
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๕๔๔ รูป ขาดสอบ ๒๑๕ รูป คงสอบ ๓๒๙ รูป สอบได้ ๑๘๐ รูป สอบตก ๑๔๙ รูป (๕๔.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรสิทธิโชค  โสภานะ

๔/๑๐/๒๕๔๕

 ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรณัฐพล  บุญศรี

๒๓/๙/๒๕๔๕

 ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรรัตนพล  ศรีคูณชัย

๓๑/๑/๒๕๔๗

 ขุนพรหมดำริ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๐๔
พระสมจิตร สตฺติธโน เสนาวัน

๓/๘/๒๔๙๙ ๑๐/๔/๒๕๕๔

เจริญผล  

มค ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระสันติสุข ติสฺสโร ศิรภักดิ

์

๒๗/๘/๒๕๓๑
๘/๖/๒๕๕๗

เจริญผล  

มค ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระอนันต์ สุภทฺโท เสนไสย

๒๔/๕/๒๕๐๖ ๑๙/๖/๒๕๕๘

เจริญผล  

มค ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระพนมพร กลฺยาณธมฺโม จันทะจิต

๑๒/๑๑/๒๕๑๒

๔/๕/๒๕๕๙
ใต้แวงน่าง  

มค ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระวิทูรย์ าณวีโร นาทองบ่อ

๒๔/๑๑/๒๕๒๔
๒๖/๔/๒๕๕๘

ท่างาม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระมณเทียร มหาปฺโ ทบแป

๑๒/๘/๒๕๓๖
๒/๘/๒๕๕๘

ท่าสองคอน  

มค ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระเกรียงศักดิ

์

ปฺาวชิโร โททำ
๘/๗/๒๕๓๖ ๕/๑๑/๒๕๕๘

ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระณัฐวัช าณวีโร ไชยชาติ

๑๑/๙/๒๕๓๘
๒/๘/๒๕๕๙

ท่าสำราญธรรม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระน้อย านวุฑฺโฒ หงษ์วิชัย

๑/๑/๒๕๒๑ ๓/๕/๒๕๕๗
ท่าเสมา  

มค ๔๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรทัตพงษ์  สว่างวงศ์

๖/๖/๒๕๔๓
 นาควิชัย  

มค ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระสำลี จนฺทวณฺโณ นามรัง

๓/๑๒/๒๔๙๖
๔/๕/๒๕๔๕

โนนเดือ

่

 

มค ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระจารุวัฒน์ วิสุทฺธิาโน ปานไธสง

๒๑/๓/๒๕๓๓
๔/๗/๒๕๕๘

โนนแต้  

มค ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระประสิทธิ

์

จนฺทปฺโ อ่อนสี

๓๑/๑๐/๒๕๑๐
๑๒/๔/๒๕๕๙

บูรพาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรธนพล  ศรีมุงคุณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

 บูรพาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรพิพัตพนธ์  ชูรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 บูรพาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธนดล  แก้วงาม

๓/๙/๒๕๔๕
 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรธนภัทร  พัดทะอำพัน

๗/๒/๒๕๔๕
 ปจฉิมทัศน์  

มค ๔๒๖๐/๐๐๒๑
พระพรชิต ปฺาวโร ภูสีน้า

๑๘/๖/๒๕๑๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิศรีบ้านลาด

์

 

มค ๔๒๖๐/๐๐๒๒
พระนิรันดร กลฺยาณธมฺโม อุตราช

๑๔/๙/๒๕๒๑ ๒๒/๒/๒๕๕๘

โพธิสระแก้ว

์

 

มค ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระวีรพงษ์ ปฺาธโร ครองสี

๒/๒/๒๕๓๕ ๘/๒/๒๕๕๙
มหาชัย  

มค ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 บุญพรหม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 มหาชัย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรวิบูรณ์  ทิมแก้ว

๑/๓/๒๕๔๖
 มหาชัย  

มค ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระอุดมศักดิ

์

อคฺคปฺโ นาคำ
๒/๙/๒๕๓๒ ๖/๑๑/๒๕๕๙

เม่นใหญ่  

มค ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระสมยงค์ สมจิตโต ศรี.บริบูรณ์

๖/๑๒/๒๕๑๑ ๒๒/๗/๒๕๕๘

ศรีเวฬุวัน  

มค ๔๒๖๐/๐๐๒๘
พระชัยยา ทีปธมโม มะเลิศ

๑๖/๑๐/๒๕๑๘
๒๖/๗/๒๕๕๘

ศรีเวฬุวัน  

มค ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระบุญกอง ฌาณวโร โคตรนายูง

๑๔/๐๕/๒๕๐๒ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

ศรีสวัสดิ

์

 

มค ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระปรมัตถ์ ปริปฺุโณ ชืนมณี

่

๑/๗/๒๕๒๙ ๒๒/๒/๒๕๕๘

สามัคคี  

มค ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระวัชระ เตชธมฺโม ภูเรียนคู่

๓/๒/๒๕๓๓ ๒๙/๕/๒๕๕๘

สามัคคี  

มค ๔๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรอนุรักษ์  พิลาแดง

๑๐/๕/๒๕๔๒

 สามัคคี  

มค ๔๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรสรวิศ  ทาสร้าง

๒/๗/๒๕๔๓
 สามัคคี  

มค ๔๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรยุทธนา  ประเมินชัย

๕/๙/๒๕๕๓
 สามัคคี  

มค ๔๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธีรภัทร์  สุขตน

๒๑/๗/๒๕๔๓

 สามัคคี  

มค ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระธนศักดิ

์

ธนปาโล แก้วกัลยา

๑๑/๑๒/๒๕๐๐
๑๙/๗/๒๕๕๙

เหนือแวงน่าง  

มค ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระสริต กิตฺติปฺโ ทับสุขวิวัฒน-กุล

๒๐/๑๐/๒๕๑๒
๑๐/๘/๒๕๕๕

อุทัยทิศ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระศุภษร วิปุโล บุญพันธ์

๒๖/๓/๒๕๒๕
๒/๔/๒๕๕๙

อุทัยทิศ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรแสนไกร  จันทร์ปอง

๑๙/๗/๒๕๔๕

 อุทัยทิศ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระธีระ ธีรปฺโ ประทุมพันธ์

๑๓/๙/๒๕๐๘ ๒๔/๒/๒๕๕๙

จันทร์ประดิษฐ์  

มค ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรปรเมศ  ภูครองทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

 ปทุมวนาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรชัชวาล  เสงียมจิต

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 ปทุมวนาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรภาคภูมิ  เอียมศรี

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 ปทุมวนาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรพงศกร  ใหญ่สาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 ปทุมวนาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๔๕
พระสมบูรณ์ ปภสฺสโร ชินสอน

๖/๕/๒๔๘๐ ๕/๗/๒๕๕๗
โพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๒๖๐/๐๐๔๖
พระราชันต์ ฉนฺทสุโภ ดอนโคตรจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๒๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

มค ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระธานินทร์ อนฺตทโร แก้วมณี

๑๓/๑๒/๒๕๒๓
๑๔/๓/๒๕๔๗

ศรีสุข  

มค ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระภมร จนฺทสโร ดอนบุรมย์

๑๔/๑๑/๒๕๓๒

๙/๕/๒๕๕๘
สระทองบ้านทัน  

มค ๔๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรอนุรักษ์  โซ่เมืองแซะ

๒๔/๙/๒๕๔๒

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรบุริศร์  นามตาแสง

๔/๒/๒๕๔๓
 สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรรัชวิทย์  พละลี

๑๖/๔/๒๕๔๓

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรอนุชิต  หัดโนนตุ่น

๑๔/๗/๒๕๔๕

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรณัฐวุฒิ  กุซัว

๒๔/๙/๒๕๔๕

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรอนวัช  ธรรมจันทร์

๑๗/๗/๒๕๔๖

 สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรพศกร  ทะโพธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรศุภชัย  โพธิละเดา

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรพีรพัฒน์  ปรุงจิตร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 ดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระวิศรุต วิโรจโน เอียงประโคน

้

๐๘/๑๐/๒๕๓๑ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

โนนสำราญสถิตย์  

มค ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระคเณศ อนนฺตปฺุโ อนันต์ประกฤติ

๐๔/๐๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

โนนสำราญสถิตย์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระวัชราวุธ อานนฺโท ศรีบุญราชฎ์ร

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดราชพฤกษ์สิงขร  

มค ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระอาทิตย์ อานนฺโท ศรีบุญเรือง

๒๐/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

หัวขัว  

มค ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระวีรศักดิ

์

ยโสธโร มาอ้น

๑๘/๐๔/๒๕๒๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

หัวนาคำ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระสันติสุข ธมฺมวโร ทับทิมไสย

๐๗/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

แก่นเท่า  

มค ๔๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรอธิพล  นามมุงคุณ

๔/๑๑/๒๕๔๕

 ดอนงัว  

มค ๔๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรมานพ  สืบมา

๘/๗/๒๕๔๕
 ดอนงัว  

มค ๔๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรยุทธสิทธิ

์

 อาษาภา
๒/๑/๒๕๔๖

 ดอนงัว  

มค ๔๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรธนากร  แพนดี

๘/๘/๒๕๔๖
 ดอนงัว  

มค ๔๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรจักรพงษ์  ทวดอาจ

๔/๒/๒๕๔๖
 ดอนงัว  

มค ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระวิสิทธิ

์

ทีปธมฺโม เทียบปด

๑๒/๑/๒๕๒๒ ๑๒/๗/๒๕๕๕

โนนแดง  

มค ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระณฐกร กนฺตธมฺโม ภูมิภักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗

บรบือสราราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรสหัสวรรษ  โมกศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 บรบือสราราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรอนุชาติ  สาสิม

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

 วรินทราวาส  

มค ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระศราวุธ กตคุโณ ศรีจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๒๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๔

หนองสิมใหญ่  

มค ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระบุญเหลือ อินฺทปฺโ จันโท

๘/๑/๒๔๙๙
๓๐/๑๒/๒๕๕๕

อัมพวัน  

มค ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระเชิดเกียรติ ปภากโร ประสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๓๕
๑๘/๔/๒๕๕๗

วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระเสถียร ธีรธมฺโม สันทัด

๒/๙/๒๕๒๔ ๖/๗/๒๕๕๗
วัดกุดรังสุทธาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระใจ สุภทฺโท จันทาคึมบง

๑/๑/๒๔๘๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดคึมบง  

มค ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระชาย ปภสฺสโร ไชยโคตร

๑๐/๑๐/๒๕๑๗
๑๐/๓/๒๕๕๗

วัดดอนกลอย  

มค ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระศราวุธ วราโณ ปริวันตา

๒๗/๙/๒๕๓๒
๗/๑/๒๕๕๙

วัดทักษิณาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระสมทรง ธมฺมทีโป วาปโส

๑/๑/๒๔๙๖ ๑/๔/๒๕๕๙
วัดทักษิณาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระวิเชียร ปสุโต ประทุมตรี

๒๖/๔/๒๕๑๒
๑/๔/๒๕๕๙

วัดทักษิณาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระศริตวรรธน์ จนฺทโร

เคนกานต์กว้างกุล ๐/๐/๒๕๓๔ ๐/๐/๒๕๕๙ วัดบ้านโพนทราย  

มค ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระสิทธิชาติ ถิรธมฺโม ทวยลี

๒๕/๐๔/๒๕๓๑
๒๖/๓/๒๕๕๘

วัดบ้านวังหิน  

มค ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระประดิษฐ์ อนาลโย เยาวราช

๗/๔/๒๕๑๕ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดประชานิมิต  

มค ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระทศพล มหามงฺคโล สีทาสร้อย

๑/๒/๒๕๓๓ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดประชานิมิต  

มค ๔๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรนิรุจน์  สุวรรณธร

๒๐/๘/๒๕๔๕

 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรธนพล  ใคร่ครวญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระชูศักดิ

์

ธมฺมทีโป หนุ่มตัง
๑/๑/๒๕๐๙

๑๖/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระภานุพันธ์ ยตินฺธโร หานะพันธ์

๙/๖/๒๕๓๖ ๔/๒/๒๕๕๘
วัดหนองบัวแดง  

มค ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระบุญช่วย ชยธมฺโม ไกรรอด

๒๘/๕/๒๕๐๕ ๒๕/๗/๒๕๕๐

วัดหนองเรือ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระสมดี อาภาธโร วาปถา

๑๖/๑/๒๔๙๑ ๑๖/๗/๒๕๕๘

วัดหนองเรือ  

มค ๔๒๖๐/๐๐๙๒
พระบรรจง เมธิโก เกตุมา

๑/๑๑/๒๔๙๙ ๑๑/๑/๒๕๕๓

วัดหนองเลา  

มค ๔๒๖๐/๐๐๙๓
พระจักรพงษ์ อภิปฺุโ พันธ์อัว

้

๒๕/๐๓/๒๕๓๑
๒๖/๒/๒๕๕๙

วัดหนองเลา  

มค ๔๒๖๐/๐๐๙๔
พระธีรเดช ธีรปฺโ ทองดวง

๖/๒/๒๕๓๓ ๖/๕/๒๕๕๙
วัดหนองเลา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๖๐/๐๐๙๕
พระบุญมา อุปสโม ทาชาติ

๔/๔/๒๔๙๘ ๒๔/๕/๒๕๕๘

ดาวประดิษฐ์  

มค ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระนิวัฒน์ พนฺธมุตฺโต วิญญาญะโก

๑๒/๕/๒๕๒๒ ๔/๑๒/๒๕๔๘

ผลิวัน  

มค ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระติง

่

านุตฺตโร โพธิวัง

๐๔/๐๔/๒๔๘๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดสระศิลา  

มค ๔๒๖๐/๐๐๙๘
พระเกรียงศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม เกียมแสนเมือง

้

๘/๘/๒๕๓๑ ๒๐/๔/๒๕๕๙

วัดสระศิลา  

มค ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระชาญวิทย์ โชติธมฺโม การิโก

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดสระศิลา  

มค ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระจันที สิริปฺโ บุบผามาลัย

๑๖/๐๓/๒๔๘๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดหนองซำข่าสามัคคี

 

มค ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรพงษ์ศิริ  สุขากาศ

๑/๑/๒๕๔๑
 สระเกษ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระสุทิน สุจิตฺโต เชิดชาย

๒๐/๐๘/๒๕๐๓ ๐๖/๐๓/๒๕๕๕

หนองบัวน้อย  

มค ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระบุญสวน จารุธมฺโม ปนะสา

๒๗/๐๗/๒๔๙๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

หนองบัวน้อย  

มค ๔๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรสราวุธ  แสงประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

 ทองนพคุณ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรบัณฑิต  ทองบอล

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

 พยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระสุวิช สุวิโร ไชยเทพา

๑๖/๔/๒๕๓๙

๓/๕/๒๕๖๐
รัตนมานิตย์  

มค ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระจักรกฤษ ปฺาธโร ลามัญ

๑๖/๔/๒๕๓๕ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

โสมนัส  

มค ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระอานัตพงษ์ อริโย รินทะ

๑๖/๔/๒๕๓๘
๓/๕/๒๕๕๙

หนองแก  

มค ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระวัฒนา ยสวฑฺฒโณ ชาฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๓๓
๒๑/๖/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

มค ๔๒๖๐/๐๑๑๐
พระบุญสวน ขนฺติธมฺโม เคนพันข้อ

๑๐/๗/๒๕๐๔
๖/๖/๒๕๕๘

ดงเมืองน้อย  

มค ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระคำมี คนฺธวโร พลสงคราม

๑/๒/๒๔๙๖ ๑/๙/๒๕๕๒
ดอนกลาง  

มค ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระทองอินทร์ ถิรธมฺโม สุรินทราช

๓๑/๕/๒๔๘๔ ๒๕/๕/๒๕๕๘

ดอนกลาง  

มค ๔๒๖๐/๐๑๑๓
พระสงวน วุฑฺฒิโก แก้วคำ

๓/๖/๒๔๘๔ ๓๑/๕/๒๕๕๘

นกเหาะ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระศรีไพร สิริสาโร ปะถานะ

๔/๖/๒๕๑๒
๒๒/๑๑/๒๕๕๘

นกเหาะ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรสัมฤทธิ

์

 ไชยมาคำ

๒๓/๒/๒๕๔๔

 นกเหาะ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรศราวุฒิ  กล้าหาญ

๑๖/๖/๒๕๔๖

 นกเหาะ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระวัฒนชาติ สุวฑฺฒโน เดชมนตรี

๓/๔/๒๕๑๒ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ยางสีสุราช  

มค ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระอาคม อคฺคธมฺโม ปุริตาเน

๑๓/๖/๒๕๑๗ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ยางสีสุราช  

มค ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระสุขสัน านวีโร บรรเทา

๓๐/๗/๒๕๒๙ ๑๒/๔/๒๕๕๒

หนองโดน  

มค ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระศรชัย สารธมฺโม ฝอยทอง

๑๐/๑/๒๕๒๐ ๑๖/๑/๒๕๕๘

หนองหน่อง  

มค ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระฉลาด ปฺาวชิโร สอนพลงาม

๑๘/๔/๒๕๑๗ ๑๗/๓/๒๕๕๖

เหล่าหมากคำ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระรณชัย ปภสฺสรจิตฺโต ไปปา

๖/๔/๒๕๓๔ ๙/๔/๒๕๕๘
กลาง  

มค ๔๒๖๐/๐๑๒๓
สามเณรวุฒิชัย  วงษ์พันธรรม

๖/๑๑/๒๕๔๒

 กลาง  

มค ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระสุธรรม สุธมฺโม ศรีไชย

๑๗/๑๑/๒๕๐๐

๒/๑/๒๕๕๗
กู่สนาม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระภูพาน านโย ปะมาคะเต

๓/๔/๒๕๑๒ ๑๐/๑/๒๕๕๘

ทองหลาง  

มค ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระโพธิ

์

ถาวโร ชาวแขก
๗/๖/๒๔๙๖ ๒๖/๒/๒๕๕๘

ทองหลาง  

มค ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระชาญณรงค์ อานนฺโท สุริยะ

๕/๕/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๖๐

ธาตุโพธิทอง

์

 

มค ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระบวร วิสุทฺโธ จำไปรัตน์

๑๔/๒/๒๔๙๒ ๑๘/๓/๒๕๕๔

โนนงิว

้

 

มค ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระสุวพิชญ์ ปฺาธโร ปดโต

๑/๑๒/๒๕๓๗
๖/๕/๒๕๕๙

ประดู่ทรงธรรม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๔ / ๖

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระบุญเลิศ ปฺุาคโม จิตตแสง

๔/๑/๒๔๙๙ ๒๒/๗/๒๕๕๘

ศาลา  

มค ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระวุฒิไกร ปฺาวโร มะธิปไข

๑๙/๐๕/๒๕๒๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระไพรวัลย์ อคฺควํโส นามวงษ์

๓๐/๙/๒๕๒๕
๒/๑/๒๕๕๙

วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระพชร กิตฺติภทฺโท เสนานันท์

๓/๕/๒๕๑๔ ๑๖/๓/๒๕๕๗

วัดโนนสะอาด  

มค ๔๒๖๐/๐๑๓๔
พระอำนวย มนาโป มูลกวนบ้าน

๕/๑๐/๒๕๑๑
๓/๑/๒๕๕๘

วัดปาวรกิจโสภณ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระนภดล ฉนฺทสุโภ พันมาต

๔/๙/๒๕๒๗ ๒/๗/๒๕๔๖
ศรีอรุณ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระบุญชู กนฺตาโณ พลอาจ

๑/๔/๒๔๘๓ ๑/๕/๒๕๕๓
ศรีอรุณ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระประมง ปภากโร ราชนา

๐๑/๐๕/๒๕๐๕
๘/๑๑/๒๕๕๖

ศรีอรุณ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระวุฒิชัย ปภาโส ทองน้อย

๑๖/๕/๒๕๑๗ ๑๒/๒/๒๕๕๙

ศรีอรุณ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๓๙
พระไสว สุขิโต กันพล

๒๑/๓/๒๔๙๐ ๑๙/๗/๒๕๕๙

หนองแหน  

มค ๔๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรจักรภัทร  โยเหลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 กลางโกสุม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระพุด อธิปฺโ สีลาโคตร

๑๔/๘/๒๔๙๑ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

เก่าบ้านโพนงาม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระจำเริญ อมโร ศรีโมรส

๒/๕/๒๔๙๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

คุยโพธิ

์

 

มค ๔๒๖๐/๐๑๔๓
พระอนุ ผาสุกธมฺโม ชาสมบัติ

๒๐/๖/๒๕๐๐
๒/๗/๒๕๕๔

จันทราราม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระสมาน จารุธมฺโม ศรีพวงมาลัย

๑๐/๑๐/๒๕๐๔
๑๙/๑/๒๕๕๙

ชัยสุทธิ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๔๕
พระลัด ปาวโร แก้วพินิจ

๑/๗/๒๕๑๕ ๕/๖/๒๕๕๔
ตาลเรือง  

มค ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระดิเรกฤทธิชัย ทิฏธมฺโม วงศ์แก้ว

๑๒/๘/๒๕๓๘ ๒๑/๗/๒๕๕๙

ใต้โกสุม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรธนากร  พรรคมาตย์

๑๓/๙/๒๕๔๔

 ใต้โกสุม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระวิมาย พนฺธมตฺโต เรืองเดช

๒๗/๒/๒๕๑๘ ๒๓/๗/๒๕๕๘

โนนสูง  

มค ๔๒๖๐/๐๑๔๙
พระวิเชียร สมฺปุณโณ บุญมา

๙/๖/๒๕๐๘
๒๔/๑๒/๒๕๕๗

บ้านเลิงใต้  

มค ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระจงดี ยติโก พลอยกัณหา

๑๔/๑/๒๕๑๔ ๒๗/๓/๒๕๕๘

บ้านเลิงใต้  

มค ๔๒๖๐/๐๑๕๑
พระอานนท์ อานนฺโท วงแสน

๑/๗/๒๕๔๐ ๖/๓/๒๕๖๐
บ้านเลิงใต้  

มค ๔๒๖๐/๐๑๕๒
พระมนต์ชัย กนฺตธมฺโม ทนคำ

๒๘/๒/๒๕๓๗

๖/๕/๒๕๖๐
ปาชยวัน  

มค ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระอดุลย์ศักดิ

์

ธมฺมปาโล นาชัย

๑๘/๕/๒๕๓๐ ๑๙/๘/๒๕๕๖

ปาสารธรรม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระสมคิด สนฺตมโน สวนสนาม

๕/๔/๒๕๑๕ ๑๖/๕/๒๕๖๐

เลิงบัว  

มค ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระสมศักดิ

์

ถิรธมฺโม สายสกุล

๒๕/๑/๒๕๑๒ ๓๐/๔/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

มค ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระสุริยา อภิชาโต สารบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๑๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพร  

มค ๔๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรปตตานี  อินทะมโน

๑๗/๗/๒๕๔๒

 สว่างอารมณ์  

มค ๔๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรธณพล  สีอินทร์มน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 สว่างอารมณ์  

มค ๔๒๖๐/๐๑๕๙
พระประจันทร์ คุณสาโร ขุ่ยคำมี

๑๙/๒/๒๕๐๕
๒/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๖๐
พระอนุชา อคฺคธมฺโม มาลัย

๒๔/๓/๒๕๒๗ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระวิทิต อาจาโร จันทชา

๑๔/๑๒/๒๕๑๒

๑๐/๗/๒๕๖๐

สุวรรณาวาส  

มค ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระหลาว ิตธมฺโม ศรีนามเพ็ง

๒๐/๙/๒๕๐๔ ๙/๑๑/๒๕๔๓

ใหม่หนองเหนือ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระสยาม เตชธมฺโม ทำทรัพย์

๖/๒/๒๕๒๕ ๑/๑๑/๒๕๕๘

อรัญญิการาม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระวีรพล กตปุโ ดวงก้อม

๑๕/๒/๒๕๒๘ ๓๐/๓/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระไพรัช ธมฺมวโร สอนคุณแก้ว

๙/๑/๒๕๒๗
๔/๗/๒๕๖๐

อรัญญิการาม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระนิรุจ ถาวโร สุทธิธานสมบัติ

๒๕/๑๒/๒๕๑๑
๑๖/๓/๒๕๕๖

อัมพวนาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระสุริยะ จานุธมฺโม โพธิสุการ

์

๒๒/๕/๒๕๑๘ ๒๗/๕/๒๕๕๘

อัมพวนาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระมานิตย์ สิริภทฺโท จันทะแสง

๑๑/๙/๒๕๑๕ ๑๓/๘/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

มค ๔๒๖๐/๐๑๖๙
พระธวัชชัย ิตาโณ มุงคุณคำชาว

๒๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดธรรมรังษี  

มค ๔๒๖๐/๐๑๗๐
พระดนัย ธมฺมโชโต คำนนท์

๐๕/๐๙/๒๕๓๗
๒๕/๗/๒๕๕๘

กลางเชียงยืน  

มค ๔๒๖๐/๐๑๗๑
พระสุพล ตปสีโล โพธิตะริยะ

๐๘/๐๔/๒๕๑๑ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

กลางเชียงยืน  

มค ๔๒๖๐/๐๑๗๒
พระยงยุทธ ยโสธโร เชือนคำแสน

่

๐๕/๐๔/๒๔๙๙
๑๔/๖/๒๕๔๘

ปาทัพม้า  

มค ๔๒๖๐/๐๑๗๓
พระไพรบูลย์ ปภสฺสฺโร เหล่าภักดี

๒๔/๕/๒๕๒๒ ๑๖/๓/๒๕๕๙

ไพรสุวรรณ  

มค ๔๒๖๐/๐๑๗๔
พระเชาวฤทธิ

์

จนฺทกโร เชาวรัตน์

๑๓/๖/๒๕๐๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๒๖๐/๐๑๗๕
พระอรุณ ติสรโณ สีนาเวช

๐๖/๐๔/๒๕๓๑
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรสิทธิพร  กลีบเมฆ

๑๗/๔/๒๕๔๖

 วัดปจจิมเชียงยืน  

มค ๔๒๖๐/๐๑๗๗
พระศราวุธ เทวธมฺโม นิลแสง

๐๗/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

วิเศษสมบูรณ์  

มค ๔๒๖๐/๐๑๗๘
พระเลือดไทย อุตฺตโม แสนวัง

๑๕/๑๐/๒๕๐๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๕

สว่างวิจารณ์  

มค ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระอำนาจ อธิปฺโ ศรีหอมชัย

๑๕/๐๕/๒๕๑๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มค ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระศุภชัย ธมฺมรโต เถือนโยธา

๒๖/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๗

เหล่าหนาดโนนงิว

้

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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