
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑,๘๔๔ รูป ขาดสอบ ๓๖๗ รูป คงสอบ ๑,๔๗๗ รูป สอบได้ ๑,๒๔๙ รูป สอบตก ๒๒๘ รูป (๘๔.๕๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรนันทวัฒน์  ขาวนอก

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรไพรัตน์  พันลอด

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรบุญชัย  ประเสริฐสังข์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรนนทวัฒน์  แว่อึง

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรชานนท์  คงยืน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรศรัญู  นามิสา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรนราวุฒิ  ธนแพน

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรธวัช  ทิพประมวล

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรประดิษฐ์  เกาะแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรภูมินทร์  สังสนัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรจิรภัทร  พันธ์สาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรอิทธิมนต์  มีศิริ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรนวัตกรณ์  สีพลี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระมานพ ชยาภรโณ บุญมี

๑๖/๑๐/๒๕๒๓ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

บ้านอ้น  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรรัตนชัย  คำเครือ

๒๑/๙/๒๕๔๒

 บ้านอ้น  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรคมสัน  บุญย้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านอ้น  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรทัตพงศ์  จักจุ่ม

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านอ้น  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรนิติภูมิ  อินทะเดช

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรปฏิวัตร  กำม่วง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรอรรถพล  วิชัยวงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรพิทวัส  ศรีจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรนนทนันท์  คำสีมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรศิวกร  เพราะพืช

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรนิรันดร์  กุระจินดา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๓๗
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รอ ๔๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรคุณากร  กุระจินดา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรณัฐภัทร  วงศ์อนุ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรทินกร  กุระจินดา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรปภังกร  พลเยียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 แซงสว่าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรเด่นดนัย  สิงหะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรปยวัฒน์  ศรีสุราช

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรประสิทธิ

์

 กล้าหาญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรธรรมนูญ  นิมทอง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรนภัสรพี  แสงชาติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรทิศวัส  เวียงสมุทร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระกฤษดา สิริจนฺโท จันทรวิภาค

๐๕/๑๐/๒๕๑๑ ๒๙/๐๓/๒๕๓๕

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระวรวุธ อนาลโย ศรีกรุง

๒๐/๐๔/๒๕๑๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระประจญ วิสุทโธ แสนยบุตร

๑๐/๐๕/๒๔๙๒ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระบุญธรรม วรธมฺโม วรพจน์

๒๒/๐๔/๒๕๒๑ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระพรชัย จารุธมฺโม ชัยสว่าง

๐๖/๑๒/๒๕๓๑ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระเฉลิมเกียรติ านวโร ศรีคำภา

๑๒/๐๘/๒๕๑๘ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระสุริยัณห์ าณสุทโธ ด้วงคำจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๒๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระนพเดช านวโร ไชยกันยา

๘/๐๕/๒๕๑๐ ๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระษิวายุ ิตเมธี สารเดช

๐๙/๑๐/๒๕๒๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระอธิพงษ์ าณธมฺโม เสนาเทพ

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระพัฒนพงศ์ ภทฺทธมฺโม นามเพ็ง

๒๒/๑๑/๒๕๒๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระสุรศักดิ

์

ธมฺมิโก พันตา

๑๑/๑๐/๒๕๑๘
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระวิชิต ภูริาโน โขมาวัฒ

๒๒/๐๔/๒๕๒๒
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระกิตติพงษ์ กิตติสาโร เข็มศรีรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๒๘
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระศุภวัฒน์ อคฺคธมฺโม แซ่จึง

๐๖/๐๙/๒๕๓๑ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระประเสริฐ กนฺตสีโล ลาภจิตร

๑๕/๑๐/๒๕๑๑ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระวิสูตร านิสฺสโร สารธรธรรม

๑/๐๔/๒๕๑๗ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระอัมพร กิตติโสภโน ประถมพาส

๑๓/๐๘/๒๕๒๒ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระประจวบ จกฺกธมฺโม ภาวลี

๑๓/๐๑/๒๕๑๑ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระวนพล กนฺตสีโล พูลเพิม

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๖
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระวิทยา อคฺควณฺโณ คำมูล

๑๘/๑๒/๒๕๑๔
๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระนฤเบศร์ จารุธมฺโม พงษ์ธานี

๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระสุรศักดิ

์

อคฺปฺโ มีเหล่าพันธ์

๑/๐๔/๒๕๑๗ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระสำราญ ปยธมฺโม เวียงอินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๑๑ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระวันชัย ิตสุโข พรมสา

๙/๖/๒๔๙๗
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระสุบิน เตชสุโร ปตถา

๑/๖/๒๕๑๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระจิระพงศ์ วิสารโท ไข่หิน

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระลือ ิตกุสโล นามไพร

๐๗/๐๖/๒๔๘๙ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระสนธยา ปภสฺสโร วงสีดา

๒๑/๐๖/๒๕๒๔

๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระสุชาติ สุชาโต เสาสมภพ

๐๘/๐๓/๒๕๒๑ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระฉันชาติ จิณฺณธมฺโม ราชวงษา

๒๖/๑๐/๒๕๑๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระธนเดช เตชปฺโ ติสิงเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๒๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระเอกชัย ปยวาจโก วิชัยสอน

๒๔/๐๒/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระชิโกรส สุจิตโต หลอดอาสา

๒๙/๑๑๒/๒๕๑๕

๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระภัทรพล ขนฺติพโล สารจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระชูศักดิ

์

อนุตฺตโร พินิจการ

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระจันดี กิตติสาโร สารจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระทวีวุฒิ จกฺกวโร ภานุศรี

๓๐/๐๑/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรกฤษดา  ผลพูน

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรปญญา  มนตรีวัน

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรสุชาติ  หวุ่ยยือกู่

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรชาญณรงค์  มณีจักร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรจิรศักดิ

์

 ปริญจิตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรปรัชญา  แห่หล้า

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรภูวนัย  วิลัยศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรกฤษฎา  เบ้าสองสี

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรภราดร  คงหอม

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรวัชพล  สิมมา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรอภิชัย  ขันทะโคตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรธนากร  เชิดพานิชย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรชิษณุชา  ณะวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรอภิเชษฐ์  กะสวย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรวรเมธ  คำทองเทียง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรนครา  บูรณเวช

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรเสกสรร  มันจิต

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรภูริเดช  เกตุเหม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรนราวิชญ์  พันพละ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรนนทพัฒน์  ลาวัลย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรกฤษนัย  สุขผล

๘/๑๐/๒๕๔๗

 วัดสระทอง  
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รอ ๔๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรสุรศักดิ

์

 ชัยนาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรอภิวัฒณ์  แก้วเกตุสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรเอกลักษณ์  ภูผาศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรปริญญา  โพธิสาขา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

 วัดสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระสุมิตร จิรวฑฺฒโน ศิรินนท์

๑๐/๐๙/๒๕๑๔

๑/๗/๒๕๕๒
ธาตุ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระอัมพร านวโร เนียมสอน

๐๔/๑๑/๒๕๒๔ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ธาตุ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรณรงค์ชัย  ทันหา

๖/๑๐/๒๕๔๓

 ธาตุ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรไชยวัฒน์  งามตรง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

 ธาตุ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระไพฑูรย์ อุตฺตมปฺโ สารจันทร์

๑๐/๔/๒๔๘๘ ๑๑/๗/๒๕๓๙

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระสายทอง สุขิโต แก้ววินัด

๐๗/๐๓/๒๕๑๒ ๐๑/๐๕/๒๕๔๔

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระวิริยะ ธมฺมทีโป ทำสีดา

๕/๑๑/๒๕๒๖
๗/๖/๒๕๔๗

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระวัฒนา สนฺตจิตโต อัฒนสูตร

๒๑/๐๘/๒๕๓๐ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระณรงค์ชัย ชาคโร ชนิดกุล

๑๗/๐๒/๒๕๓๐ ๐๔/๑๑/๒๕๕๕

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระณัฏฐวัฒน์ าณปฺปโภ ตังปฐมวงศ์

้

๒๘/๑๑/๒๕๑๓

๓/๒/๒๕๕๖
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระชลธาร สิริปฺโ หงโสดา

๗/๒/๒๕๒๙ ๘/๒/๒๕๕๖
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระอำนาจ กิตฺติสาโร อึงชืน

่ ่

๒๓/๑๒/๒๕๐๐
๑๔/๔/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระวาระ ธมฺมโชโต ประทุมทอง

๒๕/๒/๒๕๒๑ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระหวัด านธมฺโม พรมสุทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๔๙๙
๘/๐๕/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระสมพร อนุตฺตโร แก้วสนธิ

์

๒๕/๑/๒๕๑๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระไกรวุฒิ จารุวณฺโณ จันโทสุทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๒๔ ๑๓/๑๐/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระพุทธา านุตฺตโร อรัยทอง

๓๐/๘/๒๕๓๘ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระวัฒนา สิริโสภโณ สมใส

๑๕/๔/๒๕๓๘ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระมานิต ถิรมโน ต้นจาน

๑๗/๔/๒๕๒๗ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระโชคชัย ปริปุณฺโณ เจริญตา

๐๑/๑๑/๒๕๒๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระวิทยา จารุวณฺโณ ภูปา

๑๒/๐๓/๒๕๓๙
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระลำพงษ์ อาภสฺสโร ตาติโต

๒/๖/๒๕๐๘ ๒๖/๒/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระกำพล ปฺาธโร สุ่ยหล้า

๑/๑/๒๕๒๔ ๔/๓/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระฉัตรชัย โสภโณ ชนิดกุล

๒๗/๑๑/๒๕๓๕
๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระไชยยา อาภากโร ปุราชะธัมมัง

๑๙/๑๐/๒๕๒๙
๒๒/๓/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระสนอง สนฺติกโร สร้อยจิตร

๑/๑๒/๒๕๒๒

๒/๔/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระเสาร์ห้า สุรเตโช สิงห์คลี

๒๘/๑/๒๕๓๒

๗/๔/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระแสงทอง ปฺาปโชโต สิงห์โยค

๒๗/๓/๒๕๐๗ ๑๓/๔/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระภูมินทร์ ธมฺมปาโล วรรณโสภา

๑๙/๐๑/๒๕๓๔ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระอนุฤทธิ

์

จกฺกวโร น้อยเหลา

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๒๘/๐๔/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระอุทัย อุตฺตโม วงทิพย์

๔/๖/๒๕๒๑ ๑/๕/๒๕๖๐
ปายาง  
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รอ ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระทวีศักดิ

์

สิริธโร แก้วฮ่องคำ

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๔/๕/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระนิยม ปฺุลาโภ มะลาศรี

๑๙/๙/๒๕๑๑

๖/๕/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระณัฐพงศ์ ิติาโณ ทุยตระกูล

๓/๑/๒๕๓๙ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระสุรัตน์ จนฺทสาโร นวนขันธ์

๐๓/๐๖/๒๔๙๒ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระวันชัย เขมโก ตุ่มงาม

๐๓/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระกานต์ชนก สีลเตโช ศักดิคำดวง

์

๑๐/๔/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระจีระมิตร จิราโณ แก้วมา

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๒๖/๖/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระสมบูรณ์ วิชฺชากโร ยอดประทุม

๗/๑๐/๒๕๐๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระวันชัย ธมฺมิโก อาษาธง

๒๑/๑๐/๒๕๒๑
๒๘/๖/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระสุขสันต์ ปฺาวโร เขาน้อย

๑๑/๓/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระอิทธิพล มหาปุโ บัตรวิเศษ

๒๑/๗/๒๕๓๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระอวยชัย สิริปฺุโ บุญลือ

๑๕/๔/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระอดิพงษ์ ปฺาสิริ นามมนตรี

๑๑/๖/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระปราโมทย์ านทตฺโต ทองจันทึก

๑๒/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระอดิศักดิ

์

อธิปฺโ ช่างศรี

๑๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระกฤษณะ กิตฺติโก มุกดา

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระอัษวุธ จิตฺตกโร ทวีนันท์

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระบัวผัน จนฺทสาโร แก่นจันทร์

๘/๖/๒๕๐๘ ๓/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระเอกลักษณ์ ปฺาธโร ไชยจันลา

๗/๑๑/๒๕๒๘

๓/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระวิษณู ปภสฺสโร อุปวงษา

๑๙/๑๐/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระไกรวิทย์ ขนฺติธมฺโม ดีพลงาม

๑๐/๒/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระศุภชัย สิริจนฺโท วรรณชัย

๒๕/๘/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระสวพล ธมฺมธโร นามเขตุ

๒๕/๕/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระสรรเพชร กิตฺติรตฺโน ตะสนท์

๕/๘/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระสมัย สุรปฺโ โคหนองบึง

๒/๘/๒๕๐๓ ๔/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระวีระพงษ์ ธมฺมวโร แสงย่อย

๒๒/๗/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระโชคชัย โชติปฺโ คงใจดี

๒๐/๘/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระปวินท์ านุตฺตโร สิงห์สุข

๗/๑๑/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระบุญยืน สุเมโธ จันทคาม

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระกิตติพันธ์ ฌานวโร กุลวงษ์

๒๐/๓/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระธนานรรถ ถิราโณ ทวีวรรณกิจ

๒๒/๒/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระวฐิราวุฒิ วราโณ กลีบจำป

๒/๔/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระพานิช อธิปฺโ สีกุลา

๒๗/๔/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระพรอย จนฺทวํโส สุขสนิท

๑๑/๖/๒๕๑๒

๗/๗/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระจิตติพล จนฺทโชโต จันทร์แก้ว

๗/๑/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๖๐
ปายาง  
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รอ ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระณรงค์ฤทธิ

์

านุตฺตโร สอนศรี

๑๐/๙/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระจำรัส านวโร แสนกรุง

๒๓/๘/๒๕๐๔ ๒๔/๗/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระเด่นชัย ธมฺมวโร นามชารี

๗/๗/๒๕๒๘ ๒๔/๗/๒๕๖๐

ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระอานนท์ จิตธมฺโม มาเกิด

๑๘/๙/๒๕๓๘

๒/๘/๒๕๖๐
ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรสุริยะ  ผิวจันดา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรไชยยา  สีนำอ้อม

๑๓/๑/๒๕๔๒

 ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรอรรคเดช  ศิริวงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรฉัตรมงคล  ช่างถม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

 ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรครรชิต  วงษา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 ปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระองอาจ ปยธมฺโม ชมสา

๑๐/๐๘/๒๕๑๐ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระปริญญา กตทีโป โคตุทา

๒๓/๐๗/๒๕๒๑ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระเสาร์ นิสโภ ยอดดี

๒๓/๑๐/๒๔๙๕
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระณัฐพงษ์ ยโสธโร จ่าแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระธีรสินธุ์ สิริสาโร แย้มฎีกา

๐๕/๐๑/๒๕๓๓ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรพิพัฒน์  ดอนสม

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรตันติกรณ์  ก้านจักร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระปรีชา คุณวีโร เสาว์วงค์

๓/๑๐/๒๕๐๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

จินดามณี  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระชนสรณ์ จนฺทสาโร ชุมสิงห์

๓/๕/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

จินดามณี  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระเทียนชัย ยุติโก โภโสภา

๒๐/๘/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ชูเจริญ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระธีรวัฒน์ เทวธมฺโม ภิญโญยาง

๒๒/๔/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ดงบัง  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระณัฐวัฒน์ สุวฑฺฒโน เหล่าภักดี

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ดอนแคน  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระอธิปตย์ ขนฺติธมฺโม พิมพ์ศรี

๒๙/๐๙/๒๕๓๕
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ดอนแคน  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระสุรพล สุรพโล อ่อนเฉวียง

๒๒/๑๑/๒๕๐๕
๐๓/๑๐/๒๕๖๐

ดอนแคน  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระฉัตรพล ฉฬภิฺโ แสนมาตย์

๑๘/๑๒/๒๕๑๖
๐๓/๑๐/๒๕๖๐

ดอนแคน  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรภูมิพัฒน์  จันทร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนแคน  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระภานุวัฒน์ สิรินนฺโท ศรีนานนท์

๒๒/๐๔/๒๕๓๗
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ใต้  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระสมาน ิตปฺโ รัตเนตร

๑/๖/๒๔๘๕ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระบุญโฮม ิตปุโ โทนะศรี

๒๐/๑๑/๒๔๙๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระพระทิณพร ธมฺมทินฺโน ศรีนนท์

๓๑/๕/๒๕๓๑ ๓/๑๐/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระปรีชา ปริชาโน นามโคตร

๒๗/๓/๒๕๒๔ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระธงชัย ธมฺมวโร อาจศรี

๑๘/๕/๒๕๑๕ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระศุภวัฒน์ กิตฺติสาโร วิสุงเร

๒/๑/๒๕๓๘ ๑๔/๑/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระวัชระ วราสโก โพธิเจริญศรี

์

๑๖/๑๐/๒๕๓๓
๒๒/๖/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระชวิน ชุตินฺธโร พรหมเมือง

๕/๗/๒๕๒๓
๒/๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระรังสิไชย ชุตินฺธโร มณีโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๐๐

๔/๗/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  
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รอ ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระวุฒธิ จนฺทสีโล เย็นสิริ

๒๒/๕/๒๕๒๓
๔/๐๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระวรวิทย์ กนฺตสีโล นองสินธ์

๖/๑๐/๒๕๒๙ ๔/๐๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระทองดาว อานนฺโท ภูมิเขตร

๒๕/๑๐/๒๔๙๔

๕/๐๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระสมพร สิริธมฺโม บุตราช

๒๐/๑/๒๔๙๔
๖/๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระอัศวิน ถิรปฺโ วรรณสิงห์

๒๕/๗/๒๕๒๐
๖/๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระดิศราณรงค์ สิริคุตฺโต วงศ์อามาตย์

๒๓/๙/๒๕๒๖ ๗/๑๑/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระนครินทร์ นรินฺโท วรรณสิงห์

๗/๔/๒๕๓๓
๒๒/๑๑/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระนรินทร์ วชิโร เวฬุวนารักษื

๓๐/๕/๒๕๓๖ ๒๒/๑๑/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรปฐมพร  การกิงไพร

่

๒๔/๒๕/๒๕๔๗

 ไตรภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระนิกร ปภากโร วิทยฐานะ

๑๐/๕/๒๕๓๔ ๑๕/๓/๒๕๖๐
โนนสวรรค์อารมณ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระจตุโชค ิตเมโธ ศรีบุญมา

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

พันธุวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระลี สนฺตจิตฺโต เนาวะดี

๕/๔/๒๕๐๕
๑๕/๔/๒๕๕๗

พิพิธมาลี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระอนันต์ อนนฺตคุโณ โทหนองตอ

๐๔/๐๙/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระอรรคเดช จรณธมฺโม จูศรี

๒๑/๐๘/๒๕๓๑ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระชัยพร จนฺทวณฺโณ อนุมอญ

๒๖/๑/๒๕๒๕ ๒๘/๔/๒๕๖๐

โพธิศรีบุญเรือง

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระสอน อตฺถสิทฺโธ ศรีบุดดี

๐๘/๐๔/๒๔๘๘ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

โพธิศรีไสล

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระสิงห์ สุวณฺณสีโล แสงทอง

๐๘/๐๖/๒๔๘๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีไสล

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระสมพงษ์ สมจิตฺโต แสงภารา

๑๓/๐๗/๒๔๙๑
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ราชวารี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระสมรส สมาหิโต ทรงอาสา

๒๗/๐๘/๒๔๙๖
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ราชวารี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระเวชยันต์ วชิราโณ อินละคร

๑๕/๑๑/๒๔๙๙
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ราชวารี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระอมรเทพ อภิวณฺโณ พิทูรย์

๑๑/๑๐/๒๕๓๖
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ราชวารี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระพลเพชร ปริชาโน เหยียดชัยภูมิ

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระลิขิต สุจิตโต มูลศรี

๐๗/๐๙/๒๕๓๑ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรวงศกร  สุวรรณโค

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 ราษฎร์สามัคคี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรอนุชิต  เกตธานี

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

 ราษฎร์สามัคคี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรนันทวัฒน์  แสนชาย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

 ราษฎร์สามัคคี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรศุภกร  ปยะนารถ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

 ราษฎร์สามัคคี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระนเรศ กิตฺติภทฺโท เจริญศรี

๓๑/๖/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระกนก สุวณฺโณ สดไธสง

๐๔/๑๑/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

สระแคนเจริญศรี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระธีระพงษ์ ธีรชโย เมืองนาม

๓๐/๐๘/๒๕๒๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สระแคนเจริญศรี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระอิน

่

สุขิโต ลอดคูบอน

๘/๐๕/๒๔๘๕ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

สวรรคงคา  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระพงชัยษ์ วชราโณ สุนันทิพ

๑๘/๐๕/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สวรรคงคา  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระสันติภาพ สุเมธโส บุตรใส

๑๗/๑๒/๒๕๑๖ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

สาครพัฒนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระทวีวัฒน์ เทวธมฺโม กุตเสนา

๑๖/๑๒/๒๕๒๓ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

สาครพัฒนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระธนวัฒน์ ธมฺมวโร ลือกลาง

๒๓/๐๗/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สาครพัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระอภิชาต อาริโย สิมชมพู

๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สาครพัฒนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระธีระพันธ์ ิตธมฺโม มาตร์วิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๒๕
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

สาครพัฒนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระสุวรรณ อธิปฺโ พรมพักตร์

๒๔/๑/๒๕๑๔

๗/๕/๒๕๖๐
สามัคคี  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระสมพงษ์ สํวโร ชนิดกุล

๒๑/๑๑/๒๕๑๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

สิริชัยพัฒนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระอรรณพ โขติธมฺโม พิมวิชัย

๒๐/๑๑/๒๕๓๗
๑๘/๓/๒๕๖๐

สุคันธาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระทินกร คุณวีโร สอนใต้

๒๖/๐๖/๒๕๑๖ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

สุคันธาวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระประกอบ ติกฺขปฺโ ศรีลัย

๔/๐๘/๒๕๐๑
๑๖/๑๑/๒๕๕๘

สุทัศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระสมร สมรโต ชันนอก

้

๐๒/๑๒/๒๕๐๙ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

สุทัศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระสำราญ สุรเตโช พรมพักตร์

๑๐/๑๒/๒๕๒๖ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

สุทัศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระกิตฺติพล กิตฺติพโล แผ่นทอง

๐๙/๑๐/๒๕๒๔ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

สุทัศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระสมสกุล าณโสภโณ สุขเกษมศิลป

๑๗/๑๒/๒๕๐๑ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

สุทัศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระวิรัตน์ รตโน หงส์วงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

สุทัศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระชูเกียรติ เตชธมฺโม พลเยียม

่

๑๒/๐๖/๒๔๙๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สุทัศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระอภิรักษ์ อภิรกฺโข อินทนิน

๒๘/๐๓/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุทัศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรปรเมศร์  กรรณรัตน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

 สุทัศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรอภิชาติ  เทือกสาย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

 สุทัศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระสมหมาย กิตติโก หงส์วิลัย

๐๓/๐๖/๒๕๐๑ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระสถาพร สุทฺธมฺโม นาดี

๑๙/๐๔/๒๕๑๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระอนวุฒิ สุจิณฺโณ สีฮาด

๑๙/๑๐/๒๕๒๑
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระเมทวิน ปภาโส ดวงแสง

๒๒/๐๒/๒๕๓๓
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระยรรยง วิสุทฺโธ บุญสีลา

๒๙/๐๘/๒๕๓๕
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระธีระวัฒน์ ิติโก ดำรีห์

๒๑/๐๗/๒๕๓๖
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระกิตติพงษ์ ผาสุโก หงส์วิลัย

๑๘/๑๑/๒๕๓๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรอนันทลักษณ์  ประเสริฐสงข์

๑๔/๐๔/๒๕๔๐

 หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรตะวัน  เสงียมทรัพย์

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

 หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรภานุพงศ์  หงส์วงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

 หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระวัชรพงษ์ ธีรปฺโ นามวงศ์

๗/๐๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

หนองครอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระเอกลักษณ์ ชาตวีโร ศรีโสภาพ

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

หนองผือน้อย  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระถาวร ถาวโร ภูเฉลิม

๒๕/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองผือน้อย  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระโยธิน ปฺาวุฒฺโฒ ปญญาภักดี

๒๖/๐๗/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองผือน้อย  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรพนมกรณ์  นามหงส์สา

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

 หนองหอย  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรวศิน  ทะวะลัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

 หนองหอย  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระสุวรรณ กนฺตวณฺโณ วรรณสิงห์

๑/๐๑/๒๔๙๑ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

อุตมวิชัย  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระสุนาท สุภาจาโร สุภาษิต

๓/๑๐/๒๕๓๘ ๒/๐๕/๒๕๖๐

อุตมวิชัย  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระจตุพล พลาโณ ตรีสอน

๒๐/๐๗/๒๕๐๗ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

อุตมวิชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๓๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระวิฑูรย์ วิสารโท พันธ์ดี

๑๐/๖/๒๕๓๑ ๒/๐๗/๒๕๖๐

อุตมวิชัย  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระอิทธิพล อิทฺธิพโล อินลา

๒๗/๐๔/๒๕๒๙

๔/๐๗/๒๕๖๐

อุตมวิชัย  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระกิตติทัต กิตฺติวํโส โถทอง

๓๐/๐๗/๒๕๐๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระสีหา อนาวิโล เวียงอินทร์

๑๖/๐๑/๒๕๒๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระเจตจำนงค์ จิตฺตธมฺโม สนธิยา

๒๙/๐๙/๒๕๒๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระช้วน ตปสีโล นิระพันธ์

๐๖/๐๒/๒๔๙๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระชลิต ถิรปฺโ พูลวงษา

๑๓/๑๒/๒๕๓๕
๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระสุนทร จกฺกวโร วรบุรมย์

๐๕/๐๑/๒๕๒๕ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระสุพรรณ อธิปฺุโ งามเสน่ห์

๒๘/๐๓/๒๕๑๓ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระสมหมาย สมจิตฺโต ทรงคะรักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๑๓ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระณัฐพงษ์ ปภสฺสโร คำแหงพล

๑๑/๐๒/๒๕๓๑ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระอังคนอง จนฺทสโร พานุสอน

๒๒/๐๘/๒๕๓๒ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระสุรศักดิ

์

อภิชาโน นันตะบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระวิชิต จนฺทสาโร เลไธสง

๒๔/๐๖/๒๕๑๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระพัน อภิปาโล เวียงอินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระวุฒิพงษ์ ขนฺติโก หาญอาษา

๒๐/๑๑/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระฐิติพล ิตธมฺโม จันทรปรีชา

๑๓/๐๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระอนันต์ อริโย ซำทรัพย์

๑๑/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระบุญฤทธิ

์

มานิโต ศรีขัดเค้า

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระนันทวัฒน์ ปฺาวโร ลำมะนา

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระมนัส วิสุทฺธิสาโร คำภักดี

๑๑/๐๔/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระธนกฤต ปฺาธโร กีรตินนทการ

๑๙/๑๑/๒๕๐๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระบุญจันทร์ จารุวณฺโณ ผ่านจังหาร

๒๐/๐๑/๒๕๑๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระปณิธาน สิริภทฺโท อินธิสอน

๑๕/๐๕/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระวราพล อธิปฺโ วรรณวงค์

๒๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระภูมิชัย จารุธมฺโม อาจวิเชียร

๑๑/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระธนัช กนฺตวีโร สาระผล

๐๑/๑๑/๒๕๑๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระชัยญา ธมฺมธีโร สาวิสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๑๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระชิตศรุต อภิวโร มะชะรา

๐๒/๐๗/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระรุ่ง อธิมุตฺโต อินต๊ะเขียว

๐๒/๐๕/๒๕๒๕ ๒๐/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรคงกระพัน  ทิณรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

 ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรปวริศร  ปองไป

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระทองแดง กิตฺติภทฺโท ถาวรวัลย์

๐๖/๑๒/๒๔๙๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๖

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระวิทยา ิตธมฺโม สร้อยเสนา

๐๖/๑๒/๒๕๑๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๖

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระเสกสรร เทวธมฺโม สุวรรณศรี

๑๗/๐๘/๒๔๙๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

ดอนวิเวก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙ / ๓๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระธนิต กิตฺติธโร อารีสนัน

่

๑๕/๐๑/๒๕๒๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระคมสัน สุจิณฺโณ พรรณโภชน์

๒๘/๑๐/๒๕๓๓ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระพัน สิริภทฺโท อรชุน

๐๘/๐๓/๒๔๘๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระวัฒนชัย ยโสธโร ตันสา

๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระพรมรินทร์ ขนฺติโก กรัญทิศ

๐๕/๐๕/๒๔๘๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระสมหมาย อธิปฺโ ช่างบัว

๑๖/๐๗/๒๔๙๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระจิรานนท์ กิตติาโณ มหงษา

๒๕/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระสุเมธ วราสโภ อุยเพชร

๑๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระสุเมธ ปฺาวโร แก้วโสภา

๐๑/๐๕/๒๕๐๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระธีระพล ธมฺมวโร ตะราษี

๐๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระแสงจันทร์ สุธมฺโม บังบัวบาน

๒๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระมนตรี โกวิโท เอนกนวล

๒๖/๑๒/๒๕๑๔
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระอภิสิทธิ

์

สฺโม สมน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๒๗
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระวิบูลย์ ยโสธโร กิงแก้ว

่

๒๑/๐๗/๒๕๒๔ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระคณาธิป านวีโร บุญจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระอุเทน โสภโณ ศรีสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๓๕
๑๔/๐๒/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระธีระนันท์ สิริวฑฺฒโณ เจริญศิริ

๒๕/๐๓/๒๕๓๑ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระถวิล ปภสฺสโร ดิงกนก

่

๑๐/๐๓/๒๔๘๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระอาทิตย์ ขนฺติโก ผดุงกิจ

๑๓/๐๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระสุระศักดิ

์

ยโสธโร แสนยศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระจิระพงษ์ ทีปธมฺโม เนาวบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๓๔ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระสราวุธ สฺโม มหาพรม

๑๘/๐๙/๒๕๑๖
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระปริญญา อภินนฺโท ขนันแข็ง

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๓/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระภานุพงศ์ โกวิโท คำภักดี

๒๖/๐๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระภาณุเดช อินฺทาโณ พันธะไชย

๒๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระโดม ปภาโส ธานีวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๑๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระจิระพงษ์ จนฺทวโร มุขสาร

๑๕/๑๒/๒๕๓๕
๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระรัฐศาสตร์ านิสฺสโร ชุมพล

๐๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระกรณ์ ปสนฺโน เจริญไทย

๒๐/๑๑/๒๕๔๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระทองคูณ กิตติภทฺโท ดาแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๑๑
๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระวีระพล กตปฺโ ถือนูศร

๐๗/๐๒/๒๕๓๖ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระกฤษณะ สิริวณฺโณ ธงทอง

๒๔/๐๙/๒๕๓๖
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระสมหมาย ภูริาโณ ดวงชัย

๑๐/๑๒/๒๕๐๗ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระฐานิสร าณธีโร คำสวนจิก

๐๑/๑๒/๒๕๓๕
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระคมศักดิ

์

านุตฺตโร จามจุรีโสภาคย์

๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระประสิทธิ

์

ปริปุณฺโณ วิเชียรไชย

๒๐/๐๗/๒๕๒๑ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระอภิวัฒน์ ชยานนฺโท แสงรุ่งโรจน์

๑๑/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระพรวิษณุ ปภสฺสโร อุดมฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระวิษณุ มหามงฺคโล จันทะคัด

๒๓/๐๒/๒๕๑๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระคำภา วรธมฺโม โสภาวะนัส

๒๖/๑๑/๒๔๙๐
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระจำเริญ ิตโสภโณ จันทาทอง

๒๑/๐๔/๒๕๓๖
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระพชร ธมฺมวโร ประชาโชติ

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระพิทักษ์ ภูริาโณ มัฆวิน

๒๔/๐๖/๒๕๓๕
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระรัฐพล โสภณจิตฺโต แหลมกีกำ

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระจีระวัฒน์ จารุวณฺโณ กุสุมาลย์

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระถวิล จารุธมฺโม ศรีสารคาม

๑๐/๐๑/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระถวิล จารุธมฺโม ศรีสารคาม

๑๐/๐๑/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระบุญหลาย มหาปฺุโ ไชยสัตย์

๑๗/๐๑/๒๕๑๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระสุริยา กตปฺโ สุ่มมาตย์

๑๙/๑๐/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระรัฐพล กิตติภทฺโท คงผ่อง

๐๑/๑๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระบรรจง สุจิตฺโต ศาลาจันทร์

๒๗/๐๗/๒๔๙๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระนิวัฒน์ โชติวโร สาคะรินทร์

๑๐/๐๙/๒๕๑๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระสมคิด กิตฺติสาโร ลาดหนองขุ่น

๐๗/๐๔/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระแพง กตธมฺโม จอมคำสิงห์

๑๒/๐๓/๒๕๒๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระวีรวัฒน์ มหาวีโร จำเริญสาร

๐๗/๑๐/๒๔๙๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระเอกชัย เตชวโร บุญชุ่ม

๐๕/๐๗/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระทินกร ปยธมฺโม โคตรภักดี

๒๗/๐๙/๒๕๓๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระแสงเทียน านวโร เรืองรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๑๕ ๑๐/๑๑/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๖๓
สามเณรภูวดล  โกศลเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

 ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรวันชนะ  อารีเอือ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๐

 ดอนวิเวก  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระทวี สิริปฺโ อาทิตย์ตัง

้

๒๑/๐๒/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เกาะกลางนางาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระสุพัฒน์ สุมงฺคโล ประเทือง

๒๖/๐๗/๒๕๒๒ ๐๓/๑๑/๒๕๕๕

ดอนเกลือ  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระสมบัติ โชติธมฺโม มากดี

๐๕/๑๐/๒๕๑๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ดอนเกลือ  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระวรวุฒิ ปตสีโล โนนฤชา

๒๒/๑๒/๒๕๓๓
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ดอนเกลือ  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระจักกฤษณ์ กนฺตสีโล นิลคุณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนเกลือ  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระถนอมพงษ์ กนฺตธมฺโม สมหนองหว้า

๐๓/๐๙/๒๕๒๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๗

ท่าสะแบง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระปรีชาวัตร สุเมธโส กิงทุม

่

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

ท่าสะแบง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระสมพร ิเมโธ แก่นนาคำ

๑๗/๑๒/๒๕๑๒
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสะแบง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระสวัสวดิ

์

ยติโก พัชรัชดิลกกุล

๑๔/๐๑/๒๔๙๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสะแบง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระกมลชัย ปคุโณ แก่นสุวรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสะแบง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระนวัต ธมฺมโชโต อุปไมยาราม

๑๔/๐๓/๒๕๑๓
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

บ้านยางด่อ  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระอนันตา ถามวโร ศรีวัดถา

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านยางด่อ  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระต่วง ปภากโร เวียงวิเศษ

๐๑/๐๒/๒๔๙๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านยางด่อ  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระกิตติ กิตฺติโก ศรีชาย

๐๖/๐๑/๒๕๒๗ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ปานิเวศธรรมาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระธีรเมธ วรมงฺคโล เทียงธรรม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปานิเวศธรรมาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระธนากร ธมฺมปฺโ บุตรวุธ

๑๘/๑๒/๒๕๐๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๓

ศรีสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระอดิศร อติสโร สิงห์สำราญ

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระสมพงษ์ ปสุโต ทองธิสาร

๒๐/๐๓/๒๕๑๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระปริญญา ธมฺมวโร ผิวผ่อง

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรจิราวุฒิ  ภูแซมศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

 ศรีสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระอภิเชษฐ์ ิตาโณ เกตุปน

๑๗/๐๖/๒๕๓๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

สะพานทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระตุ๋ย อิฺฑวณโณ ดวงปญญา

๑๘/๐๕/๒๕๑๘ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

สำราญ  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระสังวาล จฺนทโร ไพรหลวง

๑๓/๑๒/๒๔๗๕ ๒๓/๐๓/๒๕๔๔

สุดารังสรรค์  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระสุริยา สุทธิาโณ บุดดาหวัง

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระไกรสร อนิโน สอนศรี

๒๓/๐๕/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โสภณวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระครรชิต คนฺธสีโล สาระกุล

๒๕/๐๒/๒๕๒๓ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

เหล่าคำไฮ  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระวินัย านวโร พันธุรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๒๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวันวนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระพิชัย านกโร ธรรมสมบัติ

๑๐/๑๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โกศลรังสฤษดิ

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระถิรวุฒิ จนฺทาโภ ธรรมวงค์

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โกศลรังสฤษดิ

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระจิรวัฒน์ อตฺตโม ฟาบัง

๑๕/๐๘/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โกศลรังสฤษดิ

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระสนธยา ธนปาโล นามสมุทธ

๑๑/๐๗/๒๕๓๐
๖/๐๗/๒๕๖๐

โกศลรังสฤษดิ

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๓๙๖
สามเณรกฤษดา  พลหาญ

๔/๐๑/๒๕๔๗

 โกศลรังสฤษดิ

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระไพรทอง จารุวณฺโณ สนิทนวล

๙/๐๘/๒๕๒๑ ๔/๐๕/๒๕๖๐

ขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระปญญา มหาปฺโ หุ้มไชยสงค์

๒/๐๓/๒๕๒๐ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

จันทร์สว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระสุขสันต์ สฺโต อินทะไชย

๒๐/๑๑/๒๕๓๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

ดู่กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระสมศักดิ

์

อนุตฺตโร ศรีภูมิ

๑๔/๐๘/๒๕๒๐ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ดู่กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระสวัสดิ

์

สนฺตจิตโต อุดกันทา

๒๓/๐๙/๒๕๑๖ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระบุญสม ขนฺติมมโน สุทธิประภา

๒๙/๐๘/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระศุภวัฒน์ ิตวฑฺฒโน รุ่งแสง

๒๒/๑๑/๒๕๓๐ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

เนินสง่าสามัคคี  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระพงษ์พัฒน์ กนฺตธมฺโม แก้วคำใส

๒๓/๐๘/๒๕๓๖

๔/๐๓/๒๕๖๐

บ้านกู่  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระเดชา กนฺตธมฺโม สัตนาโค

๒๕/๐๒/๒๕๒๗

๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านกู่  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระไพลี ิตาโณ ยานู

๑๔/๐๙/๒๕๒๖

๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกู่  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๐๗
สามเณรเชตุวัน  เขือนคำปอ

่

๑๐/๔/๒๕๔๕

 บูรพาเมืองน้อย  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๐๘
สามเณรชัยอนันต์  รันทุมมา

๒๗๒/๙/๒๕๔๕

 บูรพาเมืองน้อย  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระประวิทย์ ขนฺติมโน น้อยนำเทียง

่

๐๒/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ประตูชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๒ / ๓๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระใหม่ ปุณาคโม ศรีโซ้ง

๐๕/๐๗/๒๔๙๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิแก้ว

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระเดชา อธิปฺโ น้อยบำรุง

๐๖/๐๔/๒๕๑๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิแก้ว

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระวรเชษฐ์ จตฺตมโล จ้างหนองบัว

๑๑/๕/๒๕๓๖ ๑๘/๒/๒๕๖๐

มงคลนิเวศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระวุฒิชัย อสฺสโม สุวรรณเวียง

๖/๔/๒๕๓๘ ๖/๗/๒๕๖๐
มงคลนิเวศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระกิตติโชติ พลวฑฒฺโณ ณรงค์ชัย

๒๐/๕/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

มงคลนิเวศน์  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระวุฒิชัย อธิจิตโต บุญมานันต์

๒๗/๐๑/๒๕๑๔ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

มะขามใต้  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระอานัน อาภสฺสโร สุมังคะเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๓๔ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

ราชธานี  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระสราวุฒิ ถาวโร มูลเอก

๕/๓/๒๕๓๓ ๙/๕/๒๕๕๙
วัดบิบผลิวนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระทรงพล หาสจิตโต ทรงบรรพต

๒๔/๘/๒๕๓๓ ๒๙/๑/๒๕๖๐

วัดบิบผลิวนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระพงษกร เตชปุโ เดชบังอร

๑๐/๑๒/๒๕๑๙

๖/๖/๒๕๖๐
วัดบิบผลิวนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระบารมี โฆสิธมฺโม บุญกุศล

๑๖/๖/๒๕๒๗

๖/๖/๒๕๖๐
วัดบิบผลิวนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระมงคล ชยาภรโณ พัฒนันท์

๒๖/๑/๒๕๓๗

๖/๖/๒๕๖๐
วัดบิบผลิวนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระสุทัศน์ กิตติปฺโ เกิดสินธุ์

๒๕/๐๗/๒๕๐๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระเฉลิมชัย ฉนฺทธมฺโม เทพสิทธา

๑๖/๐๑/๒๕๐๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเวฬุวนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระอัศวิน ปยสีโล พิวปลิม

้

๒๖/๐๕/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สังขนิวาส  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระณัฐภัทร กุสลจิตโต โสดาบัน

๐๙/๐๔/๒๕๒๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๖

หนองบัว

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระวิษนุ านตโร พรมมาพิศ

๐๕/๐๓/๒๕๐๗ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

หนองบัว

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระประเสริฐ ปภาโส เวียงนนท์

๑๐/๐๙/๒๔๘๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองบัว

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระถาวร จารุธมฺโม นาคศรี

๒๔/๐๕/๒๕๑๒ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองบัว

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระนฤเบศวร์ จนฺทสาโร เสริฐเลิศ

๑๔/๑๑/๒๕๒๕ ๐๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองบัว

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระมนตรี ิตวํโส สมสาร์

๑๗/๐๙/๒๕๑๒ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

หนองบัว

่

 

รอ ๔๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรสุทธิศักดิ

์

 นักร้อง

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

 หนองประดู่  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๓๒
สามเณรชัยณรงค์  สุขแสง

๐๕/๐๑/๒๕๓๐

 หนองประดู่  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระประถม ปภสฺสโร สุ่มมาตย์

๒๕/๐๔/๒๕๑๐ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองไผ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระนที วิสุทฺโธ สงฆะนาม

๒๙/๐๗/๒๕๒๔ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

หนองไผ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระพงษ์พัฒน์ อินทวณฺโณ พรมทา

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เหล่าแถม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระจันทร์ สุจิตฺโต นามวงศ์

๑๕/๑๑/๒๔๘๘

๙/๑/๒๕๕๕
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระเด่นศักดิ

์

โกวิโท ไพศรีศาล

๑๐/๑/๒๕๒๐
๑๕/๑๑/๒๕๕๖

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระนุย อภินนฺโท อ่อนทุม

๑๔/๕/๒๔๙๓ ๙/๑๒/๒๕๕๖

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระกฤษณ สุจิตฺโต จันทร์ฝาง

๑๒/๓/๒๕๑๔ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระบุญเรือง ขนฺติธโร บุญสอน

๑๓/๙/๒๔๙๗ ๑๐/๔/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระบุญ คุณวีโร คำลา

๑๐/๑๒/๒๔๙๐

๘/๕/๒๕๕๘
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระสุพรรณ จนฺทพโล แก้วดี

๓/๕/๒๔๙๐
๒๔/๕/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระศราวุฒิ าณธโร ลาตะวงษ์

๑๗/๖/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระเกียรติศักดิ

์

ิตสีโล สมบูรณ์
๗/๒/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๓ / ๓๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระทองฮวด สุวณฺโณ ดวงสำราญ

๒๗/๑๐/๒๕๑๕ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระพงศธร เตชวโร งอนเงียง

้

๖/๑/๒๕๓๓
๒๑/๑๐/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระกมล กิตฺติภทฺโท โสภาชัย

๙/๓/๒๕๒๔
๒๖/๑๐/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระวีรพล เตชสโร ปกเคเต

๑๗/๙/๒๕๓๖ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระบุญทำ ิตธมฺโม โคตุทา

๑๒/๓/๒๕๐๑ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระสมพงษ์ เตชสีโล ช่วยณรงค์

๓/๑๑/๒๕๓๓ ๑๔/๑๒/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระศราวุธ ปภากโร ต้นจาน

๒/๒/๒๕๔๐
๑๗/๑๒/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระสงวน ถาวรธมฺโม วงษา

๒/๓/๒๔๙๗ ๘/๑/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระณรงค์ศักดิ

์

อธิปฺโ ทาหาวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

๙/๒/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระวรุณ สุจิตฺโต เจริญดี

๑๖/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๒/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระจิระพงษ์ ขนฺติโก สงครินทร์

๑๔/๖/๒๕๓๐ ๒๕/๓/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระธีรยุทธ โชติวโร จ่าภา

๒๕/๕/๒๕๓๘ ๑๔/๔/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระบุรินทร์ อนุตฺตโร นาควิเศษ

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๔/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระวสันต์ ภูริาโณ ตินะรักษ์

๒๔/๙/๒๕๓๕ ๒๖/๔/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระสำรี านิสฺสโร แสนจันทร์

๓๐/๖/๒๕๐๘
๒/๕/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระธนากร คมฺภีรธมฺโม จำปาทอง

๑๖/๙/๒๕๓๙

๒/๕/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระพีรพัฒน์ วิจาโร หงษ์ขาว

๑๕/๘/๒๕๒๒

๕/๕/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระประทวน ปริปุณโณ ไพราม

๑๙/๒/๒๕๒๖
๒๐/๕/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระนฤมล เตชธมฺโม ศรีชนะ

๗/๙/๒๕๓๔ ๒๕/๕/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระบุญส่ง ขนฺติธโร ทองจันทร์

๑๒/๓/๒๕๑๖ ๒๖/๕/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระศรายุทธ ธมฺมธโร จันทรา

๒๑/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระเทวินทร์ เทวธมฺโม แสงหงษ์

๑๘/๓/๒๕๒๑ ๒๑/๖/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระสุรชัย ปฺาวโร นามภัย

๙/๙/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระมนัสพงษ์ จารุวณฺโณ เสงียมทรัพย์

่

๑๘/๑๑/๒๕๒๓

๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระวัชรชัย านิสฺสโร ยังยืน

่

๒๑/๙/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระประภาส ติกโร หยิบลำ

๑๐/๖/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระสุวรรณ ยติกโร พาโคกทม

๓๑/๕/๒๕๑๐
๑/๗/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระออมทรัพย์ ธีรวโร แสนโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระนราธร อาทโร หลักบึง

๑๒/๕/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระสหรัฐ จารุธมฺโม นาคย้อย

๑๕/๕/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระโสรักษ์ จารุธมฺโม ชาอินทร์

๒๓/๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระสราวุธ สุจิตฺโต ช่อรักษ์

๒๒/๓/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระกษิดิศ ถิราโณ ศรีปาน

๖/๖/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระพงศภัค านิสฺสโร บุญดี

๑๔/๘/๒๕๒๘

๕/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

จารุวณฺโณ งามจำรัส

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๔ / ๓๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่
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รอ ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระสันติภาพ เตชธมฺโม ตุทม

๘/๒/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระสมาน สุจิตฺโต เหนียวบุปผา

่

๑๕/๑/๒๕๐๕
๖/๗/๒๕๖๐

โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระณรงค์ อคฺคจิตฺโต ช่อรักษ์

๗/๖/๒๕๐๗ ๖/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระชานน อินฺทวีโร ธรรมโส

๑๓/๑๑/๒๕๒๗

๖/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระณัฐพันธุ์ ปภสฺสโร สิริจันโท

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระประดิษฐ์ ปฺาธโร สิงห์คำนอก

๑๗/๖/๒๕๒๕

๘/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระกิตติพงษ์ ขนฺติวโร นามวงศ์

๗/๙/๒๕๓๐ ๘/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระอรรคพล กตปฺุโ วิลัยรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๓๑

๘/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระจิรวัตร จารุวณฺโณ แก้วนรินทร์

๒๙/๔/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระสุระศักดิ

์

สุธมฺโม สงครินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๙๐
สามเณรอัมพร  บุภักดี

๓๐/๗/๒๕๔๑

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๙๑
สามเณรธวัชชัย  อ่องลา

๖/๙/๒๕๔๑
 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๙๒
สามเณรอนุรักษ์  ชาติมูลตรี

๔/๑๑/๒๕๔๒

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๙๓
สามเณรสัญญา  อภัยพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๙๔
สามเณรอโนชา  เย็นศิริ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๙๕
สามเณรอนนท์  อุตตะโชติ

๒๔/๔/๒๕๔๕

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๙๖
สามเณรอนุวัฒน์  ศรีวงษา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๙๗
สามเณรเจษฎา  ปทุมจัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๙๘
สามเณรเกษม  พาบัวพา

๑๖/๗/๒๕๔๗

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๔๙๙
สามเณรสิทธิโชค  จอกน้อย

๒๙/๗/๒๕๔๗

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๐๐
สามเณรปยะ  ลือโสภา

๑๓/๙/๒๕๔๗

 โพธิการาม  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระฉัตรมงคล ขนฺติวโร สมจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

กลางอุดมเวทย์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระแสงทวี สนฺตจิตฺโต ถวิลไพร

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

กลางอุดมเวทย์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระอนนท์ อคฺคธมฺโม พละพร

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ขะยอม  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระอดิศักดิ

์

าณธมฺโม ในทอง

๒๔/๐๔/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ขุมเงิน  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระประยงค์ ปภงฺกโร อุ่นเรือง

๒๓/๐๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

ขุมเงิน  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระธีรวัต จกฺกวโร บุตรวงค์

๐๘/๑๒/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

เจริญราษฎร์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระธีรพล จกฺกธมฺโม โตหนองหว้า

๑๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

เจริญราษฎร์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระธีรศักดิ

์

จกฺกวโร โตหนองหว้า

๑๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

เจริญราษฎร์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๐๙
สามเณรมงคล  ดอนกลอย

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

 เจริญราษฎร์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระโสภีย์ โกวิโท บุญสิริ

๐๒/๐๗/๒๕๐๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๓

แจ้ง  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระไพรยนต์ านิโย ถาพินนา

๐๑/๐๗/๒๕๐๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๓

แจ้ง  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระสมัคร ติสวโร ชมภูธวัช

๐๕/๐๘/๒๕๒๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

แจ้ง  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระกันต์ศักดิ

์

สุจิตโต ศรีรักษา

๒๑/๐๖/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

แจ้ง  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระปญญา กตปฺโ เกาะกิง

่

๐๖/๐๔/๒๕๑๑ ๑๓/๐๒/๒๕๕๘

ชานุวรรณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๕ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระพงศธร ปฺาวุฑโท ดีปราศัย

๑๖/๑๐/๒๕๒๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระปรีดา จนฺทวิโร ยอดสง่า

๑๒/๑๒/๒๕๒๓ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระไสว สุทธิโก มาลัย

๑๖/๐๔/๒๕๐๘ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระสุนทร มหาวิริโย วิไลวรรณ

๐๙/๐๙/๒๔๙๑ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระเอกลิขิต มหามงฺคโล กรสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๓๔ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระบุญจิตร อคฺคปุโ เจาะจง

๓๐/๐๓/๒๕๑๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระนิวัฒน์ านกโร ไตรยสุทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระก่อเกียรติ สุเมโธ กุลไพศาล

๓๐/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๐๙/๒๕๖๐

ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระพิชิต ธมฺมปาโล จันใต้

๒๑/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐

ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๒๔
สามเณรนพรัตน์  โพธิพร

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

 ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๒๕
สามเณรสิทธิกร  เนาวบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

 ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๒๖
สามเณรธนูทอง  พนมศร

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๒๗
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 ชุมแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๒๘
สามเณรณัฐวุฒิ  แช่เจน

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

 ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๒๙
สามเณรกฤตเมธ  สระลิม

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

 ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๓๐
สามเณรภานุรุจ  หอมกลาง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

 ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๓๑
สามเณรบัณธิกร  คำมะลุน

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

 ชานุวรรณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระวัฒนา วิชโย ยังมี

๒๕/๐๗/๒๕๓๔ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระสุบรรณ านวีโร มณีพันธ์

๑๒/๑๑/๒๔๙๔
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระยอด จรณธมฺโม เสนาเสถียร

๑๕/๐๖/๒๕๑๖ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระปยวัฒน์ ิตธมฺโม สร้อยหล้า

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระวัชรพงษ์ าณธมฺโม ผังคี

๑๒/๐๖/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระประสาน ฉินฺทธมฺโม โลภา

๑๒/๑๐/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระศุภชัย ธมฺมวโร บัวแสน

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระจรูญ วุฑฒิปฺา เนตรวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๘/๒๕๖๐

ท่าสำราญ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระนิคม ปภาโส ลาสอน

๐๕/๐๙/๒๔๙๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งรังษี  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระกันหา ปาทีโป อาวเดช

๒๕/๐๘/๒๔๘๑ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ทุ่งรังษี  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระสงบ ปริปุณโณ กาหลง

๐๕/๐๙/๒๕๒๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งรังษี  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระวรุฒ สิริปฺโ ขุนไชย

๒๒/๐๖/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งรังษี  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระทองหล่อ สุเมโธ กุชโร

๐๕/๐๗/๒๔๙๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ทุ่งสว่างอารมณ์สุข  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระพรมมา ฉนฺทกโร จันทไพร

๐๕/๐๙/๒๕๐๕ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

ทุ่งสว่างอารมณ์สุข  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระอรชุน ธีรปฺโ กุชโร

๒๔/๐๒/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งสว่างอารมณ์สุข  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระสมเดช เตชวโร เชือทอง

้

๐๓/๐๔/๒๔๙๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

นานวล  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระศุภชัย ิตธมฺโม จันทองแท้

๒๒/๑๑/๒๕๒๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นานวล  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระสงัด สุจิตโต สุพร

๐๕/๑๐/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

นานวล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๖ / ๓๗
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รอ ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระนิกร กนฺตสีโล กำปนโน

๒๙/๑๒/๒๕๓๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

นานวล  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระบูรพา กตธมฺโม กำไรทอง

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

นานวล  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระมานพ านวีโร ภูวังเฒ่า

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนม่วง  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระกฤษฏา ปภสฺสโร ศรีมันตะ

๐๗/๐๗/๒๕๓๑ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระศราวุธ สุจิตฺโต ทิพย์มาตร

๑๒/๐๘/๒๕๒๖ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระมีชัย จนฺทธมฺโม ศรีรัตน์

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระทะนง วิสุทโธ วงหินกอง

๒๐/๐๒/๒๕๑๗ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระยุทธนา สิริปฺโ พรมโสภา

๑๗/๐๑/๒๕๐๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระมนตรี รตนโชโต พิมพา

๐๙/๐๑/๒๕๑๓ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระศราวุฒิ ถาวโร ทวีเขตรกิจ

๒๓/๐๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระเทวินทร์ โกวิโท จันทรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๓๒
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระพูลศักดิ

์

สิริปฺโ ศรีมันตะ

๑๔/๐๔/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านชาติ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระบุญช่วย รติโก ธรรมวิเศษ

๑๑/๐๒/๒๔๙๑ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระสุพจน์ าณวโร เสนาะจำนงค์

๐๔/๑๑/๒๕๒๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระวิชัย ภูริปฺโ ควรชม

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระเผด็จ านวโร แสงชาติ

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระอภิชาต ขนฺติโก ภาคแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๒๘ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยม  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระไพรทูลล์ ชยวุฑฺโฌ พรมราช

๐๖/๐๓/๒๕๒๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยม  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระเฉลิม ฉินฺนาลโย ตรีเมฆ

๒๖/๑๒/๒๕๑๑
๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสุมังคล์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระไพบูรณ์ กิติสาโร ถือมาลา

๑๐/๐๒/๒๔๘๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุมังคล์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระจตุพร จารุธมฺโม ถือมาลา

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุมังคล์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระแดง สิริสาโร มูลจันที

๑๖/๐๒/๒๔๙๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

สระแก้ว  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระแหลม เตชธมฺโม สุทธิรัก

๑๘/๑๑/๒๔๙๓
๐๔/๐๑/๒๕๕๘

สระแก้ว  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระตะวัน อมโร ไทยมิตร

๑๘/๐๓/๒๕๒๗
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

สระแก้ว  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระคัมภีร์ กตปุโ เหลือบแล

๒๔/๐๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระธีระนันท์ คุณวโร ปาทอง

๑๑/๐๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สระพัง  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระวินัย าณวโร ไกยราช

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สระพัง  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระพรชัย สิริภทฺโท คำจันดี

๑๕/๑๐/๒๕๑๙
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

สระโพธิ

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระวีระชัย จนฺทธมฺโม กันยาเลิศ

๒๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

สระโพธิ

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระสมพร านวโร หงษาวะดี

๑๐/๐๕/๒๕๑๒ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

สระหงษ์ทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระฉลอง ธมฺมวโร สนิทเชือ

้

๑๓/๑๐/๒๕๒๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สระหงษ์ทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระบรรเจิด สิริสาโร เศรษฐีสมบูรณ์

๑๗/๑/๒๕๐๐ ๑๕/๖/๒๕๖๐

สว่างแสงจันทร์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระนพรัตน์ จนฺทโร คำสัตย์

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สว่างแสงจันทร์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๘๓
สามเณรวสุพล  ทองนนท์

๑๗/๔/๒๕๔๔

 สว่างแสงจันทร์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๘๔
สามเณรอนุชิต  จันทร์หอม

๒๖/๕/๒๕๔๗

 สว่างแสงจันทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๗ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๐๕๘๕
สามเณรวิศวพัฒน์  บุตพิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 สว่างแสงจันทร์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๘๖
สามเณรวันเฉลิม  โพธิโสภา

๑๘/๒/๒๕๔๗

 สว่างแสงจันทร์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระสมบัติ สุภาจิตฺโต มะละม่วง

๐๘/๐๒/๒๕๐๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระชำนาญ สุมโน ทาผล

๒๘/๐๙/๒๕๐๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๒

โสธาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระคำพัน ขนฺติวโร บู่คำ

๒๓/๑๐/๒๕๒๑ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

โสธาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระสัมฤทธิ

์

ขนติมโน เบ้าหนองบัว

๐๔/๐๙/๒๕๓๒ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

โสธาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระภาคภูมิ วรสุทโธ ดีชัยรัมย์

๑๕/๐๒/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โสธาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระพูนศักดิ

์

ธีรปุโ แสนคาร

๑๖/๐๕/๒๕๒๔
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

โสธาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระสุรเดช สุมโน เสริฐศรี

๒๕/๐๘/๒๕๑๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

หนองผือ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๙๔
พระสรพงษ์ อถินนฺโท วาสถาน

๒๒/๐๔/๒๕๒๔ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

หนองผือ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระวิทยา าณวีโร กันหา

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

หนองผือ  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระคัมภีร์ มหิตฺธิกา ทองแสง

๑๗/๐๓/๒๕๑๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองศรีทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระประหยัด ฉนฺทสโร ชุมแสง

๐๓/๐๘/๒๔๙๓ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

หนองสมบูรณ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระสมศักดิ

์

อภินนฺโท ทองแผ่น

๑๑/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองสมบูรณ์  

รอ ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระปญญา สิริปุโ กาขาว

๒๙/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระวีราวุธ ถาวโร จันทสาร

๐๒/๑๐/๒๕๑๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองเหล็ก  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๐๑
พระเลา จิตฺตวโร พรมนัส

๐๑/๐๑/๒๔๘๔ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

อุดรไชยศาสตร์  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๐๒
พระถวิล โฆสธมฺโม แดนกาไสย

๑๓/๑/๒๕๑๗ ๑๖/๕/๒๕๔๘

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๐๓
พระหนู ปฺาสโร ผกาผาด

๑๖/๑๑/๒๕๐๑
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๐๔
พระอุดม ปฏตเทโว นามสิงค์

๐๕/๑๒/๒๕๐๕ ๐๓/๐๑/๒๕๕๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระวิเชียร สุจิตฺโต บุญสินชัย

๙/๑๒/๒๔๙๒ ๒๑/๕/๒๕๕๒

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระอนิวัฒน์ ปภสฺสรจิตฺโต ช่อจันทร์

๒๔/๕/๒๕๓๓ ๓๐/๕/๒๕๕๓

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระทองสุข อาจารถทฺโท บุญสินชัย

๒๖/๑๐/๒๕๑๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๐๘
พระทรงยศ ชาตเมธี กมลวิบูลย์

๘/๑/๒๕๑๐
๓๐/๐๕/๒๕๕๖

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๐๙
พระเฉลียว านุตฺตโร แดนดงยิง

่

๒๕/๓/๒๕๐๒ ๒๐/๓/๒๕๕๗

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๑๐
พระเกียรติศักดิ

์

กุสลจิตฺโต ขามพวง

๓/๑๒/๒๕๒๒ ๓๐/๖/๒๕๕๗

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๑๑
พระนิยม สนฺตมโน พุทธมี

๗/๑๑/๒๕๑๘ ๑๕/๕/๒๕๕๘

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๑๒
พระอุบล เกสโร ขามชู

๒๒/๔/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๕๘

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๑๓
พระจำรอง ปภากโร คำสภิตย์

๓๐/๙/๒๕๑๕ ๑๙/๓/๒๕๕๙

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๑๔
พระณัฐพล จนฺทโชโต ไชยสุข

๒๘/๒/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๑๕
พระทองปาน านปนฺโน สีสันต์

๐๖/๐๓/๒๕๐๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๑๖
พระสุชาติ สติสมฺปนฺโน นามลนวน

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๕๙

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๑๗
พระเชษฐา ปฺาวโร โคตะวินนท์

๔/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๑๘
พระณัฐวุฒิ รตนวณฺโณ สุดสาคร

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
๗/๑๒/๒๕๕๙

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๑๙
พระธาคา ตปสีโล ไชยสิงห์

๒/๑๑/๒๕๒๘ ๘/๑๒/๒๕๕๙

สว่างสระทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๘ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๐๖๒๐
พระทองดี านกโร แดนกาไสย

๑๐/๓/๒๔๙๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๒๑
พระธงชัย ิตสีโล วงศรีดา

๒๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระอุดม รติโก ดานพงษ์

๒/๘/๒๕๑๐ ๙/๒/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๒๓
พระกฤษดา จนฺทสโร สุโพธินะ

๑๔/๖/๒๕๓๖

๙/๒/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระนาวา สนฺติกโร นาหอมจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๑๒
๑๒/๒/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระวรพงษ์ ปฺาวโร แก้วกาหลง

๗/๔/๒๕๑๘ ๒๘/๒/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระวัฒนา ยโสธโร บุญสินชัย

๕/๕/๒๕๓๕ ๓/๓/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระกฤษณะ ธีรปฺโ บรรพตร

๒๘/๗/๒๕๓๘ ๑๑/๓/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระอุทิศ อุทโย ภักดีรักษ์

๑๕/๕/๒๕๒๖

๒/๔/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระพัฒนา อติพโล เวียงสมุทร

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๓/๔/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๓๐
พระเฉลิมชัย ถิรจิตฺโต สุสินธ์

๕/๑๒/๒๕๓๐ ๒๙/๔/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระพีรณัฐ ปภฺสสฺโร ถวิลมาตย์

๑๐/๘/๒๕๒๑
๑/๕/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระวิทยา สิริธโร วิชัยสอน

๘/๑๐/๒๕๓๖
๑/๕/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๓๓
พระจิระศักดิ

์

จิรโสภโน สนันเอือ

่ ้

๙/๑๒/๒๕๓๔

๖/๕/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระสุพรรณ กนุตธมโน สายบุตร

๘/๔/๒๕๓๖ ๑/๖/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระยศพัฒศ์ จนฺทสาโร แก้วขอนแก่น

๕/๕/๒๕๒๘ ๒/๖/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๓๖
พระคำมี จนฺทธมฺโม พลแก้วเกษ

๒๐/๑๒/๒๕๓๑

๓/๖/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๓๗
พระอนันต์ านกโร แดนดงยิง

่

๒๓/๗/๒๕๓๗

๓/๖/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๓๘
พระชาตรี สุจิตฺโต ไชยชิต

๑๖/๑/๒๕๑๙

๗/๖/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๓๙
พระสาคร ภูริาโณ จันทร์ดวงศรี

๑๘/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๔๐
พระวุฒิไกร สนฺตจิตฺโต ถินวิชัย

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๑/๖/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๔๑
พระธีระศักดิ

์

อินฺทสาโร ตรีกุล

๑๘/๗/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระจิรัฏฐ์ อนุตฺตโร สุวรรณรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

๒๖/๖/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๔๓
พระณัฐวุฒิ านวีโร เวียงยิง

่

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๔๔
พระสุบิน ตปสีโล มนตรีชน

๑๙/๑๐/๒๕๓๔

๓๐/๖/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๔๕
พระสุรินทร์รัตน์ สุจิณโณ ภูมืยิง

่

๒๖/๕/๒๕๑๘

๑/๗/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๔๖
พระกิติศักดิ

์

ิตวํโส นาทสีทา
๓/๑/๒๕๑๙ ๔/๗/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๔๗
พระเฉลิมพล ปภฺสสฺโร บรรจมาตย์

๐๕/๑๒/๒๕๒๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๔๘
พระพยอง กนฺตสาโร มิงจันทึก

่

๓๐/๔/๒๔๘๘
๖/๗/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๔๙
พระประกรณ์ โชติปาโล ประกาสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๕๐
พระอนันต์ ิตวโร มาดวง

๑๓/๐๗/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๕๑
พระเรืองชัย ิติโก ยศบุญเรือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
๑๐/๗/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๕๒
พระสุพจน์ สุพจฺโจ ถาโคต

๑๖/๕/๒๔๙๖ ๑๓/๗/๒๕๖๐

สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๕๓
สามเณรอภิชาต  ฆารเจริญ

๑๐/๓/๒๕๔๔

 สว่างสระทอง  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๕๔
สามเณรณพล  คำโหยก

๒๐/๕/๒๕๔๔

 สว่างสระทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๙ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๐๖๕๕
พระโฮม อธิจิตฺโต วุฒิยาสาร

๒๐/๐๕/๒๔๘๘ ๑๑/๐๒/๒๕๕๕

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๕๖
พระประพันธ์ โชติมนฺโต ท่าฉลาด

๐๙/๑๑/๒๕๐๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๕๗
พระธวัชชัย ธมฺมกาโม แสงแก้ว

๒๒/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๖/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๕๘
พระแถว ตินฺสวํโส ทันโธสง

๑/๑๑/๒๕๑๘ ๑/๑๑/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๕๙
พระอุดมพร ภูริปฺโ มาลำโกน

๐๖/๐๕/๒๕๑๗ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๖๐
พระชวน ชาคโร สุดสูงเนิน

๐๒/๑๒/๒๕๑๒ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระชรินทร์ อริยวงฺโส สังวัง

๒๙/๐๗/๒๕๑๔
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระสมจิตร สุธมฺโม กมล

๐๘/๐๖/๒๕๑๖ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๖๓
พระวัชระพงษ์ จนฺทวํโส ยงยุทธ

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๖๔
พระพรชัย วรชโย ศรียา

๒๘/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๖๕
พระอนันตชัย อินฺทวํโส ตาดำ

๒๔/๒/๒๕๓๙

๖/๕/๒๕๖๐
วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๖๖
พระสราวุธ ิตคุโณ สีโสดา

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๖๗
พระธรณ์ สุขวํโส สุขมะณี

๐๙/๐๑/๒๕๓๕ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๖๘
พระยุรนันท์ ยุตฺตธมฺโม วรรณา

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๖๙
พระธวัฒน์ อุทโย นาวา

๒๑/๐๒/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๗๐
พระนิกร กิตติโสภโณ บุญประคอง

๒๓/๑๑/๒๔๙๘
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๗๑
พระขจรศักดิ

์

กิตติวณฺโณ สวัสดิเอือ

์ ้

๑๘/๐๒/๒๕๒๓
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๗๒
พระสมพร กิตติคุโน พลาด

๒๐/๐๘/๒๕๓๓ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๗๓
พระศรัญู อุฬาโร ใจกล้า

๑๘/๐๔/๒๕๓๖
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๗๔
พระบุญมา ปฺุาคโม ยงยุทธ

๐๓/๐๗/๒๕๐๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๗๕
พระทองสุข อธิฏธาโน เบ้าหนองหว้า

๒๖/๒/๒๔๙๙
๒๐/๖/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๗๖
พระอุทัย ภิรจิตฺโต ศรียศราช

๒๙/๙/๒๕๐๙ ๒๐/๖/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๗๗
พระธีรโชติ สีลโชโต จันทร์หา

๒๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๗๘
พระนัฐพงษ์ นาควํโส นาคะวงค์

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๗๙
พระธีรธรรม ตุติตฺธมฺโม ยอมโดย

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๘๐
พระธนากร านิยวํโส วงศ์บุดดา

๑๕/๐๑/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๘๑
พระเพิมวิทย์

่

ตปสีลวํโส ศรีลำโกน

๑๕/๐๑/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๘๒
พระจิตร อภโย แก่นโน

๑๔/๐๓/๒๔๙๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๘๓
พระลำเพลิน ธิตวงฺโส โมพิมพ์

๒๙/๐๗/๒๕๑๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๘๔
พระอนิรุต อินทปฺโ อินทะสอน

๐๓/๐๙/๒๕๑๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๘๕
พระอดิศักดิ

์

มหาปฺโ แยบยนต์

๑๗/๐๖/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๘๖
พระประวิทย์ ติกฺขปฺโ ปดสาร

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๘๗
พระทองพิทักษ์ ธฒฺมรโต ชารี

๘/๔/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๘๘
พระฐิติพงษ์ มนาโป ทิพย์หล้า

๒๕/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๘๙
พระประวิทย์ มหาวีโร คำผาย

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐ / ๓๗

้
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เลขที

่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๖๐/๐๖๙๐
พระอำพร อนิฺชิโต กมลเลิศ

๑๗/๐๕/๒๕๑๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๙๑
พระเพียร ถริคุโณ เกียงกาว

๐๓/๐๔/๒๕๑๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๙๒
พระพิมาย กนฺตวีโร เชิงหอม

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๙๓
พระอภิสิทธิ

์

อภิาโณ สิทธิศรีจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๙๔
พระธนวัฒน์ ธมฺมธโร ผานัด

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๙๕
พระกฤษฎ์ กิตติสกฺโก ศรีภูมิภักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๒๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๙๖
พระสรศักดิ

์

สุมงฺคโล ภาหา

๑๕/๐๕/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๙๗
พระเจตพล อธิฉนฺโท จงใจงาม

๑/๘/๒๕๓๖ ๕/๗/๒๕๖๐
วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๙๘
พระชาลี ชาตวีโร หงษาวดี

๑๗/๑/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๖๙๙
พระชินกฤต อจโล ปดสาร

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๐๐
พระสุริยา สุภทฺโท สมประเสร็ฐ

๑๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๐๑
พระหนูเพ็ชร จนฺทโสภโณ สิทธิศรีจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๐๒
พระฤทธิชัย วรธมฺโม มีรัส

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๐๓
พระวรวุฒิ ภทฺทวํโส กองคำ

๑๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๐๔
พระภานุวัฒน์ ธมฺมทีโป เหมือดมาลา

๑๐/๘/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๐๕
พระพรชัย สุนฺทรวํโส บุติมาลย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๐๖
พระเสมียน านุตฺตโร ฝางลิต

๒๕/๑๑/๒๕๐๗ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๐๗
พระทนนท์ านจาโร กองกันยา

๒๕/๐๘/๒๕๓๖ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๐๘
พระธนณ์เทพ กวิวํโส ศรีแสวง

๒๒/๐๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๘/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๐๙
พระอุดม สิริภทฺโท พรบุญ

๑๖/๐๗/๒๕๓๖ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๑๐
พระวชิรกรณ์ ปฺาวโร วันนา

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๑๑
พระประวิทย์ กตปฺุโ มีสนาม

๑๔/๑๑/๒๕๓๒
๒๙/๐๙/๒๕๖๐

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๑๒
สามเณรต่าย  สร้อยจักร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๑๓
สามเณรพีรณัฐ  สางทุกข์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๑๔
สามเณรกฤตมุข  แก่นแก้ว

๒๘/๑/๒๕๔๘

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๑๕
สามเณรสกาย  สอนเศษ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๑๖
สามเณรวุฒิชัย  นามพงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๑๗
สามเณรตรีภพ  แปลกสินธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๑๘
สามเณรสุภาพ  สัสตัง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๑๙
พระสุริยนต์ ปภสฺสโร รักษาคุณ

๒๑/๙/๒๕๐๔ ๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๒๐
พระวัน จนฺทสุวณฺโณ พูนเพิม

่

๐๙/๐๓/๒๔๘๔ ๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๒๑
พระพล โชติธมฺโม มูลศรีนวล

๑๕/๐๕/๒๔๙๙ ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๒๒
พระบุญหลาย ธมฺมรโต ลุยนอก

๑๑/๐๗/๒๕๐๓ ๒๗/๑๒/๒๕๕๗

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระชารี เตชธมฺโม วิญญคราม

๐๘/๐๘/๒๕๐๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๒๔
พระพูลลาภ ิตลาโภ เสนาะสันต์

๐๔/๐๒/๒๕๑๐ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์
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่
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รอ ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระประเสริฐ อติธมฺโม พรรณวงค์

๓๑/๐๘/๒๕๑๐ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๒๖
พระอัมพร กิตฺติปาโล หารภูมิ

๑๖/๐๘/๒๕๑๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๒๗
พระหนูกูล อริฺชโย ยะเชษฐา

๐๑/๐๒/๒๕๐๐ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๒๘
พระทนงชัย ถิรธมฺโม ไตรยะสุทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๑๗ ๑๗/๑๐/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๒๙
พระสวัสดิ

์

เมธิโน พระสว่าง

๑๐/๐๒/๒๔๘๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๓๐
พระสมบูรณ์ ปสนฺโน เจริญเขต

๑๒/๑๑/๒๔๙๖ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๓๑
พระปฐมชัย จิตฺตวิริโย ครองยุทธ์

๓๐/๐๗/๒๕๒๐ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๓๒
พระเลิศหล้า คุณเตโช คุณเดชมาก

๒๗/๐๗/๒๔๙๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๓๓
พระหนูแดง ยโสธโร จุดมี

๑๒/๐๒/๒๕๐๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๓๔
พระชาคริต กิตฺติโสภโณ บุตรพรม

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๓๕
พระโกวิทย์ กนฺตสาโร อัศวภูมิ

๐๙/๐๒/๒๕๓๐ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๓๖
พระศราวุธ กิตฺติสาโร รัตนวิรุฬห์

๐๙/๐๕/๒๕๒๖ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๓๗
พระสอน อคฺคธมฺโม มูลศรีนวล

๒๐/๐๙/๒๕๐๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๓๘
พระแก้ว กมฺมสุโภ ภูมิภาค

๐๘/๐๑/๒๔๘๓ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๓๙
พระเฉลิม เกมโก หาวะภูมิ

๑๒/๐๓/๒๔๙๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๔๐
พระประวิทย์ สุเมโธ สายเนตร

๑๖/๐๙/๒๕๑๓ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๔๑
พระอุไร ปฺาวชิโร จำนงกิจ

๐๕/๐๕/๒๕๐๓ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๔๒
พระมิตร กตฺตสีโร แย้มไสย์

๒๖/๑๒/๒๕๒๖ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๔๓
พระสิริพงศ์ สิริปฺโ วิลัยหล้า

๑๙/๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๔๔
พระสมัย อุทโย โสโว

๒๕/๐๒/๒๕๑๖ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๔๕
พระประเสริฐ ปวรธมฺโม มามังคัง

่ ่

๒๙/๑/๒๔๘๗ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๔๖
พระปราณี ิติาโณ หาริกุล

๑๐/๐๗/๒๕๑๗ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๔๗
พระนิยม โฆสธมฺโม มะรังษี

๐๓/๑๒/๒๕๒๒
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๔๘
พระสากล คุเณสโก บุตรพรม

๐๕/๐๒/๒๕๑๐ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๔๙
พระบังอร อนาลโย สารพัฒน์

๑๓/๐๕/๒๕๑๗ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๕๐
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน แสงปาก

๑๒/๐๒/๒๕๒๘ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๕๑
พระอมรเทพ อกิฺจโน คำเลิศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๕๒
พระณัฐวุฒิ ิตธมฺโม บุตรพรม

๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๕๓
พระพงศกร สุทฺธาจาโค บุตรพรม

๐๙/๐๒/๒๕๓๘ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๕๔
พระถนอม อคฺควโร ขุนาวัตร

๐๙/๑๐/๒๕๐๙ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๕๕
พระรัศมี จารุธมฺโม ลาดหนองขุน

๓๐/๑๑/๒๕๒๒ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๕๖
พระบุญมา ยนฺตสีโล อัศวภูมิ

๑๗/๐๖/๒๕๐๒ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๕๗
พระสมประหยัด สุขิโต เข็มยา

๑๑/๐๔/๒๕๑๒ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๕๘
พระหัส มุนีวีโร ตรีโอษฐ

๒๖/๐๗/๒๕๒๗
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๕๙
พระนนทวิช ชยมงฺคโล ศรีชัย

๒๓/๐๕/๒๕๒๑ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๒ / ๓๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๖๐/๐๗๖๐
พระนิกร จิตฺตทนฺโต บุตรพรม

๑๓/๐๔/๒๕๐๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๖๑
พระยูร มหาปฺุโ คำฤาชา

๑๖/๑๒/๒๕๐๘ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๖๒
พระปญญา านิสฺสโร เย็นวัฒนา

๐๔/๐๒/๒๕๑๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๖๓
พระจักรพันธ์ จกฺกธมฺโม วงพินิจ

๑๘/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๖๔
พระอดิศร ถาวโร มะยุลา

๐๒/๑๒/๒๕๒๑
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๖๕
พระเมืองไชย ปฺาวชิโร เพชรเอียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๖๖
พระอนุวัฒน์ วชิรปฺโ นาคศรีทา

๒๐/๐๘/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๖๗
พระอรรถพล ถิรสทฺโธ ทุหา

๐๒/๐๖/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๖๘
พระเพ็ง วิสุทฺโธ พลพาล

๒๐/๑๐/๒๔๘๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๖๙
พระสิทธินนท์ นาควโร ศรีสมบัติ

๒๖/๐๒/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๗๐
พระรัฐศาสตร์ กิติสาโร โคตรวินนท์

๒๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๗๑
พระเชาวลิต ิตวิริโย บุญชัยยง

๑๕/๐๑/๒๕๒๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๗๒
พระวินัย วีรธมฺโม มะสูงเนิน

๑๙/๐๘/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๗๓
พระนครินทร์ นาควํโส พลเยียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๗๔
พระสุรเดช อุทโย สุระถา

๒๔/๐๘/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๗๕
พระกำทร านิสฺสโร สมบูรณ์ทอง

๒๓/๐๔/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๗๖
พระสมัคร ธมฺมคุตฺโต อาจคำพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๐๕ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๗๗
พระสัมฤทธิ

์

อธิปฺโ ศรีวะรา

๐๓/๑๑/๒๕๑๔
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๗๘
สามเณรทนงศักดิ

์

 ทศกร

๐๖/๑๐/๒๕๔๐

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๗๙
สามเณรธนเดช  โภคาศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๘๐
สามเณรสุรชัย  ชนไพโรจน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๘๑
สามเณรมานพ  คงทน

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๘๒
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 พรมษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๘๓
สามเณรอนุชิต  บุตรพรม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๘๔
สามเณรธนากร  โพธิพา

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๘๕
สามเณรวัศพล  ศรีแดง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๘๖
สามเณรรังสรรค์  พาภิรมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๘๗
สามเณรพลพล  พลหมัน

่

๓๐/๑/๒๕๔๘

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๘๘
สามเณรกฤษณะ  คุ้มจุมจัง

๑๘/๒/๒๕๔๘

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๘๙
สามเณรธณากร  สีทาพุด

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๑๖๐/๐๗๙๐
พระสมพร ปฺาทีโป ประนมศรี

๒๖/๐๕/๒๕๐๒ ๑๙/๐๓/๒๕๔๓

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๙๑
พระอภิสิทธิ

์

าณวโร สว่างศรี

๒๒/๐๓/๒๕๒๖ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๙๒
พระสมหมาย กตธมฺโม เยือใย

่

๑๙/๑๐/๒๕๐๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระบุญเยียม

่

ปยสีโล ไชยแสง

๐๕/๐๔/๒๔๙๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระบุญลุ กตทีโป พลเยียม

่

๒๓/๐๖/๒๕๐๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  
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รอ ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระจิรพจน์ ขนฺติโก โวหารดี

๒๓/๑๒/๒๕๒๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระวีระพรรณ านวีโร รักษาศรี

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระสุขสันต์ จารุธมฺโม สิงยะเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระสุภาพ ยโสธโร แก้วเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๒๗ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๗๙๙
พระสุทัศน์ อคฺคธมฺโม บุตรสาร

๒๓/๐๓/๒๕๑๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระอำพล ิตวินโย ไกรยบุตร

๓๑/๐๗/๒๕๓๔ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๐๑
พระศุภชัย ขนฺติโก บุตรสาร

๒๘/๐๙/๒๕๓๘
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๐๒
พระเสนิม สติสมฺปนฺโน อุทรัง

๐๑/๐๖/๒๕๑๖ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๐๓
พระวิชิต วิชิโต บุญสถิตย์

๐๑/๑๐/๒๕๒๐ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๐๔
พระพิทักษ์ พลวโร การะปกษ์

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๐๕
พระวิลัย ติกฺขวีโร สายรัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๐๐ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๐๖
พระสมเดช ปคุโณ วิชัยโคตร

๐๓/๑๐/๒๕๐๖ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๐๗
พระไพรวงษ์ พลวโล โสภาคะยัง

๒๐/๐๒/๒๕๐๙ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๐๘
พระบุญมา เขมธโร พันสี

๐๒/๐๓/๒๕๐๙ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระวิสิทธิ

์

ติสฺสเทโว ผลจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๒๐
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๑๐
พระนพพร สตฺตวโร ฉลองกิตติศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๒๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๑๑
พระสังวาล สํวโร พุทธลา

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๑๒
พระประสิทธิ

์

สุธมฺโม สิริสม

๑๗/๐๙/๒๕๐๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๑๓
พระวิวัฒน์ เตชธมฺโม วารีรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๑๔
พระวุฒิไกร ปฺาวโร มีศิลป

๑๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๑๕
พระพิพัฒน์ พลวโร บุญสุข

๓๑/๐๑/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๑๖
พระประชัน จิรธมฺโม ปาโส

๐๖/๑๒/๒๕๒๖
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

คูเมือง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๑๗
สามเณรสมพร  โมคะรัตน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 ท่าสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๑๘
พระเอกวืทย์ อุตฺตโร บัวดง

๐๘/๐๕/๒๕๓๑ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

บัวสูง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๑๙
พระณัฐพงษ์ ณฏวํโส ประโมงเขต

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านผำใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๒๐
พระสุบิน อนาลโย ศิริพิลา

๑๑/๐๔/๒๕๐๐ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ปทุมวนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๒๑
พระบุญเลิศ สิริวณฺโณ ศรีมาน

๑๕/๑๐/๒๕๐๐ ๒๔/๐๑/๒๕๖๐

เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๒๒
สามเณรวรดร  ดุงจำปา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๒๓
พระสมัย สุเมธโส นิสุนทร

๒๒/๐๑/๒๕๑๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

เมืองสรวงน้อย  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระประยงค์ จิตฺติปาโล ตรีเมฆ

๐๒/๐๔/๒๕๑๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระกมล กมโล โมกขันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๑๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระสงค์ เขมธโร อินสำราญ

๐๕/๐๒/๒๔๙๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๒๗
สามเณรธนากร  แปนคร

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๒๘
สามเณรวรเดช  ขันเรือง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

 เมืองสรวงใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๒๙
พระพรหมพร กิตฺติเมโธ พรหมบันดิษฐ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีสุขบ้านข่อย  
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รอ ๔๑๖๐/๐๘๓๐
พระบรรจง สุภทฺโท สุโพธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๑๔
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีสุขบ้านข่อย  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๓๑
พระจันทร์ดี จนฺทูปโม มลิมาศ

๐๓/๑๒/๒๔๙๒ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสุริยาปายาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๓๒
พระวิทยา สาสนสุทฺธี ภูกัน

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๓๓
พระนิกร ปริฉนฺโณ พูลกลาง

๑๖/๐๔/๒๕๑๓ ๐๒/๑๑/๒๕๕๐

หนองหิน  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๓๔
พระคำตา านวิโร แก่นภักดี

๐๑/๐๔/๒๔๙๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๓

หัวนา  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๓๕
พระธีรยุทธ กิตติวณฺโณ บำเรอ

๑๔/๐๖/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เหนือสูงยาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๓๖
พระนพรัตน์ จิณฺณจาโร โพธิสูง

๑๖/๐๓/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เหนือสูงยาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๓๗
สามเณรธีรกานต์  ปานมณี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 เหล่าฮก  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๓๘
สามเณรจักรพงษ์  ศิริสัมพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

 เหล่าฮก  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๓๙
พระบุญเลียง

้

โอภาโส สุขพิพัฒน์

๐๑/๑๑/๒๕๐๐ ๑๖/๐๔/๒๕๕๔

โสกเชือก  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๔๐
พระคมสัน อภินนฺโท ทับคำภา

๐๘/๐๔/๒๕๒๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๔

โสกเชือก  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๔๑
พระสุดใจ ปฺาวฑฺฒโณ โคแสงรักษา

๐๔/๐๖/๒๕๐๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โสกเชือก  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๔๒
พระกมลศักดิ

์

เขมนนฺโท วิเศษแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๓๓
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

โสกเชือก  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๔๓
สามเณรธนายุทธ  โยธะดล

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

 โสกเชือก  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๔๔
พระคำกอง กตกุสโล ภูมิพันธ์

๑๕/๐๓/๒๔๙๖ ๑๕/๐๓/๒๕๔๒

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๔๕
พระทองมา เตชพโล วิเศษทรัพย์

๐๗/๐๓/๒๕๐๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๓

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๔๖
พระพันออน ปฺาวโร ปญญาสาร

๑๐/๐๕/๒๕๐๗ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๔๗
พระธวัชชัย สนฺตมโน วิริยพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๓๕
๐๖/๐๓/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๔๘
พระเพชรเกษม ิตวํโส แก้วมณี

๑๕/๐๑/๒๕๑๘
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๔๙
พระวีระชน วิสุทฺโธ มณีเวียง

๒๐/๐๒/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๕๐
พระโสภณ ิตธมฺโม สาไชยันต์

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๕๑
พระดาว จิตฺตธมฺโม จอมพลเมือง

๑๙/๐๕/๒๕๑๗ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๕๒
พระสันติ าณวีโร ดาวศรี

๐๘/๑๒/๒๕๓๕
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๕๓
พระมงคล อิทฺธิาโณ แก้วนาเหนือ

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๕๔
พระบุญตา จกฺกวโร วิลัยพิทย์

๑๔/๐๘/๒๔๘๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๕๕
พระคำไพร สีลสํวโร อุดมฉวี

๐๒/๐๔/๒๔๙๑ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๕๖
พระอาทิตย์ อาภสฺสโร วรรณลุขี

๒๑/๐๖/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๕๗
พระกฤษฎากร ยโสธโร ปดสี

๐๑/๐๕/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๕๘
พระวรจิตร าณวโร โสภาอุทก

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๕๙
พระพชรกรณ์ กนฺตธมฺโม ทำสุนา

๒๒/๐๘/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๖๐
สามเณรศักดา  แก้วประสาร

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

 หนองใหญ่  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๖๑
พระไพศาล วราโภ วงศ์จำปา

๒/๐๘/๒๕๑๗ ๓๐/๐๘/๒๕๓๘

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๖๒
พระเจริญ จารุธมฺโม แน่นอุดร

๐๒/๐๗/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๔๒

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๖๓
พระสมจันทร์ อตฺถกนฺโต บุตรศรีโคตร

๐๑/๐๔/๒๔๙๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๖๔
พระทวี อนิฺชิโต เกษสนาม

๑๖/๑๐/๒๕๐๙ ๑๓/๐๑/๒๕๕๒

กลาง  
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รอ ๔๑๖๐/๐๘๖๕
พระเอกศิษย์ ิตปุโ คำนวนดี

๒๔/๐๖/๒๕๓๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๖๖
พระสุวิทย์ ติกฺขวีโร กมลเลิศ

๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๖๗
พระทองจันทร์ ิตสีโล เค้าดี

๑๕/๑๑/๒๕๑๐ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๖๘
พระบุญเทียง

่

มหาปฺโ เข็มทอง

๒๑/๐๗/๒๕๑๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๖๙
พระไสว เขมปฺโ จันทร์งาม

๐๓/๐๗/๒๔๙๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๗๐
พระสมาน อายุโท หม่อมกระโทก

๑๓/๐๒/๒๔๙๘ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๗๑
พระสุวรรณ อกฺกวณฺโณ อุตสระคู

๕/๐๔/๒๕๑๕ ๑/๑๑/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๗๒
พระดรันภพ านวโร พานาดี

๑๗/๑๒/๒๕๑๗ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๗๓
พระศรีสวัสดิ

์

นนฺโท หมืนดี

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๗๔
พระบุญมี เขมจนฺโท สันโน

๐๑/๐๓/๒๔๙๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๗๕
พระแหลมชัย นตฺถิโก มูลวรรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๗๖
พระถาวร านวโร ศรีนนท์

๑/๐๘/๒๕๐๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๗๗
พระจันทร์ วิสุทฺโธ ภูมิสองชัน

้

๑๘/๐๖/๒๔๙๐ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๗๘
พระเก่ง วรสโภ แจ้งสนาม

๑๔/๗/๒๕๐๙ ๔/๑๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๗๙
พระถนอม ปฺาธโร วรรณภูงา

๐๘/๐๑/๒๕๑๓ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๘๐
พระจันทา กนฺตวณฺโณ ผลาผล

๑๐/๑๑/๒๔๗๙ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๘๑
พระวินัย อานนฺโท ไชยสำโรง

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๘๒
พระวีรวัฒน์ อธิจิตฺโต อังคนิจ

๒๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๘๓
พระปรัชญา ตปสีโร จุลหอม

๘/๐๓/๒๕๒๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๘๔
พระวัชระ ชยาลงฺกาโร กองปา

๑๒/๑๑/๒๕๓๕
๒๐/๐๔/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๘๕
พระวิเชียร สีลเตโช ศรีนนท์

๑๘/๐๕/๒๕๐๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๘๖
พระบุญส่ง ปภสฺสโร มาลำโกน

๐๗/๐๖/๒๕๒๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๘๗
พระพระนุกูล ปฺาธโร โพวิชัย

๐๖/๐๗/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๘๘
พระกฤษณะ สุทฺธจิตโต ฟุงฤกษ์เพ็ง

๒๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๘๙
พระคำพันธ์ รวิวณโณ ทำจันทา

๑๕/๐๒/๒๕๐๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๙๐
พระวันชัย กุสลจิตฺโต บุญศรี

๑๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๙๑
พระบรรลุ ปริปุณฺโณ สีดามา

๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๙๒
พระทวีชัย อคฺคปฺโ ราศรี

๐๒/๐๔/๒๕๐๔ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๙๓
พระสุนทร อาทโร

ทวิทอนันต์ทรัพย์

่

๑๕/๐๔/๒๔๙๙ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๙๔
พระธีระ สุปภาโส เสาร์โมก

๓/๐๗/๒๕๓๒ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๙๕
พระจักรี เตชปฺโ ไกยสวน

๐๖/๐๔/๒๕๓๔ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๙๖
พระสมพร ธีรปฺโ อ่อนหวาน

๕/๐๑/๒๔๘๙ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๙๗
พระอุทัย กตสาโร ปดตาสังข์

๒๘/๐๒/๒๕๑๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๙๘
พระวินัย คุณวิโร พรพรหม

๒๕/๐๓/๒๕๒๕
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๘๙๙
พระอุทัย วิสุทฺโธ โกวาป

๒๖/๐๒/๒๕๑๙
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

กลาง  
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รอ ๔๑๖๐/๐๙๐๐
พระรุณจนาค ปฺาพหุโล ชุมศรี

๒๗/๑๒/๒๕๒๒

๑๖/๑/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๐๑
พระเอกชัย จารุธมฺโม นามณีย์

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๓๑/๐๑/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๐๒
พระจรูญ ชาคโร ประทุม

๑๒/๐๒/๒๕๐๕
๔/๐๒/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๐๓
พระบุญลอด านิสฺสโร สังวรฌ์

๕/๖/๒๕๒๐ ๔/๒/๒๕๖๐
กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๐๔
พระเข็มพร ปฺาวชิโร ถาภูงา

๐๓/๑๒/๒๕๐๘ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๐๕
พระสุริยะ จนฺทสาโร เชือบัญฑิต

้

๒๔/๑๐/๒๔๘๑ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๐๖
พระคำตา อุตฺตโม นามบุตร

๘/๑๑/๒๕๐๒
๓/๓/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๐๗
พระมนตรี กมฺมสุตฺโธ ฤทธาพรม

๓๑/๐๕/๒๕๒๕

๗/๐๓/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๐๘
พระสัมฤทธิ

์

ปฺาวิโร ปราบหนองบัว

่

๒๔/๑๒/๒๕๐๑

๙/๐๓/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๐๙
พระประวิทย์ ปยธมฺโม แซ่ตัง

้

๑๖/๐๖/๒๕๓๑ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๑๐
พระธนาดุลย์ เธนปาโล เพิมบุญ

่

๒๘/๒/๒๕๒๙ ๒๘/๔/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๑๑
พระนัฐวุฒิ โกวิโท ดวงมาลา

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๑๒
พระอมรเทพ ปฺาธโร บุตรหินกอง

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๑๓
พระวรวุธ วราโณ วิชัย

๓๐/๔/๒๕๒๙
๗/๕/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๑๔
พระอุทัย รตฺนโชโต สุดพังยาง

๐๗/๐๒/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๑๕
พระประสิทธิ

์

ปสนฺโน สามสี

๒๗/๑๒/๒๕๒๕
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๑๖
พระสุเชิด ธมฺมทีโป พันมูล

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๑๗
พระสุทัศน์ จนฺทปฺโ ฉิมรัมย์

๒/๑๑/๒๕๓๙ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๑๘
พระอาสมาตร อานนฺโท พันธ์เลิศ

๒๑/๐๙/๒๕๒๙
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๑๙
พระอนุชา กตปฺุโ โคชา

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๒๐
พระทนงศักดิ

์

ิตสาโร สำหรับชือ

่

๒๕/๐๑/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๒๑
พระอุเทน อุฏาโน เศษวงศ์

๙/๑๐/๒๕๒๗ ๙/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๒๒
พระอเนก เอกวิโร เปล่งประยงค์

๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๒๓
พระบุญมี นาถกโร หนองทุ่ม

๑/๙/๒๔๙๙ ๒๓/๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๒๔
พระอุดม อธิปฺุโ บุตรหนองหว้า

๑๑/๐๓/๒๕๐๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๒๕
พระพูลศักดิ

์

ิตมาโส ลาสองชัน

้

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๒๖
พระอนุสรณ์ อธิปฺุโ แสนหนองหว้า

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๒๗
พระศักดา โชติปฺโ เลิศพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๓๒ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๒๘
พระวีระ จิรสีโล วงศ์ษา

๑๘/๐๒/๒๕๑๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๒๙
พระจักกริช สรินฺธโร บุราคร

๑๓/๐๘/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๓๐
พระบรรจง วิชฺชากโร ไซ

๑๗/๐๖/๒๕๒๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๓๑
พระภานุพล สีลภูสิโต กบรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๓๕

๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๓๒
พระโกวิทย์ กิตฺติปาโล อุบาลี

๑๗/๐๘/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๓๓
พระวีระพล ธมฺมวโร สัมฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๓๔
พระก่ออานันท์ ตนฺติปาโล ศรีทะบาล

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  
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รอ ๔๑๖๐/๐๙๓๕
พระสุวิทย์ ธีรปฺโ ปาโสม

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๓๖
พระสรวิทย์ ภูริปฺโ มูลลา

๑๕/๐๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๓๗
พระวรุต ชุตินฺธโร วงษ์พรม

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๓๘
พระนิติพงษ์ ฉนฺทสาโร ทาตะชัย

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๓๙
พระอภิชัย มหาปฺโ สีดา

๒๕/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๔๐
พระอุปะฤกษ์ สมฺจิตฺโต เลิศพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๔๑
พระพลากร ธนปาโล แสวง

๑๔/๐๖/๒๕๔๐
๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๔๒
พระกัณหา สนฺตจิตฺโต แสงแสน

๐๑/๐๔/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๔๓
พระวีรพล มหพฺพโล สมภูงา

๒๗/๐๗/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๔๔
พระธีรพงษ์ ธีรปฺโ ดุนา

๑๔/๐๗/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๔๕
พระสัมฤทธิ

์

มหาวีโร พันธ์เนตร

๔/๑๐/๒๔๙๖ ๔/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๔๖
พระไวกูล รตนาโณ อุดมทรัพย์

๐๒/๐๘/๒๕๒๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๔๗
พระจักรพงษ์ ณาสาวีโร ไพรสิงธุ์

๑๔/๐๒/๒๕๒๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๔๘
พระโยธิน จิตฺตสํวโร ศรีสุยิง

่

๑๔/๐๑/๒๕๓๐
๕/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๔๙
พระสิทธิกร ธมฺมเตโช เสนภูงา

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๕๐
พระเอกพล สมงฺคิโก ขันอาสา

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๕๑
พระบัน สิริวุฒฺโฒ สุดตา

๒๙/๐๙/๒๔๘๖

๖/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๕๒
พระบรรจง รวิวรรณโณ ศรีขุมเหล็ก

๒๒/๐๕/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๕๓
พระวัลลภ อธิจิตฺโต พรมหงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๕๔
พระสาธิต อิทฺธิาโณ กำลังเก่ง

๘/๑๐/๒๕๓๘
๖/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๕๕
พระพยุง อินฺทวีโร มะโคตร

๐๒/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๕๖
พระหนู สํวโร จวงโพนงาม

๑/๐๓/๒๔๘๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๕๗
พระหน่า อภิวฑฺฒโณ สัมนัย

๑๘/๐๗/๒๔๗๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๕๘
พระนิยม ิตสาโร หัวหนองหาญ

๒๖/๐๙/๒๕๒๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๕๙
พระอนุชา านวีโร คำภาทู

๑๗/๐๔/๒๕๓๙

๘/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๖๐
พระณัฐวิโรจน์ ฉนฺทธมฺโม มิคคสิงห์

๒๔/๘/๒๕๒๕

๙/๗/๒๕๖๐
กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๖๑
พระธวัช เมตฺตจิตฺโต มูลรัตน์

๔/๐๒/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๖๒
พระจักรพงษ์ อธิจิตฺโต ลาพิงค์

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๖๐
กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๖๓
สามเณรพุฒิพงษ์  พันเนือง

่

๐๑/๐๖/๒๔๘๔

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๖๔
สามเณรวีระพล  พันเนือง

่

๒๘/๐๕/๒๔๘๘

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๖๕
สามเณรธวัชชัย  คำลือฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๔๘๙

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๖๖
สามเณรสมทิตย์  ประสาร

๑๒/๐๘/๒๔๙๐

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๖๗
สามเณรปฏิพันธ์  แสนบุญมี

๐๙/๐๓/๒๕๓๘

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๖๘
สามเณรสันติ  สีลิลา

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๖๙
สามเณรศตวรรษ  น้อยสุพรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

 กลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๘ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๐๙๗๐
สามเณรจิรกร  ยอดคำมี

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๗๑
สามเณรชัยมงคล  แสงสกล

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๗๒
สามเณรธนกร  โสสองชัน

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๗๓
สามเณรประสิทธิ

์

 พระพิมพา

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๗๔
สามเณรจักรี  ขำเนตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๗๕
สามเณรกวิน  ไชยแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๗๖
สามเณรอนุชิต  ตาสำโรง

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๗๗
สามเณรสรรเพชร  จันทร์พา

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๗๘
สามเณรทนงศักดิ

์

 ทวีชาติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๗๙
สามเณรวัชรพงษ์  สิงห์สุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๘๐
สามเณรพงษ์ศิริ  หลักคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๘๑
สามเณรศักดา  มานาดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๘๒
สามเณรพิพัฒน์  วรรณะปะโค

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๘๓
สามเณรอนุชา  กมลขันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๘๔
สามเณรรัตนพล  สุทธิธรรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๘๕
สามเณรเศรษฐพงศ์  ประสาร

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๘๖
สามเณรทรรศพงษ์  แปรงกลาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๘๗
สามเณรอดิศร  สุพร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๘๘
สามเณรเทพบวร  สวัสดิพันธ์

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๘๙
สามเณรวันชัย  แก้วหินกอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๙๐
สามเณรณัฐพล  วรรณะปะโค

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๙๑
สามเณรพงศกร  สาลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๙๒
สามเณรพรชัย  จันทรศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๙๓
สามเณรภาณุชาติ  ราชสีมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๙๔
สามเณรสหรัฐ  อันโน

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๙๕
สามเณรชินกร  อนันทะวัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๙๖
สามเณรสุรเดช  พูลสระคู

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๙๗
สามเณรสุรศักดิ

์

 พูลสระคู

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๙๘
สามเณรศุภวิชญ์  บุญเบ้า

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๐๙๙๙
สามเณรอัครเดช  ศรีธร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๐๐
สามเณรปยภัทร์  พรหมสุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๐๑
สามเณรวุฒินันท์  ช่างปรุง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๐๒
สามเณรนัฐพล  ใหมสี

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๐๓
สามเณรพรเทพ  เหลากลม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๐๔
สามเณรอัจฉริยะ  สายทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 กลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๙ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๑๐๐๕
สามเณรวินิต  ฟกบำรุง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๐๖
สามเณรพิชาญชัย  พลยา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๐๗
สามเณรสรศักดิ

์

 สุพรรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๐๘
สามเณรเจตนิพัทธ์  พรมสาร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๐๙
สามเณรธีรพงศ์  จันทะสอน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๑๐
สามเณรนพคุณ  ลำภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๑๑
สามเณรเจษฎา  พันธ์สำโรง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๑๒
สามเณรรัชภูมิ  ทองดอนดู่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๑๓
สามเณรธนกานต์  ใช้ชาญวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

 กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๑๔
พระสุริยา ติสฺสโร ตรางา

๐๔/๐๔/๒๔๗๖ ๐๙/๐๓/๒๕๐๓

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๑๕
พระสุดใจ อณาโป โพธิล่าม

๑๒/๑๒/๒๕๒๑
๐๕/๐๒/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๑๖
พระนัฐพล ชาณวโร ยอดมงคล

๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๑๗
พระกิติชา สนฺติกโร หงษ์เวียงจันทน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๑๘
พระถาวร อธิวโร เจริญยิง

่

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๑๙
พระบุญเถิง ปสนฺโน รณรงค์ตังจิต

้

๒๐/๐๖/๒๕๐๐ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๒๐
พระโกมินทร์ จิรฎฺิโก มาโยธา

๑๐/๐๑/๒๕๒๑ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๒๑
พระสันติ สนฺตกโร วิเศษศรี

๑๕/๑๐/๒๕๒๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๒๒
พระชินพงษ์ อภิชาโต ไผ่โสภา

๒๖/๐๕/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๒๓
พระสุริยันต์ พลาโณ บุญนาค

๒๓/๐๓/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๒๔
พระคำพูน มนฺุโ แก้วภู

๑๕/๐๙/๒๔๙๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๒๕
พระวุฒิพงษ์ ิตกุโล ทองบ่อ

๓๐/๐๑/๒๕๒๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๒๖
พระสมบูรณ์ ถิรธมฺโม ชุมนุม

๑๐/๑๑/๒๕๓๒ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๒๗
พระยงยุทธ กตทีโป จันภักดี

๓๑/๑๐/๒๕๒๐ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๒๘
พระณรงค์ศักดิ

์

านกโร ไชยยนต์

๑๘/๐๗/๒๕๒๒ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๒๙
พระไพรทูล ิตกุสโล สาหินกอง

๑๒/๐๑/๒๕๒๐ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๓๐
พระอุดม กตปุโ วิเศษขลา

๐๘/๐๖/๒๕๒๙ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๓๑
พระสุเทพ สุภทฺโท แสนจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๑๗
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๓๒
พระลำพอง เอกวํโส เอกพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๒๘ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๓๓
พระสังวริ อุชุจาโร ศรีบุษย์

๑๑/๐๗/๒๕๓๖
๐๘/๐๓/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๓๔
พระสันติ สวนฺติโก แสนสง่า

๑๘/๑๒/๒๕๓๘
๑๘/๐๓/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๓๕
พระนราชัย อติลาโภ ทิวาพัฒน์

๑๑/๐๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๓๖
พระจรูญชัย อุตฺตโม กระฐินทอง

๒๔/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๓๗
พระเกษม ธมฺมวุฑฺโฒ โฮมจูมจัง

๐๑/๐๙/๒๕๒๗ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๓๘
พระนิพนธ์ อนาลโย ภูดวงจิตร

๐๔/๐๕/๒๔๙๔ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๓๙
พระชิน ิตยโส อุตตมะ

๑๒/๐๔/๒๕๐๖ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๐ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๑๐๔๐
พระไชยสิทธิ

์

ฉนฺทโก ปะวิโณ

๐๙/๐๖/๒๕๐๗ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๔๑
พระสมพงษ์ สิริธโร ไสยศาสตร์

๐๖/๐๗/๒๕๑๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๔๒
พระสุเทพ ติสมฺปนฺโน จันทรา

๐๑/๐๕/๒๕๑๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๔๓
พระจำรูญ จารุธมฺโม ศักดิวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๑๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๔๔
พระสุรศักดิ

์

อาภากโร วงษ์สินธุ์

๐๖/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๔๕
พระเทพเมธี เตชธมฺโม ไชยมาดี

๒๒/๑๐/๒๕๑๕ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๔๖
พระสุนทร ภทฺทวโร สิงหาไชย

๒๖/๑๒/๒๕๑๑
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๔๗
พระดำรงศักดิ

์

ธมฺมรโต มัชพงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๔๘
พระมานพ มานิโต วิเศษอุด

๒๘/๐๔/๒๕๒๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๔๙
พระอุทัย อธิปฺโ พวงบุบผา

๒๗/๑๒/๒๕๑๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๕๐
พระนิรุธ นิปฺปโก บุตปญ

๐๙/๐๙/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๕๑
สามเณรกฤษฏา  สุขสะอาด

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

 เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๕๒
สามเณรวิสรุด  พรมมาก

๒๐/๑๖/๒๕๔๖

 เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๕๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สมสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๕๔
สามเณรสิริภพ  ทรัพย์ประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

 เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๕๕
สามเณรฤกษฎา  บุญฤกษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๕๖
สามเณรกฤษดา  กล้าหาญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๕๗
พระบุญธรรม สุปฺโ อัศวภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๑๑

๒/๗/๒๕๕๕
ศรีรัตนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๕๘
พระไพรศักดิ

์

สุขิโต สิมมา

๑/๑๑/๒๔๙๑ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

มงคลรัตนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๕๙
พระธงชัย านวีโร ผ่องใส

๓/๖/๒๔๙๗ ๘/๗/๒๕๖๐
โคศานิศาสตร์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๖๐
พระบุญสี กนฺตธมฺโม เหล่าฤทธิ

์

๑๐/๘/๒๕๓๖ ๒๙/๗/๒๕๕๙

จันทราวาส  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๖๑
พระสุจิตร สนฺตมโน พรมจันทร์

๑/๔/๒๕๒๖ ๒๙/๔/๒๕๖๐

ดานกลอย  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๖๒
พระพรชัย อนามโย ปนทอง

๑๐/๔/๒๕๓๐
๔/๔/๒๕๖๐

ตาลเดียว

่

 

รอ ๔๑๖๐/๑๐๖๓
พระถนอม อภินนฺโท บุบผามาโล

๑๒/๖/๒๕๓๐
๔/๔/๒๕๖๐

ตาลเดียว

่

 

รอ ๔๑๖๐/๑๐๖๔
พระวุฒิพงษ์ สนฺทโร มหาจันทร์วงศ์

๑๒/๘/๒๕๒๐ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

บุปผาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๖๕
พระนฤบดินร์ าณธโร อุดมฤทธิ

์

๑/๖/๒๕๒๐ ๗/๗/๒๕๕๗
ปาอัมไพรวัลย์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๖๖
พระรังสรรค์ อคฺคธมฺโม อ่างคำ

๑/๑/๒๕๒๙ ๘/๑๑/๒๕๕๗

ผดุงสาตยาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๖๗
พระเอกพงษ์ ปภากโร วิชัยศรี

๓๐/๖/๒๕๓๓ ๓๐/๖/๒๕๕๙

ผดุงสาตยาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๖๘
พระสุธี ปฺาวโร ถัวอรัน

่ ่

๒๘/๘/๒๕๐๕ ๒๙/๗/๒๕๕๙

ผดุงสาตยาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๖๙
สามเณรนันทพงศ์  พลเยียม

่

๒๔/๘/๒๕๔๕

 ผดุงสาตยาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๗๐
พระถวิล สนฺตมโน ขจรสมบัติ

๑๘/๑/๒๕๒๖ ๑๙/๗/๒๕๖๐

โพธิศิริชัยมงคล

์

 

รอ ๔๑๖๐/๑๐๗๑
พระลาน ิตวิริโย ศรีน้อย

๒๓/๘/๒๔๘๘
๓/๗/๒๕๓๖

โพนโสภาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๗๒
พระสิทธิ

์

อนาลโย บุตรเอก

๒๙/๑/๒๕๐๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โพนโสภาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๗๓
พระวิกุล กิติสาโร สุธาอามาตร์

๘/๑๐/๒๕๑๖ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

โพนโสภาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๗๔
พระมานิตย์ มหาาโน หอมพินา

๕/๒/๒๕๓๔ ๓๐/๖/๒๕๖๐

โพนโสภาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๑ / ๓๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๖๐/๑๐๗๕
พระพงษ์ศิริ อภินนฺโท พันบิน

๕/๒/๒๕๓๔ ๓๐/๖/๒๕๖๐

โพนโสภาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๗๖
สามเณรทิวากร  หมืนศรีจันทร์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 โพนโสภาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๗๗
พระไพรวัลย์ เตชวโร อาจศัตรู

๑๐/๑๑/๒๕๑๗
๒๒/๓/๒๕๕๐

ศรีไพรวัลย์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๗๘
พระบุญเลิญ สุธิกาโย อัคคธฺโม

๒๐/๙/๒๔๘๓ ๑๕/๑/๒๕๕๖

ศรีสะอาดนำบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๗๙
พระสมชาย โชติมนฺโต อำไพศรี

๒๑/๑๒/๒๕๑๐
๒๘/๖/๒๕๕๘

ศรีสะอาดนำบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๘๐
พระประมวน อุชฺจาโร บุตรพรม

๑/๙/๒๕๐๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีสะอาดนำบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๘๑
พระปญญา กนฺตสีโล พลอำนวย

๗/๑๒/๒๕๐๐
๗/๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาดนำบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๘๒
พระณัฐพล วํสวโร เดือนเพ็ญ

๑๓/๗/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สว่างชัยศรี  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๘๓
พระไพศาล จิรธมฺโม เศษจันทร์

๑๐/๑/๒๕๐๐ ๑๐/๖/๒๕๔๙

สะอาดสมบูรณ์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๘๔
พระไพศาล จิรธมฺโม เศษจันทร์

๑๐/๑/๒๕๐๐ ๑๐/๘/๒๕๕๙

สะอาดสมบูรณ์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๘๕
พระฉัน อาทโร อินทิแสน

๑/๗/๒๔๙๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สะอาดสมบูรณ์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๘๖
พระประไพร านุตฺตโร หนองขุ่นสาร

๑๘/๑๐/๒๕๑๕
๒๔/๖/๒๕๖๐

สะอาดสมบูรณ์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๘๗
พระชัยวัฒน์ มหาปฺุโ กระอาจ

๓๑/๗/๒๕๑๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สะอาดสมบูรณ์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๘๘
พระสุวิทย์ ปฺาวชิโร กุลสุวรรณ

๑/๓/๒๕๒๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สะอาดสมบูรณ์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๘๙
พระสถาพร ขนฺติโก พรรคพล

๑๖/๑/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สะอาดสมบูรณ์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๙๐
พระปานทอง ปสฺสาโร เศษจันทร์

๘/๑๐/๒๕๐๒
๖/๙/๒๕๖๐

สะอาดสมบูรณ์  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๙๑
พระอ่อน สนฺตกาโย ชุมแสง

๑/๑๐/๒๔๘๗ ๒๘/๑/๒๕๖๐

สายแสง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๙๒
พระบูญเลิศ สุมโน กล่อมกมล

๑/๑๒/๒๕๐๑ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สายแสง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๙๓
พระคำผิว ถาวโร สว่างคงค์

๒๘/๘/๒๕๑๒

๖/๗/๒๕๖๐
สายแสง  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๙๔
พระนาคี านวีโร อุยะเอก

๖/๘/๒๕๑๒ ๙/๑๑/๒๕๕๑

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๙๕
พระบุญ านเตโช ปานชาติ

๒๕/๘/๒๔๗๘ ๓๑/๗/๒๕๕๕

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๙๖
พระมาตย์ ปโมทิโต โปะประนม

๑๘/๔/๒๕๑๗
๑/๔/๒๕๕๗

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๙๗
พระสุข จิตฺตทนฺโต เชือสูงเนิน

้

๒๘/๑๑/๒๔๙๕
๑๒/๔/๒๕๕๗

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๙๘
พระโกเมน สุจินฺโน มูลชัยสุข

๒/๘/๒๔๙๕ ๒๕/๑/๒๕๕๘

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๐๙๙
พระนมัยรัตน์ ติกฺขปฺโ จันทร์ภักดี

๑๖/๑๐/๒๕๒๔
๑๖/๖/๒๕๕๘

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๐๐
พระทะนง ขนฺติโก ขันติโก

๑๙/๙/๒๕๓๑ ๒๑/๖/๒๕๕๘

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๐๑
พระไพศาล เตชวโร พลเยียม

่

๗/๓/๒๕๐๘
๒๘/๖/๒๕๕๘

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๐๒
พระเตือน กนฺตสีโร ชัยปตถา

๑/๓/๒๔๘๓ ๒๗/๗/๒๕๕๘

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๐๓
พระไพรศักดิ

์

สุขิโต สิมมา

๑/๑๑/๒๔๙๑ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๐๔
พระชืน

่

เตชธมฺโม ภูสน

๑๑/๒/๒๔๘๗ ๑๕/๖/๒๕๕๙

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๐๕
พระประไพร สุปภาโส ศรีจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๒๕

๕/๗/๒๕๕๙
แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๐๖
พระบันเทิง ปภากโร พุทธรัตน์

๑๑/๘/๒๔๘๓ ๓/๑๒/๒๕๕๙

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๐๗
พระอมรรัตน์ จิตฺตทนฺโต ภักดีวูธ

๖/๖/๒๕๓๒ ๑๐/๑/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๐๘
พระเชิดชัย อนามโย ชูชิตร

๑/๖/๒๕๒๓
๔/๓/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๐๙
พระชธาวุฒิ อธิจิตฺโต นำสงค์

๒๓/๘/๒๕๓๕

๔/๔/๒๕๖๐
แสงอรุณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๒ / ๓๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๑๖๐/๑๑๑๐
พระวุฒิพงษ์ ปภากโร แข่งแข

๒๙/๗/๒๕๓๖
๓๐/๔/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๑๑
พระบรรลุ กนฺตวีโร จงใจหาญ

๒๖/๕/๒๔๙๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๑๒
พระพิมพา สุทสฺสโน วิชัยแสง

๓/๓/๒๔๙๓ ๒๔/๖/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๑๓
พระสมเพศ มหาวิริโย แสงสุริยนต์

๙/๔/๒๔๙๓ ๒๔/๖/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๑๔
พระทวีศักดิ

์

านิสฺสิโร วิชัยแสง

๑๙/๙/๒๕๒๒ ๒๔/๖/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๑๕
พระเฉลิมชัย ขนฺติสมฺปนฺโน นวนเจริญ

๑๖/๑๐/๒๕๓๒
๒๔/๖/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๑๖
พระเถลิงศักดิ

์

กนฺตธมฺโม อรัญแล

๑๕/๔/๒๕๒๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๑๗
พระอดิศร าวโร ยะหา

๓๑/๑๒/๒๕๑๓

๓๐/๖/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๑๘
สามเณรนันทกร  กุลสุวรรณ

๒๗/๖/๒๕๔๖

 แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๑๙
สามเณรชนะชัย  หนองขุ่นสาร

๙/๔/๒๕๔๒
 แสงอรุณ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๒๐
พระวันชัย นิปโก แสงชาติ

๒๕/๑๑/๒๕๐๔

๓๐/๖/๒๕๖๐
หนองโมงบูรพาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๒๑
พระวิรัช ขนฺติโก เชตะวัน

๑๓/๐๘/๒๕๑๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๒๒
พระพรมเนตร์ สิริธโร แสงศรี

๖/๐๖/๒๔๘๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๒๓
พระสมพงษ์ อาภากโร โชชัย

๑๕/๐๑/๒๕๑๒ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๒๔
พระบุญนำ สุเมโธ แสนรัมย์

๒๔/๐๓/๒๕๓๒ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๒๕
พระพะยอม จกฺกธมฺโม หนันสวาสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๑๙ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๒๖
พระสุพัฒน์ กมฺมสุทฺโท อัฒจักร์

๒๓/๑๒/๒๕๑๗ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๒๗
พระพงษ์ศักดิดา

์

ขนฺติวโร วงค์ชาลี

๑๔/๐๔/๒๕๓๓ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๒๘
พระเรืองยศ ปโมิโต ศรีพลัง

๑๔/๐๔/๒๕๒๕ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๒๙
พระชูชาติ ธีรธมฺโม ปญญาแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๒๙
๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๓๐
พระสำราญ เขมิโย พลศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๑๔

๑/๐๕/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๓๑
พระณรงค์ ปาวโร สมอาสา

๒๒/๐๒/๒๕๓๙

๖/๐๕/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๓๒
พระวีรพล ธีรธมฺโม บุตรอุดร

๓๐/๐๙/๒๕๑๕
๙/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๓๓
พระวันทอง ชุติมนฺโต บุญเชิด

๕/๐๕/๒๕๐๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๓๔
พระประยุทธ อธิวโร ถวิลผล

๓๐/๐๓/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๓๕
พระอภิรักษ์ คุณสํวโร เวียงแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๓๖
พระนิติศาสตร์ ปฺาวโร แพงชารี

๑๖/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๓๗
พระมนตรี กนฺตวีโล จันโท

๑๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๓๘
พระตรัยรัตน์ จนฺทสาโร สิทธิวงค์

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๓๙
พระผัน ิตปรกฺกโม เนือทอง

้

๕/๐๙/๒๔๘๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๔๐
พระมนตรี ปฺาพโล บุบผามะตะนัง

๑๑/๑๐/๒๕๑๑
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๔๑
พระปญญา สารโท เชือจิตร

้

๑๒/๐๕/๒๕๓๒
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๔๒
พระจักรพันธุ์ ิตวีริโ กมลเลิศ

๑๗/๑๑/๒๕๓๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๔๓
พระระวี ติสฺสโร เกษมสุข

๔/๑๑/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๔๔
พระวิชัย กิตฺติรโร ศรีวัฒน์

๑๕/๐๘/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๑๑๔๕
พระวรวุฒิ เตชวโร โสสีสุข

๒๖/๑๐/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๔๖
พระปราโมท ิตธมฺโม พรมท้าว

๑๘/๑๒/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๔๗
พระนัฐกานต์ จนฺทสาโร ศรีจันทร์ชัย

๑๓/๐๔/๒๕๓๖

๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๔๘
พระตระการ โชติาโณ วิเศษวงษา

๒๙/๐๓/๒๕๓๗

๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๔๙
พระอิทธิกร อนุตฺตโร จันทศร

๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๕๐
พระสุริยา กิตฺติโก สมอาสา

๑๐/๐๒/๒๕๔๐
๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๕๑
พระฤทธิไกร ิตธมฺโม ช้อยชด

๗/๐๕/๒๕๔๐ ๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๕๒
พระพยม ปฺาธโร เค้าหอม

๒๒/๐๘/๒๕๔๐
๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๕๓
พระปฏิภาณ สิริสาโร วิเศษวงษา

๑๗/๑๐/๒๕๔๐
๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๕๔
พระวัฒนา านวโร พิศราช

๒๒/๑๐/๒๕๔๐
๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๕๕
พระธีระ วรธมฺโม พลแสน

๑๐/๑๒/๒๕๒๔

๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๕๖
พระสุริยันต์ ติสฺสวโร มะณีเนตร

๑๒/๐๓/๒๕๓๑

๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๕๗
พระประไพร านวโร ศรีไข่

๒๗/๑๑/๒๕๓๔

๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๕๘
พระณัฐพล ิตธมฺโม ศิริศักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๕๙
พระประทิน คนฺธวํโส ศ้กดิเทวิน

์

๑๕/๑๑/๒๕๓๖

๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๖๐
พระชลวิทย์ ธีโร หลอดทอง

๒๑/๐๕/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๖๑
พระนพพร อภิวณฺโณ ถูกาบเพ็ชร

๒๓/๐๔/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๖๒
พระพัฒพงษ์ ปยวณฺโณ บรรจง

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๖๓
พระอภิวัฒน์ สหธมฺปฺโ พรมท้าว

๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๖๔
พระธีรศักดิ

์

ธีรวณฺโณ สุวรรณะ

๑๓/๐๔/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๖๕
พระสุริยา สุภาจาโร สัตย์ซำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๖๖
พระศิริชัย มหาาโน ผิวจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๓๐

๔/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๖๗
พระสุทธิพงษ์ จนฺทปฺโ ชินคำ

๑๕/๐๓/๒๕๓๗

๔/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๖๘
พระจงรักษ์ มหาปฺุโ สหัสวาป

๒๖/๐๕/๒๕๓๗

๔/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๖๙
พระฐิติวัฒน์ จกฺกวโร หล้าคำคง

๒๑/๐๘/๒๕๓๗

๕/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๗๐
พระสุริยา จิรวํโส มาลำโกน

๒๐/๐๗/๒๕๒๕
๖/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๗๑
พระบรรพต กนฺตสีโล บุญกลอย

๑๘/๑๐/๒๕๒๕

๖/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๗๒
พระพชร จารุวํโส เจริญรัมย์

๑๗/๐๔/๒๕๒๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๗๓
พระอิสรภาพ เตชพโล คมขำหนัก

๒๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๗๔
พระกิตติศักดิ

์

เตชปฺโ สมอบ้าน

๘/๑๑/๒๕๓๕ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๗๕
พระสมปอง กิตฺติภทฺโท ปุคลิค

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๗๖
พระเรืองศักดิ

์

วิสุทฺโธ แสงนิล

๑๕/๐๒/๒๕๐๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๖๐/๑๑๗๗
พระสมปอง ปภาโส ต่วนกลำ

๑๓/๑๓/๒๕๑๘ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๖๐/๑๑๗๘
พระธวัชชัย ธนิสฺสโร ผานดี

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

กลางขีเหล็ก

้

 

รอ ๔๑๖๐/๑๑๗๙
พระโอเคร์ โชติธมฺโม วงศ์อนุ

๒๙/๐๖/๒๕๒๕ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

กลางขีเหล็ก

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๔ / ๓๗

้
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รอ ๔๑๖๐/๑๑๘๐
พระณัฐวุฒิ จนฺทปฺโ อัมโพธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๘๑
พระฤทธิฌาน ผาสุโก สิงห์ยะบุศย์

๐๙/๑๐/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๘๒
พระเกรียงไกร กิตฺติสาโร ภูดี

๒๔/๐๕/๒๕๒๕ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๘๓
พระสุรเชษฐ์ มหาปฺุโ อาจพงษา

๐๘/๐๗/๒๕๒๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

คุ้มดงเมืองจอก  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๘๔
พระวิเชียร ชุตินฺธโร วรรณดี

๑/๑๒/๒๕๑๖
๑/๐๑/๒๕๖๐

ตลาดแจ้ง  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๘๕
พระยรรยง อาภาณุโท วงศ์จันทรแดง

๑๐/๐๗/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

ตลาดแจ้ง  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๘๖
พระปริญญาวัฒน์ ยสวฑฺฒโก แยบภายคำ

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

ตลาดแจ้ง  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๘๗
พระนิรันดร์ ปริสุทฺโธ จันทะรี

๑๓/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๘๘
พระสมพร โสภโน พูลกลาง

๑/๑๐/๒๕๒๗ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๘๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปสนฺโน ตามรัมย์

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๙๐
พระถาวร ปฺาทีโป ทีนำคำ

๐๕/๑๑/๒๕๑๖ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๙๑
พระเชิดศักดิ

์

อินฺทปฺโ ลิหนองบัว

๑๙/๐๕/๒๕๓๒ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๙๒
พระสัญญา สุทฺธสีโล สุพรรณ์

๑/๐๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๙๓
พระดุสิต วิสุทฺธสาโร หอมทุม

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๙๔
พระจรัล เตชปฺโ สมนำคำ

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๙๕
พระวรวุฒิ จนฺทสาโร นวนศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๙๖
พระทองพูล จนฺทโสภโน จันทะรี

๐๒/๐๘/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๙๗
สามเณรภูชิต  พ้นภัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

 ท่าบ่อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๙๘
พระสุนทร จนฺทธมฺโม ใจหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๒๓
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ท่ายางชุมนำเงิน  

รอ ๔๑๖๐/๑๑๙๙
พระก้องนภา อตฺตทีโป ประทุมภาพ

๑๔/๐๕/๒๕๑๗ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

ทุ่งสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๐๐
พระจตุพร จนฺทสาโร เลิบไชยยงค์

๑๙/๐๗/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนชัย  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๐๑
พระมนัญชัย ปฺาวโร โลมะบุตร

๒๙/๐๘/๒๕๓๙
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ปาหว่านไฟ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๐๒
พระวสันต์ กิตฺติวณฺโณ โยธาศิริ

๑๑/๐๗/๒๕๒๐ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ปาหว่านไฟ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๐๓
พระอติณัฐ อภินนฺโท คำมูลวงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๒๑ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาหว่านไฟ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๐๔
พระอุดม จารุธมฺโม ดอกไม้

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาหว่านไฟ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๐๕
พระดุสิต ปภาโส สาริโน

๒๐/๐๕/๒๕๑๐ ๓๑/๑๑/๒๕๕๗

ปาอาจสามารถ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๐๖
พระกรวิทย์ จารุวณฺโณ จันทรประทักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาอาจสามารถ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๐๗
พระธีรยุทธ์ ธีรปฺโ สระกลาง

๑๗/๐๗/๒๕๑๗
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ปุรา  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๐๘
พระนัฐกร วณฺณธโร วาระสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๓๔

๔/๐๓/๒๕๖๐

พระงามมหาธาตุ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๐๙
พระชารี สีลสํวโร นามเสนา

๓๐/๐๓/๒๕๐๓ ๑๕/๐๗/๒๕๔๘

พระธาตุ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๑๐
พระวัชรา กตปุณฺโณ วารีรัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๑๘ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

พระธาตุ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๑๑
พระสรายุทธ สฺโต พรมศร

๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๑/๐๒/๒๕๖๐

พุทธมงคล  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๑๒
พระชาญชัย ถิตวโร เหล่ากาสี

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

รอ ๔๑๖๐/๑๒๑๓
พระจิรยุทธ โสภโณ กันทอน

๑๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

รอ ๔๑๖๐/๑๒๑๔
พระบุรัสกร คติาโณ อุดมศรี

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์
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รอ ๔๑๖๐/๑๒๑๕
พระธัวชัย จตมโล มาตย์คำจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๐๓ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

โพธิอินทราราม

์

 

รอ ๔๑๖๐/๑๒๑๖
พระภาสกร ปภากโร ปากชำนิ

๑๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิอินทราราม

์

 

รอ ๔๑๖๐/๑๒๑๗
สามเณรจีระพันธ์  โนนแสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 รัตนมังคลาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๑๘
พระประวิทย์ นนฺทิโย โยธานันท์

๒๗/๐๓/๒๔๙๑ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

เรืองศรี  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๑๙
พระศักดา อิทฺธิเตโช พันชารี

๔/๐๓/๒๕๑๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เรืองศรี  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๒๐
พระจิรนันท์ ธีรธมฺโม ภูมิทอง

๑๘/๐๘/๒๕๓๕
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

เวฬุวนาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๒๑
พระบุญทัน ปยสีโล ศีลาบุตร

๕/๐๓/๒๔๙๓ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ศรีหาราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๒๒
พระจีระพงษ์ ติสฺสโร ดาบศรี

๐๑/๐๒/๒๕๓๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

สรงตาล  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๒๓
พระธนชิด สิริปฺโ บุญสืบ

๒๑/๐๔/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๒๔
พระองอาจ เขมิโย พลอยสมบุรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สระจันทร์  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๒๕
พระวัชรินทร์ รติโก รินสาธร

๒๔/๐๓/๒๕๑๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

สว่างจ้อก้อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๒๖
พระศิวพงษ์ สมจิตฺโต สิมโนนม่วง

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างจ้อก้อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๒๗
พระลาด จรณธมฺโม ประทุมมาตย์

๑๗/๐๕/๒๔๙๑
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

สว่างโหรา  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๒๘
พระอุเทน อุทโย เรือนทอง

๒๒/๐๙/๒๕๑๗ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๒๙
พระพรมมา ปฺาธโร สนธินาม

๐๙/๐๒/๒๕๑๖
๕/๐๑/๒๕๖๐

เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๓๐
พระสุภชัย ภูริปฺโ ขามพยา

๒๙/๐๗/๒๕๓๖

๕/๐๑/๒๕๖๐

เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๓๑
พระปญญา ธีรปฺโ ศิลปกษา

๐๕/๐๘/๒๕๑๘
๒/๐๔/๒๕๖๐

เสมาท่าค้อ  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๓๒
พระอรรถพล อนุตฺตโร สีหาเสน

๓๐/๐๑/๒๕๓๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

แสงสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๓๓
พระวิทวัส ชุตินฺธโร สมนำคำ

๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

แสงสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๓๔
พระธงชัย จนฺทสาโร โพธิโนนม่วง

์

๑๗/๐๘/๒๕๓๖
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

แสงสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๓๕
พระวีรพงศ์ พุทฺธสโร คูลินฟา

้

๒๘/๐๗/๒๕๓๘
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

แสงสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๓๖
พระชาญชัย ชยเมโธ อ้อยทา

๑๒/๐๑/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แสงสว่าง  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๓๗
พระธงชัย วิสุทฺธสีโล บัวแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๓๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

หนองม่วงส้ม  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๓๘
พระประสิทธิพร

์

รตนฺธโร โคตะขุน

๐๕/๑๒/๒๕๒๕ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

หนองม่วงส้ม  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๓๙
พระปฐมพงษ์ กนฺตธมฺโม สาระภักดี

๒๓/๑๐/๒๕๒๘
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วงส้ม  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๔๐
พระอิสระ สุภทฺโท ทองชัย

๐๓/๑๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ห้วยนารี  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๔๑
พระสุรชัย เขมธโร สีแซก

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ห้วยนารี  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๔๒
พระบุญลือ ฉนฺทสาโร ศิรินาม

๐๑/๑๒/๒๕๐๒ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

อหิงสาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๔๓
พระนิคม สิริปฺโ มะลิมาตย์

๐๔/๐๒/๒๕๒๖ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

อหิงสาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๔๔
พระใหม่ เทวสโร ชูใบ

๐๒/๐๕/๒๕๒๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

อหิงสาราม  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๔๕
พระณัฐพล โชติธมฺโม ลาพวัน

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

อุดรเหล่าอารีย์  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๔๖
พระสมคิด สมจิตฺโต แสวงสาย

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

อุดรเหล่าอารีย์  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๔๗
พระสัมฤทธิ

์

สติปฺโ แสงจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๒๐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

อุบลทิพย์  

รอ ๔๑๖๐/๑๒๔๘
พระอนุชา กนฺตวีโร ลาวัลย์

๒๙/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อุบลทิพย์  
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รอ ๔๑๖๐/๑๒๔๙
สามเณรสรวิชญ์  มานะดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

 อุบลทิพย์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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