
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๙๑๒ รูป ขาดสอบ ๒๑๑ รูป คงสอบ ๗๐๑ รูป สอบได้ ๖๓๕ รูป สอบตก ๖๖ รูป (๙๐.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระจำเริญ ปภสฺสโร จำนงค์นิตย์

๑๕/๕/๒๔๙๔ ๒๕/๗/๒๕๕๘

เกษรเจริญผล  

มค ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระณัฏฐนันท์ านวโร ชิณสีห์

๒๘/๑๑/๒๕๒๗

๑๕/๑/๒๕๖๐

เขวาน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระจีระศักดิ

์

ขนฺติพโล ดอนศิริ
๑/๘/๒๕๓๗ ๒๐/๕/๒๕๖๐

จันทร์ประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระสำราญ ปฺาวโร ผองขำ

๐๓/๐๖/๒๔๘๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ท่าวารี  

มค ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระณรงค์ ปฺาวโร แพงไข่สอน

๒๒/๗/๒๕๒๕ ๑๑/๘/๒๕๖๐

ธรรมมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระสุวิชา สุภโร เหล่าลงอินทร์

๑๒/๑/๒๕๓๓

๘/๔/๒๕๖๐
นิมิตมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรศราวุธ  คุณศิลป

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 นิมิตมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระธวัชชัย อาภาวโร พลตือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๒๔ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

บวรมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระเสนอ กตธมฺโม ชินสีห์

๒๐/๑๒/๒๕๐๕
๑๐/๕/๒๕๖๐

พุทธไชยาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระสังวาฬ ชาคโร สุวรรณเพ็ง

๘/๔/๒๕๑๓ ๔/๑/๒๕๕๗
โพธิศรี

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระสุนันต์ อรุโณ เล่ห์กล

๒๐/๐๘/๒๕๐๓ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

ศรีเจริญ  

มค ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระสนธยา สุจินฺโน ขันแก้ว

๑/๗/๒๕๓๐
๑๔/๕/๒๕๕๙

ศรีสง่า  

มค ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระปฏิณญา อนุตฺตโร โคตรวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสง่า  

มค ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระกฤษดาพงษ์ ปฺาวโร โคตรวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสง่า  

มค ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระหนูแดง อภิปฺโ เนืองวงษา

่

๑๐/๔/๒๕๑๔
๕/๖/๒๕๖๐

ศรีสุข  

มค ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระทวีศักดิ

์

ิตธมฺโม สุมาลี
๓/๙/๒๕๓๙ ๕/๖/๒๕๖๐

ศรีสุข  

มค ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระธนากร กนฺตวณฺโณ ศรีประทุม

๒/๓/๒๕๓๕ ๔/๗/๒๕๖๐
ศรีโสภณ  

มค ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระอุทัย จนฺทสโร มายา

๑๐/๘/๒๕๑๙ ๒๔/๒/๒๕๖๐

สระทองบ้านทัน  

มค ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระสุรพล สุธีโร โพธิสม

๑๐/๑๑/๒๕๑๐
๒๖/๖/๒๕๖๐

สระทองบ้านทัน  

มค ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระสมชาติ ยตินฺทโร แก้ววังวร

๒๐/๑๒/๒๕๒๑
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

สว่างดุสิต  

มค ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระชิรพันธ์ สิริธมฺโม แสงยศ

๒๕/๐๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างดุสิต  

มค ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระสุพิณ านจาโร ชิณวงษา

๑๙/๑/๒๕๐๕
๒/๗/๒๕๖๐

สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอิทธิพล  โชติชัย

๒๗/๑/๒๕๔๗

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรณัฐวุฒิ  อิมเต็ม

่

๔/๔/๒๕๔๗
 สุวรรณาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรนิติภูมิ  วันมี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรวิรัช  -

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรอานนท์  -

๑/๑๒/๒๕๔๗

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรธวัชชัย  ธนาศิริกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรศุภัทรชัย  มณี

๖/๘/๒๕๔๗
 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรสุรชาติ  กายดี

๒๘/๙/๒๕๔๕

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรวินัย  หมืนภักดี

่

๑/๔/๒๕๔๘
 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรธนชล  จารนัย

๓๐/๙/๒๕๔๗

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระบุญส่ง กุสลธมฺโม แสนสาระ

๕/๖/๒๔๙๗ ๒๑/๖/๒๕๖๐

เสนาวารี  

มค ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระสำเร็จ อภิาโณ แก้วโสม

๒๘/๓/๒๕๑๙
๑/๑/๒๕๕๘

หนองไร่สามัคคี  

มค ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระบรรลุ อกิฺจโน พรมโชติ

๑๓/๐๘/๒๕๑๗
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

เกษบุรีดอนก่อ  

มค ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระวีรศักดิ

์

ปาวิชโร แสงนรินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกกลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระวงศกร จนฺทธมฺโม นวนภูมีวัน

๑๐/๐๔/๒๕๑๗ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระสุพจน์ สิริสาโร พิเคราะห์

๒๐/๑๐/๒๕๑๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรพงศกร  ทองภู

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระสุพจน์ สุขิโต ชาสุนา

๒๗/๐๓/๒๕๑๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

นกกะโดก  

มค ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระมนตรี มงฺคลชโย มนตรี

๑๒/๐๔/๒๕๑๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเสือกินวัว  

มค ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระสมยศ านุตฺตโร แก้วผ่อง

๐๗/๑๐/๒๕๐๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

บูรพาหนองบัว  

มค ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระสวัสดิ

์

สิริปุโ ทับสมบัติ

๐๑/๑๑/๒๔๙๑
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

โพธิศรีแกดำ

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรธนากร  บุญญะเพ็ญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 โพนละออม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระทิพย์ ปภฺสสโร เสาว์ลิเดช

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดโนนสำราญสถิตย์
 

มค ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระธวัฒน์ชัย ปภฺสสโร บรรจมาตย์

๒๙/๑๑/๒๕๒๒
๑๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดโนนสำราญสถิตย์
 

มค ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระธวัชชัย เตชธมฺโม ปนรัม

๑๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดโนนสำราญสถิตย์
 

มค ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรกฤษกรณ์  ลิวประโคน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 
วัดโนนสำราญสถิตย์

 

มค ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระประจักษ์ ปาวโร ทัพอาสา

๐๗/๐๗/๒๕๐๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ศิริบุรีวังแสง  

มค ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระวิฑูรย์ จารุธมฺโม หลงศรี

๓๑/๐๓/๒๕๐๗ ๑๗/๐๒/๒๕๖๐

สุเนตชัชวาลย์  

มค ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระจรัล ธมฺมทีโป แจ้งพวงศรี

๑๕/๐๘/๒๕๒๔ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

สุเนตชัชวาลย์  

มค ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระภาสกร านุตฺตโร ตะนัยศรี

๒๒/๐๘/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สุเนตชัชวาลย์  

มค ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระประสิทธิ

์

จารุวณฺโณ ศรีสารคาม

๒๖/๐๕/๒๕๐๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุเนตชัชวาลย์  

มค ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระอรรถพล อรุโณ ศรีอ้น

๑๗/๐๘/๒๕๒๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สุเนตชัชวาลย์  

มค ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระมานพ ปสนฺโน ขันชะพัฒน์

๑๖/๐๑/๒๕๓๖ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

หนองกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระหนูจันทร์ กนฺตสาโร พันชมภู

๐๖/๑๐/๒๕๑๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองเจริญ  

มค ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระสุบรรณ์ จกฺกวโร นาสำแดง

๒๕/๐๓/๒๕๑๘ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองบัว  

มค ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระสุเทพ ทิวากโร ทับพิมล

๐๖/๑๑/๒๕๑๙ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

หนองหูลิง  

มค ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระไชยวัฒน์ อภโย ไปบน

๐๔/๐๗/๒๕๑๔ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองหูลิง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๑๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรวันชัย  จันทะกล

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 หัวขัว  

มค ๔๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรศุภากร  ยันเสถียร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 หัวขัว  

มค ๔๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรธนากร  ทองภูบาล

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

 หัวขัว  

มค ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระเกียงศักดิ

์

านจาโร สาวิกัน

๒๓/๕/๒๕๓๖ ๒๘/๔/๒๕๖๐

หัวนาคำ  

มค ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรเพชรรัตน์  ไชยสอน

๒๒/๗/๒๕๔๒

 กลางโกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรขวัญชัย  สารสังข์

๒๘/๖/๒๕๔๕

 กลางโกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรพิทยา  ทุยยังยืน

่

๑๔/๑/๒๕๔๑

 กลางโกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรกิจติภูมิ  สุนทรวัตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 กลางโกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระคูณ รตนชโย เชิดโกทา

๑/๑/๒๔๙๕ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ชัยประสิทธิ

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระสมชาย โฆสธมฺโม ทิพเณร

๒๖/๑๒/๒๔๘๙

๘/๑/๒๕๖๐
ดอนกลอย  

มค ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระนิอร าณวโร แสนเมืองชิน

๑๘/๒/๒๕๐๘
๘/๑/๒๕๖๐

ใต้โกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระวิชิต วิชิโต ดวงจันทร์คำ

๒/๑/๒๕๒๐ ๗/๕/๒๕๖๐
ใต้โกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระนิติพงษ์ จิตตทนฺโต อาจชมภู

๒๗/๕/๒๕๒๐ ๑๑/๕/๒๕๖๐

ใต้โกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระคมกริช โสภโณ เสระพล

๑๐/๕/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

ใต้โกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรพีรภัทร  สุพรรณนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 ใต้โกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรสรวิชญ์  ไวสาหลง

๑๑/๖/๒๕๔๗

 ใต้โกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรรพีภัทร  สุพรรณนอก

๔/๙/๒๕๔๗
 ใต้โกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรสุกำพล  ปอมอาษา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 ใต้โกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรอรรถพร  สุพรรณนอก

๑๕/๒/๒๕๔๘

 ใต้โกสุม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระสันติสุข สนฺตเวสโก แก้วแสนเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๑๑ ๑๖/๑๒/๒๕๕๑

ทรายคำ  

มค ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระศิริวัฒน์ สิริธมฺโม ดวงคำ

๘/๑๑/๒๕๑๕ ๒๔/๑/๒๕๖๐

ทรายคำ  

มค ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระไสว านวฺฑโฒ พิมพ์ศักดิ

์

๑/๔/๒๔๘๕
๓/๑/๒๕๕๐

ทองมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระมานิต มานิโต สีสุรีย์

๑๓/๖/๒๕๐๖
๓/๒/๒๕๕๒

ทองมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระพุทธิพงษ์ สุวโจ ปนทอง

๗/๗/๒๕๐๘ ๓/๑/๒๕๖๐
ทองมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระสุพัฒน์ สุนทโร สุวรรณดี

๑๘/๕/๒๕๑๕ ๒๔/๓/๒๕๖๐

ทองมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระเจนวิทย์ จิณณธมฺโม อินอุ่นโชติ

๒๖/๑๑/๒๕๐๘
๑๙/๕/๒๕๖๐

ท่างาม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระฤทธิไกร จิตตคุตโต อุทัยขาม

๑/๕/๒๕๒๘ ๑๙/๕/๒๕๖๐

ท่างาม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระสุพจน์ ปฺาวโร ดีทานิล

๑๒/๑๐/๒๕๐๕

๔/๓/๒๕๖๐
ธาตุโนนนคร  

มค ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระประมวณ ปฺาวโร สุทธิวัน

๑๐/๘/๒๕๐๔ ๕/๑๑/๒๕๕๙

โนนทัน  

มค ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระอรชุน อตฺตโร ดรพันเหล็ก

๒๓/๔/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

โนนสะอาด  

มค ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระสุนทร อาภสฺสโร วิลัยพิศ

๒๐/๖/๒๕๐๘
๙/๗/๒๕๖๐

โนนสูง  

มค ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระอภิสิทธิ

์

มหาปฺโ แสงห้าว
๔/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๒/๒๕๖๐

บ้านเขวา  

มค ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระทนงชัย ธมฺมธโร ทาสีหล้า

๑๑/๑๐/๒๕๑๒

๘/๑/๒๕๖๐
บ้านเลิงใต้  

มค ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระสุริยา วุฒิธมฺโม กวนขุนทด

๖/๖/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๖๐

ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระวิเชียร สหิตชโย ดวงผุนมาตร

๒๓/๓/๒๕๓๔
๓๐/๖/๒๕๖๐

ปาสามัคคีธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระสวัสดิ

์

สุคุตตชโย ซือสัตย์

่

๒๔/๖/๒๕๓๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระทับกร สุสํวุตชโย ไชยาโสตร

๑๗/๓/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระจุฬาพงษ์ กนฺตสาโร ถูหลงเพีย

๑/๗/๒๕๓๔ ๖/๗/๒๕๖๐
ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 กอคุณกลาง

๑๕/๖/๒๕๔๓

 ปาสามัคคีธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระประจวบ อธิจิตโต ศรีจันทร์โท

๑๐/๖/๒๕๐๒ ๒๓/๑/๒๕๕๙

ปาสารธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระปฎิภาณ ยโสธโร พิศนอก

๑๐/๖/๒๕๓๕
๘/๕/๒๕๖๐ มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระอภิชาต อภิชาโต พลกระจาย

๑๑/๕/๒๕๓๖

๘/๕/๒๕๖๐ มงคลเทพประสิทธิ

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระสังข์ทอง ปยธมฺโม ทิพย์เทพา

๘/๑๐/๒๔๘๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ม่วงใหญ่  

มค ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระศิริ อติภทฺโท กัณหาทอง

๑๐/๖/๒๔๙๘
๕/๗/๒๕๕๗

วังกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระพงศกร ธีรวํโส ติวไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
วังกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระบุญตา วฑฺฒนชโย ถุงแก้วหงษ์

๑๐/๓/๒๕๒๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

วังขอนจิก  

มค ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระสุรศักดิ

์

สุธิชโย ศรีเศษพิมพ์
๒/๖/๒๕๓๓ ๖/๖/๒๕๖๐

วังจาน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระภูวนัย สิริธมฺโม ดรลุนวัด

๒๕/๘/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
วังจาน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระวันชนะ วรสทฺโธ พรโพธิศรี

์

๒๒/๗/๒๕๑๐ ๑๕/๔/๒๕๖๐

ศรีชุมพร  

มค ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระพายัพ วรชโย หงษ์เหิน

๑๘/๓/๒๔๙๗
๓๐/๗/๒๕๖๐

ศรีโสภณ  

มค ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระวัชรพล เตชธมฺโม บุญวัฒน์

๓๑/๘/๒๕๓๙ ๒๒/๑/๒๕๖๐

ศรีอรัญญาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระวิรัช จารุธมฺโม นนทะลี

๓/๑/๒๕๒๐
๒๘/๑๐/๒๕๕๙

สว่างชัยศรี  

มค ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระสุชาติ โสภณชโย คำชมภู

๒๙/๑๑/๒๕๒๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สังข์ทองวนาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระสมศักดิ

์

านวโร ศิริแก้ว
๙/๗/๒๔๘๙ ๑/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระณัฐกฤต ปภสฺสโร ถมภิรมย์

๕/๒/๒๕๓๔ ๓/๗/๒๕๖๐
สุวรรณคงคา  

มค ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระสินธุ์ สมาจาโร ศรีหงษ์

๑๕/๔/๒๕๑๗
๓๐/๗/๒๕๖๐

สุวรรณคงคา  

มค ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระเรืองยศ โฆสิโต ราษฎ์ลือ

๑๐/๑/๒๔๙๗ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระประสาร เตชธมฺโม สีจุลลา

๖/๘/๒๕๓๑ ๖/๗/๒๕๖๐
สุวรรณาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระรัฐศาสตร์ ธีรปฺโ เนาว์ชารี

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
สุวรรณาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระสุปน มหาลาโภ บัวบรรเทา

๕/๑๑/๒๕๐๒ ๒๑/๓/๒๕๕๙

แสงทองสุทธาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระเชิดชัย จนฺทธมฺโม มาลาหอม

๒๘/๔/๒๕๑๙ ๒๘/๒/๒๕๖๐

หนองกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระภูมี เตชปฺโ ถูสมบัติ

๒๔/๘/๒๕๓๙

๖/๖/๒๕๖๐
หนองแคน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระสิทธิเดช หาสธมฺโม ศรีธรรมศาสตร์

๔/๔/๒๔๙๖ ๒/๖/๒๕๕๙
หัวขัว  

มค ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระแดง จนฺทวํโส เดชทะสอน

๑๑/๑๒/๒๕๒๒
๑๖/๕/๒๕๕๔

ใหม่หนองเหนือ  

มค ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระสมบัติ ทีปธมฺโม สีลากลาง

๑/๔/๒๕๓๓
๔/๗/๒๕๖๐

อรัญญิการาม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระประกาส ธมฺมโชโต รุดบุญ

๙/๑๐/๒๕๐๖
๖/๑/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระรุ่งทวี นาถาโณ แสนโสภา

๔/๗/๒๕๑๑ ๗/๑/๒๕๕๓
จันทราวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระจีระศักดิ

์

กิตฺติธโร แก้วเกตุ

๗/๑๑/๒๕๒๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

จันทราวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระสุขสมัย ทีปธมฺโม ขวัญโพน

๑๒/๑๐/๒๕๐๗

๕/๗/๒๕๖๐
จันทราวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระณัฐกรณ์ ธมฺมานนฺโท หอมดี

๒๕/๘/๒๕๓๓
๒๐/๕/๒๕๖๐

ชัยศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔ / ๑๙

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระทองสุข สุขิโต ผาบจันทร์

๑/๑๑/๒๕๑๖ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ชัยศรี  

มค ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระณรงค์ คุณวโร ประทุมมา

๓๐/๑/๒๕๒๖
๑/๖/๒๕๖๐

ชัยศรี  

มค ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระอัฐพล กตปฺุโ แสงจันทร์

๑๐/๓/๒๕๒๙ ๒๖/๕/๒๕๕๙

โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระทวี อทมโร ทีลินฟา

้

๒๐/๐๔/๒๕๑๘
๒๗/๖/๒๕๕๗

วัดศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระพิชิต สนฺติธโร พรบัณฑิต

๒๐/๐๓/๒๕๑๔ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระอนงค์ กลฺยาโณ เนืองชมพู

่

๐๓/๐๕/๒๔๙๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระวีระพงษ์ อิทฺธิธโร ภาโสม

๒๗/๐๕/๒๕๒๓ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีอินทราวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระทนงศักดิ

์

ตปสีโล มาลาหอม

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระเกียรติศักดิ

์

สมกาโย แสนโคตร

๑๘/๓/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
อุทกวารินทร์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรธนสิน  สายพัฒน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

 กลางเชียงยืน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรนภดล  คำบรรจง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 กลางเชียงยืน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรสุริยะ  จันทะวงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 กลางเชียงยืน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระนิธิวัต ติสฺสวโร พุ่มทิพย์

๐๙/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

จันทร์ประสิทธิ

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระศุภวิชญ์ จารุวณฺโณ อุทาทิพย์

๓๐/๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ชัยพิมล  

มค ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระเคียง าณธโร พุ่มจันทร์

๑๒/๑๐/๒๔๙๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยพิมล  

มค ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระศฤงคาร มหาคุโณ รัตนศรีวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ดอนเงิน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรอภิสิทธิ

์

 รัตนศรีวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

 ดอนเงิน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระสมชาย สมาหิโต ตังภัทรนันท์

้

๒๖/๐๕/๒๕๑๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ท่ากระเสริม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระศิริโชติ สิริคุตฺโต บุตุธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๑๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นิคมสะอาด  

มค ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระพงศ์ภรณ์ านวุฑฺโฒ บัวพา

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

บ้านกู่ทอง  

มค ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระอานนท์ อานนฺโท ไกรพินิจ

๒๐/๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรพีรภาส  โสแพทย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

 ปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรราเชษฐ์  นิลพิบูลย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 ปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระทัศนภพ กุสลวิรุฬฺโห เพชรก้อน

๑๔/๒/๒๕๒๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ปาทัพม้า  

มค ๔๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรพิชิตชัย  ปตตะเนตร

๒๓/๗/๒๕๔๖

 ปาทัพม้า  

มค ๔๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรธนกร  เชตะวัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

 พรหมพิชัย  

มค ๔๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรสิทธิชัย  ช่วยศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 พรหมพิชัย  

มค ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระปยะพงษ์ เตชธมฺโม มอญวงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๒๙ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

พุทธประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระปรีชา มหาปฺโ วงษ์กระนวน

๐๖/๐๗/๒๕๑๗ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

พุทธประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระวันเฉลิม เตชธมฺโม พรศิระ

๐๕/๑๒/๒๕๓๓ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

พุทธประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระมนตรี จิรสุโภ คำแพง

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

พุทธประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระจักรพันธุ์ จารุธมฺโม สวนเส

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

พุทธประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระสุนัน สุจิตฺโต เหล่าทา

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐

พุทธประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระรุ่งรวี ธมฺมธโร ตรีศาสตร์

๑๐/๐๗/๒๕๑๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน เครือศรี

๐๙/๐๖/๒๕๑๘ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

โพธิหนองบุญชู

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรโฆษิต  สีบุรมย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 โพธิหนองบุญชู

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระพงษ์นรินทร์ อนงฺคโณ อุปถัมภ์

๐๔/๐๒/๒๕๓๓ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระชโยดม อนงคโณ บุตรวงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๓๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระสหรัฐ อินฺทปฺโ สมศรี

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรจักรินทร์  สอรักษา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระศุภชัย วิสุทฺโธ เสโธ

๒๘/๓/๒๕๓๓ ๑๖/๙/๒๕๖๐

ศรีสมพร  

มค ๔๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรณัฐพงษ์  อรรคพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระริณาวัฒน์ อคฺคธมฺโม บุสบัน

๐๕/๐๓/๒๕๑๓

๐/๐/๒๕๕๘ สระแก้วฤบือธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระกรกฏ ิตปฺุโ ประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๐๓ ๒๓/๐๑/๒๕๖๐

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระธีระศักดิ

์

ธีรปฺโ สอนพัลละ

๐๒/๐๕/๒๕๑๓ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระพรศักดิ

์

จกฺกธมฺโม สีโสดา

๒๑/๐๙/๒๕๑๗
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

สิทธาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระนิคม ปยวณฺโณ โสไกสี

๐๙/๐๗/๒๕๓๑
๑๗/๔/๒๕๖๐

สุวรรณรังษี  

มค ๔๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรจัรวัตร  แสนภักดี

๒๒/๙/๒๕๔๔

 สุวรรณรังษี  

มค ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระเทียง

่

วิริโย ไชยสงค์

๑๐/๑๒/๒๔๙๒

๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดมหาชัย  

มค ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระสุทธิ

์

ขนฺติสาโร หลวงสิกาสา

๒๔/๓/๒๕๐๐ ๓๑/๑/๒๕๕๖

วัดกุดนำใส  

มค ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระบุญมี พฺรหฺมสโร พรมมากุล

๒/๖/๒๔๘๘ ๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระเจริญ ปฺาธโร ชาดี

๑/๑๐/๒๕๐๒ ๑๐/๖/๒๕๖๐

วัดเก่าใหญ่  

มค ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระยุทธนา มหาวีโร บุเกตุ

๒๓/๓/๒๕๒๒

๔/๗/๒๕๖๐
วัดเก่าใหญ่  

มค ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระธีระศักดิ

์

ถิรธมฺโม ลิทธิศาสตร์

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

๕/๖/๒๕๖๐
วัดคึมบง  

มค ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระคุณานนท์ านุตฺตโร มาลา

๒๒/๑/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดทรงศิลา  

มค ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระวัฒนชัย วฑฺฒนธโย แทนสอ

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดทรงศิลา  

มค ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระดำรง สุตธโร ศรีภาร์

๒๙/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดทรงศิลา  

มค ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระอนุรักษ์ อนุรกฺขวํโส อนุพันธ์

๕/๖/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดทรงศิลา  

มค ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระอนุชา อนุชาโต อนุพันธ์

๑๓/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดทรงศิลา  

มค ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระดาว ภูมิสทฺโท โคตรภูมี

๑/๔/๒๔๙๒ ๒๔/๗/๒๕๖๐

วัดทรงศิลา  

มค ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระพัด ภูมิสกฺโก ประทุมมาตร

๘/๒/๒๔๙๕ ๓๐/๗/๒๕๖๐

วัดทรงศิลา  

มค ๔๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรชุติเทพ  โคนาโล

๘/๓/๒๕๔๘
 วัดทรงศิลา  

มค ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระราเชนทร์ คุณวีโร โปรยเงิน

๓๑/๑/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
วัดทักษิณาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรวิทยา  เขตชมภู

๒/๔/๒๕๔๔
 วัดทักษิณาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรทศพล  ทีดี

๑/๕/๒๕๔๗
 วัดทักษิณาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรพงศธร  ภูแง่ผา

๖/๑๒/๒๕๔๗

 วัดทักษิณาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระสุนัย ปริชาโน ลาขันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๓๑

๗/๑/๒๕๖๐ วัดธรรมาภิระตาราม
 

มค ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระชัชวาล าณกาโร บุผาลา

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐ วัดธรรมาภิระตาราม
 

มค ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระนัสวิน านธมฺโม ภาวะรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านวังหิน  

มค ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระอุดม กนฺตธมฺโม เลียงวงษ์

้

๑๐/๑๒/๒๔๙๙
๑๑/๔/๒๕๕๘

วัดบ้านเหล่าคา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระปยธพัชร์ ปยสีโล จุปะมะนัย

๒๐/๒/๒๕๓๑ ๒๒/๖/๒๕๖๐

วัดบูรพา  

มค ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระปาณวัฒน์ จารุวณโณ จันดา

๙/๑/๒๕๓๕
๕/๗/๒๕๖๐

วัดบูรพา  

มค ๔๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรเพ็ญเพชร  ยิมเสงียม

้ ่

๒/๙/๒๕๔๗
 วัดบูรพา  

มค ๔๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรนพรัตน์  ไตรศรี

๑๗/๔/๒๕๔๗

 วัดบูรพา  

มค ๔๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรธวัชชัย  ติงอ่วม

่

๑/๑๑/๒๕๔๗

 วัดบูรพา  

มค ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระสุพี จารุธมฺโม เงินเร็ว

๓๐/๗/๒๕๒๕ ๒๐/๕/๒๕๖๐
วัดบูรพาห้วยหลาว  

มค ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระสรรค์ธร กนฺตสีโล โสมิตร

๗/๑๐/๒๕๒๘
๒/๗/๒๕๖๐

วัดประชานิมิต  

มค ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระศุภกิจ ถิรจิตฺโต ปะเกาทัน

๔/๑๑/๒๕๓๗
๒/๑/๒๕๕๙

วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระไสว ภูรปฺโ แตกหนองโน

๖/๕/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๖๐

วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระธนา านุตฺตโร บุญใบ

๘/๑๒/๒๕๓๖

๖/๖/๒๕๖๐
วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรพิษณุพงศ์  วาตะ

๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรณัฐพิพัฒน์  เทียบสา

๑๔/๙/๒๕๔๗

 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรณัฐพงษ์  ตาลน้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรพลภูมิ  วาตะ

๓/๙/๒๕๔๘
 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรชยพล  รตนวัณณ์

๘/๔/๒๕๕๑
 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระคำไพ จารุธมฺโม พลสอน

๑๔/๒/๒๕๑๐ ๒๗/๕/๒๕๖๐

วัดโพธิทอง

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระอนุกร หิริมโน อาปะมะกา

๒๓/๑/๒๕๓๔ ๑๒/๓/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระยุทธนา วรสทฺโธ นามปลาศรัย

๒๘/๔/๒๕๓๕
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระเคน จนฺทวํโส หายคุณ

๑/๑/๒๔๘๓ ๑๒/๔/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระสุวรรณ อธิจิตฺโต อัปมารกัง

๒๐/๗/๒๔๙๐ ๑๒/๔/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระสุพจน์ เตชพโล วงศ์สง่า

๒๓/๑๒/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๖๐
วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระกรกช อนุตฺตโร คำบุดดา

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระจำลอง ยสปาโล ปะทะกี

๘/๕/๒๕๑๑ ๑๘/๓/๒๕๕๕

วัดสามัคคีธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระสมปอง รวิวํโส ลาดเลา

๑๗/๒/๒๕๓๖ ๒๓/๔/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระธนัชชัย ชยธมฺโม เสียงใส

๑๗/๘/๒๕๓๙
๑๐/๕/๒๕๖๐

วัดหนองกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรชานน  พวงสันเทียะ

๑/๖/๒๕๔๕
 วัดหนองกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรวิศรุษ  บัวลาศิลป

๑๔/๑/๒๕๔๖

 วัดหนองกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระบัวหัน มณีรตโน แก้วมณี

๑๓/๑/๒๔๘๐ ๑๓/๔/๒๕๕๐

วัดหนองงู  

มค ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระสุทธิศักดิ

์

สุทฺธิสกฺโก จันทร์วิจิตร

๒๗/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดหนองงู  

มค ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระพลวัตร โชติวโร พลมันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๑๔

๑๓/๔/๒๕๖๐

วัดหนองบัวแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระกฤษฎา อิทฺธิาโณ ทบแกน

๖/๓/๒๕๓๗ ๔/๕/๒๕๖๐
วัดหนองบัวแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระเลือน

่

โชติวโร สีมาญา

๑๔/๑๐/๒๕๐๖
๒๑/๖/๒๕๖๐

วัดหนองบัวแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระสมัย เมธงฺกโร พิชัยชืน

่

๑๐/๖/๒๕๑๗
๒/๖/๒๕๕๙

วัดหนองเม็ก  

มค ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระวีระพล สุจิตฺโต จันทะค่อม

๘/๑/๒๕๒๕ ๑๒/๗/๒๕๔๗

วัดหนองเรือ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระสมร ขนฺติวโร จันทะโคตร

๑๑/๔/๒๔๘๐
๘/๓/๒๕๕๒

วัดหนองเรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๗ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระสุริยา ิตสีโล โชคเฉลิม

๑๑/๑๐/๒๕๑๓
๑๕/๖/๒๕๕๗

วัดหนองเรือ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระอำนวย มงฺคลิโก สุขเลิศ

๑๐/๙/๒๕๑๑
๘/๔/๒๕๕๙

วัดหนองเรือ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระโชติวิทย์ อภิปาโล พิชิตชัยธรรม

๙/๖/๒๕๒๑ ๒๗/๔/๒๕๕๙

วัดหนองเรือ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระพิเชฐ จารุวณฺโณ พุ่มพวง

๒๖/๘/๒๕๑๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดหนองเรือ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระอังคาร มงฺคลชโย พรมรักษ์

๒๙/๔/๒๕๒๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดหนองเรือ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระราเชน ิตธมฺโม ไชยสินธุ์

๓๐/๔/๒๕๓๖ ๖/๑๐/๒๕๖๐

วัดหนองเรือ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระทองไสย์ าณธโร ไชยแสง

๑๙/๙/๒๕๐๙ ๑๓/๑๒/๒๕๖๐

วัดหนองเรือ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระการันต์ อคฺคธมฺโม ปนะสา

๑๒/๓/๒๕๒๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โคกกลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระฉลองชัย มหาปฺุโ บุญเหลียม

่

๐๑/๐๗/๒๕๑๙ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

โคกเครือ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระชัยศิลป ทีปธมฺโม วรจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกเครือ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระเสกสรร ผาสุกวาโส บุญทองเถิง

๒๑/๔/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ดาวประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระขวัญชัย ิตวํโส แสงม่วง

๒๘/๐๓/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แดงโพง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระชลวิทย์ วชิราโณ วิเศษ

๒๑/๐๙/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แดงโพง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระอนุพันธ์ อนุตฺตโร ขาวภา

๑๔/๐๓/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระสุนันต์ กนฺตสีโร ปดถานัง

๐๗/๐๑/๒๕๓๕ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

มค ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระวิทยา ถาวโร ปสสาโก

๐๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

มค ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระประกรณ์เกียรติ สุภาจาโร อินมณเทียร

๑๒/๕/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

โพธาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระจิรายุทธ มหาปฺโ แสงเนตร

๑๐/๐๖/๒๕๒๕ ๒๗/๐๒/๒๕๖๐

โพธิทองสิริวนาราม

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระธนพนธ์ สนฺติกโร ปดตาสาโต

๑๓/๒/๒๕๒๗ ๒๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดดงน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระวีรกร ติกฺขวีโร ทองแสง

๐๔/๑๒/๒๕๓๓ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดดงน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระธวัชชัย ิตาโณ ขานจ้าน

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระอนุชา าณวโร ใจเอือ

้

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดดงน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระอัตถพร อาภสฺสโร เพ็งสุวรรณ

๑๗/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองจิก  

มค ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระประวันวิทย์ จิตฺตาโณ เทียบแสน

๒๘/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองจิก  

มค ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระศตวรรษ สุทธิสทฺโธ ครุฑต้า

๑๔/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองจิก  

มค ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระวิโรจน์ ปฺาธโร ปะนาทัง

๐๒/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระเชาวลิต กตปฺุโ หลอดม่วงท่า

๒๔/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระณัฐพล ปวโร สีหาบูราณ

๒๘/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระหนูไกร จนฺทสาโร คำจันทราช

๒๑/๒/๒๕๒๑ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

สระเกษ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระคาน จิตฺตานุรกฺโข น้อยตาแสง

๗/๒/๒๕๒๑ ๑๕/๑/๒๕๖๐

สระเกษ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระเอกมงคล อริฺชโย ธะนะวงศ์

๑๒/๒/๒๕๓๘ ๒๔/๓/๒๕๖๐

สระเกษ  

มค ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระสุรพล ถิรจิตฺโต บัวกาเหรียญ

๐๑/๐๗/๒๔๙๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองซำข่าสามัคคี  

มค ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระราชนันท์ อาทโร เชิดชาย

๐๖/๐๔/๒๕๒๓ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองบัวน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระธนัตถ์ จนฺทวณฺโณ ปตตาทานัง

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองบัวน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระเกียรติพล ิตวํโส แก้วชนะ

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองผง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระประดิษฐ์ อนุตฺตโร เดชคุณรัมย์

๐๕/๑๐/๒๕๑๒ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

หัวดง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระปญญา กิตฺติปฺโ ภูคำศักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าส้มลม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระกิตติพงศ์ อคฺคปฺโ บุบผา

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

กำพี

้

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรอภินันท์  ยศอัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 กำพี

้

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรปรีดา  กาหลง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

 กำพี

้

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรปรีชา  วงฮาด

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 กำพี

้

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระวิทวัส านวุฑฺโฒ สร้อยสะคำ

๒๒/๐๖/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

แก่นเท่า  

มค ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระวโอรส อคฺคปฺโ วโอรส

๒๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แก่นเท่า  

มค ๔๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 โชคสกุลชัยพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

 โคกกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรธีรภัทร์  พิลาโสภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

 โคกกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรตะวัน  วรรณสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

 โคกกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระสมนึก สมจาโร หม่องคำ

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๗

โคกลี

่

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระเวช เวชโภ หม่องคำ

๑๒/๐๑/๒๔๙๔
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

โคกลี

่

 

มค ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระสมาน อธิปฺโ พงพันนา

๐๔/๑๐/๒๕๑๒ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ชัยโย  

มค ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระสุวิทย์ สุจิณฺโณ รังเพีย

๓๑/๑๒/๒๕๒๘
๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ซองแมว  

มค ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระวีระศักดิ

์

ปฺาวโร พงพันนา

๐๗/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ซองแมว  

มค ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระนัทช์วีรินทธ์ อาทิตฺวํโส กนกวัชรมาศ

๐๓/๑๒/๒๕๑๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ซำแฮด  

มค ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระทศมาศ สิริจนฺโท คำจันทร์

๐๙/๐๙/๒๔๘๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ซำแฮด  

มค ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระศักดา กนฺตวีโร ชาวเหนือ

๒๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ซำแฮด  

มค ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระประดิษฐ์ ปริสุทฺโธ รังสร้อย

๒๐/๙/๒๔๙๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

ดงเค็ง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระสมบูรณ์ สีลจิตฺโต หงสาอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๑๓

๓๐/๖/๒๕๖๐

ดงเค็ง  

มค ๔๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรพีรพันธ์  บุบผา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนงัว  

มค ๔๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรสหพัฒ  โพธิงาม

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนงัว  

มค ๔๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรจตุพล  เขียวพรหม

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

 ดอนงัว  

มค ๔๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรสราวุฒิ  ประธาน

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

 ดอนงัว  

มค ๔๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรธีระชาติ  แสนมนตรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

 ดอนงัว  

มค ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระพรดิษฐา กนฺตสีโล กลแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ดอนบม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระณัฐพล สุวณฺโณ ภาดี

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนบม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระธนวัฒน์ อคฺคธมฺโม เทียบแสน

๒๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนบม  

มค ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระยุทธนากร สิรินฺธโร ลาปู

๒๓/๐๖/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนเกษตร  

มค ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระสุภัทร ิตเมโธ พลายบัว

๑๖/๐๕/๒๕๓๓ ๒๓/๑๒/๒๕๕๙

โนนแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระยุทธนา ภูริปฺโ จงรัมย์

๒๕/๐๗/๒๕๒๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โนนแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระมงคล อุปกาโร โสมัจฉา

๐๘/๑๐/๒๕๒๖ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

โนนทอง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระนันธวัช โอทาตวณฺโณ ทับทิมไสย์

๒๗/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนทอง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระเซียม

้

านิสฺสโร ทุงฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๐๔ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

โนนราษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๙ / ๑๙

้
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มค ๔๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรตะวัน  มังตะการ

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

 โนนราษี  

มค ๔๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรสมเจต  แปนกลาง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

 โนนราษี  

มค ๔๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรสุทธิศักดิ

์

 ปะวะโน

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 โนนราษี  

มค ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระสิทธิชัย จิตฺตคุตโต ไชยเสนา

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๗/๐๔/๒๕๖๐

บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระธนกร ธนวํโส มาลาหอมต์

๑๖/๐๕/๒๕๑๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรวรุฒม์  โคนาโล

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรธวัชชัย  ทีภูเวียง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรฝาย  แสงอ่อน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรพีรพัฒน์  บวชประโคน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรศุภกร  ปุราสกา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรราชา  ไชยนิคม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรอนิรุจน์  สุธารัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรอิทธิ  ขุนใหญ่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรสุนทรพจน์  นะตะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรชยากร  ลครพล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรสราวุฒิ  จันทร์หา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรมนัสพงษ์  ดำคล้าย

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรสิทธิโชค  บัวสนิท

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรพิชชากร  มณีรตน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรอานนท์  อุดทาโกสม

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

 บรบือสราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระดำรง สุชาโต โคตธาดา

๑๕/๐๒/๒๕๑๘
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรกิตติศักด์  แก้วรัมย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านเปลือย  

มค ๔๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรจิรายุส  สืบสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านยาง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรจิรวัฒน์  สังกานอ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านยาง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรเจษฎาภรณ์  สังกานอ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านยาง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระอัมรินทร์ อนนฺโธ พรอินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๒๕ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

ปาชัยมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรพงศกร  คงนาค

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

 ปาชัยมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระยุทธพล พลนาโก สมมามี

๐๗/๐๑/๒๕๒๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระศุภกร ปภสฺสโร เชียวชาญกิจ

่

๑๒/๐๑/๒๕๒๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ปาธรรมอุทยาน  

มค ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระชวน รกฺขิตฺจิตฺโต พุฒสระน้อย

๒๐/๐๑/๒๕๐๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๓

ปามอดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระสมชาย ริตวิริโย ชัยคำเอียง

๐๖/๐๕/๒๕๑๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

ปามอดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระบน ปภากโร วันจงคำ

๐๙/๐๖/๒๔๙๔ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

ปามอดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระศักดิสิทธิ

์ ์

อคฺคธมฺโม สิงห์ทอง

๑๐/๐๘/๒๕๒๙ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ปามอดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระคารมณ์ กตสาโร นามมนตรี

๒๘/๐๒/๒๕๒๖
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ปามอดินแดง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระการุณย์ อตฺตธมฺโม แหลมประโคน

๒๒/๐๓/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปามอดินแดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๐ / ๑๙

้
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มค ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระวิฒิชัย สนฺตมโน ช่าวด่าน

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ฝายปาบัว  

มค ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ ปาสารักษ์
๗/๓/๒๕๓๗ ๓๐/๑/๒๕๖๐

โพธิศรีบ่อใหญ่

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระวิเชียร ชยวุฒโฒ ศรีกะกุล

๓๐/๐๙/๒๕๒๔ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

มังคลาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระประเคนชัย อตฺตกรกฺโป หนึงชนะ

่

๑๑/๐๕/๒๕๑๘
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

วังปลาโด  

มค ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระหนูพาน านวฑฺโฒ คำทับ

๐๒/๐๙/๒๕๒๔ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วังปลาโด  

มค ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระอนิวัฒน์ ชยานฺนโท ติตตา

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๒๖/๒๕๖๐

วังปลาโด  

มค ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระปาณทัต ปณฺฑิโต สมจิตร

๒๘/๐๙/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วังหิน  

มค ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระสุวิทย์ ตนฺติปาโล เส็นติระ

๑๑/๐๕/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วังหิน  

มค ๔๑๖๐/๐๓๔๘
สามเณรชัยยะสิทธิ

์

 คงเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 สว่างโนนทัน  

มค ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระเอกมน จนฺทปฺโ เภาพาน

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สองห้อง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระณัฐพล ผลาโณ จันทร์มา

๐๘/๐๙/๒๕๒๑ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

สุคันธาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรวรรณรัตน์  ทวีรักษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

 สุคันธาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระอนุธี สุธมฺโม สุนันทิพย์

๐๖/๐๑/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองแก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระทรงเกศ ปภากโร วิเศษทักษิณ

๑๑/๑๒/๒๕๑๐ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

หนองโก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระวัชรพันธ์ ถาวโร ศรีสันต์

๐๕/๐๓/๒๕๓๗ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

หนองโก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระสุรพงษ์ ชยธมฺโม เนืองละมุล

่

๑๐/๐๒/๒๕๐๖ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

หนองตูบ  

มค ๔๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรอภิรักษ์  สุวงละโคตร

๒๗/๐๕/๒๕๓๗

 หนองตูบ  

มค ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระสุริยา ธมฺมสโร ชัยดี

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หัวขัว  

มค ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระปยะนัยต์ ปยธโร ธุระทำ

๑๗/๐๗/๒๕๑๖ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

เหล่าโง้ง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระถาวร ถาวโร สมสีใส

๓๐/๐๗/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าโง้ง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระวิชัย ทีปธมฺโม นุมขุนทด

๑๘/๖/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าโง้ง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระวริยะ ิตวีโร ปราบคนชัว

่

๑๓/๐๗/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าโง้ง  

มค ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระกฤษฎา วราโณ รังสร้อย

๑๕/๑๐/๒๕๓๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

เหล่ายาว  

มค ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระธีรภัทร ธีรภทฺโธ จำปาแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เหล่ายาว  

มค ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระธนพล จนฺทสาโร พฤกศรี

๐๙/๐๗/๒๕๓๔ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

ดงบาก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระพีระพันธ์ อาทโร จันทรวงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

ดงบาก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระวีรศักดิ

์

อกินจจโน พวงเพชร

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

ดงบาก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระบัณฑิต ทีปธมฺโม ยิงเสมอ

่

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

ดงบาก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระยุทธศักดิ

์

านุตตโร แก้วแฝด

๒๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๔/๐๘/๒๕๖๐

ดงบาก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระธีรยุทธ ธีรปฺโ ทัศศรี

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

มค ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระสร้างสรรค์ านวีโร สอนบุญชู

๐๘/๐๒/๒๕๓๔ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

มค ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระปณิธาน โชติธมฺโม แก้วอมร

๑๒/๐๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

มค ๔๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรสราวุธ  แสงประโคน

๐๙/๐๒/๒๕๔๐

 ทองนพคุณ  

มค ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระสิลา สิริธมฺโม เพ็งลอม

๐๑/๐๔/๒๔๙๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ทัพปาจิก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระประเดิม ทีปชโย ขามโนนวัด

๒๐/๐๓/๒๕๑๕ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ทัพปาจิก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๑ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระเชรษฐปะพงค์เดช ธมฺมจกฺโก ยอดทองดี

๑๕/๐๓/๒๕๑๗
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ทัพปาจิก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระดุสิต จกฺกธมฺโม ประชาริโก

๑๔/๐๗/๒๕๒๔
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ทัพปาจิก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระพันธ์ อาลโย พรเสนา

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งเมืองเตา  

มค ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระทรงพล จนฺทธมฺโม ไชยสงคราม

๐๓/๐๒/๒๕๓๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งเมืองเตา  

มค ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโณ ปอมอาสา

๐๖/๐๗/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเมืองเตา  

มค ๔๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรสกล  มูลลิลา

๐๔/๐๒/๒๕๓๖

 ทุ่งเมืองเตา  

มค ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระสมปอง สมตฺโถ อาจปราบ

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บ้านตาลอก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระเฉลิม อคฺคธมฺโม หาญชนะ

๐๓/๐๗/๒๕๐๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

บ้านตาลอก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรนพพล  อุมาลี

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

 บ้านตาลอก  

มค ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระสุขสันติ ิตธมฺโม มันคง

่

๒๔/๐๘/๒๕๒๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๕

บ้านหนองฮี  

มค ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระพงธร โอภาโส อินทร์งาม

๑๒/๐๔/๒๕๐๖ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

บ้านหนองฮี  

มค ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระอมรเทพ อาภานนฺโท บัวเสนา

๒๙/๐๓/๒๕๒๔
๐๔/๐๘/๒๕๖๐

บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระนธี ชาตเมธี แข็งงาม

๒๓/๐๔/๒๕๓๗
๐๔/๐๘/๒๕๖๐

บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระจำลอง ถาวรจิตฺโต โพธิบุดดี

๑๖/๑๐/๒๕๓๘
๐๔/๐๘/๒๕๖๐

บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระวุฒิชัย ปุณฺณาโณ มนตรี

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

บูรณะอาณาเขต  

มค ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระทองผ่าน สมจิตฺโต กงพะลี

๑๒/๒๓/๒๔๙๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๕

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระหลอด อตฺตทีโป โครตดี

๒๑/๐๗/๒๔๙๐ ๓๐/๐๘/๒๕๕๗

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระทรงศักดิ

์

ตปสีโล กัณหา

๑๒/๓๐/๒๕๑๕ ๐๗/๐๘/๒๕๕๘

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระประสด อภิชาโน มีพร้อม

๐๕/๑๐/๒๕๒๒ ๓๐/๐๘/๒๕๕๘

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระวิชานนร์ ปภสฺสโร คำวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๑๙
๐๓/๐๒/๒๕๖๐

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระพีระพันธ์ นิยมชโย วิลเชอไชย

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระพระวรา เทสกชโย วานะติ

๑๔/๐๒/๒๕๐๖ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระประกาศิต รตนโชโต โหมกหอม

๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระโชค ถาวรชโย มลิรัตน์

๐๙/๐๔/๒๔๙๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๓๙๙
สามเณรพงศกร  ประสงค์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๔๐๐
สามเณรธนะดี  ไชยแสงบุญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๔๐๑
สามเณรวุฒินันท์  สุระถาวร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๔๐๒
สามเณรวรเวช  รอดสุโข

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรภาคภูมิ  ใจกว้าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรภารากร  ลมแจ้ง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระปฏิพาน กมโล กลับสุข

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

รัตนมานิตย์  

มค ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระทวี ขนฺติโก อินทะ

๐๖/๐๓/๒๔๙๙ ๑๔/๐๖/๒๕๕๑

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระวุฒิชัย วิสารโธ สมงาม

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระจรัญ อินทปฺโ ประเสริฐ

๑๕/๑๒/๒๕๒๗
๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระนัฐพงษ์ ขนฺติธมฺโม โสนาอุ่น

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๒ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระสำราญ สุเมโธ สุทธิสาร

๐๕/๐๕/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระประพัฒน์ านทินฺโน ภูมิศรีจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๐๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระอภิสิทธิ

์

ถามิโก แก้วคำ

๒๓/๐๔/๒๕๓๘
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระรังสรรค์ เมธิโก พินิจลำ

๒๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระชลธาร เหมโก ผาสุขลำ

๒๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดดอนหลี

่

 

มค ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระประมวล าณวีโร บุญเลิศลพ

๐๖/๐๒/๒๕๑๑ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดรัตนวัน  

มค ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระจิรโชติ โอภาโส โตกลาง

๑๓/๐๓/๒๕๐๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดรัตนวัน  

มค ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระอาทิตย์ เนปกฺกชโย แสนสี

๐๕/๑๒/๒๕๓๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดรัตนวัน  

มค ๔๑๖๐/๐๔๑๘
สามเณรภูรินทร์  ราชสมบัติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 วัดรัตนวัน  

มค ๔๑๖๐/๐๔๑๙
สามเณรวรพจน์  คำภาหลอย

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดรัตนวัน  

มค ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระสมเกียรติ าณวีโร สิงห์ทอง

๑๒/๐๒/๒๕๑๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระบาก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระถาวร ถาวโร ชมภูนุช

๒๓/๐๔/๒๕๑๗
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดสองห้อง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระสมหมาย ปภาโส ชืนจิตร

่

๒๓/๐๔/๒๕๑๘
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดสองห้อง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระสุริยะ กิจฺสาโร แสงวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๓๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีนครเตา  

มค ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระภาณุ ปฺาชโย ดิงรัมย์

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โสมนัส  

มค ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระสนธยา ปภสฺสโร ทวยไธสง

๑/๑๐/๒๕๓๕
๒/๐๗/๒๕๖๐

โสมนัส  

มค ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระจรัล สุปภาโส จุรัมย์

๒๗/๐๑/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

โสมนัส  

มค ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระอนุวัฒน์ ฉนฺทสุโภ หงษ์ษาหิน

๗/๐๒/๒๕๓๘ ๒/๐๗/๒๕๖๐

โสมนัส  

มค ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระวิรัตน์ มหิทฺธิโก หอมกลิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๓๘
๒/๐๗/๒๕๖๐

โสมนัส  

มค ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระศุภชัย ถิรปฺโ บุญเฮ้า

๒๐/๐๕/๒๕๓๘
๒/๐๗/๒๕๖๐

โสมนัส  

มค ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระวีรศักดิ

์

ปสนฺโน ราศรีชัย

๐๑/๐๒/๒๕๒๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองแก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระอยู่ สฌฺฌโต มณีมคล

๑๓/๑๒/๒๔๙๖
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองแก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระมารุต านุตฺตโม มาลุล

๑๐/๐๒/๒๕๓๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองแก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระจ่อย จิรธมฺโม แสนกลาง

๐๑/๐๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองแก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระทวีศักดิ

์

นาถชโย พุธไสง

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองแก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระฉลองชัย ฉนฺทกาโม ฤทธิไธสง

์

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองแก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระสุพรรณ์ สุภทฺโท ศรีระบุตร

๑๑/๐๘/๒๕๑๔ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระคงกะพัน ปยธมฺโม นันทศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๓๘
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระทองลี วติโก ทองแดง

๑๓/๐๒/๒๕๑๓
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระอดิศร วิสุทฺธนาโค กังสรนารักษ์

๑๕/๐๒/๒๔๘๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรวิวัท  ขุนบาน

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรจักรตราวุธ  เสนาลาด

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรธีรยุทธ  สอนเสนา

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรสรวีย์  ฝายเทศ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๔๔
สามเณรนันท์ณวัฒน์  วรรณพงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 หัวดงนาค่าย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๓ / ๑๙

้
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มค ๔๑๖๐/๐๔๔๕
สามเณรกิตติพันธ์  อ่อนเพลีย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๔๖
สามเณรภาคภูมิ  พลศึก

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๔๗
สามเณรฐิรพัตน์  แสนพลราช

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระสิวกร สิริภทฺโท มัตชิม

๒๐/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

วัดชัยมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน อันสีเมือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

๒/๗/๒๕๖๐
วัดชัยมงคล  

มค ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระสมหวัง ปฺาธโร ฤทธิไธสง

์

๓๐/๔/๒๔๙๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๒

วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระจรินทร์ ถิราโณ จตุเทน

๑๕/๑๐/๒๕๒๐
๑๑/๕/๒๕๕๘

วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระนิพนธ์ สิริโสภโณ กันหาสุระ

๒๘/๕/๒๕๑๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๕๓
สามเณรกิตติกมล  พรมเสนา

๑๒/๖/๒๕๔๔

 วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระศิริศักดิ

์

สิริภทฺโท ปดถานะ

๑๔/๑๒/๒๕๑๖

๔/๒/๒๕๖๐
วัดนกเหาะ  

มค ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระณัฐพล ทิวากโร จันทะนุย

๑๖/๑๐/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
วัดนกเหาะ  

มค ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระวิชระ วชิราโณ พรมภาโส

๒๗/๒/๒๕๓๔ ๒๗/๑๑/๒๕๖๐

วัดนกเหาะ  

มค ๔๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรตุลาการ  โคขามลา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 วัดนกเหาะ  

มค ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระสราวุฒิ ปสนฺนจิตโต บัวลอย

๒๐/๑๑/๒๕๒๙

๑๐/๒/๒๕๖๐

วัดโนนรัง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระกฤษฎา กิตติภทฺโท สมอบ้าน

๑๑/๘/๒๕๓๕

๙/๔/๒๕๖๐
วัดยางสีสุราช  

มค ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระพิมพ์ าณชโร ล่องไธสง

๒๐/๓/๒๕๑๑
๔/๗/๒๕๖๐

วัดยางสีสุราช  

มค ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระทศพล ทสพโล ทองมังค่า

๑๕/๘/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
วัดยางสีสุราช  

มค ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระอนิรุต อนาลโย ฝุยน้อย

๓๐/๖/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

วัดยางสีสุราช  

มค ๔๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรณัฐนันท์  พาสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดยางสีสุราช  

มค ๔๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรวัชรินทร์  ปดตาสัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดยางสีสุราช  

มค ๔๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรสุภโชค  หงษา

๑/๙/๒๕๔๗
 วัดยางสีสุราช  

มค ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระธรรมนูญ กิตติสาโร เปาะศิริ

๙/๒/๒๕๔๐ ๔/๔/๒๕๖๐
วัดสว่างนาภู  

มค ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระธรรมนูญ ธมฺมวโร ทุริดไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

๔/๔/๒๕๖๐
วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระกิตติพงษ์ กิตติโสภโน สีทาแก

๑๘/๘/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
วัดสะเดาหวาน  

มค ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระทองดา ยตินโร ปนะถา

๒/๙/๒๕๑๐
๑๓/๗/๒๕๕๗

วัดหนองจิก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระปญญา ปฺาวโ ช่างพันพงษ์

๑๓/๕/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดหนองจิก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระคำผอง คมฺภีรธมฺโม เทียงดี

๑๕/๕/๒๔๙๓ ๑๐/๕/๒๕๕๔

วัดหนองบัวชุม  

มค ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระวีระศักดิ

์

กิตติาโน บุตรเอือ

้

๓/๑๐/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐ วัดหนองหญ้าปล้อง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระบุญเก็ง กตปุโ มาเย็น

๑๑/๑๑/๒๕๐๖
๑๗/๒/๒๕๖๐

วัดหนองหน่อง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระธรรมวัฒน์ สุธมฺโม สิงห์ฉลาด

๓/๔/๒๕๒๐ ๓/๕/๒๕๕๗
กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระปญญา คุณากโร ปะปุนไตย์

๓/๑๐/๒๕๒๘
๓/๓/๒๕๖๐

กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระธนชัย านฺตฺตโม เหมือนเกิด

๒๐/๕/๒๕๔๐ ๑๒/๔/๒๕๖๐

กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระบุดดา จารุวณฺโณ สีหาชารี

๓/๑๑/๒๕๑๔

๕/๕/๒๕๖๐
กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๗๘
สามเณรรชานนท์  สารจิตร

๕/๑๒/๒๕๔๖

 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๗๙
สามเณรคมสันต์  นันสุนีย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 กลาง  
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มค ๔๑๖๐/๐๔๘๐
สามเณรวีรยุทธ  เย็นฉำ

๓/๑/๒๕๔๗
 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๘๑
สามเณรณัฐวุฒิ  ปะติตัง

๓/๒/๒๕๔๕
 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๘๒
สามเณรชนสรณ์  คำจันทร์

๓/๑๑/๒๕๔๗

 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๘๓
สามเณรพงศกร  ประสังคะเต

๑๖/๖/๒๕๔๗

 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๘๔
สามเณรอธิราช  จันทรตัง

๑๖/๕/๒๕๔๗

 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๘๕
สามเณรกิตติภูวดล  จ่าชัยภูมิ

๖/๔/๒๕๔๖
 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๘๖
สามเณรวัชรกรณ์  แสนรัมย์

๑๖/๔/๒๕๔๗

 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๘๗
สามเณรทินตกรณ์  สีหาบุตโต

๗/๗/๒๕๔๗
 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๘๘
สามเณรลิขิต  แสงจันทร์

๑๐/๓/๒๕๔๗

 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๘๙
สามเณรเมธา  บุพโต

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 กลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระพุทโท ิตสิปฺโป อนุไพร

๓/๑๑/๒๕๑๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

กู่มิถิลา  

มค ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระหนึง

่

ชยาภินนฺโท สอนโกษา
๑/๑/๒๕๒๔ ๓๐/๖/๒๕๖๐

กู่มิถิลา  

มค ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระจิระเดช จนฺทวํโส พลเรือง

๓๐/๐๓/๒๕๒๕ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

เขวาค้อ  

มค ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระนัฐพล สุธมฺโม บูราณศรี

๒๙/๑๒/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
โคกสีนอก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระอาทิตย์ อุตตโร โยธะมาตย์

๑๓/๓/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
โคกสีนอก  

มค ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระประสิทธิ

์

วิสารโท สารีรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๒๓
๒๓/๑/๒๕๔๕

โคกใหญ่  

มค ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระธนพล สิรินฺทโร มะลี

๒๙/๔/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โคกใหญ่  

มค ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระธำมรงค์ ิตฺวงํโส ดงหินษ์

๒๖/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
โคกใหญ่  

มค ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระประมวล ติกฺขปฺโ กองบุตร

๒๘/๑/๒๕๐๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ชาดน้อย  

มค ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระประจักษ์ ปฺุกาโม สุดเหลือ

๓๑/๗/๒๕๑๗

๔/๔/๒๕๖๐
ดอนหัน  

มค ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระอดุลย์ ชานนฺโท นนท์ตะศรี

๑๙/๑๐/๒๕๑๓

๒/๗/๒๕๖๐
ตระคลอง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระชัยพัทธ์ ธีรวโร ภักดีแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๓๙

๒๐/๕/๒๕๖๐

ทองหลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระธเนศ นาควโร รอดกอง

๒๘/๒/๒๕๓๐
๔/๖/๒๕๖๐

ทองหลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระรอย ชานนฺโท โครตธาดา

๑๖/๖/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

ทองหลาง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระธนพล อนุตฺตโร โยธาภักดี

๒/๔/๒๕๓๘
๗/๑/๒๕๖๐

เทพศิริหนองกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระณัฐวัฒน์ จิรสุโภ ไปแดน

๑๙/๕/๒๕๒๔

๙/๔/๒๕๖๐
เทพศิริหนองกุง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระอรรถพล ิตธมฺโม อันทะหวา

๕/๕/๒๕๒๖ ๗/๗/๒๕๖๐
ธาตุโพธิทอง

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระประเทือง อิทจิตฺโต อืดทุม

๒๔/๓/๒๕๒๕
๑๐/๕/๒๕๖๐

โนนจาน  

มค ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระคุณากร าณวโร เศรษจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๐๗ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

โนนสีลา  

มค ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระบุญเสริม สิรินฺธโร สุตนา

๐๘/๐๙/๒๕๑๕ ๑๔/๑๐/๒๕๕๙

มะแซว  

มค ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระอัตพงษ์ ปยธมฺโม ดงภักดี

๐๗/๑๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

มะแซว  

มค ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระธีระวุฒิ จิตฺตปาโล วรรณวงศ์ษา

๑๔/๗/๒๕๓๓ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดดอนหัน  

มค ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระทองบ่อ ธมฺมสาโร สุวะขา

๑/๖/๒๕๑๐
๑๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดลัฎฐิวัล  

มค ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระธนาเพชร ธนปฺโ เทพาหล

๑/๙/๒๕๓๓
๒/๖/๒๕๖๐

แวงชัยวนาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระคำมูล ปภสฺสโร สิงห์ชัย

๕/๑/๒๕๒๐ ๓/๓/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑๕ / ๑๙
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มค ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระครูปลัดธีระพงษ์ จิตฺตทนฺโต สิทธิจันทร์

์

๑๗/๑๑/๒๕๒๙

๑/๒/๒๕๕๑
โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระภานุพงศ์ ปริปุโณ จำนันท์

๒/๑/๒๕๑๘ ๑๓/๗/๒๕๕๔

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระบัวพันธ์ กุสลชโย แสนบุญสิริ

๒๙/๖/๒๕๐๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระประพันธ์ สุชาโต ทองฉาย

๑๖/๓/๒๕๓๓ ๑๖/๓/๒๕๖๐

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระวิวัฒน์ สิริคุตฺโต ปะนัดโส

๑๓/๔/๒๕๒๗ ๒๓/๕/๒๕๖๐

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระบรรลือ ชยาภินนฺโท ประยงค์

๒/๔/๒๔๙๗ ๓๐/๖/๒๕๖๐

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรปยะ  แตะอินรัมย์

๓/๑๐/๒๕๔๗

 โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๒๒
สามเณรศุภสิทธิ

์

 คะเชนทร

๒๔/๑/๒๕๔๖

 โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๒๓
สามเณรก้องภพ  สาระคู

๒๒/๕/๒๕๔๖

 โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๒๔
สามเณรศรัณย์  หงษ์ทอง

๖/๙/๒๕๔๙
 โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระกิติพศ กิตฺติสาโร อัปประกัง

๒๕/๑/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
หนองขี  

มค ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระสุทธิพงษ์ อนุตฺตโร พรมสาร

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองคลอง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระณัฐพล ธนปฺโ ปะโพทะกัง

๒๐/๐๕/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองคลอง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระวัชรินทร์ เตชธมฺโม บุญชัย

๒๒/๑๐/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองคลอง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระประสิทธิ

์

อนาลโย ประกาวะรัง

๐๓/๐๖/๒๔๘๓ ๒๐/๐๔/๒๕๔๒

หนองแต้  

มค ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระเจริญ จนฺทโชโต ปทุมรุ่ง

๑๕/๙/๒๕๒๐ ๒๘/๑๐/๒๕๕๓

หนองทุ่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระฤทธิเกียรติ อภินนฺโท ปุนบุดดา

๑/๑๒/๒๕๓๙

๑/๖/๒๕๖๐
หนองทุ่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระสุภีร์ ปยธมฺโม ประจักษ์แจ้ง

๒๑/๑๑/๒๕๐๐

๒/๖/๒๕๖๐
หนองทุ่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระณัฐพงศ์ ปฺาธโร ปทุมสังข์

๔/๘/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๖๐
หนองทุ่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระเวโรจน์ ปยธมฺโม หงษ์เอียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
หนองทุ่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระณรงค์เดช ิตสาโร ภูผาสูง

๒๖/๕/๒๕๒๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

กุดซุย  

มค ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระสอน สุนฺทโร โฮมแพน

๔/๗/๒๕๐๑
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระมะนีย์ อคฺคสทฺโธ เบญจขันธ์

๑๘/๗/๒๕๐๕ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ดงเค็ง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระถีรกร กิาโน จันบัติ

๑๔/๘/๒๕๐๖
๘/๗/๒๕๖๐

ดอนหัน  

มค ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระสมบูรณ์ กิตฺติชโย น้อยนาจารย์

๑๔/๔/๒๕๐๙
๙/๖/๒๕๖๐

ท่างาม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระขวัญชัย มหาวีโร ภูมุงคุณ

๑๐/๘/๒๔๙๘
๖/๗/๒๕๖๐

ท่างาม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระธนเดช ธนเตโช เขียวหวาน

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระวุฒิชัย วุทฺทิชโย นิลภักดิ

์

๑๖/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส คงพิมพ์

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

เทพวิหก  

มค ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระธวัชชัย ธวชฺชโย กุศล

๒๑/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เทพวิหก  

มค ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระฤทธิเกียรติ

์

กิตฺติสทฺโท อำนาจสมบูรณ์

๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เทพวิหก  

มค ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระวิสิทธิ

์

วิสุทฺโธ พลาไชย

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

เทพวิหก  

มค ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระเกรียงศักดิ

์

ปฺาวโร เพ็ชรผึง

้

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๑/๑๗/๒๕๖๐

เทพวิหก  

มค ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระสมาน ชนฺติโก บุรมศรี

๕/๒/๒๕๑๐ ๙/๗/๒๕๕๕
โนนตูม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๔๙
สามเณรศุภฤกษ์  วิเชียร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 โนนตูม  
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มค ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระไพสิฐ สาทโร แสนกรุง

๒๕/๖/๒๕๓๖

๙/๔/๒๕๖๐
บ้านโด  

มค ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระสุวิทย์ กรณีชโย สงห์บรรดิษฐ์

๑๑/๕/๒๕๓๔

๙/๖/๒๕๖๐
บ้านโด  

มค ๔๑๖๐/๐๕๕๒
สามเณรภาคภูมิ  ปะกิลาพัง

๒๓/๖/๒๕๔๗

 บ้านโด  

มค ๔๑๖๐/๐๕๕๓
สามเณรพิชชากร  คำนาค

๘/๑/๒๕๔๘
 บ้านโด  

มค ๔๑๖๐/๐๕๕๔
สามเณรเจษฐดาภรณ์  คำวิชิต

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านโด  

มค ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระทองเศียร สุภโร โยธาภักดี

๒๓/๕/๒๔๘๔
๕/๖/๒๕๔๖

บ้านสมศรี  

มค ๔๑๖๐/๐๕๕๖
สามเณรพายุพล  ต่อพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

 บูรพาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๕๗
สามเณรเมธา  กินนารี

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 บูรพาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๕๘
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 ธรรมรักษ์
๕/๘/๒๕๔๕

 บูรพาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๕๙
สามเณรประเสริฐ  อ่อนสี

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

 บูรพาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระกมลฉัตร ปฺาวโร รัตนพลแสน

๒/๘/๒๕๓๒ ๒/๑๐/๒๕๕๙

ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระกิติเมศวร์ ธมฺมทีโป บุญมาก

๔/๑๒/๒๕๑๙

๙/๖/๒๕๖๐
ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๕๖๒
สามเณรเมธี  แก้วโคคา

๕/๓/๒๕๔๐
 ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๕๖๓
สามเณรประกาศิต  รักษาภักดี

๑๕/๑/๒๕๔๔

 ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๕๖๔
สามเณรกีรติ  พินิจนาม

๑๕/๘/๒๕๔๓

 ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๕๖๕
สามเณรสุภรักษ์  สุดตะนา

๖/๓/๒๕๔๘
 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๖๖
สามเณรกฤษดา  วงศ์โสภา

๓/๕/๒๕๔๙
 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๖๗
สามเณรยุทธศักดิ

์

 ราชสีห์
๘/๔/๒๕๔๗

 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๖๘
สามเณรสุธิราช  โฮมลคร

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระสุรพงษ์ ภูมิปฺโ ภูมีศรี

๗/๑๐/๒๕๑๐ ๒๕/๔/๒๕๕๓

ภูดิน  

มค ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระวรรณะ ิตสุโข อาจประจักษ์

๒๕/๐๗/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มหาชัย  

มค ๔๑๖๐/๐๕๗๑
สามเณรธนโชติ  อุทัยสา

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

 มหาชัย  

มค ๔๑๖๐/๐๕๗๒
สามเณรชาญชัย  จันดีกระยอม

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

 มหาชัย  

มค ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระประยุทธ ธมฺมธโร ด้วงคำจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๑๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์ประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระมีชัย สฺจิตฺโต ด้วงคำจันทร์

๑๖/๗/๒๕๒๑

๘/๑/๒๕๖๐
ราษฎร์ประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระบุญมี านวีโร วิริยะ

๘/๒/๒๔๘๘ ๑๒/๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ประดิษฐ์  

มค ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระก้านแก้ว ติกฺขปฺโ สุโพธิ

์

๒๒/๖/๒๕๓๙
๒๐/๕/๒๕๖๐

วัดหนองหล่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระณัฐวุฒิ ฉนฺธธมฺโม นนลือชา

๑/๑/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๖๐
วัดหนองหล่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๗๘
สามเณรพงศกร  กวนเวียงจันทร์

๓๑/๘/๒๕๔๓

 วัดหนองหล่ม  

มค ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระอติวัฒน์ ิตเมธี หารัญดา

๑๒/๔/๒๕๓๗

๓/๕/๒๕๖๐
วารินทราวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระวุฒิชัย ขนฺติโก บุญใบ

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
วารินทราวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระวิชิต วิสารโท คาวมหมัน

่

๓๐/๗/๒๕๑๓ ๓๑/๓/๒๕๓๔

ศรีเวฬุวัน  

มค ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระปญญวัฒน์ คุตฺตสีโล อโนราช

๓๑/๖/๒๕๒๑ ๑๒/๒/๒๕๖๐

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระณัฐกุล พทฺธสีโล ชมภูพันธ์

๑๑/๗/๒๕๓๗

๖/๖/๒๕๖๐
ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๑๖๐/๐๕๘๔
สามเณรปฐวีภัทร  ปดกอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสวัสดิ

์
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มค ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระประเสริฐ สิริสาโร บัวทอง

๒๐/๔/๒๕๑๖
๒/๕/๒๕๖๐

ศิริชัย  

มค ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระนิธิทัศน์ มนาโป นาสมบูรณ์

๒๙/๘/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
สว่าง  

มค ๔๑๖๐/๐๕๘๗
สามเณรธนาชัย  หาดี

๒๙/๘/๒๕๔๖

 ส่องเหนือ  

มค ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระศรัญู ปสนฺโน โพธิดี

์

๓๐/๑/๒๕๒๙ ๒๒/๑/๒๕๖๐

สามัคคี  

มค ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระนนทชัย อคฺคธมฺโม นพคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๓๓

๒/๑๔/๒๕๖๐

สามัคคี  

มค ๔๑๖๐/๐๕๙๐
สามเณรกล้าณรงค์  บูระณะกิติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 สามัคคี  

มค ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระมีชัย พุทธมฺโม ทรทึก

๑๔/๕/๒๕๐๒ ๑๔/๕/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระพีรวัฒน์ ภรวณฺโณ วงศ์ดี

๑๖/๕/๒๕๓๙ ๒๔/๗/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

มค ๔๑๖๐/๐๕๙๓
สามเณรอภิราช  สิบรัมย์

๒๙/๕/๒๕๔๗

 แสงสว่างบุ่งคล้า  

มค ๔๑๖๐/๐๕๙๔
สามเณรจิตรกร  มาพร

๒๙/๕/๒๕๔๕

 แสงสว่างบุ่งคล้า  

มค ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระสมัคร อุตฺตโม ราชซุยแสน

๑๐/๑/๒๔๙๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

หนองกุงเต่า  

มค ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระเสาร์ สทฺธจิตฺโต ชะเวรัมย์

๓๑/๘/๒๕๐๔
๑/๑/๒๕๖๐

หนองกุงเต่า  

มค ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระคมสันต์ วิสุทฺโธ บัณดิษฐ์

๒๘/๖/๒๕๐๘
๕/๖/๒๕๕๙

หนองโจด  

มค ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระพงษ์ศักดิ

์

ถิรปฺโ สงศรี

๑๐/๑๐/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

มค ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระสมบัติ สมจิตฺโต ปะติตัง

๓๑/๘/๒๕๒๓
๔/๖/๒๕๕๗

หัวนาคำ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระยุทธศาสตร์ ิตธมฺโม พันจันทร์

๑๐/๑/๒๕๑๗ ๑๗/๗/๒๕๕๘

หัวนาคำ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๐๑
พระณัฐพล กมฺพโล ตะภา

๒/๕/๒๕๓๕
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

เหนือแวงน่าง  

มค ๔๑๖๐/๐๖๐๒
พระชัชวาล โชติาโณ นามมนตรี

๑๔/๑/๒๕๓๔

๘/๑/๒๕๖๐
เหล่าหนาด  

มค ๔๑๖๐/๐๖๐๓
พระอาณัติ อนาลโย สังสีรัง

๒๓/๑/๒๕๓๒

๘/๗/๒๕๖๐
เหล่าหนาด  

มค ๔๑๖๐/๐๖๐๔
พระสิทธิโชค สิทธิวโร วิศรีสิทธิ

์

๙/๗/๒๕๑๘ ๒/๖/๒๕๕๘
อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระมานะชัย ชาคโล เหยียดรัมย์

๒๖/๖/๒๕๑๗

๕/๕/๒๕๖๐
อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระประดุง ธมฺมปาโล ปานถนอม

๒๒/๒/๒๕๑๐
๓/๖/๒๕๖๐

อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระสุวิทย์ สีลธโร ครูพิพรม

๙/๑๐/๒๕๑๘
๓/๖/๒๕๖๐

อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๐๘
พระพงศ์ศิริวัฒน์ สิริวฒฺฑโณ วิรัชน์ณรินทร์

๘/๗/๒๕๑๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๐๙
สามเณรพรชัย  โสโพธิ

์

๑/๓/๒๕๔๗
 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๑๐
สามเณรศุภกรณ์  กระแสโสม

๒๔/๖/๒๕๔๗

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๑๑
สามเณรยุทธชัย  ร่มเย็น

๗/๑/๒๕๔๘
 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๑๒
สามเณรวรวิช  โคช่วย

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๑๓
สามเณรมนตรี  โชติพรมราช

๒๘/๔/๒๕๔๕

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๑๔
สามเณรจีรพัฒน์  แพงทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๑๕
สามเณรนันทิวัฒน์  อนุชัยวัฒน์ธนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๑๖
สามเณรยุทธนา  ผลาวงค์

๒๓/๒/๒๕๔๗

 อุทัยทิศ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๑๗
พระนัฐพล ธมฺมวิริโย หลอดเพชร

๑๐/๖/๒๕๓๒
๒/๖/๒๕๖๐

บ่อแก  

มค ๔๑๖๐/๐๖๑๘
พระสุริยัน อคฺคชโย ดวงดี

๕/๑/๒๕๒๑ ๑/๗/๒๕๕๙
บ้านห้วยแคน  

มค ๔๑๖๐/๐๖๑๙
พระยุทธพงศ์ สนฺตมโน มหารส

๑๖/๒/๒๕๒๐
๑/๗/๒๕๖๐

บ้านห้วยแคน  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๑๖๐/๐๖๒๐
พระธนพงษ์ ขนฺติโก ลุมไธสง

๗/๘/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๖๐

บ้านห้วยแคน  

มค ๔๑๖๐/๐๖๒๑
พระหล้า กตปฺุโ ชาวกะตะ

๒๐/๒/๒๔๙๐
๖/๗/๒๕๕๐

ปทุมรัตนาราม  

มค ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระขุ่ย อธิจิตฺโต สุเสนา

๙/๙/๒๔๘๒ ๑/๗/๒๕๕๙
วัดปาวรกิจโสภณ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๒๓
พระชาตรี กนฺตวีโร สีคารม

๑๙/๑๐/๒๕๓๕ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดหนองแสง  

มค ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระนพรัตน์ ธีรายโน สนิทท้าว

๑๗/๙/๒๕๓๔

๘/๕/๒๕๖๐
วัดหนองแสง  

มค ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระกฤษฎา เตชวณฺโณ วิเศษธร

๒๓/๓/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
วัดหนองแสง  

มค ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระพัชระ ปภสฺสโร ไวคำ

๒๕/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีอรุณ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระจักรกฤษ กิตฺติปาโร พร้อมสมุทร

๕/๖/๒๕๓๘ ๒/๙/๒๕๖๐
ศรีอรุณ  

มค ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระพิณโย คนฺธสาโร ศรีลาดหา

๓/๑/๒๕๑๕ ๑๔/๒/๒๕๕๘

โสกกาว  

มค ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระเสมียน พุทฺธิชาโต เศษเสาร์

๒๗/๖/๒๕๐๘ ๒๗/๗/๒๕๕๘

โสกกาว  

มค ๔๑๖๐/๐๖๓๐
พระอนุลักษณ์ จนฺธมฺโม หายะคุณ

๑๓/๘/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
โสกกาว  

มค ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระสงกรานต์ ปยธมฺโม ชิญพร

๑๓/๔/๒๕๔๐ ๑๖/๑๔/๒๕๖๐

โสกกาว  

มค ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระภาณุวัชร กตปฺุโ วังสิริวัฒน์

๒๑/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โสกคลอง  

มค ๔๑๖๐/๐๖๓๓
สามเณรอมรเทพ  เสนาดี

๒๐/๕/๒๕๔๕

 โสกคลอง  

มค ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระหนูเดือน จนฺทปฺโ เกียวหนองแก

่

๕/๕/๒๔๙๖ ๒๔/๒/๒๕๕๔

หนองแวง  

มค ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระสลาวุฒิ สิริวฑฺโฒ ดีแหบ

๑/๔/๒๕๒๑ ๑/๗/๒๕๖๐
หัวช้าง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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