
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๓๐๔ รูป ขาดสอบ ๙๑ รูป คงสอบ ๒๑๓ รูป สอบได้ ๑๗๗ รูป สอบตก ๓๖ รูป (๘๓.๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๓๕๙/๐๐๐๑
พระสวาท ถิรธมฺโม สัทธิธรรม

๗/๑๐/๒๔๘๙
๒/๗/๒๕๕๔ วัดดอนตูม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระพวีระ ทิวงฺกโร ยอดดี

๑๓/๑๐/๒๕๑๖ ๑๗/๑๑/๒๕๕๕

วัดดอนเรือ  

มค ๔๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรวิชมัย  นุ่มวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๐

 วัดท่าสำราญธรรม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรชเยนต์  ทรายเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

 วัดท่าสำราญธรรม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๐๕
สามเณรประพล  วายโศก

๖/๒/๒๕๔๓
 วัดท่าสำราญธรรม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๐๖
พระไกรราช โฆสธมฺโม มาตรภูธร

๑๑/๐๙/๒๕๓๒
๘/ม.ย./๒๕๕๖

วัดโนนตูม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรฐาปกรณ์  หายหัดถี

๒๕/๓/๒๕๔๐

 วัดบ้านโด  

มค ๔๓๕๙/๐๐๐๘
พระอภิชาติ อภิชาโต คุณพรม

๓๐/๘/๒๕๑๒ ๑/๑๑/๒๕๕๗
วัดบ้านหมี

่

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๐๙
พระสมุห์อุทัย านวุฑโฒ อัยจักร

๐๕/๐๘/๒๕๑๘ ๒๕/ม.ย./๒๕๔๔

วัดบูรพาเกิงใต้

้

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๑๐
พระสุรชัย ตปสีโล แวธไธสง ๑/๓/๒๕๑๒ ๒/๑/๒๕๕๗ วัดบูรพาราม  

ระงับผลสอบ พระอภิสิทธิ

์

สิริภทฺโท ปากุดเปง

๑๐/๑๒/๒๕๑๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๔

วัดปรมัยยิกาวาส

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

มค ๔๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรศิริศักดิ

์

 นวลผิว ๖/๔/๒๕๔๑  วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสุภวัฒน์  พิมพ์โยธา

๒/๖/๒๕๔๓
 วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรโชคทวี  แก้วงาม ๓/๘/๒๕๔๑  วัดปจฉิมทัศน์  

มค ๔๓๕๙/๐๐๑๕
พระมหิดล ชาครชโย เหวียน

้

๐๓/๐๗/๒๕๑๐ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดมหาชัย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๑๖
พระสมอน ปฺาธโร ประภาสังข์

๑๓/๐๘/๒๕๒๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดมหาชัย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๑๗
พระชโลทร ธมฺมสฺสโร พันเสาขวา

๒๘/๐๘/๒๕๒๕ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดมหาชัย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรนันทวัฒน์  นพคุณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดมหาชัย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรพิเชษฐ์  ไชยสอน

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดมหาชัย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรพีรพัฒน์  สีพลแสน

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดมหาชัย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๒๑
พระนัครินทร์ อาภากโร เพชรขำ

๒๑/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระนิวัฒน์ กลฺยาณธมฺโม พิงไธสง

๐๖/๐๖/๒๕๐๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรอนุสรณ์  บุญเต็ม

๑๗/๘/๒๕๔๒

 วัดส่องเหนือ  

มค ๔๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอนุวัฒน์  จันทาอ่อน

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

 วัดส่องเหนือ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระบรรลุ กิตฺติโก คำเกตุ

๑๗/๓/๒๕๑๒ ๑๙/๑/๒๕๕๖
วัดหนองโดน  

มค ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระจรรยา จารุธมฺโม กะสังข์

๒๖/๑๑/๒๕๐๗

๙/๗/๒๕๕๗ วัดหนองหิน  

มค ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระอาคม สิริปฺุโ เวชกามา

๙/๘/๒๔๙๔
๑๐/๑๒/๒๕๕๔

วัดเหนือดงน้อย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระไพฑูรย์ านวโร อันบุรี

๒๓/๑๒/๒๕๒๕
๒๐/๓/๒๕๕๖

วัดเหนือดงน้อย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระอดุลย์ เทวเตโช ตะนะสอน

๒๕/๗/๒๕๒๓ ๑๘/๗/๒๕๕๖
วัดเหนือแวงน่าง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๓๐
พระคำภา านวโร บุญมาก

๗/๑/๒๕๐๙ ๙/๕/๒๕๓๔ วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๓๑
พระประสาท านวโร ไชยสินธุ์

๐๑/๐๘/๒๕๑๓

๔/๖/๒๕๓๙ วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๓๒
พระลุน ลทฺธคุโณ มะธิปไข

๓/๐๖/๒๔๗๙ ๒๖/๗/๒๕๔๙
วัดอภิสิทธิ

์

 

ระงับผลสอบ พระวิเชียร สุกฺกธมฺโม พาหลง
๒๔/๔/๒๔๙๓

๑/๕/๒๕๕๒ วัดอภิสิทธิ

์

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

มค ๔๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรอนันต์  สิงห์ทอง ๑/๕/๒๕๔๐  วัดอภิสิทธิ

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรนวพล  วังงาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

 วัดอุทัยทิศ  

มค ๔๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรรุจสวิตต์  มูลวิไล

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

 วัดอุทัยทิศ  

มค ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระสมบัติ อภิาโณ เนืองทะบาล

่

๑๖/๐๗/๒๔๙๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดเจริญผล  

มค ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระสุริยา เตชธมฺโม ศรีนาเรีอง

๒๙/๑/๒๕๓๗
๘/๓/๒๕๕๗ วัดสว่างวารี  

มค ๔๓๕๙/๐๐๓๙
พระวิชัย วิชโย ดาทอง

๙/๑๐/๒๔๙๙ ๒๓/๓/๒๕๕๖
วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๓๕๙/๐๐๔๐
พระสมศักดิ

์

อฌาโภ ปกลม
๒๐/๔/๒๕๐๕

๙/๔/๒๕๕๖ วัดดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๓๕๙/๐๐๔๑
พระชัชวาล โรจนวํโส สาตรมูล ๑/๑/๒๕๓๕ ๘/๗/๒๕๕๗ วัดโพธิศรีแกดำ

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๔๒
พระพิมพา สิริจนฺโท พิบูลย์

๑ / ๗ / ๒๔๙๒ ๒๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดดงเค็ง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรพีรวุฒิ  สอดดง

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

 วัดดอนงัว  

มค ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรธนพล  ปานไทสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดดอนงัว  

มค ๔๓๕๙/๐๐๔๕
พระนิสันทร์ จารุวณฺโณ จันทร์บัว

๐๓/๐๓/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดบรบือสราราม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๔๖
สามเณรอภิเชษฐ์  เปภักดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 วัดบรบือสราราม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระธวัชชัย สิริวณฺโณ โคตรคำภา

๒/๑๒/๒๕๒๗

๒/๑/๒๕๕๗ วัดวรินทราวาส  

มค ๔๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรมงคล  แสงเทียน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดวรินทราวาส  

มค ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระจำรัส โอภาโส นามบุดดี

๔/๓/๒๔๘๘ ๒๔/๓/๒๕๕๗
วัดหนองหว้า  

มค ๔๓๕๙/๐๐๕๐
พระทองเพียร มหาาโณ ทศพิมพ์

๑๐/๒/๒๕๑๔ ๑๔/๔/๒๕๓๘
วัดเหล่าตามา  

มค ๔๓๕๙/๐๐๕๑
พระณัฐชัย สามตฺถิโก ดอกไม้ ๔/๑/๒๕๓๓ ๗/๗/๒๕๕๗ วัดเหล่าตามา  

มค ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระอรุณ อรุโณ สุดาเดช

๒๐/๐๕/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระวิขิตร์ ปฺาวโร แก้วกาสี

๒๗/๑๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๕/๒๕๕๓

วัดเก่าใหญ่  

มค ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระอัมพร สุขิโต จันทร์

๒๔/๐๑/๒๕๒๙ ๒๙/๐๔/๒๕๕๐

วัดเชตวันหนองบึง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๕๕
พระบรรจง ปภาโส โสดาปดชา

๐๕/๑๑/๒๕๑๔ ๑๒/๑๐/๒๕๕๔

วัดทรงศิลา  

มค ๔๓๕๙/๐๐๕๖
พระบุญศรี สิริปุโ ทับหัวหนอง

๑๙/๐๑/๒๔๘๑ ๐๗/๐๘/๒๕๕๖

วัดทรงศิลา  

มค ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระทรงพล วิสารโท เอียมละออ

่

๑๒/๑๐/๒๕๒๒ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดทุ่งสว่าง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระรชต โชติวโร เนืองไชยยศ

่

๒๘/๙/๒๕๐๗ ๕/๐๗/๒๕๕๗
วัดนาเชือก  

มค ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระสะอาด ธมฺมทินฺโน พลหัวโทน

๑๙/๐๑/๒๕๒๐ ๑๐/๐๕/๒๕๕๕

วัดบ้านวังหิน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๓๕๙/๐๐๖๐
พระสมจิตร สุกฺกวโร ประทุมเมศ

๑๘/๐๙/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๑

วัดบูรพา  

มค ๔๓๕๙/๐๐๖๑
สามเณรเทวัน  บรรดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๖๒
สามเณรจักริน  อิศรา

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๖๓
พระทองหลาง ติสฺสวํโส ปะตังถาเน

๐๘/๐๓/๒๕๑๕ ๑๐/๑๑/๒๕๕๕

วัดโพธิชัย

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๖๔
พระอุดม ปภสฺสโร ปะสาวะนัง

๓๐/๐๕/๒๕๑๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดโพธิชัย

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๖๕
พระทองใส ธมฺมรตโน แสนสิมมา

๒๔/๐๑/๒๕๑๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิชัย

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๐๖๖
พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร รชตะสมบูรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๑๙ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดสามัคคีธรรม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระอานนท์ อานนฺโท พิมพิค้อ

๐๒/๐๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดหนองกุง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๖๘
พระชวนทรง อินฺทปฺโ ปนะโต

๒๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองกุง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระสมศรี ปภงฺกโร กายแก้ว

๐๖/๐๖/๒๔๙๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๑

วัดหนองเรือ  

มค ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระทองดี ิตธมฺโม ทองอด

๑๘/๐๔/๒๕๐๐ ๒๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดหนองเรือ  

มค ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระทองจันทร์ กตธมฺโม มีใบลา

๑๖/๐๕/๒๔๙๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖

วัดหนองเรือ  

มค ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระสมชาย สนฺตมโน ฉายยิงเชียว

่ ่

๑๘/๐๑/๒๕๒๒ ๑๙/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองเรือ  

มค ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระภานุพงษ์ สุภโร สมีพวง

๒๘/๑๑/๒๕๓๔ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดเหล่าอีหมัน  

มค ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระอาณัติ อธิวุฑโฒ ศรีสิงห์

๓๐/๗/๒๕๑๕ ๒๐/๗/๒๕๕๗
วัดสระศิลา  

มค ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระโยธิน รุจิตธมฺโม หอมหวล

๓๐/๐๖/๒๕๑๙ ๒๙/๑๐/๒๕๕๓

วัดทัพปาจิก  

มค ๔๓๕๙/๐๐๗๖
พระวิเศษ ธมฺมจาโร สายสร้อย

๒๕/๐๙/๒๕๒๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระแสง กิตฺติภทฺโธ พันธ์รัตน์

๔/๐๕/๒๔๙๘ ๕/๐๖/๒๕๔๘
วัดพยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระสุวิทย์ กตสาโร คุณโณ

๒๓/๐๙/๒๕๑๑ ๒๙/๑๐/๒๕๕๕

วัดพยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระประดิษฐ์ สิริปฺโ คำมนตรี

๐๒/๐๔/๒๕๒๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๖

วัดพยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๘๐
พระไพบูลย์ อนารโย กำมไชคำ

๐๒/๐๔/๒๕๒๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๖

วัดศรีมงคล  

มค ๔๓๕๙/๐๐๘๑
พระสมปอง ชินวงฺโส ใจตา

๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๕/๒๕๕๗
วัดหนองแก  

มค ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระขาว อุทโย ศรีบุญเพ็ง

๒๕/๐๖/๒๕๐๑

๐/๐/๒๕๕๖ วัดหัวดงนาค่าย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๘๓
สามเณรเกริกชัย  โยธาจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

 วัดหัวดงนาค่าย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๘๔
สามเณรจักรตราวุธ  เสนาลาด

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดหัวดงนาค่าย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๘๕
สามเณรกฤษฎา  ศรีขัดเค้า

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

 วัดหัวดงนาค่าย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๘๖
สามเณรจิรพงษ์  วังทอง

๗/๗/๒๕๓๙
 วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๘๗
สามเณรสุขสันต์  ลามัญ

๒๓/๑/๒๕๔๑

 วัดดงเมืองน้อย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระบุญมา สมนฺตชโย สุรินทราช

๓๐/๕/๒๔๘๙ ๓๑/๗/๒๕๕๒
วัดดอนกลาง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระผริตต์ สนฺตจิตโต ประทุมแขน ๔/๔/๒๕๐๑

๓๑/๑๒/๒๕๕๒

วัดดอนกลาง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๙๐
พระสุทธิศักดิ

์

ขนฺติวโร สอนวงแก้ว
๑๙/๙/๒๕๒๖

๖/๗/๒๕๕๗ วัดโนนรัง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๙๑
พระทศพล ทสพโล ปนะถา

๒๓/๔/๒๕๒๕ ๑๐/๕/๒๕๕๗
วัดหนองหน่อง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระจารึก อมโร เลนไทย

๑/๑๔/๒๕๑๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๔

วัดกระยอม  

มค ๔๓๕๙/๐๐๙๓
พระโกสินทร์ เตชธโร วันทายุทธ

๐๒/๐๔/๒๕๒๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดกลาง  

มค ๔๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรอนุชา  บังวัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

 วัดกลาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓ / ๖
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มค ๔๓๕๙/๐๐๙๕
พระไชยวุฒิ มนฺตชโย ภวภูตานนท์

๐๒/๐๕/๒๔๙๗
๐๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดโคกสีนอก  

มค ๔๓๕๙/๐๐๙๖
พระมนตรี โชติปาโล บุญทันแสน

๐๓/๐๙/๒๕๓๑ ๐๒/๐๑/๒๕๕๓

วัดโคกใหญ่  

มค ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระปลัดนราธิป จณฺทวณฺโณ แก่นงาม

๑๒/๐๗/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดชาดน้อย  

มค ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระประวิทย์ อินฺทโชโต บุญสุข

๑๐/๐๖/๒๕๒๒ ๒๖/๐๕/๒๕๕๖

วัดชาดใหญ่  

มค ๔๓๕๙/๐๐๙๙
พระสวัสดิ

์

พุทฺธธมฺโม บุญสุข

๐๖/๐๘/๒๔๙๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๖

วัดชาดใหญ่  

มค ๔๓๕๙/๐๑๐๐
พระสุวรรณ จารุวํโส ปาปะเขา

๐๓/๑๐/๒๔๙๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดติกขมณีวรรณ  

มค ๔๓๕๙/๐๑๐๑
พระกันยา กลฺยาโน ลำเหลือ

๐๔/๑๐/๒๕๒๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดติกขมณีวรรณ  

มค ๔๓๕๙/๐๑๐๒
พระสมบูรณ์ านธมฺโม นามวิเศษ

๐๖/๐๑/๒๕๑๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๔

วัดประดู่ทรงธรรม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๐๓
พระสมพร ฉนฺทสีโล ท่าศิลา

๑๖/๑๒/๒๕๑๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๓

วัดโพธาราม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๐๔
พระชำนาญ สนฺตมโน ชัยลินฟา

้

๖/๙/๒๕๐๑ ๒/๖/๒๕๕๓ วัดโพธิชัยศรี

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๐๕
พระทินกรณ์ อชิาโณ แคนหนอง

๒๘/๑๑/๒๕๒๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดเวฬุวาศรี  

มค ๔๓๕๙/๐๑๐๖
พระดวงใจ โชติโก ปราณีวงศ์

๙/๒/๒๕๒๑ ๑๔/๔/๒๕๕๖
วัดศิริมงคล  

มค ๔๓๕๙/๐๑๐๗
พระเสมอใจ ชาคโร บุญมี

๒๓/๑๐/๒๕๒๑
๑๙/๓/๒๕๕๗

วัดศิริมงคล  

มค ๔๓๕๙/๐๑๐๘
พระสวัสดิ

์

ปณฺฑิโต บัวรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๒๗ ๐๘/๐๓/๒๕๕๖

วัดสองห้องใต้  

มค ๔๓๕๙/๐๑๐๙
พระสมบูรณ์ ธมฺมิโก แก้วธานี

๒๔/๐๒/๒๕๒๑ ๒๙/๐๕/๒๕๕๕

วัดสองห้องเหนือ  

มค ๔๓๕๙/๐๑๑๐
พระวี สิริภทฺโท ปดถานัง

๑๗/๓/๒๔๙๔ ๐๒/๐๒/๒๕๕๔

วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๓๕๙/๐๑๑๑
พระวิเชียร อธิปฺโ อักษรพิมพ์

๐๑/๐๑/๒๔๘๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๓๕๙/๐๑๑๒
พระครูสังฆรักษ์อภิสิทธิ

์

อภิสิทฺโธ จินโจ
๒/๑/๒๕๓๔ ๒/๔/๒๕๕๔ วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๑๓
พระสมพงษ์ าณวีโร เพชรกอง ๑/๔/๒๕๑๑ ๑/๗/๒๕๕๕ วัดเลิงแฝก  

มค ๔๓๕๙/๐๑๑๔
พระก้าวเจริญ จนฺทธมฺโม รัดรองใต้

๑๓/๓/๒๕๒๒
๗/๗/๒๕๕๗ วัดวังโจดโสภาราม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๑๕
พระเจษฎา วรจิตฺโต วรรณไชย

๔/๑๒/๒๕๑๙
๑/๗/๒๕๕๗ วัดโสกคลอง  

มค ๔๓๕๙/๐๑๑๖
พระอุฤทธิ

์

ธมฺมโชโต สาพุฒ
๕/๑๒/๒๕๑๖

๔/๗/๒๕๔๖ วัดหนองคลอง  

มค ๔๓๕๙/๐๑๑๗
พระภูมี ทิวงฺกโร แสนศรี

๒/๙/๒๔๙๙ ๒๔/๕/๒๕๓๘
วัดหนองแหน  

มค ๔๓๕๙/๐๑๑๘
พระอุดม อุตฺตโม ดีแหบ

๑๗/๗/๒๔๙๒

๑/๙/๒๕๕๒ วัดหัวขัว  

มค ๔๓๕๙/๐๑๑๙
พระพิชิต ิตปฺุโ แสนสุรินทร์

๒๘/๔/๒๕๑๐ ๒๐/๑๐/๒๕๕๓

วัดหัวช้าง  

มค ๔๓๕๙/๐๑๒๐
พระพีระพงศ์ ปสุโต สุภาวัฒนพันธ์

๒๑/๑๐/๒๕๒๕
๒๒/๖/๒๕๕๖

วัดกลางโกสุม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๒๑
พระเจนพบ กิตติาโณ แสงโยจารย์

๒๒/๖/๒๕๓๕ ๑๓/๓/๒๕๕๗
วัดกลางโกสุม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๒๒
สามเณรสมศักดิ

์

 ชาภูมี
๒/๑๑/๒๕๔๑

 วัดกลางโกสุม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๒๓
สามเณรธีรพงษ์  แซมรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดกลางโกสุม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๒๔
สามเณรธีรภัทร  ไมตรีแพน

๒๔/๑/๒๕๔๔

 วัดกลางโกสุม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๒๕
สามเณรอานนท์  ปรีชา

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

 วัดกลางโกสุม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๒๖
สามเณรธนานนท์  สมอเนือ

้

๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดกลางโกสุม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๒๗
พระเอกสิทธิ

์

จนฺทสาโร ถาเกตุสี

๒๔/๐๑/๒๕๓๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดเก่าบ้านโพนงาม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๒๘
พระธีรวุฒิ ปฺาวโร สุธรรมา

๘/๑/๒๕๒๙ ๑๑/๑/๒๕๕๗
วัดชัยประสิทธิ

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๒๙
พระสมศักดิ

์

ขนฺติสาโร สมพิลา ๓/๙/๒๕๐๐ ๑๐/๗/๒๕๕๖
วัดใต้โกสุม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔ / ๖
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มค ๔๓๕๙/๐๑๓๐
พระกนิจถา กนฺตสีโล จันทรประทักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๑๖
๒๖/๕/๒๕๕๖

วัดท่างาม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๓๑
พระทักษินัย อติาณเมธี ถานนท์

๒/๗/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๘ วัดทิพโสต  

มค ๔๓๕๙/๐๑๓๒
พระอุทัย สีลคุโณ สูงรัง

๑๗/๑/๒๕๐๗
๒/๗/๒๕๔๙ วัดโนนทัน  

มค ๔๓๕๙/๐๑๓๓
พระสันติ สฺโม แสนนุภาพ

๒๘/๑๐/๒๕๓๑
๒๘/๗/๒๕๕๘

วัดโนนราษี  

มค ๔๓๕๙/๐๑๓๔
พระภูเบศร์ ธมฺมธโร กิจการ

๐๑/๑๐/๒๕๓๑ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๓๕
พระอนุรักษ์ สุเมโธ ลำดวนบูรณานนท์

๒๐/๐๑/๒๔๘๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๓๖
พระศักดิชัย

์

สุจิณฺณธมฺโม สาชะรุง

๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๓๗
พระยุทธภูมิ อินฺทวีโร สีสมัคร

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๓๘
พระสุชาติ สุรปฺโ เพ็งแจ่ม

๒๗/๕/๒๕๒๖ ๒๐/๗/๒๕๕๓
วัดวังกุง  

มค ๔๓๕๙/๐๑๓๙
พระสำรี สุทธาโส พลดร ๘/๔/๒๕๑๔ ๒๒/๕/๒๕๕๖

วัดวังกุง  

มค ๔๓๕๙/๐๑๔๐
พระวุฒิพงษ์ อคฺคธมฺโม มะลาคุ้ม

๒๒/๐๘/๒๕๑๙ ๑๙/๑๐/๒๕๔๐

วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๔๑
พระบุญเพ็ง เตชธโร ศรีธะ

๒๗/๐๕/๒๕๑๕
๐๖/๑๐/๒๕๕๕

วัดวุฒิวราราม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๔๒
พระสมบัติ อภินนฺโท ภาพิรม

๓๑/๑/๒๕๑๔ ๑๓/๕/๒๕๕๕
วัดศรีชุมพร  

มค ๔๓๕๙/๐๑๔๓
พระฉัตรชัย ปยสีโร แสนพลราช

๑๓/๒/๒๕๓๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘
วัดศรีชุมพร  

มค ๔๓๕๙/๐๑๔๔
พระคำสอน ปภาโต สีพลไกร

๒/๔/๒๔๙๕ ๒๑/๗/๒๕๕๖
วัดศาลา  

มค ๔๓๕๙/๐๑๔๕
พระสุระพงษ์ สุทฺธิโก ราชสีเมือง

๓๑/๑/๒๕๒๔
๙/๘/๒๕๕๖ วัดศาลา  

มค ๔๓๕๙/๐๑๔๖
พระสุพจน์ นิสฺสโร เสมเหลา

๑๘/๐๙/๒๕๒๓ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๓๕๙/๐๑๔๗
พระสุดสาคร จกฺกวโร สีทะ

๒๓/๓/๒๕๑๓
๔/๕/๒๕๕๓ วัดสุทธาวาส  

มค ๔๓๕๙/๐๑๔๘
พระอาคม อาภาธโร ดวงมูลลี

๑๓/๓/๒๕๒๕
๔/๕/๒๕๕๗ วัดสุทธาวาส  

มค ๔๓๕๙/๐๑๔๙
พระทรงกรต จิตปฺโ ดวงบุญมี ๕/๖/๒๕๑๑ ๓๐/๔/๒๕๕๖

วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๓๕๙/๐๑๕๐
พระบุญส่ง มหาปุโ ศรีนอก

๑๒/๙/๒๕๓๔ ๒๐/๓/๒๕๕๕
วัดอรัญญิการาม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๕๑
พระไพบูลย์ จิตฺตโสภโณ เพสาลี

๙/๘/๒๕๒๐ ๑๗/๔/๒๕๕๕
วัดจันทราวาส  

มค ๔๓๕๙/๐๑๕๒
พระเกียรติก้อง ติกฺขวีโร ทองหล่อ

๐๕/๑๐/๒๕๑๑ ๒๕/๐๒/๒๕๓๒

วัดศรีอินทราวาส  

มค ๔๓๕๙/๐๑๕๓
พระอุทัย ขนฺติโก วงษา

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๒๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดศรีอินทราวาส  

มค ๔๓๕๙/๐๑๕๔
สามเณรคเนตร  ชัยสงค์

๕/๕/๒๕๔๓
 วัดจันทร์ประสิทธิ

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๕๕
สามเณรประวิทย์  สุขหนองโปร่ง

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

 วัดจันทร์ประสิทธิ

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๕๖
พระอาทิตย์ อานนฺโท เจริญศรี

๐๓/๐๓/๒๕๒๔ ๐๗/๑๐/๒๕๕๕

วัดชัยพิมล  

มค ๔๓๕๙/๐๑๕๗
พระสุรัช ธีรปฺโ เก้งโทน

๐๗/๐๗/๒๔๙๗ ๒๗/๐๗/๒๕๔๒

วัดเชียงยืน  

มค ๔๓๕๙/๐๑๕๘
พระศิวกร จนฺทสาโร สร้อยคำ

๑๕/๐๕/๒๕๑๑ ๐๖/๑๒/๒๕๕๔

วัดเชียงยืน  

มค ๔๓๕๙/๐๑๕๙
พระประสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต บรรเทาทักข์

๑๐/๐๔/๒๕๑๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๐

วัดบ้านจานสามัคคี  

มค ๔๓๕๙/๐๑๖๐
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 พรอยู่สี

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

 วัดปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๓๕๙/๐๑๖๑
สามเณรวันชนะ  พุ่มสาขา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๓๕๙/๐๑๖๒
สามเณรทีปกร  เริมรักษ์รัมย์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๓๕๙/๐๑๖๓
พระปรีชา สุทฺธปฺโ ชินแสน

๒๘/๑๐/๒๕๒๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดพุทธประดิษฐ์  

มค ๔๓๕๙/๐๑๖๔
สามเณรธีรพล  ต้นสีนนท์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

 วัดโพธิชัย

์
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๓๕๙/๐๑๖๕
พระฐานันดร กตปฺุโ เกดเกษา

๑๑/๐๗/๒๕๒๐ ๑๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดโพธิศรีบ้านจาน

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๖๖
พระปรีชา สุเมโธ ชินแสน

๐๕/๐๑/๒๕๐๕ ๐๒/๐๖/๒๕๓๓

วัดโพธิสามต้น

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๖๗
สามเณรนพเก้า  เหล่าภักดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

 วัดโพธิหนองบุญชู

์

 

มค ๔๓๕๙/๐๑๖๘
พระสุวรรณ อรุโณ บุญโณ

๒๘/๐๘/๒๔๙๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดราษฎร์นิคม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๖๙
พระวิจารณ์ เตชวโร ภูสิมมา

๑๗/๐๘/๒๕๐๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๗๐
พระอาณัท จารุวณฺโณ ไชยภักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๓๕๙/๐๑๗๑
พระทองดี วุฑฒิธมฺโม กงพะลี

๑๔/๐๔/๒๕๒๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดวิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๓๕๙/๐๑๗๒
พระประจิม าณสาโร โพธิศรี

์

๐๓/๐๑/๒๕๑๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดวุฒิธรรมจอมทอง  

มค ๔๓๕๙/๐๑๗๓
สามเณรวรวุฒิ  เจือจาง

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

 วัดศรีสุทธาราม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๗๔
พระไพบูลย์ ธมฺมธโร จันทโสภณ

๒๗/๐๕/๒๕๐๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๑
วัดสระแก้วฤบือธรรม  

มค ๔๓๕๙/๐๑๗๕
พระคงศักดิ

์

อติพโล ไชยพิเดช

๐๓/๑๒/๒๕๑๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดสว่างวิจารณ์  

มค ๔๓๕๙/๐๑๗๖
พระทวี ชาคโร ศรีชาทุม

๐๓/๐๕/๒๕๑๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดสว่างวิจารณ์  

มค ๔๓๕๙/๐๑๗๗
สามเณรธนกฤต  โคตรศรีวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

 วัดสว่างวิจารณ์  

มค ๔๓๕๙/๐๑๗๘
พระวีระพงษ์ อารยธมฺโม ปุตตะศิริวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดสุวรรณรังษี  

มค ๔๓๕๙/๐๑๗๙
พระนิพนธ์ ปคุโณ ทิทึกทักษ์

๑๔/๑๐/๒๕๑๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดอุทัยโพธิทอง

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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