพธิชัยบ้านโพน

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรเกียรติพงษ์  ขันทอง

๒๕/๒/๒๕๔๕

 โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๐๑
สามเณรจักรกฤษ  ศรีวอน

๖/๑/๒๕๔๕
 โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๐๒
สามเณรธนากร  เขจรศาสตร์

๓๑/๑/๒๕๔๕

 ปาหนองบัว  

กส ๔๒๖๐/๐๒๐๓
สามเณรนวพล  สืบเชือ

้

๑๐/๖/๒๕๔๖

 ปาหนองบัว  

กส ๔๒๖๐/๐๒๐๔
สามเณรวรวุฒิ  โชติสวัสดิ

์

๒๘/๘/๒๕๔๖

 ปาหนองบัว  

กส ๔๒๖๐/๐๒๐๕
สามเณรอดิศักดิ

์

 แจ่มพงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 ปาหนองบัว  

กส ๔๒๖๐/๐๒๐๖
สามเณรเศรษวัฒน์  สุพร

๒๒/๑/๒๕๔๗

 ปาหนองบัว  

กส ๔๒๖๐/๐๒๐๗
พระบัณฑิต อคฺคธมฺโม ภารจรัส

๑/๔/๒๔๙๔ ๒๕/๓/๒๕๕๙ โพธิชัยหนองบัวกลาง

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๐๘
พระเสริม ธมฺมรโส พลพุทธา

๒๒/๐๖/๒๔๘๕
๑๒/๖/๒๕๕๗ วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๐๙
พระประสาท เตชปฺโ ภูสมนึก

๒๐/๑๑/๒๕๐๘

๔/๗/๒๕๔๒
ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๑๐
พระสนัน

่

สุจิตฺโต บัวกอง
๑/๑/๒๔๙๕ ๖/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๑๑
พระคาน ยโสธโร สาทิพจันทร์

๑/๓/๒๔๘๑ ๑/๓/๒๕๓๙
อโศการาม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๑๒
พระบุลิตย์ กนฺตชโย ทรัพย์สำราญ

๕/๕/๒๕๑๒ ๘/๒/๒๕๕๓
อโศการาม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๑๓
พระสุรเดช สุรเตโช นังตะลา

๒๔/๑๒/๒๕๐๑
๓๑/๗/๒๕๕๕

อโศการาม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๑๔
พระเด่นประกาย ปริปุณฺโณ ทูลคำรักษ์

๒๙/๖/๒๕๒๓ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

อโศการาม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๑๕
พระชาญชัย ถามวโร ภูชะวี

๔/๑๐/๒๕๒๓ ๑๐/๑/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๑๖
พระสมสินธุ์ สุธมฺโม ดลประเสริฐ

๑๑/๙/๒๕๑๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

อโศการาม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๑๗
พระบุญทอน โชติโก จันบุญศรี

๑๖/๘/๒๔๙๘ ๑๔/๒/๒๕๒๒

ท่าสามัคคี  

กส ๔๒๖๐/๐๒๑๘
พระเช้า กิจฺจธโร ทองแดง

๕/๖/๒๔๙๓
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

มัชฌิมาวาส  

กส ๔๒๖๐/๐๒๑๙
พระอ่อนศรี าณธโร คำเนตร

๕/๑๒/๒๕๐๙
๗/๑/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

กส ๔๒๖๐/๐๒๒๐
พระพัสริน เมตฺติโก แสนบุญศิริ

๕/๘/๒๕๑๘
๑๙/๑๑/๒๕๕๓

เวฬุวนาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๒๑
พระนิโลม สุตธมฺโม โสภาภักดี

๑๗/๕/๒๕๑๙
๗/๑/๒๕๕๘

ศรีสมเด็จ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๒๒
พระสมบัติ านทินฺโท ทองอยู่

๕/๓/๒๕๑๒ ๓๐/๗/๒๕๔๙

สมศรีบูรพา  

กส ๔๒๖๐/๐๒๒๓
พระอนิวรรต อุปสโม โชสูงเนิน

๑๖/๓/๒๕๐๑ ๑๒/๔/๒๕๕๕

สระเกษ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๒๔
พระสมสิน สุภาจาโร สีพลไกร

๑๘/๔/๒๔๙๘ ๑๘/๑๒/๒๕๔๘

สระทอง  

กส ๔๒๖๐/๐๒๒๕
พระประภาส อคฺคจิตฺโต แก้วสิมมา

๑๔/๙/๒๕๑๔ ๑๕/๒/๒๕๕๖

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๒๖
พระสุนัย สุมงฺคโล พงษ์ประเสริฐ

๒๕/๗/๒๕๑๐ ๒๘/๖/๒๕๕๒

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๒๗
พระเหลือ ิตธมฺโม ภูพันนา

๑๕/๑/๒๕๐๑ ๑๕/๑/๒๕๕๔

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๒๘
พระบุญธรรม อุตฺตโร หงษ์ภูมี

๓/๗/๒๕๑๕ ๓/๑/๒๕๕๕
แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๒๙
พระสุดทีรัก

่

มหาปฺโ โพธิขาว

์

๒๒/๑๒/๒๕๐๙
๒๒/๓/๒๕๕๘

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๓๐
พระวาสนา อิทฺธิาโณ การพิศมัย

๙/๑/๒๔๙๒ ๑๐/๔/๒๕๕๙

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๓๑
พระพร จนฺทวํโส พิมพ์ไกรดี

๕/๔/๒๔๘๘ ๑/๔/๒๕๕๙
หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๓๒
พระนิรุต ชินวโร วงศ์วิพัฒน์

๒๔/๔/๒๕๒๗ ๔/๑๑/๒๕๕๙

หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๓๓
พระบุญทา ชยสิทฺโธ นาชัยสิทธิ

์

๑๐/๒/๒๔๙๑ ๑๐/๑/๒๕๕๓

กลางมาลัย  

กส ๔๒๖๐/๐๒๓๔
พระจำลอง ขนฺธธมฺโม ขันผจง

๕/๑๒/๒๔๘๖ ๓๐/๑/๒๕๓๖

กัลยาณบริหาร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๒๓๕
พระสมาน สุจิตฺโต ผลรุ่ง

๒๔/๙/๒๕๒๔ ๒๗/๔/๒๕๕๘

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๒๖๐/๐๒๓๖
พระองอาจ อภิวโร อารีสูรย์

๑๓/๑/๒๕๑๙ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๒๖๐/๐๒๓๗
พระณลิต นริสฺสโร ศรีนอนิล

๑๓/๔/๒๕๑๓ ๑๒/๓/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๒๖๐/๐๒๓๘
พระสถาพร สุภาจาโร อุดรคำ

๒๐/๗/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๒๖๐/๐๒๓๙
พระสมพงษ์ สุมงฺคโล รักคำมูล

๕/๒/๒๕๐๓
๑๙/๖/๒๕๕๙

กัลยาณบริหาร  

กส ๔๒๖๐/๐๒๔๐
พระมหาวีรยุทธ กุสลจิตฺโต คำโสกเชือก

๑/๔/๒๕๒๘ ๒๕/๒/๒๕๕๔

ไตรภูมิ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๔๑
พระนพคุณ ถิราโณ เสนาฮาด

๓/๗/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๔๒
พระเอกพล พุทฺธสโร โพนทอง

๒/๓/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๔๓
สามเณรณัฎฐกิตติ

์

 ทองขันธ์

๑๒/๑/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๔๔
สามเณรทัตพงศ์  กุมภะวา

๓๑/๗/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๔๕
สามเณรจิณณวัตร  พิณสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๔๖
สามเณรรติพงศ์  เชิงหอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๔๗
พระวิชัย อนุตฺตโร ไมยกิจ

๗/๔/๒๕๑๑ ๑๖/๓/๒๕๕๙

ม่วงกุญชร  

กส ๔๒๖๐/๐๒๔๘
พระบุญเรือง จิรสุโภ เทพพร

๕/๑๑/๒๕๐๐ ๒๒/๗/๒๕๕๘

สว่างอัมพวัน  

กส ๔๒๖๐/๐๒๔๙
พระสมานคิด สิริมงฺคโล สัปโส

๖/๔/๒๕๐๔ ๒/๖/๒๕๕๕
วัดหนองกุงใหญ่  

กส ๔๒๖๐/๐๒๕๐
พระสำเนา สนฺตโม บุราสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๔๙๘
๒๑/๓/๒๕๕๖

วัดหนองกุงใหญ่  

กส ๔๒๖๐/๐๒๕๑
พระธวัชชัย ธีรปฺโ คุณยศยิง

่

๑๙/๕/๒๕๐๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดอโศกธรรมมาราม
 

กส ๔๒๖๐/๐๒๕๒
พระบูรพา ปภากโร ทองลี

๒๓/๖/๒๕๑๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙
วัดอโศกธรรมมาราม

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๕๓
พระสิงหา อุตฺตโม เถาวันดี

๒๒/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๓/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๕๔
พระไสว โอภาโส สุรินเลิศ

๑/๙/๒๔๘๗ ๙/๖/๒๕๕๙
ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๕๕
พระวีระเวทย์ วิสุทธสีโล เสนาวัง

๓/๕/๒๕๒๓ ๑๔/๓/๒๕๕๙

ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๕๖
พระทองเลือน

่

ปยุตโต สีหลิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๖

๘/๖/๒๕๕๙
ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๕๗
พระวีระชัย วีรชโย เสโคตร

๘/๔/๒๕๐๙
๑๙/๕/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๒๖๐/๐๒๕๘
พระสำเริง อคฺคปฺโ มีแสง

๙/๑๑/๒๕๑๗ ๑๙/๕/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๒๖๐/๐๒๕๙
พระบัวผัน สุมโน โพธิวิเศษ

์

๒๘/๕/๒๕๒๔ ๑๙/๕/๒๕๕๙

หนองอีบุตร  

กส ๔๒๖๐/๐๒๖๐
สามเณรฉลาด  พรมปชชา

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

 กกต้อง  

กส ๔๒๖๐/๐๒๖๑
พระนพดล ถิตวิริโย กุลชาติ

๓/๑/๒๕๑๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

กลางอุดมวารี  

กส ๔๒๖๐/๐๒๖๒
สามเณรอัศนี  วัฒนบุตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

 กลางอุดมวารี  

กส ๔๒๖๐/๐๒๖๓
สามเณรนันทวัฒน์  เจริญพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 กลางอุดมวารี  

กส ๔๒๖๐/๐๒๖๔
พระหนูวอน อนาลโย ชมภูเขา

๐๓/๑๒/๒๔๘๗ ๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โคกกลาง  

กส ๔๒๖๐/๐๒๖๕
พระอมมรฤทธิ

์

กิตฺติโสภโณ โยธิบาล

๐๖/๐๕/๒๕๑๗ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

โคกกลาง  

กส ๔๒๖๐/๐๒๖๖
พระนภาพล ธมฺมสโร จิตรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๓๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

จุมจังเหนือ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๖๗
สามเณรสุวรรณจักดิ

์

 ภูเดช

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

 ดงหลักสิม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๖๘
สามเณรวัฒนา  วรรณศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 ดงหลักสิม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๖๙
สามเณรเด่นดนัย  ดวงมะลิ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 ดงหลักสิม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๒๗๐
สามเณรสุรเกียรติ  พลสงคราม

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 ดงหลักสิม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๗๑
พระสมเกียรติ จิตฺตปาโล แซ่โง้ว

๑๒/๐๔/๒๕๐๐ ๒๙/๑๐/๒๕๔๓

บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๗๒
พระประกอบ อภินนฺโท ชุมศรี

๒๔/๐๙/๒๕๑๓ ๒๕/๑๑/๒๕๕๒

บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๗๓
พระบุญจันทร์ กตสาโร ยศพล

๑๓/๐๔/๒๕๒๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๓

บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๗๔
พระบุญ อภินนฺโท ชัยเกรินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๐๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๓

บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๗๕
พระรัก ตนฺติปาโล โทนแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๗๖
พระเฉลิม ฉตฺติโก แสนณรงค์

๐๙/๐๙/๒๕๐๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๗

บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๗๗
พระสุพัฒน์ จนฺทปฺโ แสงเพชร

๒๕/๐๖/๒๕๐๐ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๗๘
พระทวีศักดิ

์

รกฺขิตสีโล เลิศสงคราม

๐๒/๑๐/๒๕๑๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๗๙
พระอ้วน มหาคุโน จันคำ

๑๐/๐๓/๒๔๙๒ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๘๐
สามเณรอชิตศักดิ

์

 หอมจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

 บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๘๑
สามเณรศุภัสชัย  โยธะการี

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

 บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๘๒
สามเณรอนันต์  วงค์ภักดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

 บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๘๓
สามเณรอนุสรณ์  ใจน้อย

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

 บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๘๔
สามเณรอัศวิน  เหล่าเรืองธนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านกกตาล  

กส ๔๒๖๐/๐๒๘๕
พระจิรายุส จิรธมฺโม ประเสฐิฐสังข์

๑๒/๑๐/๒๕๒๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านโนนยาง  

กส ๔๒๖๐/๐๒๘๖
สามเณรดนัย  จันทรบูลย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๒๖๐/๐๒๘๗
สามเณรก้องภพ  ชืนชม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๒๖๐/๐๒๘๘
สามเณรอานันท์  เจริญมาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๒๖๐/๐๒๘๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 มาตสะอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๒๖๐/๐๒๙๐
สามเณรภูมิภัคร์  สมเหมาะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๒๖๐/๐๒๙๑
สามเณรเจษฎาภรณ์  หวายฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๒๖๐/๐๒๙๒
สามเณรเชฏฐาวุฒิ  แก้ววันทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๒๖๐/๐๒๙๓
สามเณรอนุชา  กุลผึง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 บุณฑริกาวาส  

กส ๔๒๖๐/๐๒๙๔
พระสิทธิชัย สฺโม ปูนกลาง

๐๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

บูรพาวนาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๒๙๕
พระเข้ม สุภทฺโท ศรีอำคา

๐๓/๑๑/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ปานาเหนือ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๙๖
พระจันทร์ เตชปฺโ สาดทอง

๑๗/๑๑/๒๕๑๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๒๖๐/๐๒๙๗
พระเหลว ถาวรจิตฺโต สิงห์ไชย

๒๘/๑๒/๒๕๑๓
๐๑/๐๑/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๙๘
สามเณรชาคริสต์  สุจริต

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๒๙๙
พระชัยสมร จนฺทสโร บุ่งนาม

๐๗/๐๙/๒๕๑๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๓๐๐
พระพงสกร นวีโร ภุก้านก่อง

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๓๐๑
พระปยวัชต์ จนฺทสโร ใจอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๓๐๒
พระนิด อาภสฺสโร งอกวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๒๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๓๐๓
พระสิรชัย พาลุโก ดอกรัง

๑๘/๐๕/๒๕๒๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๓๐๔
พระสุวรรณ อุทฺทโย ทิพย์โสด

๑๒/๐๓/๒๔๙๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

โพธิศรีแก้วห้วยม่วง

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๓๐๕
พระหนูนา ปยุตฺโต ตาลสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๐๖ ๒๒/๐๕/๒๕๔๕

ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๒๖๐/๐๓๐๖
พระศักดิสกล

์

เขมวโร วงษ์ละคร

๑๑/๐๒/๒๕๒๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๒

ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๒๖๐/๐๓๐๗
พระทองใหล เขมปฺโ วรรณพฤกษ์

๐๑/๐๑/๒๔๘๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๒๖๐/๐๓๐๘
พระประยูร สุธมฺโม ประเสริฐสังข์

๐๙/๐๘/๒๕๑๙ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๒๖๐/๐๓๐๙
สามเณรสุพรชัย  สินหมี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๒๖๐/๐๓๑๐
สามเณรคณัสนันท์  ดลบุญครอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๒๖๐/๐๓๑๑
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 เพชรโรจน์
๕/๗/๒๕๔๕

 สมสะอาด  

กส ๔๒๖๐/๐๓๑๒
พระบุญศรี ปยุตฺโต มติยาภักดี

๐๑/๐๑/๒๔๗๑ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

สว่างบึงทอง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๑๓
พระชาญชัย เตชธโร ยุบลเนาว์

๑๒/๐๔/๒๕๒๓ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

สว่างบึงทอง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๑๔
พระสุเทพ ชิตมาโร ยอดยศ

๑๙/๐๓/๒๕๐๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

สว่างบึงทอง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๑๕
พระปพนธ์ เตชธโร ดอนแก้วภู่

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่างบึงทอง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๑๖
พระจอห์น นิปโก แยบเกษตรกรณ์

๕/๔/๒๕๐๘ ๘/๖/๒๕๕๑
สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๑๗
พระนพคุณ ปยสีโล เนาวสี

๑/๓/๒๕๑๙ ๘/๕/๒๕๕๖
สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๑๘
พระนิติพัฒน์ จารุปฺโ โคกลือชา

๒๒/๑๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๑๙
พระพรคิด จิตฺตวโร ยิมแย้ม

้

๑๘/๑๒/๒๕๑๙
๐๘/๐๖/๒๕๕๗

สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๒๐
พระสมนึก ขนฺติพโล เบิกบาน

๒๖/๐๔/๒๕๐๑ ๒๔/๐๑/๒๕๕๘

สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๒๑
พระพิทักษ์ชน กนฺตสีโร เนตรคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๓๑ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๒๒
พระฉัตร์ชัย ขนฺติโก เถาว์ชาลี

๒๑/๐๑/๒๕๒๒ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๒๓
พระสมพร เตชวีโร ภูสมยา

๒๒/๐๘/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๒๔
พระอดิศักดิ

์

านวโร โพธิไสย

๒๘/๐๘/๒๕๓๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๒๕
พระธีระวัฒน์ สีลภูสิโต ไวกล้า

๐๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๒๖
สามเณรสาคอน  สุบันดิด

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๒๗
สามเณรจำรัส  มะลิรืน

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๒๘
สามเณรศุภกิจ  มันเสกวิชย์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๒๙
สามเณรณัฐพล  ทองเนตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๓๐
สามเณรธีระภัทร  ไชยปญญา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๓๑
สามเณรสมเกียรติ  ผากาเชิด

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๓๒
สามเณรยุทธศักดิ

์

 กุลชาติ

๑๗/๐๒/๒๕๓๗

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๓๓
สามเณรหยกทัย  โชติรืน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๐

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๓๔
สามเณรณัฐพล  พิกุลศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๓๕
สามเณรมงคล  งามเลิศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๓๖
สามเณรอภิศักดิ

์

 กอดิษฐ

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๓๗
สามเณรนนทกานต์  จันทร์แห่ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๓๘
สามเณรสุริยา  ตุศิลา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๓๙
สามเณรกฤษณะ  วังสุรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 สิมนาโก  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๒๖๐/๐๓๔๐
สามเณรเจษฎา  กลัดกันแสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๔๑
สามเณรวรเดช  วรราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๔๒
สามเณรปรีชา  วิชัยโย

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 สิมนาโก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๔๓
สามเณรเทล  อินอ่อน

๐๓/๐๓/๒๕๔๑

 สีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๔๔
สามเณรอภิสิทธ์  ภาคแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

 สีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๔๕
สามเณรยุทธพงษ์  ใจเอือ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

 สีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๔๖
สามเณรภวัต  ตรงฉาก

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

 สีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๔๗
พระตุรัตน์ าณวีโร วิศรียา

๗/๐๑/๒๕๑๐ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๒๖๐/๐๓๔๘
พระบุญธรรม สิริมงฺคโล ตาลสมบูรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๑๑
๘/๐๕/๒๕๕๙

อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๒๖๐/๐๓๔๙
พระนาวิน ชุตินฺธโร เครือศรี

๑๘/๙/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

กกต้อง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๕๐
พระพงษ์ดนัย อุชุโก แสงเพชร

๒๘/๘/๒๕๓๑ ๒๙/๔/๒๕๕๘

กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๒๖๐/๐๓๕๑
สามเณรศิวนาถ  พิมพ์ศรีเมือง

๑๒/๒/๒๕๔๓

 กุดกอก  

กส ๔๒๖๐/๐๓๕๒
พระถวิล สิริจนฺโท ลืออำนาจ

๒๘/๐๑/๒๔๘๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๕

ส้มปอยโพธาราม  

กส ๔๒๖๐/๐๓๕๓
พระอาทิตย์ อิจิตฺโต วงษ์รัตน์

๖/๗/๒๕๒๓ ๒/๗/๒๕๕๙
หนองแสง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๕๔
พระปญญาศักดิ

์

อคฺคธมฺโม ดุลการ
๗/๓/๒๕๒๓

๒๑/๑๒/๒๕๕๗

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๕๕
พระไกรศร อรุโณ คำเพ็ชร

๗/๓/๒๕๒๓
๒๑/๑๒/๒๕๕๗

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๕๖
พระธงชัย มหาปฺุโ คำถา

๒๙/๑๒/๒๕๑๔

๘/๐๑/๒๕๕๘

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๕๗
พระศุภมิตร สุภจิตฺโต อำไพ

๑๒/๔/๒๕๓๐ ๑๗/๓/๒๕๕๘

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๕๘
พระนพกร าณวีโร คำเกียว

้

๒๖/๗/๒๕๒๗
๔/๖/๒๕๕๘

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๕๙
พระอาวุธ อานนฺโท เพียช่อ

๑๘/๑๒/๒๕๓๑
๒๘/๖/๒๕๕๘

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๖๐
พระสลักศิลป าณธมฺโม เพียสุระ

๕/๑๐/๒๕๒๙ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๖๑
พระวุฒิชัย มหาลาโภ คะศรีทอง

๑๓/๖/๒๕๒๗ ๑๖/๓/๒๕๕๙

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๖๒
พระดาวเรือง านวโร พลนาคู

๒๕/๒/๒๕๐๐ ๒๘/๓/๒๕๕๙

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๖๓
พระจุลดิตถ์ สติสมฺปนฺโณ คู่กะสังข์

๑๑/๕/๒๕๒๓ ๓๑/๓/๒๕๕๙

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๖๔
พระพรชัย วิชฺชาคโร หินสุข

๔/๑๐/๒๕๐๙ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๒๖๐/๐๓๖๕
สามเณรอุทัย  พันภู

๒/๔/๒๕๔๒
 นาคูเหนือ  

กส ๔๒๖๐/๐๓๖๖
พระอเนก รติโก หาญเขมร

๑๒/๔/๒๕๓๐ ๑๗/๓/๒๕๕๘

บ่อแก้ว  

กส ๔๒๖๐/๐๓๖๗
พระสักกะ มหาลาโภ กิจประยุต

๕/๐๖/๒๕๑๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

สว่างโพธิชัยบ้านชาด

์

 

กส ๔๒๖๐/๐๓๖๘
พระวรวุฒิ อานนฺโท ไชยขันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๓๑
๒๘/๖/๒๕๕๘

หนองห้าง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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