
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๙๔๓ รูป ขาดสอบ ๓๐๔ รูป คงสอบ ๖๓๙ รูป สอบได้ ๔๒๕ รูป สอบตก ๒๑๔ รูป (๖๖.๕๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระศักดา ภิาโน ข้อยุ่น

๐๓/๑๒/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรปญญา  จันทะน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรมงคล  สำราญบุญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรอุทัย  วิเวกวิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรธีระศักดิ

์

 ศรีเหลา

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรณัฐพนธ์  ฤทธิไธสงค์

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรจาตุรนต์  ภูตาไชย

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรธวัชชัย  วินทะไชย

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรวาสนา  พลเยียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรธนดล  ถินพนา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรเทวฤทธิ

์

 สิงหาทิพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรทัศน์ไท  สมศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๑๓
พระวีระศักดิ

์

สนฺตโร ตันสิน

๐๗/๑๐/๒๕๒๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

บ้านอ้น  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระวรายุทธ าณวโร พรมบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

บ้านอ้น  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรตะวัน  กาแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านอ้น  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรกฤษฎา  ดวงอาจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านอ้น  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรอรรถพล  กาหลง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านอ้น  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรอธิพงษ์  บุญเต็ม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านอ้น  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรศตวรรษ  ผานัด

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านอ้น  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรนัฐพล  พันธ์หนองแสน

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรเอกนรินทร์  รองเมือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรกิงทอง

่

 จิตร์จัก

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรแคนชัย  บุณยสินธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระสน นิจฺจคุโณ วินทะไชย

๑๒/๐๒/๒๔๙๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๓

สระทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระสำลี อุตฺตโม สุ่มมาตย์

๐๒/๐๔/๒๔๘๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๓

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระสุทัศน์ นนฺทสาโร อุดมถิน

่

๑๕/๑๑/๒๔๙๐ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระพงศกร อนงฺคโณ หวานอารมณ์

๓๐/๐๓/๒๕๓๐ ๐๔/๑๑/๒๕๕๖

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระปรีชา วุฑฺฒิธมฺโม แซ่ตัง

้

๑๖/๑๐/๒๕๒๔ ๐๙/๑๒/๒๕๕๖

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระชัยพร อภินนฺโท อาวรุณ

๑๒/๐๒/๒๕๑๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๗

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระแดง คุเนสโก กิจไพศาล

๑๖/๑๒/๒๕๑๑ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระสมเกียรติ กิตติวณฺโณ อุ่นแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระวุฒิกร สุขิโต รักยิง

่

๒/๕/๒๕๓๓ ๖/๑/๒๕๕๘
สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระพฤณฑ์ อาธิปฺโ สิทธิปญโญ

๒๕/๑๐/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระถิรนัย จารุธมฺโม แสนโสภา

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระสำราญ รํสิโรจโน นิลผาย

๐๕/๐๗/๒๕๑๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระปรีชา สุภาโน จันทร์ประทักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระสำเนียง วรธมฺโม ระผิว

๘/๑/๒๕๐๓
๒๒/๗/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 เจริญกิตตินุกุล

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

 สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรศรายุทธ  ศิลาบุตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

 สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรกิตติชัย  โรมพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 สระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระบุญทัน จนฺทูปโม มาลีพรม

๐๓/๑๑/๒๕๑๑ ๒๗/๐๕/๒๕๕๐

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๔๒
พระเหรียญ สุนฺทโร สาโดด

๐๔/๐๖/๒๔๙๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระสุพัด อาภสฺสโร นะสีทะ

๐๖/๑๐/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระประไพ วรโท อามาตมนตรี

๒๓/๐๖/๒๕๐๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระอรรถพล อมโร สาคร

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระสุคล านิโย บัณฑิตย์

๒๒/๐๗/๒๕๑๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระบัญชา สงฺวโร เรืองศักดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระนิพรรณ านวโร คำสอนทา

๐๒/๑๑/๒๕๐๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระวสันต์ โชติธมฺโม ไทยโกสม

๐๕/๐๗/๒๕๒๖ ๐๒/๑๑/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระวสันต์ ถิรสทฺโธ สมเขียว

๑๔/๑๐/๒๕๓๒ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๕๑
พระหิรัญ สิริสาโร สุขยิง

่

๑๗/๐๙/๒๔๘๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระเด่น จกฺกวโร จันทะโยชน์

๒๓/๐๔/๒๕๒๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระบุญเพ็ง อภิปุณฺโณ พงศรี

๒๗/๐๘/๒๕๐๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระบุญมี ปฺุสิริโสภโณ บุญสืบ

๑๗/๐๓/๒๔๙๔ ๑๐/๐๓/๒๕๓๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระเกษมสันต์ อุตฺตโร กรเศษ

๐๑/๑๑/๒๕๓๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๒

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระพิรุณฤทธิ

์

กตปฺุโ ประสมทรัพย์

๒๓/๐๖/๒๕๒๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๓

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระวัน านิสฺสโร อาจมาลา

๐๕/๐๔/๒๕๐๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระบุญ สิริเตโช พะนามแสง

๐๔/๐๕/๒๔๘๕ ๐๒/๐๑/๒๕๕๕

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระสุวิทย์ ปฺาวุฑฺโฒ อันทะไชย

๐๕/๐๔/๒๕๑๙ ๐๗/๐๔/๒๕๕๕

ดอนวิเวก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๕๙/๐๐๖๐
พระอิทธิพล สุทฺธิาโณ บุญจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระไพบูลย์ ปสนฺโน ธานีวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๖๒
พระปรัชญาเกษม มหาวีโร ดวงสมสี

๒๗/๐๔/๒๕๑๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระอุทัย าณธโร สิงห์อัธ

๒๙/๐๓/๒๔๙๓ ๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โสกเชือก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระสิลา กนฺตสาโล พรมวันนา

๐๔/๐๖/๒๔๘๓ ๐๓/๑๑/๒๕๕๕

โสกเชือก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๖๕
พระเอกสิทธิ

์

ขนฺติสมฺปนฺโน อุดมพิพัฒน์พงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

โสกเชือก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๖๖
พระอมรเทพ กตปฺุโ รึผาดำ

๐๖/๐๖/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

โสกเชือก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระอาทิตย์ อธิมุตฺโต อุดมเดช

๑๒/๑๐/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

โสกเชือก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระทองสุข สุวณฺณจารี เกดวงษา

๓๑/๐๕/๒๕๒๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

โสกเชือก  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระทองมล ปภสฺสโร แสนโคตร

๒๖/๐๔/๒๕๐๒ ๐๒/๐๔/๒๕๔๖

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระสมหวัง เตชธมฺโม เรืองมา

๐๗/๐๗/๒๔๙๒ ๑๑/๑๒/๒๕๔๘

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระไสว จตฺตมโล ภักดีสมุทร

๑๒/๐๗/๒๔๙๔ ๑๒/๐๑/๒๕๔๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระคำภา ขิปฺปสิทฺโส เดชวงษา

๐๓/๐๕/๒๕๑๙ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระคำศรี สิริปฺโ ศรีบุญมี

๐๔/๐๒/๒๔๘๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๖

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระโพธิ

์

ภทฺทวโร เทียมโสม

๐๖/๐๕/๒๔๙๒ ๒๕/๐๑/๒๕๕๗

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระเอกพงษ์ เขมปฺโ โชติมนทิม

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระถิน ิตวิริโย ศิลาเกษ

๑๘/๐๖/๒๔๙๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระชัยรัตน์ กมโล คำหาญ

๓๐/๐๖/๒๕๒๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระสุทธินันท์ จนฺทสาโร ประกอบสันต์

๐๔/๐๔/๒๕๓๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระสุนทร โชติปฺโ โสติพันธ์

๑๔/๐๓/๒๔๙๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระคำไพร กนฺตสีโล ปทมะริด

๐๒/๐๒/๒๔๙๑ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระเรวัต วิปุโล แซ้เฮ้า

๒๖/๐๙/๒๕๒๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระเกรียงศักดิ

์

สุจิตโต โคตรนายูง

๗/๒๒/๒๕๒๔ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระยศนา ปภากโร สุ่มมาตย์

๐๓/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระเอกพันธ์ สุธมฺโม โกษาเสวียง

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรเฉลิมกิตติ

์

 พลเยียม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

 หนองใหญ่  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระธนู จนฺทสีโร วุฒิยา

๐๑/๐๓/๒๕๐๓ ๒๑/๑๒/๒๕๔๗

สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระสี จนฺทสีโร พันพิทักษ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๑๐/๐๗/๒๕๔๙

สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระทองสุข สุวณฺโณ สิงห์ดี

๐๘/๐๕/๒๔๙๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๑

สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระสิทธิกร ปภฺสฺสโร ประเสริฐสังข์

๐๒/๑๑/๒๕๑๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระศราวุธ สนฺตจิตฺโต ภูมิพนา

๐๕/๐๑/๒๕๓๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระศักดิ

์

ภูมิวโร ภูมิประเสริฐ

๒๖/๐๘/๒๔๘๘ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๙๒
พระชาลี สุภโร สุภศร

๐๑/๑๒/๒๔๙๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระสูน สุขกาโม ทิพลักษ์

๑๕/๐๔/๒๕๐๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระปรีชา สุจิตฺโต ทำนาดี

๐๙/๐๖/๒๕๑๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

สว่างสระทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓ / ๑๓

้
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รอ ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระทองจันทร์ สุจิตฺโต ภูมิประสาท

๐๑/๑๒/๒๕๐๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระวีระยุทธ วีรยุธฺโธ นามจิตร

๒๑/๐๓/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรวโรดม  รู้ชอบ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 สว่างสระทอง  

รอ ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระบุญมี ปยสีโล เวียงสิมา

๐๒/๐๑/๒๔๙๘ ๐๒/๐๗/๒๕๓๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระวสันต์ วชิโร จันทร์เอน

๐๑/๐๙/๒๕๒๓ ๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระปรีดา สุมโน ถานบำรุง

๑๐/๐๔/๒๕๑๓ ๒๔/๐๒/๒๕๕๓

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระชูเกียรติ จารุธมฺโม มาตย์โค้ง

๐๔/๐๘/๒๕๑๐ ๐๔/๐๖/๒๕๕๓

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระบุญมี ปยวาจโก อัศวภูมิ

๐๑/๐๓/๒๕๑๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๔

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระอุไล นนฺทโก อาทิตย์ตัง

้

๐๑/๐๓/๒๕๐๘ ๑๒/๐๘/๒๕๕๕

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระคำพันธ์ คมฺภีโร สมบูรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๑๐ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระโชคชัย ชยธมฺโม เพิมผล

่

๐๗/๐๖/๒๕๐๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๖

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระสุรศักดิ

์

กิติโก ปญจมาตย์

๐๑/๑๐/๒๕๒๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระเด็ด ปณฺฑิโต ดวงประทุม

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระบุญรัตน์ ชุตินฺธโร ทองงาม

๒๓/๐๑/๒๕๐๑ ๒๓/๐๔/๒๕๕๗

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระวิลัยศักดิ

์

ปริปุณฺโณ พุงธิราช

๓๐/๐๙/๒๕๒๑ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระเจษฎาภรณ์ จิตฺตสํวโร สุวรรณ

๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๑๑
พระบวร อิทฺธิาโณ อัศวภูมิ

๐๕/๐๖/๒๕๐๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๑๒
พระวสันต์ วราสโย ตาลทรัพย์

๐๑/๐๔/๒๕๒๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๑๓
พระทวีศักดิ

์

วรธมฺโม พลเยียม

่

๐๔/๐๑/๒๕๑๓ ๐๔/๐๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๑๔
พระอำพล มทฺทโว เภตรา

๑๕/๐๕/๒๕๒๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๑๕
พระศักดิดา

์

าณสมฺปนฺโน ภูมิภาค

๑๒/๐๒/๒๔๗๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๑๖
พระปกรณ์ ธมฺมกาโม บุตรพรม

๐๔/๑๒/๒๕๒๔ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๑๗
พระสมพร พุทฺธวิริโย จันทะคะมุด

๐๗/๐๕/๒๕๒๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๑๘
พระนิกร อานากโร วงษ์ศรี

๐๑/๐๔/๒๕๒๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๑๙
พระจตุรงค์ จิตฺตสํวโร รัตนวงค์

๐๑/๐๙/๒๕๒๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๒๐
พระสุรสิทธิ

์

ปฺาวชิโร ชินเกตุ

๐๑/๑๑/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๒๑
พระศักดิณรงค์

์

อนาลโย พลเยียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๒๒
พระราวิน รวิวณฺโณ อัศวภูมิ

๒๐/๑๑/๒๕๒๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๒๓
พระทองแดง ชุตินฺธโร จันท่าม่วง

๐๔/๑๑/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๒๔
พระณัฐพล กิติติสาโร เจริญตา

๑๐/๐๖/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๒๕
พระพิพัฒน์ ผลปฺุโ ปุราชโน

๒๑/๑๒/๒๕๑๗
๓๐/๐๗/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๒๖
พระเมฆลา อาจาโร คำทา

๐๘/๐๗/๒๕๒๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๒๗
พระวิบูลย์ ขนฺติโก คำรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๒๔ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๒๘
สามเณรอินทร์ลักษณ์  นาสิงห์ทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๒๙
สามเณรคมกริช  อินทพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔ / ๑๓

้
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รอ ๔๒๕๙/๐๑๓๐
สามเณรชัยเอนก  กุลสวรรณ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๓๑
สามเณรนัตฒพร  แจ่มภูเขียว

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๓๒
สามเณรสถาพร  สุขประเสริฐ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๓๓
สามเณรเอกพล  พลเยียม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๓๔
สามเณรกุลธร  วงค์หะแทน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๓๕
สามเณรปรีดา  สอนคูณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๓๖
สามเณรอมรเทพ  เดชศักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๓๗
สามเณรณัฐวุฒิ  แดนสงบ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๓๘
พระสันติ ถาวโร แก้วสิมมา

๐๓/๐๔/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๔๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๓๙
พระสุนทร ยโสธโร วรรณชาลี

๒๐/๐๕/๒๕๐๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๑

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระปยะ อินฺทาโณ นองนุช

๑๒/๑๑/๒๕๒๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๓

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๔๑
พระทวีศักดิ

์

ทีปธมฺโม บุญสมัคร

๑๔/๐๕/๒๕๒๐
๖/๐๔/๒๕๕๕

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๔๒
พระประสิทธิ

์

ถาวโร สุจารี

๐๗/๐๑/๒๔๘๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๔๓
พระเกสร เตชธมฺโม เอือกิจ

้

๑๔/๐๑/๒๕๒๓
๑/๐๒/๒๕๕๘

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๔๔
พระบุญส่อง ธมฺมธโร หวายฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๐๒ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๔๕
พระครองชีพ กตปฺุโ ปองศรี

๐๗/๐๗/๒๕๑๒
๒/๐๔/๒๕๕๘

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๔๖
พระเขมนิจ สุกาโม ใจคง

๒๒/๑๐/๒๕๑๔

๒/๔/๒๕๕๘
สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๔๗
พระน้อย ปยวณฺโณ ไกยศรี

๗/๐๖/๒๔๘๘ ๒/๐๕/๒๕๕๘

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๔๘
พระพานิจ อุชุจาโร ศรีแดงงาม

๒๐/๐๙/๒๕๐๒
๒/๐๕/๒๕๕๘

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๔๙
พระถาวร ถาวโร สารเฉวรต์

๓๑/๐๘/๒๔๙๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๕๐
พระเปรม ทินฺนวิโร ชอบบุญ

๗/๑๐/๒๕๒๓ ๑๙/๖/๒๕๕๐

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๕๑
พระณรงค์ วชิราโณ กอหาญ

๑๑/๔/๒๔๘๙ ๑๓/๗/๒๕๕๐

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๕๒
พระสมัย จารุธมฺโฒ จันทบาล

๖/๗/๒๕๐๕ ๙/๓/๒๕๕๒
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๕๓
พระมงคล จนฺทสาโร ชินสม

๒๐/๓/๒๕๐๙ ๑๖/๓/๒๕๕๒

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๕๔
พระแสงชัย ทีปงฺกโร สุขสานต์

๕/๒/๒๕๒๙ ๑๙/๓/๒๕๕๓

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๕๕
พระถนอม าณวโร ไพโสภา

๑/๔/๒๔๙๘ ๕/๗/๒๕๕๓
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๕๖
พระจันทร์ ปสนฺโน ลาดหนองขุ่น

๔/๑๒/๒๕๑๕
๔/๓/๒๕๕๔

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๕๗
พระลพ สุทนฺโ พริมพรน

๑๒/๑๐/๒๕๒๔
๒๒/๗/๒๕๕๔

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๕๘
พระเส็ง คนฺทสาโร ไขละวี

๙/๔/๒๕๐๑ ๙/๔/๒๕๕๕
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๕๙
พระประสิทธิ

์

ถานวโร ลำเลิศ
๘/๗/๒๔๙๗ ๙/๗/๒๕๕๕

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๖๐
พระทองแดง โชติมนฺโต สมหวัง

๑๑/๗/๒๕๐๑
๙/๑/๒๕๕๖

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๖๑
พระชินวุฒิ มหาปฺุโ สุริยวงษ์

๗/๔/๒๕๒๐ ๕/๓/๒๕๕๖
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๖๒
พระสายัน ผาสุโก เชิดชู

๙/๓/๒๕๒๓ ๘/๔/๒๕๕๖
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๖๓
พระวิเชียร กตปฺุโ สุทธิประภา

๙/๗/๒๕๒๓ ๙/๕/๒๕๕๖
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๖๔
พระวิทูรย์ ขนฺติโชโต พรรคพล

๗/๑๑/๒๕๐๕ ๒๓/๗/๒๕๕๖

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕ / ๑๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๕๙/๐๑๖๕
พระเกรียงไกร จารุวณฺโณ แสงพารา

๘/๑๒/๒๕๓๕ ๒๔/๗/๒๕๕๖

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๖๖
พระสมพัฒน์ กิตฺติกโร ตรางาม

๖/๕/๒๕๒๒ ๒๘/๗/๒๕๕๖

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๖๗
พระจักรินทร์ จกฺกวโร แก้วประสงค์

๕/๓/๒๕๒๑ ๖/๑๑/๒๕๕๖

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๖๘
พระจุมพล โชติวํโส อาจวิชัย

๑๗/๕/๒๕๑๗
๖/๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๕๙/๐๑๖๙
พระสุนทร จารุธมฺโม ขิประวัติ

๓๑/๐๗/๒๕๑๖ ๒๒/๐๓/๒๕๓๘

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระคณิต ปฺาวโณ สุขประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๑๘ ๑๕/๐๖/๒๕๔๘

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๗๑
พระนำศิล านุยุตโต สุธาดา

๒๐/๑๑/๒๕๐๗ ๑๙/๐๕/๒๕๔๙

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๗๒
พระสายัน อธิจิตฺโต ปยะวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๑๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๐

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๗๓
พระพุฒทา จารุธมฺโม ศรีแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๗๔
พระปญญา ปยธมฺโม บางศรี

๐๖/๐๖/๒๕๑๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๔

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๗๕
พระเสกสรร สิริธมฺโม หังโส

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๑๑/๑๒/๒๕๕๔

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๗๖
พระอ่อนจันทร์ กนฺตวีโร เอ้กา

๒๗/๐๖/๒๔๙๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๖

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๗๗
พระเล็ก อาภสฺสโร ปขาล

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๖

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๗๘
พระศิริ อาภสฺสโร แสงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๖

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๗๙
พระถนอม วราโณ ศรีไหม

๐๗/๑๑/๒๕๑๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๘๐
พระดำรง จนฺทสโร ดวงประภา

๐๑/๐๖/๒๕๐๙ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๘๑
พระทวี ขนฺติธมฺโม สายตา

๒๙/๐๙/๒๕๑๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๘

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๘๒
พระสุระชัย ภูริปฺโ หังโส

๑๕/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๘๓
พระบุญตา วยวุฑฺโฒ สมบัติที

๐๒/๐๗/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๘๔
พระสุบรร ธมฺมทีโป คำบุญ

๒๖/๐๙/๒๕๑๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๘๕
พระสมจิตร จิตฺติาโณ นูพิมฑ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๔

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๘๖
พระสมบูรณ์ วราสโภ สมมณี

๒๒/๐๖/๒๕๑๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๖

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๘๗
พระสมร จนฺทโชโต ศรีสุวรรณ

๒๔/๐๖/๒๔๙๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๗

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๘๘
พระสมหมาย ฉนฺทโก ศรีสาวแห

๑๐/๑๑/๒๕๐๒ ๐๘/๑๑/๒๕๕๗

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๘๙
พระดอน ิตฺขนฺติ บุญชำ

๒๘/๑๐/๒๕๑๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๙๐
พระเพชรไทย วชิรปาลี เพ็ชรรักษา

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๙๑
พระธรรมสรณ์ กนฺตวณฺโณ จันทร์หา

๑๕/๑๑/๒๕๒๕
๑๐/๐๖/๒๕๕๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๙๒
พระสุนีย์ อกิจโน อินทรีย์

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๙๓
พระสุวรรณ สิริสุวณฺโณ วรรณวงค์

๑๓/๐๓/๒๕๓๕
๑๘/๗/๒๕๕๘

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๙๔
พระคะนองฤทธิ

์

สิริคุตฺตวํโส พิมพ์พันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๓๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๙๕
สามเณรอาคม  เลาลำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 วารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๙๖
พระณัฐวุฒิ อาภาธโร ประเมินชัย

๒๔/๑๑/๒๕๑๒

๑๐/๕/๒๕๔๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๙๗
พระสุชาติ จนฺทสีโล สุโข

๐๓/๐๑/๒๔๙๒ ๑๐/๐๕/๒๕๔๙

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๙๘
พระบุญรัตน์ ชุตินฺธโร ทองงาม

๑๒/๐๑/๒๕๐๑ ๑๒/๐๑/๒๕๕๑

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๑๙๙
พระสุรเชษฐ์ อติวํโส ตะไลชัง

่

๓๐/๑๒/๒๕๒๒
๓/๐๕/๒๕๕๒

กลาง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖ / ๑๓

้
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่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๕๙/๐๒๐๐
พระปญญา สิรินธโร นองสินไทย

๒๐/๐๓/๒๕๓๐ ๒๑/๑๒/๒๕๕๒

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๐๑
พระทองสูญ ภูริวฑฺฒโก สูงสนิท

๕/๐๗/๒๔๙๖ ๑/๐๓/๒๕๕๓

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๐๒
พระธนภัทร สิริภทฺโท พันธ์สำโรง

๐๘/๐๙/๒๕๑๕ ๒๔/๐๕/๒๕๕๔

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๐๓
พระหา สุจิตฺโต มาเสมอ

๒/๐๙/๒๔๙๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๐๔
พระชัยมงคล านุตฺตโร ประทีป

๑๑/๑๑/๒๕๐๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๐๕
พระณัฐพงศ์ กิตฺติภทฺโท เหล็กศรี

๒๖/๑๒/๒๕๑๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๐๖
พระสุรศักดิ

์

ิตฺสาโร ควงปาโคตร

๐๔/๐๗/๒๕๒๖ ๑๕/๑๐/๒๕๕๔

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๐๗
พระยุทธการ ปภสฺสโร พัดโท

๒๘/๕/๒๕๒๒
๗/๖/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๐๘
พระบุญยงค๋ ปุเสฏโ พิศเพ็ง

๒๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๒/๑๐/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๐๙
พระอำนวย สนฺติกโร ช่างสอน

๑๘/๐๙/๒๕๑๓ ๐๔/๑๑/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๑๐
พระบุญราช านิสฺสโร คำวิไชย

๐๕/๑๐/๒๕๐๓ ๐๖/๐๑/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๑๑
พระถวิล เตชปฺโ พลหล้า

๐๓/๐๓/๒๔๙๗ ๑๑/๐๒/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๑๒
พระนิกร ปฺาธโร ประสาร

๒๓/๐๔/๒๕๑๓ ๒๕/๐๒/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๑๓
พระชวลิตร ตปวีโร สุริยะก้านตง

๒๒/๑๐/๒๔๙๘ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๑๔
พระไพบูลย์ ปรกฺกโม สัตรบุตร

๐๕/๐๕/๒๕๐๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๑๕
พระธงชัย ปฺาวชิโร วงศ์พิมพ์

๔/๘/๒๕๒๖ ๑๐/๕/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๑๖
พระสุวิทย์ ติกฺขวีโร กมลเลิศ

๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๑๗
พระวิชัย จตฺตมโล จันลำโกน

๐๓/๐๓/๒๔๙๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๑๘
พระวิลัย ปฺาวุฑโฒ พันทะมา

๐๓/๐๑/๒๕๑๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๑๙
พระทอง ชยธมฺโม ทุมจาน

๕/๑๐/๒๔๘๑ ๒๓/๐๗/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๒๐
พระวัฒนชัย สุชาโต พุฒมี

๒/๐๕/๒๕๒๙ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๒๑
พระอธิวัฒน์ กิตติสาโร แสนแก้วทวีโชค

๑๒/๑๒/๒๕๐๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๒๒
พระสุทิน เตชปฺโ นุชแปน

๒๑/๙/๒๔๙๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๒๓
พระวสันต์ วรสทฺโธ ดานำคำ

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

๔/๓/๒๕๕๗
กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๒๔
พระพันธ์ ปภสฺสโร แก้วสังข์

๐๕/๐๓/๒๔๙๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๒๕
พระคำมี สุทฺธจิตฺโต เศรษวงค์

๒๕/๑๒/๒๔๙๓
๐๕/๐๔/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๒๖
พระประภาส สุภทฺโท นันตะเคน

๑๙/๐๗/๒๕๑๗ ๑๐/๐๙/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๒๗
พระทองใบ ยสินธโร บุญเลิศ

๒๓/๗/๒๔๙๙ ๑๒/๙/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๒๘
พระสุพรรณ สิริธมฺโม พรมสนาม

๐๓/๐๓/๒๕๐๙ ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๒๙
พระสุนัน สุชาโต บุญเศรษ

๐๗/๐๘/๒๕๐๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๓๐
พระอาคม อกฺกวโร ทัศศรี

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๑/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๓๑
พระทองสุข วิปุลา สลางาม

๕/๐๗/๒๕๑๐ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๓๒
พระวินัย สนฺตจิตฺโต สุวัดวง

๑๒/๐๕/๒๕๑๕ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๓๓
พระสมาน สุนทโร โยธานันท์

๒๗/๐๗/๒๔๙๐ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๓๔
พระสุระชัย ปฺาวุฑฺโฒ ทับทิมงาม

๒๓/๑๑/๒๕๒๑ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

กลาง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๑๓

้
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รอ ๔๒๕๙/๐๒๓๕
พระทองสุข สนฺตมโน นนทพันธ์

๐๕/๑๐/๒๔๘๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๓๖
พระธีระวัฒน์ ธมฺมทีโป ต่างมงคล

๐๓/๐๖/๒๕๒๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๓๗
พระคมกฤต านวีโร ธัญญาอภิกุล

๑๑/๑๐/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๓๘
พระวาทิน นตฺิโก ชาขอนแก่น

๒๕/๐๓/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๓๙
พระดิเรก านวีโร จันทร์เพชร

๔/๑๒/๒๕๑๓ ๒๕/๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๔๐
พระสมัย จนฺทวณฺโณ จันมี

๐๑/๐๕/๒๔๙๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๔๑
พระสุริยา ปยธมฺโม อาจหินกอง

๑๐/๐๗/๒๕๓๓ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๔๒
พระธนายุทธ ฉนฺทยุตโต รองสนาม

๓๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๔๓
พระสีดา กิตฺติโสภโณ รัตนสังข์

๓๑/๐๑/๒๔๘๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๔๔
สามเณรกิตติพงศ์  แสงสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๔๕
สามเณรศักดิครินทร์

์

 พาพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๔๖
สามเณรกฤษณพล  จะมา

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๔๗
สามเณรอติกันต์  นาโพนงาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๔๘
สามเณรณัฐวุฒิ  จันทร์คืน

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๔๙
สามเณรชิติพัทร์  ถินวิไล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๕๐
สามเณรศิริศักดิ

์

 สมผิว

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๕๑
สามเณรพงษ์ศิริ  หลักคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๕๒
สามเณรวัชรินทร์  ศิริพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๕๓
สามเณรสันติ  แสวง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๕๔
สามเณรทรัพย์ทวี  คิดสม

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๕๕
สามเณรพร้อมพงษ์  ทิพคูนอก

๙/๐๙/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๕๖
สามเณรอดิศักดิ

์

 ทันใจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๕๗
สามเณรอัยการ  วงษ์ดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๕๘
สามเณรภราดร  วงศ์โสภา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๕๙
สามเณรสรวิศ  ทองยิม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๖๐
สามเณรชัยณรงค์  นามรินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๖๑
สามเณรวันเฉลิม  หลักคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๖๒
สามเณรกฤษนัย  หวังอาษา

๒๙/๙/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๖๓
สามเณรวชิระ  เฉยไธสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๖๔
สามเณรสุวกร  ศรเศษ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

 กลาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๖๕
พระนิกร ภูริาโณ คำสอน

๒๒/๖/๒๕๑๕
๑/๔/๒๕๕๗

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๖๖
พระอาทิตย์ อภินนฺโท ศรีพลัง

๐๓/๐๑/๒๔๘๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๖๗
พระภักดี ภูริปฺโ ไชยภารา

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๖๘
พระชัยวิชิต ิตสทฺโธ วิเศษวงษา

๑๖/๑๐/๒๕๑๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๖๙
พระบุญนาค กตธมฺโม เจ้าพิทักษ์วงค์

๒๐/๐๖/๒๕๒๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๑

ดอนเกลือ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๑๓

้
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รอ ๔๒๕๙/๐๒๗๐
พระสมพงษ์ วิสุทฺโธ วงษ์ศิลป

๐๑/๑๒/๒๕๑๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๔

ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๗๑
พระชาญณรงค์ มงฺคโล วรวงค์

๐๗/๑๒/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๔

ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๗๒
พระสมพงษ์ สีลเตโช ศรีจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๐๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๗๓
พระสมพงษ์ สิริภทฺโท นันทเพชร

๒๑/๐๒/๒๕๒๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๗๔
พระสรชัย ปฺาทีโป วรวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๐๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๗๕
พระสุริยันต์ ฉนฺทกาโม ทิวาพัฒน์

๐๕/๐๕/๒๕๐๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๗๖
พระประถม วราโณ ศรีจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๒๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๗๗
พระสง่า จารุธมฺโม ค้อชากุล

๐๖/๐๕/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๗๘
พระไพบูลย์ อนาลโย สมสาร์

๒๖/๐๘/๒๕๒๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๗๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ธุระชัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

 ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๘๐
สามเณรกฤตณัฐ  พัทยากร

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 ดอนเกลือ  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๘๑
พระบุญตา เตชปฺโ อินทะเดช

๑๔/๐๘/๒๕๐๒
๒/๐๕/๒๕๕๖

ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๘๒
พระไพฑูร ธนปาโล ผาเจริญ

๖/๐๖/๒๔๙๒ ๗/๐๕/๒๕๕๗

ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๘๓
พระสิทธิศักดิ

์

จนฺทสาโร ภารการ

๒/๐๕/๒๕๓๕ ๙/๐๕/๒๕๕๗

ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๘๔
พระทินรัตน์ กิตฺติปาโล อุดมพันธ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๘๕
พระวัชระ อชิโต อัครมหาชัย

๑๘/๑๐/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๘๖
พระจำลอง สมจิตฺโต นาเลียง

้

๙/๐๖/๒๔๘๔ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๘๗
สามเณรพิพัฒน์พล  ประเสริฐสังข์

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

 ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๘๘
สามเณรจรัลชัย  นารีวรรณ

๘/๐๓/๒๕๔๑

 ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๘๙
สามเณรปญญา  สุระอุดร

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

 ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๙๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 สุริโย

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

 ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๙๑
สามเณรอุเทน  พรมทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

 ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๙๒
สามเณรอนุวัฒน์  ภูมิบุญชู

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

 ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๙๓
สามเณรสิริพัฒน์  สีเตชะ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

 ดงบ้านนา  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๙๔
พระเจษฎา กตปฺุโ ต้นโพธิประสิทธิ

์ ์

๒๗/๐๙/๒๕๐๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๑

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๙๕
พระปภังกร สุชาโต ปตยะ

๒๕/๐๖/๒๕๒๔
๑/๐๔/๒๕๕๔

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๙๖
พระคมสันต์ อิสฺสรธมฺโม ศรีอุดร

๒๐/๐๒/๒๕๒๕
๕/๐๔/๒๕๕๖

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๙๗
พระสุรินทร์ านวโร พลหาญ

๑๑/๘/๒๕๒๕ ๑๖/๖/๒๕๕๖

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๙๘
พระกิจษณะ ยตินฺธโร ปราสาร

๒๒/๐๖/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๒๙๙
พระศุภกร เตชสีโล สุ่มมาตย์

๒๔/๐๕/๒๕๐๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๖

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๐๐
พระอรุณ อรุโณ เวียงสิมา

๒๑/๐๙/๒๕๒๐ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๐๑
พระนรินทร์ ฉวิวณฺโณ นันโท

๒๑/๐๙/๒๕๑๙
๕/๐๙/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๐๒
พระประเสริฐ ปยสีโล ขวัญทอง

๑๓/๐๗/๒๕๐๓ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๐๓
พระพิเชษฐ์ จิตฺตสํวโร ต้นเถา

๒๓/๐๓/๒๕๑๖ ๑๑/๑๒/๒๕๕๗

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๐๔
พระสายยัน อภณฺณโท นรชาญ

๑๑/๐๕/๒๕๑๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙ / ๑๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๕๙/๐๓๐๕
พระคำแหง อตฺตโร สีหาจักร์

๓/๑๑/๒๕๐๐
๘/๔/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๐๖
พระณัชพล กิตฺตธโร โพธิคำฉาย

์

๒๐/๗/๒๕๓๕ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

เอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๐๗
พระเลียง

้

กลฺาโณ อ่อนพุทธา

๒๐/๑๒/๒๔๘๒ ๑๕/๐๓/๒๕๔๐

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๐๘
พระบุดสี เตชธมฺโม สุดสน

๑๓/๑๑/๒๔๘๙
๑๐/๐๓/๒๕๕๓

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๐๙
พระอานนท์ กตธมฺโม พวงจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๒๒ ๓๐/๑๐/๒๕๕๔

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๑๐
พระอุทิศ อุทโย สวนเสน่ห์

๐๓/๑๑/๒๔๙๕ ๑๗/๐๓/๒๕๕๕

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๑๑
พระเฉลิม ปภสฺสโร กองคำ

๐๕/๑๒/๒๔๘๙ ๒๖/๐๔/๒๕๕๕

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๑๒
พระแนน วรธมฺโม พนาดร

๑๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๕

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๑๓
พระสุขา สุขกาโม กอบุตร

๐๘/๑๑/๒๕๐๕ ๑๕/๐๖/๒๕๕๕

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๑๔
พระเสรี นาควโร สุดสาคร

๑๒/๐๑/๒๕๐๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๑๕
พระโฮม สจฺจวโร ไชยคำ

๐๘/๑๑/๒๔๗๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๖

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๑๖
พระประภาส เหมฺวทฺโฒ แก้วตาแสง

๐๓/๑๑/๒๕๒๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๗

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๑๗
พระสมเดช ธมฺมปาโร มานะดี

๐๔/๐๕/๒๕๑๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๑๘
พระทวี จิตฺตปาโล ฝายคำมี

๑๒/๐๑/๒๕๑๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๑๙
พระประยงค์ นิราสโย อาจอำนวย

๐๘/๑๑/๒๕๐๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๒๐
พระแผนณรงค์ อนนฺตโชโต นามนาเมือง

๐๘/๑๐/๒๕๑๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๒๑
พระจำลอง วรปุโณ คำนุช

๒๐/๑๒/๒๕๐๕ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๒๒
พระวัชระ วชิรวํโส พิมพ์พิบูลย์

๒๐/๑๒/๒๕๒๕ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๒๓
พระอำไพร ฉนฺทกโร คล่องคณา

๐๓/๑๑/๒๕๐๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๒๔
พระสมบัติ อุทคฺโค ยะสีดา

๐๔/๐๕/๒๕๒๙ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๒๕
พระทาวรรณ ปยวณฺโณ อุตมะชะ

๐๘/๑๑/๒๕๐๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๒๖
พระพันศักดิ

์

อธิปฺโ โพธิจักร

๑๔/๐๙/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๒๗
พระจตุพร ฉนฺทธมฺโม ปกษาภัย

๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

เหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๒๘
พระโพธิคิน

์

ปภสฺสโร บุญผาลา

๐๕/๑๐/๒๕๑๘ ๑๗/๐๕/๒๕๔๐

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๒๙
พระสุริยา จารุธมฺโม หงษ์ชุมแพ

๐๘/๐๘/๒๕๒๑ ๐๘/๐๗/๒๕๔๔

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๓๐
พระทศเทพ ทสธมฺโม วณิชาติ

๑๙/๐๑/๒๕๐๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๓๑
พระถวิล กตปฺุโ อินทรัง

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๓

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๓๒
พระลิขิต ถาวโร วิจิตขะจี

๒๗/๑๑/๒๕๓๖

๑๐/๕/๒๕๕๖

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๓๓
พระราเชษฐ์ ปฺาธโร คุณวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๓๔
พระนิวัฒน์ ตปสีโล นโคทรนฤนาท

๒๔/๐๖/๒๕๓๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๓๕
พระไกรสร นิสโภ เสาขุมเหล็ก

๐๙/๐๔/๒๕๒๘ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๓๖
พระพุทธสิน อารยธมฺโม พาณิชย์ภโชค

๐๒/๑๒/๒๕๓๓ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๓๗
พระชูชาติ ิตธมฺโม เวียงแสง

๑๓/๑๐/๒๕๑๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๓๘
พระธีระศักดิ

์

เตชธมฺโม สุภีคำ

๑๐/๒๔/๒๕๒๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

อุบลทิพย์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๓๙
พระณัฐวุฒิ วชิรปฺโ พุดมี

๐๗/๑๑/๒๕๒๗ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

อุบลทิพย์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐ / ๑๓

้
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รอ ๔๒๕๙/๐๓๔๐
พระจำนงค์ สุธมฺโม แมลงทับ

๑๐/๑๐/๒๔๙๗ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

ธาตุ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๔๑
พระสำอางค์ สํวโร เหนือโท

๒๗/๑๐/๒๕๐๒ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

ธาตุ  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๔๒
พระครูสุทธานุวัตร ขนฺติโก วงศ์อินตรา

๓/๖/๒๔๘๙ ๒๓/๓/๒๕๑๐

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๔๓
พระศิริ จิริธมฺโม อินทร์เทียง

่

๑๕/๑๒/๒๕๑๙

๑๐/๒/๒๕๕๐

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๔๔
พระอนันต์ จนฺทวิโส วงษ์นาแค

๒/๙/๒๔๙๘ ๔/๔/๒๕๕๒
ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๔๕
พระพยงค์ ณาณวีโร ตรีก้อน

๐๒/๐๘/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๓

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๔๖
พระศิริศักดิ

์

านุตฺตโร เจริญภักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๒๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๔

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๔๗
พระสุริยา ปโยโค นามหงษา

๒๙/๗/๒๕๒๐ ๑๒/๗/๒๕๕๔

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๔๘
พระหนูไกร ธมฺมวฑฺฒโน สืบสำราญ

๒๐/๐๘/๒๔๙๔ ๒๓/๐๕/๒๕๕๕

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๔๙
พระบุญถม จนฺทสโร ลือจันดา

๑๐/๐๙/๒๕๐๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๕๐
พระคำเพชร ปฺาวโร พันธุ์หนองหว้า

๑๘/๗/๒๔๘๔
๕/๒/๒๕๕๖

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๕๑
พระชลธาร สิริปฺโ หงโสดา

๐๗/๐๒/๒๕๒๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๖

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๕๒
พระสถิต สุปฺโ ร่มเย็น

๑๕/๐๘/๒๕๒๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๕๓
พระพงศ์ศิธร กิตฺติธโร อินตาล

๐๕/๐๓/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๕๔
พระอ่าง ติกฺขปฺโ สุดวิลัย

๑๑/๔/๒๔๘๕ ๙/๑๑/๒๕๕๖

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๕๕
พระเสน่ห์ โฆสโก มีวิธี

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๕๖
พระรังษี ปสนฺโน มีวิธี

๒๐/๑๐/๒๕๓๒

๓/๕/๒๕๕๗
ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๕๗
พระณรงค์พงษ์ ปยธมฺโม เนาวะดี

๐๕/๐๕/๒๕๓๑ ๓๐/๐๕/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๕๘
พระพิสิทธิศักดิ

์ ์

สิทฺธิาโณ ศรีปญญา

๒๓/๑/๒๕๑๔
๔/๗/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๕๙
พระครรชิต อนาลโย เพ็งอารีย์

๑๒/๓/๒๕๑๔
๔/๗/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๖๐
พระสถาพร ถาวโร ไชยนำอ้อม

๒๓/๔/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๖๑
พระจักรวาลย์ ถาวรธมฺโม กองคำ

๑/๐๔/๒๕๓๒ ๒/๑๑/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๖๒
พระเพิม

่

จกฺกวโร ราษฎรดี

๓๑/๐๓/๒๕๒๔ ๐๗/๑๑/๒๕๕๗

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๖๓
พระโชติกร จิราโณ ลัทธิพร

๒๕/๐๗/๒๕๒๗ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๖๔
พระพนัสชัย สุทฺธวิชฺชโย สระนำอ้อม

๑๗/๐๘/๒๕๓๓ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๖๕
พระดิเรก ติเรโก แสนสำโรง

๒๒/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๕/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๖๖
พระวันชัย ธมฺมปาโล ผาวิรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๐๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๖๗
พระอภิวัฒน์ ปภสฺสโร ภูวิจักร์

๐๓/๐๓/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๖๘
พระสมพร สมจิตฺโต หาญศึก

๑๘/๘/๒๕๑๘
๔/๗/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๖๙
พระสมศักดิ

์

อนุตฺตโร คำพร
๓/๖/๒๔๙๙ ๘/๗/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๗๐
พระคมเพชร วชิราโณ แพงศรี

๐๕/๐๘/๒๔๙๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๗๑
พระสุพล ถามวโร บุญพิโย

๑๕/๒/๒๕๒๔ ๒๒/๗/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๗๒
พระวราพงษ์ เตชปฺโ ไชยดำรงค์

๑๐/๐๗/๒๕๒๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๗๓
พระธานินท์ านวิโร สังฆะพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๑๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ปายาง  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๗๔
พระกำพล ปฺาธโร สุ่ยหล้า

๐๑/๐๑/๒๕๒๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ปายาง  
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รอ ๔๒๕๙/๐๓๗๕
พระพรมมา สตฺตกาโย ปาปะกัง

๐๖/๐๙/๒๔๘๔ ๑๓/๐๑/๒๕๕๕

ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๗๖
พระศิริพงษ์ สิริอาจาโร กลางราช

๐๓/๐๒/๒๕๑๓ ๐๔/๐๒/๒๕๕๖

ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๗๗
สามเณรมังกร  ยุติภักติ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีอริยวงศ์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๗๘
พระภิรมย์ อภิรโต ตาแสง

๐๑/๐๙/๒๕๐๔ ๒๒/๐๗/๒๕๓๕

สุทัศน์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๗๙
พระชุมพล ขนฺติโก เปรมสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๑๒ ๒๐/๑๐/๒๕๔๒

สุทัศน์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๘๐
พระสมเดช สุรเตโช คุ้มบุดดี

๐๕/๐๓/๒๔๙๕ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

สุทัศน์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๘๑
พระสงวน ขนฺติโก เหล่นำใส

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

สุทัศน์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๘๒
สามเณรอภิโชค  บัวคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 สุทัศน์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๘๓
สามเณรธนพัฒน์  มุริกา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

 สุทัศน์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๘๔
สามเณรณัฐพล  เกิดมี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 สุทัศน์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๘๕
สามเณรพิทักษ์  ยุดา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

 สุทัศน์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๘๖
สามเณรศักดิชัย

์

 สืบสำราญ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

 สุทัศน์  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๘๗
พระยุทธนา าณทีโป ปตนา

๒๗/๑๐/๒๕๑๓ ๑๑/๐๖/๒๕๔๓

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๘๘
พระผัน ปฺาธโร ประพันธ์บท

๐๖/๐๓/๒๔๘๕ ๒๕/๐๗/๒๕๔๙

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๘๙
พระจำลอง านุตฺตโร เฉนียง

๑๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๔/๑๐/๒๕๕๔

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๙๐
พระสุริยะ ปริชาโน สืบเพ็ง

๑๕/๐๘/๒๕๒๑ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๙๑
พระอดุลย์ อธิมุตฺโต แสนเสนา

๑/๑/๒๕๒๒
๐๑/๑๒/๒๕๕๖

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๙๒
พระทรงกลด สนฺตจิตฺโต ศรีขันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๙๓
พระนพพร โชติาโณ แซ่เตียว

๗/๘/๒๕๑๖
๑๙/๑๐/๒๕๕๗

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๙๔
พระพิทักษ์ วิสุทฺโธ ตะราษี

๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๑๑/๒๕๕๗

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๙๕
พระวรชัย ปภสฺสโร แก้วสังข์

๐๒/๑๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๘

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๙๖
พระคำสวย สํงวโร บัวกด

๑๖/๐๖/๒๕๑๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๙๗
พระภัยรัตน์ อภิชาโน โสดาเดช

๒๐/๐๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๙๘
พระสมจิต ถาวโร กุลนิตน์

๐๑/๐๖/๒๕๐๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๓๙๙
พระธนชัย ิตวํโส จิตตะโคตร

๑๙/๐๓/๒๕๒๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๐๐
พระภานุวัฒน์ าณกุสโส ผดุงเวียง

๐๓/๐๖/๒๕๑๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๐๑
พระบุญร่วม ปภาโส บุตรใส

๑๔/๑๑/๒๕๐๔ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

หงส์สุวรรณวาส  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๐๒
พระบุญมี ปภงฺกโร ลาวัลย์

๒/๖/๒๕๒๐ ๗/๕/๒๕๔๙
โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๐๓
พระไกรพร รตนวณฺโณ หนึงชนะ

่

๔/๒/๒๔๙๘
๓๐/๑๑/๒๕๕๔

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๐๔
พระสมศักดิ

์

สีลเตโช ไชยนต์

๒๑/๑๑/๒๕๒๓

๕/๘/๒๕๕๖
โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๐๕
พระสุพิน สุนฺทโร ชุมภักดี

๑/๑/๒๔๙๙ ๑๗/๔/๒๕๕๗

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๐๖
พระเฉลิม จารุธมฺโม ฉิมงาม

๙/๑/๒๕๑๖ ๘/๗/๒๕๕๗
โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๐๗
พระยุทธนา ยติกโร วรจักร

๑๖/๑๑/๒๕๓๗

๙/๑/๒๕๕๘
โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๐๘
พระบุบผา สุจิตฺโต ชุมพล

๘/๖/๒๔๙๙ ๑๕/๓/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๐๙
พระสงกา สุทฺธิจิตโต เทพคูบอล

๙/๑๐/๒๕๐๒ ๒๐/๔/๒๕๕๘

โพธิการาม  
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รอ ๔๒๕๙/๐๔๑๐
พระจอมพล กิตฺติภทฺโท โคหนองบึง

๑๐/๑/๒๕๐๙ ๒๗/๔/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๑๑
พระนฤดล ธมฺมวโร ศรีชนะ

๗/๙/๒๕๓๔ ๒๘/๖/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๑๒
พระเทพไท ปภสฺสโร ไพรศรี

๙/๘/๒๕๓๓ ๑๑/๗/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๑๓
พระถวิล ปุตฺตชาโต บุตรเกิด

๕/๖/๒๕๑๖ ๒๒/๗/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๑๔
พระสำราญ านากโร นับลี

๒๐/๑/๒๕๑๔ ๒๓/๗/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๑๕
พระธนากร สมาจาโร ปนามเตา

๘/๑๒/๒๕๒๑ ๒๕/๗/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๑๖
พระอาทิตย์ อาภาธโร พรมลี

๒๘/๓/๒๕๓๖ ๒๗/๗/๒๕๕๘

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๑๗
พระอภิรักษ์ สุเมโธ วิชัยวงษ์

๒๘/๖/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิการาม  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๑๘
พระปยะพงศ์ สิริจนฺโท จันทร

๑๗/๐๑/๒๕๓๓ ๓๐/๐๓/๒๕๕๓

เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๑๙
พระจักกริช อธิปฺโ ฤทธาพรม

๐๙/๐๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘

เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๒๐
พระสุนทร สุนฺทโร อวนศรี

๑๗/๐๕/๒๕๐๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๒๑
สามเณรสราวุฒิ  สายชม

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๒๒
สามเณรนฤดล  ปะกิเนทัง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๒๓
สามเณรจักรพรรดิ

์

 จันทหา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๒๔
สามเณรนที  สุทธิธรรม

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 เมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๕๙/๐๔๒๕
สามเณรชิณวัตร  แวงน้อย

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 เมืองสรวงเก่า  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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