
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๕๒๗ รูป ขาดสอบ ๒๐๖ รูป คงสอบ ๓๒๑ รูป สอบได้ ๒๒๐ รูป สอบตก ๑๐๑ รูป (๖๘.๕๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระสุริยา อุปกาโร เทียนแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๑๖

๑/๑/๒๕๕๕
เกิงเหนือ

้

 

มค ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระประมวล สุภาจาโร ประเจียด

๒/๑/๒๔๙๔
๑๖/๑๑/๒๕๕๗

เจริญผล  

มค ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระสุภาพ อธิปฺโ ไชยขันธ์

๒๓/๓/๒๔๙๔ ๒๓/๕/๒๕๕๖

ท่างาม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระสายัณต์ ปติจิตฺโต หงสาพุธ

๑๗/๐๒/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

ท่างาม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระชัยประสิทธิ

์

ภทฺทธมฺโม อันปญญา
๗/๑/๒๕๑๔

๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ท่าประทาย  

มค ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระวุฒิศักดิ

์

ทีปวํโส วิริยะคามินทร์

๑๗/๘/๒๔๘๓
๕/๗/๒๕๕๘

ท่าแร่คงคาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระธงชัย โชตมนฺโต สุวรรณกลาง

๑๙/๐๓/๒๕๑๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

ท่าสองคอน  

มค ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรปริญญา  โททำ

๒๖/๘/๒๕๔๕

 ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรเจษฎา  โททำ

๒๖/๘/๒๕๔๕

 ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระชวัลกร จรณทรี ช่างทองคำ

๓/๙/๒๕๓๙ ๓/๑๑/๒๕๕๙

ธัญญาวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระสมดี ปยธมฺโม มาโชติ

๑๒/๔/๒๕๒๙ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

โนนตูม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระอลงกรณ์ วชิรปฺโ สีทน

๓๐/๓/๒๕๓๕
๑/๒/๒๕๕๘

บ้านโด  

มค ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรภานุพงษ์  ชินภา

๑๐/๘/๒๕๔๓

 บ้านโด  

มค ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรวุฒธิพงษ์  แสนทวีสุข

๒/๑/๒๕๔๔
 บ้านโด  

มค ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระพรพิสิษฐ์ ธมฺวโร สมคำภา

๒๐/๐๕/๒๕๑๗

๕/๖/๒๕๕๘
บูรพาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรกรมณี  โฮมละคร

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 บูรพาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต แฝงสีคำ
๔/๗/๒๕๒๐ ๒/๕/๒๕๕๘

ปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๐๑๘
พระสุรศักดิ

์

ิตาโณ ประทุมไชย

๑๖/๑๑/๒๕๒๐
๓๐/๖/๒๕๕๗

ปาสโมสร  

มค ๔๒๕๙/๐๐๑๙
พระไกรสร ธมฺมจาโร แสนบุญ

๒๐/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๘

พุทธวนาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๒๐
พระธรรมรัตน์ จิรวฑฒโน เข็มทอง

๑๖/๐๗/๒๕๓๙

๕/๓/๒๕๕๙
โพธิศรีบ้านลาด

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรธนวุฒิ  เฮฮา

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

 โพธิศรี

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๐๒๒
พระกวีวัฒน์ วรธมฺโม พราหมณ์น้อง

๑๕/๐๗/๒๕๑๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

มหาชัย  

มค ๔๒๕๙/๐๐๒๓
พระสนัน

่

สจฺจาโณ ใจสว่าง

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๕/๒๕๕๘

มหาชัย  

มค ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระคำชัย ผรณปฺโ สีจันหม้อ

๑๐/๐๘/๒๕๑๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

มหาชัย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๗

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรร่มธรรม  ไชยสงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

 มหาชัย  

มค ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระหนูด้วง ธมฺมกิตติโก อิสรภาพ

๑/๑/๒๔๙๒ ๑๐/๙/๒๕๕๔

วังยาว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระชัยญา เตชวโร นาสมภักดิ

์

๒๕/๓/๒๕๑๕
๒/๗/๒๕๕๕

วารินทราวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระถวิล วรปฺโ ศรีพรหมทา

๒๗/๕/๒๕๐๖ ๒๕/๕/๒๕๕๖

ศรีเวฬุวัน  

มค ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระสุทธี เมธิโก คำวีระ

๗/๑๒/๒๕๒๑ ๒๓/๓/๒๕๕๕

สว่างอารมณ์  

มค ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรบริพัตร์  สันทาลุนัย

๑๐/๗/๒๕๔๔

 ส่องเหนือ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระถาวร สีลธโช วงค์อินตา

๑๑/๒/๒๕๐๖
๒/๕/๒๕๕๓

สามัคคี  

มค ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระปยฃน านิโย บุญชู

๓/๖/๒๕๑๘ ๔/๕/๒๕๕๗
สามัคคี  

มค ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระปริญญา าณวีโร พลเสนา

๒/๔/๒๕๓๐ ๒/๖/๒๕๕๗
สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระจันทร์ ปฺผโล ไชยเหมือน

๔/๔/๒๔๘๙ ๒๒/๖/๒๕๕๘

หนองโพด  

มค ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระประเทือง สนฺตจิตฺโต หินคำอา

๑๔/๔/๒๔๙๑ ๒๘/๗/๒๕๔๗

เหนือดงน้อย  

มค ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระสมาน อคฺคจิตฺโต ศรีสมบัติ

๗/๔/๒๔๘๗ ๒๑/๒/๒๕๔๒

เหนือแวงน่าง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระสมจิตร อนาลโย ศรีโยธา

๒๙/๕/๒๔๙๒

๔/๓/๒๕๕๐
เหนือแวงน่าง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระถวิล ฌานาโภ ตะภา

๓/๑/๒๔๙๓ ๒๒/๖/๒๕๕๓

เหนือแวงน่าง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรณะฐนนท์  ทาทอง

๒๖/๖/๒๕๔๓

 อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรศราวุธ  อะโน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 อภิสิทธิ

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระสำราญ เขมิโย โคจรานนท์

๑๙/๐๕/๒๔๙๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๒

อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรคฑาวุธ  สุราชา

๑๔/๐๙/๒๕๔๐

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรจริยะ  ปูฝาย

๐๖/๐๖/๒๕๓๙

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรสัญชัย  ยอดสังวาลย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรบัญชา  ญาติจำรูญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรศุภสันต์  นิยมศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรกฤตเมธ  คงดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรสิทธิชัย  โพธิล้อม

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 นาคเกษม

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรสอาด  บุญสรรค์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรณิกรณ์  นานอก

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรวงศกร  อุทัยเรือง

๓๐/๐๕/๒๔๘๘

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรนันทวัฒน์  มากพูล

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระสมหมาย ปฺาวโร ไชยสิทธิ

์

๑๗/๕/๒๔๘๗ ๒๑/๗/๒๕๕๖

เจริญผล  

มค ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระบุญรัตน์ โกวิโท เหล่ามาลา

๒/๔/๒๕๑๖ ๒๗/๗/๒๕๕๘

บวรมงคล  

มค ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระภูมิใจ ปภากโร คำตุ่น

๑๖/๑/๒๕๐๗
๒/๗/๒๕๕๗

ราษฎร์สามัคคี  

มค ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระศรัณย์ สาทโร กุมารสิทธิ

์

๕/๘/๒๕๑๕ ๕/๓/๒๕๕๔
ศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระฐิติพัฒน์ กิตติาโณ ชูพันธุ์

๑๖/๙/๒๕๐๐
๑/๗/๒๕๕๘

ศรีสุธรรมาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระปญญา จารุธมฺโม กันทาง

๘/๔/๒๕๒๓ ๗/๒/๒๕๕๐
สระทองบ้านทัน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๗

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรนฤดล  ฝายชมภู

๑๙/๘/๒๕๔๒

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรรัชชานนท์  บาลัน

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรนนทกร  จิตรแสวง

๒๙/๖/๒๕๔๔

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรศศิกร  พรกุณา

๒๙/๖/๒๕๔๔

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรปณตพงศ์  ทรงประดิษฐ์

๑/๑๒/๒๕๔๐

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรณัฐวุฒิ  ขันรักษา

๙/๒/๒๕๔๔
 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรศิริศักดิ

์

 อุปแสน

๒๐/๗/๒๕๔๔

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรปฏิภาณ  ชัยสวัสดิ

์

๒๐/๓/๒๕๔๕

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระประนอม ปภากโร หม่วยนอก

๑๔/๐๖/๒๕๑๑ ๒๖/๐๕/๒๕๕๒

ชัยโย  

มค ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระสุชาติ ปริชาโณ พลเตมา

๓๐/๗/๒๕๑๓ ๒๒/๗/๒๕๕๘

ดงเค็ง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรทินกร  ทศราช

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

 ดอนงัว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรวรชาติ  โยแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 ดอนงัว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรสุริยันต์  หม่องคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรประพันธ์  จักรเขือน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรสิทธิพงษ์  ดลใจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

 ดอนงัว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรบวรศักดิ

์

 ภูยอด

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรชัชชัย  ชัยปญญา

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรวันชัย  ชัยปญญา

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรชนินทร์กรณ์  พร้อมสมุทร

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรศักดิดา

์

 ประธาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระฤทธิรงค์ ขนฺติธมฺโม บุญแสน

๙/๓/๒๕๓๔ ๕/๔/๒๕๕๕
โนนแดง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระทวิชัย จรณธมฺโม โททำ

๒๐/๐๑/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โนนแดง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระศุภวัฒน์ สุภทฺโท คำสาลี

๑๔/๘/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๓

โนนทอง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระศิวะพร สิรินฺธโร นามบุดดี

๑๕/๑/๒๕๒๙ ๑๘/๔/๒๕๕๘

โนนทอง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรทรงกต  สระแกทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

 บรบือสราราม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ขุนใหญ่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 บรบือสราราม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระวิทยา รกฺขิตฺตาโณ พิมโยธา

๒๐/๐๑/๒๕๓๐ ๒๗/๐๑/๒๕๕๗

บ้านศาลา  

มค ๔๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรคเนศวร  ปดคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

 ปาชัยมงคล  

มค ๔๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรปริญญา  แสงใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

 ปาชัยมงคล  

มค ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระอุดม โชติวํโส สิงห์ทอง

๑๑/๑๐/๒๕๐๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

ปามอดินแดง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระอุดม อุตฺตโม มหาทอง

-/ ๑๐/ ๒๔๙๙
๑๓/๗/๒๕๕๔

หนองทุ่ม  

มค ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระวิทูลย์ จนฺทสาโร ทองพุธ

๒๒/๑๒/๒๕๐๘ ๒๕/๑๐/๒๕๕๖

หนองหว้า  

มค ๔๒๕๙/๐๐๙๒
พระธนันชัย มหาวีโร ชุติเลิศธนานันท์

๑๕/๐๒/๒๕๐๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ทรงศิลา  

มค ๔๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรสุวิจักขณ์  พงษ์พันนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 ปาโคกดินแดง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรนัฐพงษ์  สิทธิจันทร์เสน

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 ปาโคกดินแดง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระฐานเทพทิพย์ านานนฺโท บุตรวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๐๒ ๒๔/๐๒/๒๕๕๖

ปาโพธิเงิน

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระธวัช กตสาโร ทบผา

๐๒/๐๔/๒๕๒๐ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘

ปาโพธิเงิน

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระอุดม มนฺตธโร สุนทร

๐๙/๐๖/๒๕๑๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๕

โพธิทอง

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระภักดี โชติวโร พ่วงทรัพย์

๑๘/๐๖/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองกุง  

มค ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระพิชิต โชติวโร คงยิงหาญ

่

๑๓/๐๓/๒๕๐๔ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

หนองเรือ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระอดุลย์ วราโณ พรานทนงค์

๑๑/๑๑/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

หนองเรือ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระวิชัย ปฺาวโว พรมกุล

๑๒/๘/๒๔๘๘
๗/๘/๒๕๕๖

โคกเพิม

่

 

มค ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระวิชาญ วีรปฺโ ปตตายะสังข์

๒๗/๐๘/๒๕๑๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

นาดูนพัฒนาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระศุภชัย อสุภคุโณ วงศ์สีล้า

๑/๑/๒๔๙๓
๐/๒/๒๕๕๕

ปาจินดาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระสุวรรณ ปสนฺนจิตฺโต แสงทวีป

๒๑/๘/๒๔๘๕ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

สระเกษ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระเกรียงไกร กตวีริโย เพ็ชรใส

๑๘/๘/๒๕๓๔ ๓๐/๗/๒๕๕๕
หนองซำข่าสามัคคี  

มค ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระธนรัตน์ อธิปฺโ บุตรงาม

๐๔/๐๔/๒๕๑๘ ๑๙/๐๑/๒๕๕๖

บ้านหนองฮี  

มค ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระมนูญ มนุโ เรียงคำ

๐๓/๐๖/๒๔๘๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๖

บ้านหนองฮี  

มค ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระมาก กิตฺติาโน จันฑะบาล

๐๓/๐๖/๒๔๘๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๖

บ้านหนองฮี  

มค ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระธวัชชัย สุเมโธ ไอยรา

๑๕/๑๑/๒๕๑๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๖

บ้านหนองฮี  

มค ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระบุญมา ขนฺติโก บุญทศ

๑๖/๑๐/๒๕๐๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๑๑
สามเณรสุทธินันท์  เมฆขุนทด

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๑๒
สามเณรจักรี  บัวพัน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๑๓
สามเณรอาคม  ชารีพร

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๑๔
พระฉลอง ทนฺตจิตโต ทองเพชร

๒๑/๐๖/๒๔๘๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๑๕
พระเอกชิต อนุตฺตโร พิมพ์ศักดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๑๖
พระบุญจันทร์ ปฺาวุโธ ทองไทย

๐๑/๐๒/๒๕๐๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

หนองแก  

มค ๔๒๕๙/๐๑๑๗
พระนัท ปยสีโล ใจแสวง

๐๖/๐๒/๒๕๒๓ ๐๘/๑๑/๒๕๕๖

หนองผือ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๑๘
พระสมิง จรณธมฺโม ขันโพธิน้อย

์

๒๙/๐๔/๒๕๑๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

หัวดงนาค่าย  

มค ๔๒๕๙/๐๑๑๙
สามเณรอนุวัฒน์  ภูคำศักดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรไพรัตน์  เจริญรัมย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๒๕๙/๐๑๒๑
สามเณรจิระศักดิ

์

 ลาชุม

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

 หัวดงนาค่าย  

มค ๔๒๕๙/๐๑๒๒
สามเณรกรรชัย  มูลสาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 ดงเมืองน้อย  

มค ๔๒๕๙/๐๑๒๓
พระสาคร วิสุทโธ บ่าพิมาย

๒/๖/๒๕๐๘ ๑/๒/๒๕๕๖
ดอนกลาง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๒๔
สามเณรศิรพงษ์  ไชยมาคำ

๘/๗/๒๕๔๕
 นกเหาะ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๒๕
สามเณรจตุพล  ธรรมงาม

๕/๕/๒๕๔๕
 นกเหาะ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๒๖
สามเณรพงศกร  เพ็งปาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 นกเหาะ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๒๗
สามเณรรัฐธรรมนูญ  เชือภักดี

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 นกเหาะ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๒๘
สามเณรปฏิภาณ  ปานไธสง

๒/๒/๒๕๔๖
 นกเหาะ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๒๙
พระคำแปลง คมฺภีรปฺโฺ จันพลแสง

๗/๑๐/๒๕๐๘ ๒๐/๗/๒๕๕๖

ยางสีสุราช  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๕๙/๐๑๓๐
สามเณรธวัชชัย  แก่นผา

๑๙/๒/๒๕๔๔

 ยางสีสุราช  

มค ๔๒๕๙/๐๑๓๑
พระเชิดชัย อานลโย ชาภูมี

๒๘/๒/๒๕๒๑

๑/๒/๒๕๕๐
หนองโดน  

มค ๔๒๕๙/๐๑๓๒
พระนันทร์ กนฺตวีโร แท่นทอง

๓/๕/๒๔๙๐ ๑๐/๔/๒๕๕๖

หนองบัวแปะ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๓๓
พระสำราญ อติชาคโร งอยภูธร

๐๖/๑๐/๒๔๙๖ ๒๕/๐๗/๒๕๓๗

กลาง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๓๔
พระลำไพร ขนฺติโก วรรณทอง

๐๓/๐๖/๒๕๐๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๐

กลาง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๓๕
พระวีรวัฒน์ ตปสีโล ประจักษ์แจ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๕

กลาง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๓๖
พระธีระ านทินฺโน พันธ์สุภา

๑๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

กลาง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๓๗
สามเณรพลพล  ชมภูวิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

 กลาง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๓๘
สามเณรวุฒิชัย  เมียน

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

 กลาง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๓๙
สามเณรวันชัย  วิเศษศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

 กลาง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระศราวุธ จิรสุโภ เฮียงเหีย

่

๑๐/๐๒/๒๕๓๑ ๑๔/๐๓/๒๕๕๕

โคกสีใน  

มค ๔๒๕๙/๐๑๔๑
พระสมาน กตปฺุโ ประบุญเรือง

๒๐/๐๒/๒๕๒๔ ๑๗/๐๕/๒๕๕๔

โนนโพธิ

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๑๔๒
พระสมเกียรติ อิทฺธิเตโช สมวงษ์

๐๗/๐๑/๒๕๑๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

บ้านโนน  

มค ๔๒๕๙/๐๑๔๓
พระฉัตรทอง สุธมฺโม นามจุมจัง

๒๙/๐๓/๒๕๐๖ ๑๐/๐๒/๒๕๕๕

โพธาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๔๔
พระประดิษ สีลธมฺโม ดินจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๐๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

เวฬุวาศรี  

มค ๔๒๕๙/๐๑๔๕
พระฉัตรชัย กตธมฺโม มะธิปไข

๑๐/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๓

แวงชัยวนาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๔๖
พระครูปลัดสุพันธ์ สุภทฺโท บัวผัด

๒๙/๖/๒๕๒๗ ๑๗/๖/๒๕๕๓

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๒๕๙/๐๑๔๗
พระสมุห์วีระพงศ์ ถาวโร ปองเกรียงไกร

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๒๕๙/๐๑๔๘
พระทองพูน สุทฺธาโส เรือ่งศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๐๕
๑๗/๕/๒๕๕๓

โคกลี

่

 

มค ๔๒๕๙/๐๑๔๙
พระสุวรรณ ติกฺขวีโร ชินบุตร

๑๗/๑/๒๕๓๐
๔/๓/๒๕๕๘

หนองคลอง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๕๐
พระสุพล สุธีโร ภูศรีโสม

๑๙/๖/๒๕๑๙
๑/๕/๒๕๕๙

หนองคลอง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๕๑
พระสุพนธ์ กนฺตวีโร ศรีสงคราม

๕/๖/๒๕๐๔ ๓/๕/๒๕๕๘
หนองแวง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๕๒
พระเหมือน อกิฺจโน ทองคำ

๑/๒/๒๔๙๘ ๒/๗/๒๕๕๘
หนองแวง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๕๓
พระพัน ติสฺสโร ภิรมจิตร

๑๐/๒/๒๔๙๓
๒๐/๓/๒๕๔๐

หนองแสง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๕๔
พระสมเวช สิริวณฺโณ เดชกวินเลิศ

๑๐/๙/๒๔๙๐ ๒๐/๓/๒๕๕๗

หนองแสง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๕๕
พระสุริยา อภินนฺโท ชาสมบัติ

๑๙/๙/๒๕๒๖ ๓๑/๓/๒๕๕๘

หัวช้าง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๕๖
สามเณรภูวนัย  สีขันตี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 กลางโกสุม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๕๗
พระดร สุเมโธ แสนแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๑๘
๒๔/๖/๒๕๕๗

จันทราราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๕๘
พระสมพงษ์ คุณากโร สุระพันธ์

๒/๖/๒๕๑๑
๑๑/๑๐/๒๕๕๗

จันทอุทัย  

มค ๔๒๕๙/๐๑๕๙
พระระพิน ยโสธโร ศรีวังพล

๑๐/๖/๒๕๑๖ ๒๒/๒/๒๕๕๘

ชัยประสิทธิ

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๑๖๐
พระคะนองศักดิ

์

กิตติสาโร แสนยศ

๑๓/๑๑/๒๕๒๑
๒๓/๒/๒๕๕๘

ชัยสุทธิ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๖๑
พระอนุวัฒน์ อภโย ยอดศิริ

๘/๗/๒๕๒๓ ๙/๗/๒๕๕๔
ดอนตูม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๖๒
พระจิรวิทย์ ขนฺติมโน ยอดศิริ

๔/๘/๒๕๒๓ ๗/๗/๒๕๕๕
ดอนตูม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๖๓
พระสำเริง จารุธมฺโม ขัติยะ

๕/๗/๒๕๑๐
๑๘/๗/๒๕๕๖

ทองรัตนาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๖๔
พระบุญเหลือ ถาวโร กุณาแก้ว

๙/๙/๒๕๐๙ ๗/๗/๒๕๔๒
เทพประดิษฐ์  
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มค ๔๒๕๙/๐๑๖๕
พระราชัย ชยธมฺโม ชัยมีสุข

๗/๑/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โนนพยอม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๖๖
พระรสสุคนธ์ านธมฺโม สาคุณ

๑๕/๘/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๕๘

บ้านเขวา  

มค ๔๒๕๙/๐๑๖๗
พระแก้ว อนาลโย คิดมา

๖/๑/๒๔๙๕ ๑๑/๗/๒๕๕๘

บ้านทัน  

มค ๔๒๕๙/๐๑๖๘
พระบุญศรี ตปสีโล บัวสีกา

๑๓/๕/๒๕๑๐ ๒๗/๓/๒๕๕๘

บ้านเลิงใต้  

มค ๔๒๕๙/๐๑๖๙
พระสากล เขมโก ถาโคตรจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๐๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรีธาราม

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระสุเมธี านิสฺสโร คำเบ้า

๑๗/๗/๒๕๑๑
๑/๖/๒๕๕๖

โพธิเหนือ

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๑๗๑
พระพีระ คุณาทโร สีพิมพ์สอ

๑๒/๔/๒๕๑๔
๘/๓/๒๕๕๖

มงคลชัยศรี  

มค ๔๒๕๙/๐๑๗๒
พระไพบูลย์ ปยธมฺโม แก่นจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๒๖
๑๓/๒/๒๕๕๗

วังขอนจิก  

มค ๔๒๕๙/๐๑๗๓
พระหนูไกร ทีปงฺกโร อันชำนิ

๑๗/๑๐/๒๕๑๓

๒/๕/๒๕๕๘
วังขอนจิก  

มค ๔๒๕๙/๐๑๗๔
พระทองเดช โชติโก สังอุตตัง

๖/๘/๒๕๐๐
๑๘/๑๑/๒๕๔๙

ศรีชุมพร  

มค ๔๒๕๙/๐๑๗๕
พระอัมพร ิตธมฺโม สิงหเทพ

๒๓/๐๖/๒๕๒๓ ๐๓/๑๐/๒๕๕๗

สระแก้ว  

มค ๔๒๕๙/๐๑๗๖
พระหนูเคลือบ ิตสีโล คำศักดิ

์

๑๘/๔/๒๔๘๘
๙/๑/๒๕๕๕

สระทอง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๗๗
พระถาวร ขนฺติโก ศิริขันธ์

๑๗/๒/๒๕๒๓ ๑๖/๒/๒๕๕๖

สระทอง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๗๘
พระจีระวัฒน์ ธีรธมฺโม ดรกางสี

๙/๕/๒๕๓๐
๑๓/๗/๒๕๕๖

สระทอง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๗๙
พระวิรัช สุธมฺโม ปสชา

๒๐/๑๑/๒๕๑๓ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

สว่างสามัคคีธรรม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๘๐
พระอธิวัฒน์ อชิโต โททุโย

๐๓/๐๙/๒๕๓๒ ๑๓/๐๒/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

มค ๔๒๕๙/๐๑๘๑
พระธนพล ฉนฺทกโร กิจไพศาล

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๓/๐๒/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

มค ๔๒๕๙/๐๑๘๒
พระเมธีวัฒน์ กนฺตธมฺโม ศรีพรมมา

๑/๗/๒๕๓๔
๑๓/๐๒/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

มค ๔๒๕๙/๐๑๘๓
พระสงคราม กตปุณโ ศิริสุวรรณ์

๒๖/๘/๒๕๑๗ ๒๓/๗/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๑๘๔
พระอมรเทพ ยโสธโร ศรีประวงศ์

๗/๑๐/๒๕๐๒
๒/๖/๒๕๕๘

สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๑๘๕
พระบุญเถิง ชาคโร สีหาจ่อง

๒๐/๘/๒๕๐๐
๕/๗/๒๕๕๗

แสงสุวรรณ  

มค ๔๒๕๙/๐๑๘๖
พระวรพงษ์ ขนฺติมโน ดวงมาตร

๗/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๔/๒๕๕๘

หนองบอน  

มค ๔๒๕๙/๐๑๘๗
พระณัฐพงศ์ านุตตโร วาทโยธา

๓๐/๖/๒๕๓๖ ๓๐/๔/๒๕๕๘

หนองบอน  

มค ๔๒๕๙/๐๑๘๘
พระคีรีบุน ปสนฺโน อรัญรุธ

๒๕/๑๐/๒๕๑๖
๑๑/๓/๒๕๕๘

จันทราวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๑๘๙
พระสุนทร เขมิโย สารเหล่าโพธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๐๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๓

ชัยศรี  

มค ๔๒๕๙/๐๑๙๐
พระทอม อินฺทวณฺโณ บุญโต

๐๔/๐๙/๒๕๒๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๒

ประทุมทอง  

มค ๔๒๕๙/๐๑๙๑
พระจำลอง อนุตฺตโร มงคุณคำซาว

๓๐/๖/๒๕๑๘
๒/๒/๒๕๕๕

โพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๑๙๒
พระนภา ปภาโส วงษา

๐๗/๐๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๕

ศรีอินทราวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๑๙๓
พระเรืองวิทย์ าณธโร เสริฐศรี

๒๑/๐๓/๒๕๓๔ ๐๒/๐๓/๒๕๕๕

ศรีอินทราวาส  

มค ๔๒๕๙/๐๑๙๔
พระอินทร์ สุภทฺโท ดอนเสือ

๒๗/๐๕/๒๔๙๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

สว่างจอมศรี  

มค ๔๒๕๙/๐๑๙๕
พระพินิจนัย เตชธมฺโม สืบกินนร

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

กลางเชียงยืน  

มค ๔๒๕๙/๐๑๙๖
สามเณรเกษมศรี  ปกชัยภูมิ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 จันทร์ประสิทธิ

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๑๙๗
พระธนพล กนฺตสีโล ศิริโชค

๐๗/๐๘/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

เชียงยืน  

มค ๔๒๕๙/๐๑๙๘
สามเณรพีระพัฒน์  ทองบัลลังก์

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

 เชียงยืน  

มค ๔๒๕๙/๐๑๙๙
สามเณรปณชาติ  เทียทไธสง

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

 เชียงยืน  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๕๙/๐๒๐๐
สามเณรพชรพล  สวัสดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

 เชียงยืน  

มค ๔๒๕๙/๐๒๐๑
พระภานุวัฒน์ วิจิตฺตธมฺโม พิมโสดา

๑๔/๑๒/๒๕๐๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

ปพพานิสสัย  

มค ๔๒๕๙/๐๒๐๒
พระประเสริฐ ปฺาวโร โพธิสม

์

๓๐/๐๖/๒๕๑๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

พุทธประดิษฐ์  

มค ๔๒๕๙/๐๒๐๓
พระกาย สิริวณฺโณ ตรีศาสตร์

๑๗/๐๙/๒๔๘๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๒๐๔
พระวีรศักดิ

์

สิริปฺโ บรรดิษ

๐๑/๐๕/๒๕๓๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

โพธิสามต้น

์

 

มค ๔๒๕๙/๐๒๐๕
พระสำราญ สุนธโร สุนทรสนิท

๓๐/๐๔/๒๔๙๑ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๐๖
พระจรูญ อธิจิตฺโต ภูเต้าทอง

๐๑/๐๘/๒๕๑๙ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๐๗
พระณรงค์เดช มหาปฺโ ระวิโรจน์

๑๘/๐๓/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๗

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๐๘
พระบุญธรรม จารุธมฺโม โพธิน้อย

์

๒๔/๐๓/๒๕๑๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๐๙
พระสมหมาย ิตวงฺโส ศรีพลเมือง

๐๕/๐๑/๒๕๐๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๑๐
พระสฤษดิ

์

ปยสีโล ประจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๑๑
พระวิชิต ิตธมฺโม โพธิหล้า

์

๑๕/๐๖/๒๕๑๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๑๒
พระอดิศักดิ

์

สิริคุตฺโต แสนดี

๒๔/๐๘/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์สังคม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๑๓
พระราวี จารุวณฺโณ เหล่าสีคู

๑๑/๑๐/๒๕๑๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วิไลธรรมาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๑๔
พระสมศรี จนฺทสโร แสงพระตา

๑๙/๐๕/๒๕๑๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๑๕
พระบุญจันทร์ กนฺตวีโร ด่านขุนทด

๒๒/๐๔/๒๔๙๘ ๐๓/๐๘/๒๕๕๘

ศรีสุทธาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๑๖
สามเณรอนุรักษ์  สิงห์คำปอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 สว่างวิจารณ์  

มค ๔๒๕๙/๐๒๑๗
พระคะนอง ขนฺติโก สายบุตร

๐๑/๐๓/๒๕๐๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๓

สิทธาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๑๘
พระประสิทธิ

์

อริโย อุปนันท์

๐๖/๐๒/๒๕๒๐ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

สิทธาราม  

มค ๔๒๕๙/๐๒๑๙
สามเณรนันทวัฒน์  ไชยดวงสี

๒๖/๐๗/๒๕๔๐

 สุวรรณรังษี  

มค ๔๒๕๙/๐๒๒๐
พระคำตัน สีลสํวโร ชามนตรี

๑๒/๑๐/๒๔๙๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๕

หนองสระพัง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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