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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาค ๙

ส่งสอบ ๘๒๑ รูป ขาดสอบ ๒๒๗ รูป คงสอบ ๕๙๔ รูป สอบได้ ๓๗๑ รูป สอบตก ๒๒๓ รูป (๖๒.๔๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรสหชัย  แสนขวา

๑๗/๐๔/๒๕๓๘

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรเทวฤทธิ

์

 จันขาว

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรธนาธร  อ่อนตอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรภัทรพล  กุลมี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรภูริพัฒน์  ฉัตรจอหอ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรอธิศ  หงษ์ศรีทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 กลางมิงเมือง

่

 

รอ ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระเพชรสกุล วชิราโณ พลสันต์

๐๒/๐๑/๒๕๒๗ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

บ้านอ้น  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระบุญหลาย จนฺทธมฺโม ไชยสัตย์

๑๗/๐๑/๒๕๑๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

บ้านอ้น  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรอนาวิล  โพธิสิทธิ

์ ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรอุดมพงศ์  เจริญถนอม

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรแก้วทอง  แวงโส

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรสิทธิชัย  ทัพวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรณัฐพงษ์  พฤกษชาติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรสริกา  จิตร์จัก

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรภาณุวัฒน์  แสงสุรินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรพลฤทธิ

์

 ประทุมชาติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรพานทองแท้  พันธ์ศักดา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรศิริศักดิ

์

 พลเยียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรชินวัตร  นรราษฎร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรกรกฎ  โคตรสงคราม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรศรชัย  วงค์เจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรวินิทร  ศรีหาโคตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอรรคเดช  ศรีคร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรอัมรินทร์  ทับทิม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 บูรพาภิราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑ / ๑๒

้
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รอ ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรวรพงษ์  แสนวิชา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรธนากร  พิมพ์เงิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรกฤษณะ  ประโพธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรอัยพักตร์  ศรีวันดี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรภาณุเดช  พุ่มทองคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรณัฐพล  บุตรรัศมี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 บูรพาภิราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระทวีวัฒน์ ชยาลงฺกาโร ปจสะบัน

๑๖/๕/๒๔๙๙ ๒๐/๐๕/๒๕๔๘

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระสุพจน์ มหาปุโ

ประเสริฐก้านตรง
๑๖/๘/๒๕๓๑ ๒๑/๐๑/๒๕๕๔

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระเดชา ยโสธโร อินตะโคตร

๐๘/๐๙/๒๕๒๕ ๒๘/๐๔/๒๕๕๕

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระธีระ กิตฺติสาโร เชิดสุนทร

๕/๗/๒๕๒๑ ๔/๕/๒๕๕๗
สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระอุไร ปภสฺสโร วินสา

๑๙/๐๓/๒๕๐๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระบุญมี ปุณณาโก วงศ์สีแก้ว

๑๖/๙/๒๕๑๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระสมหมาย ิตธมฺโม ทองคณิต

๐๖/๐๖/๒๕๑๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระชัชวาล านสมฺปนฺโณ ทองปลิว

๒๗/๑๒/๒๕๓๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๓๙
พระกิตติ ปภสฺสโร สุขโต

๑๙/๙/๒๕๐๑ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระอุดมศักดิ

์

จารุธมฺโม มาตย์วิเศษ
๘/๕/๒๕๓๓

๒๔/๐๑/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระรุ่งโรจน์ อตฺตเปโม วงศ์ศร

๑๒/๕/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระคมจิตร จิตฺตวโร ขามรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๐๔ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรวันชัย  พลสนาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

 สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรธนบดี  ภาชนะวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

 สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรณัฐวุฒิ  สอนสูญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรอโนชา  ผักมาลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรวรพันธุ์  ขันสุวรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 สระทอง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระสฤษดิ

์

ิตธมฺโม ดิษเจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระสราญ ธีรปฺโ วงศ์ศรีเทพ

๑๑/๑๑/๒๔๘๙ ๑๑/๐๒/๒๕๕๕

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระหนูเวท ชิตาโณ เทพศรี

๑๐/๐๔/๒๔๙๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๕๑
พระสุจิน สจฺจาโณ หาญอาษา

๑๔/๐๘/๒๕๓๐ ๑๘/๐๕/๒๕๕๖

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระพลวัฒน์ รตนโชโต อรรคดี

๑๐/๐๗/๒๕๒๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระอดุลย์ ยติโก เจริญเขต

๑๒/๐๓/๒๕๒๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระสงกรานต์ สฺโม เขตจำนงค์

๑๔/๐๔/๒๕๑๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระกวีชัย ขนฺติสาโร ปนพิภพ

๑๕/๐๗/๒๕๒๐ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระเดชชาติ จนฺทธมฺโม ไชยเดช

๒๐/๐๙/๒๕๒๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๕๗
พระสุทัศน์ กนฺตสีโล โมฆรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๐๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระนิคม ธมฺมิโก บุญแจ่ม

๐๓/๐๕/๒๕๒๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระสุทิน อภิวณฺโณ คำแหงพล

๐๒/๐๒/๒๔๙๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒ / ๑๒

้
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รอ ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระอัมพร สุมิตฺโต นันทะสอน

๒๔/๐๒/๒๕๒๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระประสิทธิ

์

อภินนฺโท ชมภูวิเศษ

๐๗/๐๗/๒๕๐๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระบุญมี ถิรปฺโ อินธิสอน

๐๔/๐๔/๒๕๑๒ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระชรินทร์ จกฺกวโร โปมินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๑๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระสมบูญ กิตฺติภทฺโท สืบเหล่างิว

้

๐๗/๐๖/๒๕๑๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระมนตรี รติโก สุวรรณศรี

๐๗/๐๑/๒๕๑๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระสมจิตร จิรวํโส โมฆรัตน์

๑๔/๐๒/๒๔๙๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระวิชัย จนฺทธมฺโม วิระทูล

๐๑/๐๙/๒๕๒๔ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระสรรเพชญ าณสุทฺโธ ผ่านพินิจ

๒๙/๐๔/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระวิระ ปภสฺสโร ถนอมสัตย์

๒๒/๐๕/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระวรรชัย อคฺคธมฺโม ผิวแดง

๑๑/๐๖/๒๕๒๓ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๗๑
พระโชติพล โสภโณ ธงศรี

๒๖/๐๗/๒๕๓๕ ๐๖/๑๐/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๗๒
พระทองวันต์ กนฺตธมฺโม วงนาแพง

๐๔/๐๒/๒๕๑๖ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระชัยรัตน์ ปทีโป จตุเทน

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระสมหมาย านงฺกโร บุญแสง

๑๒/๐๙/๒๕๐๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระถนอม อภินนฺโท บุปผามาลา

๑๙/๐๙/๒๔๙๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระสุริยา ปฺาวโร มูลกันยา

๒๑/๑๑/๒๕๒๗
๐๘/๐๕/๒๕๕๘

โสกเชือก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระอำพล อาสโภ อุดมชัย

๐๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสกเชือก  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระชนะ จนฺทสีโล ตรีพงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระน้อย ปภสฺสโร พลประสิทธิ

์

๕/๕/๒๔๙๒
๑๕/๑๑/๒๕๔๔

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระพิริยะ ปภากโร สาโรจน์

๑๖/๐๔/๒๕๑๓
๘/๐๓/๒๕๔๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระอภิสิทธิ

์

ทีปโรจโน ศรีสุลัย

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

๘/๐๓/๒๕๕๕

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระพนม ธมฺมวโร พาจันทเนตร

๑๘/๐๖/๒๕๐๔
๙/๐๓/๒๕๕๖

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระอำนวย มหาวีโร มลาอาจ

๑๒/๑/๒๔๙๖ ๑๗/๗/๒๕๕๖

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระสมพร อริโย ขามชู

๘/๗/๒๕๒๗ ๒/๑/๒๕๕๘
สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระสุวรรณ ิติาโณ ขันไพบูลย์

๑๗/๐๔/๒๕๑๕ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระศิริชัย ถาวโร เยาวเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๓๑
๓/๐๑/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระกิตติศักดิ

์

เตชธโร เทพอำนวยผล

๑๘/๑๑/๒๕๓๔
๒๒/๒/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระเป อคฺตสิโน คำอาษา

๓/๕/๒๕๐๐ ๑/๖/๒๕๕๙
สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระวิชา อนุตฺตโร ชูศรีทอง

๔/๗/๒๕๐๕
๑๗/๖/.๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระณัฐพล จนฺทโชโต ไชยสุข

๒๘/๒/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระอนุชิต อนุชิโต ภูมิประสาท

๒๘/๒/๒๕๓๘ ๕/๑๑/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรปญจพล  พลเยียม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรวัฒนโชค  ระวิชัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๐๙๔
พระยงยุทธ ชุตินฺธโร แวงวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๑๓ ๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โพธิร้อยต้น

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๖๐/๐๐๙๕
พระสุนทร อตฺตเปโม พลเยียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๒๔ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระคมสันต์ ธมฺมปาโล ศรีสม

๓๐/๐๑/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระสุวรรณ์ ขนฺติธีโร ไพชะระ

๐๑/๑๐/๒๕๑๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๐๙๘
พระเสถียร ถิรธมฺโม อิศรานุวัฒน์

๐๗/๐๖/๒๔๙๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระไพโรจน์ ยสินฺธโร แสงปาก

๒๒/๑๑/๒๕๑๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระณรงค์ าณวีโร รัตนวงค์

๐๖/๐๕/๒๕๑๒ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรนนทวัฒน์  อาวรณ์

๑๒/๒/๒๕๔๒

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรกฤษฎาพร  แดนกาไสย

๖/๓/๒๕๔๓
 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรเมธัส  พลเยียม

่

๕/๔/๒๕๔๓
 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรยิงเจริญ

่

 ธงศรี

๒๒/๙/๒๕๔๓

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรนิธิพล  สาดทอง

๑๖/๘/๒๕๔๕

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรสิทธิพร  กมุทรา

๑/๖/๒๕๔๖
 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรขรรค์ชัย  สีสินธุ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิร้อยต้น

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระสมศักดิ

์

ถิรธมฺโม ทับทิมทอง

๓๑/๐๔/๒๕๐๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๖

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระเกรียงศักดิ

์

กตธมฺโม วันทา

๑๔/๐๔/๒๕๑๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๑๐
พระประยุทธ ปฺาวโร รักษาพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๒๗ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระสรัญยู โกสโล คำชู

๒๓/๐๕/๒๕๒๖ ๐๘/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระฉลอง จารุวณฺโณ ธุระชัย

๑/๖/๒๕๑๕
๒๕/๑๐/๒๕๕๓

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๑๓
พระวรรณรงค์ ปภาโส นวลเจริญ

๑๕/๕/๒๕๒๐
๙/๓/๒๕๕๔

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระนมัยรัตน์ ติกฺขปฺโ จันทร์ภักดี

๑๖/๑๐/๒๕๒๔
๑๓/๗/๒๕๕๔

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระชูชาติ ปฺาทโร สาลีอาจ

๒๓/๓/๒๕๑๖
๙/๖/๒๕๕๕

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระถาวร อุตฺตโร สมหวัง

๑๐/๓/๒๔๙๔ ๑๖/๖/๒๕๕๕

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระเวนิตย์ สุเมธโส แสงภักดี

๒๕/๕/๒๕๑๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระอนันต์ อตฺถกโร บุตรพรม

๗/๗/๒๕๒๐ ๕/๗/๒๕๕๗
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระโกเมน สุจินฺโน มูลชัยสุข

๒/๘/๒๔๙๕ ๒๕/๑/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระเรียบ จิตฺตทนฺโต จันศรีวงศ์

๑๕/๑๒/๒๔๙๐
๑๕/๗/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระนิคม วราโน สุขเกษม

๔/๑/๒๔๙๖
๓๐/๑๑/๒๕๕๘

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระปยะวิทย์ ถาวรจิตฺโต แสงรา

๒๑/๔/๒๕๒๗ ๒๕/๒/๒๕๕๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระสมนึก สุจิตฺโต พลขันธ์

๑/๑/๒๕๒๔ ๑๒/๓/๒๕๕๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระบุญเชือม

่

อธิวโร สิทธิเดช

๑๓/๑๑/๒๔๙๕
๒๔/๖/๒๕๕๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระสม อาภากโร คันสิน

๒๘/๖/๒๕๑๘ ๒๔/๖/๒๕๕๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระบับพา เมตฺตาสโย ธุระพันธ์

๙/๑๒/๒๕๑๖
๔/๗/๒๕๕๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระประไพร สุปภาโส ศรีจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๒๕

๕/๗/๒๕๕๙
แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระชินวัฒน์ จารุธมฺโม ชาชิโย

๒/๑๒/๒๕๒๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระพรทวี เตชธมฺโม บุญศรี

๒๒/๔/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๔ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระสนทยา อคฺคธมฺโม อังกาน

๑๘/๔/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระพานิช ธีปธมฺโม ตรีพบ

๒๐/๒/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระเสนีย์ เตชวโร ศิริยา

๒/๑๑/๒๕๐๖ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระถาวรจิต สุทฺธิาโณ โพนทอง

๒๕/๔/๒๕๑๘ ๑๖/๗/๒๕๖๐

แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรวันเฉลิม  จันทะปสสา

๒๖/๔/๒๕๔๕

 แสงอรุณผดุงสันติ

์

 

รอ ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระชำนาญ สุมโน ทาผล

๒๐//๒๕๐๖
๑๑/๐๔/๒๕๕๒

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระบุญธรรม สิริภทฺโท หมอรัต

๑๕/๑๑/๒๕๑๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๓

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระฉันท์ ธมมวโร เสาะสมบรูณ์ ๑//๒๕๑๒

๐๔/๐๔/๒๕๕๔

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระโกมินทร์ ผลาโณ อนุรักษนันท์

๑๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๕

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๓๙
พระทองดาว สงฺวโร กำปนโน

๑๙/๐๙/๒๕๐๑ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระสมุทร คุณวีโร โสภา

๑๗/๘/๒๔๙๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระสมบัติ ตปสีโล จันทร์พิทัก

๑๖/๐๘/๒๕๑๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระอนุรักษ์ รกฺขิโต ลำเหลือ

๐๙/๐๘/๒๕๑๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๔๓
พระทองสุน อาภาธโร ธรรมวิเศษ

๐๕/๐๕/๒๕๑๑ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระวุฒินันท์ อตฺถกาโม บุสดี

๑๙/๑๒/๒๕๒๕ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๔๕
พระภูเบส สนตจิตโต บุญเต็ม

๑๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระจักรพงษ์ อรินทโม วลัยศรี

๑๖//๒๕๓๖
๑๙/๐๓/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระสมเกียรติ เตชธมโม ศรีรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๑๖ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระอภินันท์ อาจาโร โสนาคำ

๐๖/๐๙/๒๕๒๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๔๙
พระมงคลชัย สิริภทฺโท พุมมาลา

๑๗/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระศิวนาถ ทิวากโล ชะออน

๐๕/๐๓/๒๕๒๖ ๑๔/๐๙/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๕๑
พระนิรุต านวุฒฺโฑ ทัศคร

๑๗/๑/๒๕๓๙

๔/๔/๒๕๖๐
บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๕๒
พระจักรภัทร อภินนโท ศรีรักษา

๐๕/๐๓/๒๕๑๐

๙/๔/๒๕๖๐
บ้านชาติ  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระสุวาส วราภู อังคะเวย์

๒/๗/๒๕๑๕ ๑๙/๗/๒๕๔๘

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระบุญทัน กนฺตธมฺโม มานาดี

๒๗/๓/๒๕๐๙
๑/๖/๒๕๕๐

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระวันนา มหาสุวณฺโณ ติมมาลาคำ

่

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๔/๐๕/๒๕๕๕

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระคำตัน ปฺาพหุโร โตหนองหว้า

๒๕/๖/๒๕๑๓ ๑๗/๗/๒๕๕๖

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๕๗
พระเจตน์ จิตฺตสํวโร จำปาดง

๑๖/๑๐/๒๕๑๒
๒๘/๓/๒๕๕๘

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๕๘
พระอุดร สทฺธาริโก จันทำ

๔/๗/๒๕๑๒ ๒๓/๗/๒๕๕๘

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๕๙
พระอดิศักดิ

์

สุจิตฺโต สวัสดี

๑๓/๕/๒๕๑๘ ๒๔/๙/๒๕๕๘

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๖๐
พระประภาส านุตฺตโร บัวลาด

๐๖/๑๒/๒๕๓๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระจำลอง จิรธมฺโม สอนวิชา

๑๓/๑๑/๒๕๒๒
๒๘/๕/๒๕๕๙

วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระประจักษ์ ปรกฺกโม จันทสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๒๗

๖/๗/๒๕๕๙
วัดวารีกุฎาราม  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระเหรียญ โสภโณ หมืนถลา

่

๐๒/๐๙/๒๕๐๗ ๑๙/๐๖/๒๕๔๐

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระสมพงษ์ านธมฺโม บางเล็ก

๐๑/๐๓/๒๕๐๔ ๐๑/๐๖/๒๕๔๑

กลาง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๕ / ๑๒

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระทศพร คุณกาโร เพ็งนำคำ

๑๖/๐๓/๒๕๒๕
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระทองม้วน จนทธมฺโม พิมพ์ขุมเหล็ก

๑๐/๑๐/๒๕๐๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๐

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระประสาร สุจิตฺโต แสงอรุณ

๐๔/๐๘/๒๔๙๒ ๒๖/๐๕/๒๕๕๑

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระธนกร ยโสธโร สกุลเดียว

๐๓/๐๘/๒๕๓๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๒

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๖๙
พระสุทิน มหาปฺุโ ปูนกลาง

๐๒/๐๗/๒๕๐๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๒

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๗๐
พระเกษม ตปสีโล นิสังรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๑๔ ๑๐/๑๐/๒๕๕๒

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๗๑
พระกิง

่

สีลรกฺโข มานรักษ์

๐๑/๐๕/๒๔๗๕ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๗๒
พระบวร โสภโณ สนิทพจน์

๐๑/๐๕/๒๔๙๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๓

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๗๓
พระคอน อตฺตทีโป นามจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๐๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๔

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๗๔
พระสุดชา กิตฺติสาโร มะโน

๑๕/๐๙/๒๕๐๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๗๕
พระเสถียร ถิรธมฺโม แก้วรักษา

๑๑/๐๔/๒๕๐๕ ๓๐/๑๒/๒๕๕๔

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๗๖
พระสุดใจ านุตฺตโร นามสมบัติ

๑๑/๖/๒๕๑๒ ๒๙/๐๔/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๗๗
พระพร กิตฺติวฑฺโฒ แกล้วกล้า

๐๗/๐๖/๒๕๑๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๗๘
พระเทพสถิตย์ ปภาโส ปราสาร

๐๑/๐๗/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระสุวัฒน์ วิสุทฺธิสาโร พรมสุวารี

๐๖/๑๐/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระสาคร สิริสาโร ทัพหนองฮี

๑๙/๑๐/๒๕๑๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๘๑
พระสอง คุเณสโณ เดชฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๐๕ ๑๒/๐๙/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๘๒
พระฉวี ธมฺมวีโร ลำมะนา

๒๕/๑๒/๒๕๐๘ ๑๘/๑๑/๒๕๕๕

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๘๓
พระสมาน วิสาโร มณีโคตร

๑๕/๐๙/๒๔๙๘ ๑๖/๐๒/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๘๔
พระพร กฺกวโร มุกดาคำ

๑๑/๐๖/๒๕๐๒ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๘๕
พระสมพงษ์ ขนฺติมโน เมืองสองชัน

้

๒๔/๐๙/๒๕๐๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๘๖
พระคำสิงห์ ธีรธมฺโม หุนกอง

๑๓/๐๕/๒๕๒๑ ๒๕/๑๐/๒๕๕๖

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๘๗
พระอ่อนศรี ธมฺมาวุโธ ชุมมาตร

๑/๐๔/๒๔๘๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๘๘
พระทองคำ จนฺทสีโล พลอาษา

๑๓/๑๐/๒๕๑๑ ๒๒/๐๔/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๘๙
พระบุญใส กตกุสโล เกสร

๑๐/๑๐/๒๕๐๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๙๐
พระสุพัตร สุภทฺโท พัตรสิงห์

๐๘/๐๑/๒๕๑๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๙๑
พระจันทร์ เขมจาโร ทรัพย์มาก

๑๕/๑๒/๒๕๑๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๙๒
พระศุภชัย ธมมโชโต ไตรโสม

๐๙/๐๗/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๙๓
พระอลังการ ติสาโร จันทร์ประดับ

๒๕/๐๖/๒๕๑๓ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๙๔
พระอาทิตย์ อภินนฺโท ศรีพลัง

๐๓/๐๑/๒๔๘๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๙๕
พระวิชิต สุภทฺโธ ผาเจริญ

๒๑/๐๙/๒๔๘๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๙๖
พระสุริยา อธิปฺโ ฤทธิรณ

๑๖/๐๙/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๙๗
พระสังวาล ถิรชีโว หลอมโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๑๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๙๘
พระไกรศร ปฺาวโร ธนะสีลังกูร

๑๓/๐๙/๒๕๐๘ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๑๙๙
พระอาคม านุตฺตโร สามศรี

๒๒/๒/๒๕๒๖ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

กลาง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๖ / ๑๒

้
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่
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รอ ๔๒๖๐/๐๒๐๐
พระกิตติพศ สิริวุฑโฒ พรมตโก

๑๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๐๑
พระสมาน โอภาโส ยังไธสง

๐๑/๐๔/๒๔๙๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๐๒
พระเถิง สีลเตโช นันโท

๑๑/๑๐/๒๔๙๐ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๐๓
พระคำมี จนฺทสีโล สีโล

๐๗/๐๗/๒๕๐๗ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๐๔
พระบุญทัน อุตฺตโร สังสุดชา

๐๑/๐๖/๒๔๙๖ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๐๕
พระอนุรักษ์ อภินนฺโท มูลรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๐๖
พระพงศักดิ

์

านทินฺโน อาสาราษฎร์

๒๘/๑๒/๒๕๒๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๐๗
พระประกอบ อกิฺจโน ชาติสม

๑๔/๐๘/๒๕๒๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๐๘
พระอำนาถ ธมฺมปาโล วงสาเศก

๐๕/๑๐/๒๕๐๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๐๙
พระอุทัย กมโล ฉิมพลี

๒๓/๑๒/๒๕๒๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๑๐
พระสัมพันธ์ ขนติสุโภ หงษ์เวียงจันทร์

๓๑/๘/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๑๑
พระประพันธ์ สุทฺธิาโน แผงนอก

๐๕/๐๑/๒๕๑๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๑๒
พระอภิวัฒน์ าณธโร ดีสองชัน

้

๐๑/๐๔/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๑๓
พระวินัย ปภสฺสโร สร้อยสิงห์

๒/๗/๒๔๙๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๑๔
พระสมภพ โอหิตภาโร เดชะ

๑๖/๐๙/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๑๕
พระณัฐวุฒิ าณธมฺโม บุญเทพ

๐๔/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๑๖
พระพูลชัย กมฺมสโภ ภูสนาม

๒๐/๐๔/๒๕๑๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๑๗
พระประวิตร์ ปภสฺสโร จันภูงา

๑๒/๗/๒๕๒๕ ๒๔/๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๑๘
พระวิไลศักดิ

์

อธิจิตฺโต จันทร์ซ้าย

๑๔/๐๗/๒๕๑๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๑๙
พระฉัตรชัย เตชสโร หลักหาร

๒๘/๐๔/๒๕๓๐ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๒๐
สามเณรสราวุธ  นนทะคำจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๐

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๒๑
สามเณรฤกษ์ดี  ปุยผา

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๒๒
สามเณรฉัตรวิชัย  นนทะคำจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๒๓
สามเณรนภดล  แก้วสมศรี

๑๑/๗/๒๕๔๓

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๒๔
สามเณรพัฒนพงษ์  สุมามาลย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๒๕
สามเณรสาริน  มานาดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๒๖
สามเณรพรประเสริฐ  ศุภศร

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๒๗
สามเณรภีรภัทร  ยาเขียว

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๒๘
สามเณรอดิศักดิ

์

 ผาลี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๒๙
สามเณรวุฒิชัย  ช่างปรุง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๓๐
สามเณรธนวัฒน์  จันทร์จันทึก

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

 กลาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๓๑
พระหนูรักษ์ พุทฺธิชโย ศรีพลัง

๑๖/๐๗/๒๔๙๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๓๒
พระธนรินทร์ ธนปาโล เนตรวงค์

๒๓/๐๕/๒๕๒๕ ๑๙/๐๑/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๓๓
พระสุพล อกฺจโน ดอนกลอย

๘/๐๔/๒๕๒๒ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ดงเย็นมหาวิหาร  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๓๔
พระสมจิตร สุทนฺโต คำเบ้าเมือง

๒๔/๑๑/๒๔๘๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดดอนเกลือ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๗ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๖๐/๐๒๓๕
พระเสาร์ ทตฺโตภาโส สมสอาด

๐๘/๐๙/๒๕๐๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๓๖
พระอภิวัฒน์ สุปภาโส ธาระจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๒๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๓๗
พระเยียม

่

วิสิฏโพธิ แหล่งสนาม

๐๑/๐๑/๒๔๗๕ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๓๘
พระสุริยันต์ ถาวโร แหล่งสนาม

๐๖/๐๖/๒๕๓๓ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๓๙
สามเณรศักดิดา

์

 บังจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

 วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๔๐
สามเณรนัทพงษ์  วงค์เสมา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๔๑
สามเณรธีระศักดิ

์

 กอธวัช

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๔๒
สามเณรเปรมี  นามลาด

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 วัดดอนเกลือ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๔๓
พระสุภาพ อุชุจาโร ข่าทิพย์พาที

๐๒/๐๘/๒๕๐๑ ๐๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๔๔
พระสัมฤทธิ

์

เตชธมฺโม สุภารี

๑๐/๓/๒๕๐๓ ๒๗/๑๐/๒๕๕๕

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๔๕
พระวสันต์ โชติโก เนียงสา

๒๘/๐๘/๒๕๓๕
๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๔๖
พระดารา านิสฺสโร คัทเนตร

๑๔/๑๐/๒๕๐๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๔๗
พระเล็ก รกฺขิโต เจริญรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๒๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๔๘
พระศุภชัย จนฺทธมฺโม วิจิตรศาสตร์

๑๖/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๔๙
พระพูลพิศ จกฺกธมฺโม พูลเกษม

๐๘/๐๒/๒๕๐๙ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๕๐
พระวิชัย อาทโร ศรีสังวาลย์

๑๘/๐๘/๒๕๑๗
๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๕๑
พระเด่น จนฺทธมฺโม วงค์เสนา

๕/๑๐/๒๕๑๘ ๒๗/๓/๒๕๕๙

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๕๒
พระสุวรรณ สุวณฺโณ สิงคุณา

๐๗/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๕๓
พระกฤษฎา สุเมโธ อ่อนดี

๑๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดเอกสัตย์บำรุง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๕๔
พระอภิชาต ภทฺทจาโร ศรีเดช

๑๒/๐๖/๒๔๙๕
๐๖/๐๕/๒๕๔๐

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๕๕
พระทองอินทร์ อินทวํโส วงค์อนุ

๒๐/๐๓/๒๔๙๐ ๑๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๕๖
พระสมาน อาภากโร วันเชียง

๒๘/๐๙/๒๕๐๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๓

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๕๗
พระประยูร อภินนฺโท กลางท่าไคร้

๐๗/๐๒/๒๔๘๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๔

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๕๘
พระเฉลิมพล โอภาโส สุทธิประภา

๑๒/๐๔/๒๕๑๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๕๙
พระประเทือง อรุโณ โตมาชา

๒๐/๐๒/๒๕๑๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๖๐
พระสมควร จนฺทสาโร กาญจนรักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๑๓ ๑๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๖๑
พระโกวิทย์ โกวิโท มะหันตะโภศ

๑๙/๐๕/๒๕๒๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๖๒
พระวิญู วิชฺชากโร เศษวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๑๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๖๓
พระสุรชัย อนงฺคโณ ศักดิวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๖๔
พระวีรศักดิ

์

วีรธมฺโม วชาชัย

๑๑/๐๖/๒๕๓๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๖๕
พระสง่า สุธมฺโม สะเทือนไพร

๑๒/๐๒/๒๕๒๐ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๖๖
พระสมบัติ นิติโก บุญสิริ

๐๕/๑๒/๒๕๒๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๖๗
พระรัตกร สนฺตกาโย แพงศรี

๒๘/๑๒/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๖๘
สามเณรบัญชาชัย  บุตมะ

๒๕/๐๙/๒๔๘๘

 วัดเหนือเสลภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๖๙
พระหนูกันฑ์ จกฺกธมฺโม มีจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๐๑ ๑๖/๐๓/๒๕๕๑

วัดอุบลทิพย์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๘ / ๑๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๖๐/๐๒๗๐
พระกวีทัศน์ สุภทฺโท เมาะลาษี

๐๕/๐๑/๒๕๓๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๗๑
พระวินัย วิริโย วงศ์คำจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๑๘ ๒๖/๐๑/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๗๒
พระพุทธรักษ์ าณวีโร แถวสามารถ

๒๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๖

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๗๓
พระไลย์ อนาวิโล พรมบัติ

๙/๐๔/๒๔๙๓ ๔/๐๑/๒๕๕๗

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๗๔
พระอ่อน จิรวฑฺฒโน ประทุมมา

๙/๐๑/๒๔๙๔ ๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๗๕
พระศักดิดา

์

วิสุทฺโธ จันทะรี

๑๑/๐๔/๒๕๒๗ ๒๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๗๖
พระสงวน อนุตฺตโร คำสุดที

๐๗/๐๖/๒๕๒๔ ๑๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๗๗
พระอภิวัฒน์ อุตฺตโม เดชอุดมวรกุล

๒๙/๐๓/๒๔๙๖ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๗๘
พระมิตร วรจิตฺโต พรมบัติ

๙/๐๓/๒๕๒๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๗๙
พระสุรพล อคฺคธมฺโม มาศเลิง

๐๖/๐๓/๒๕๐๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๘๐
พระควรคิด วชิโร สาระภักดี

๑๕/๐๔/๒๕๑๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๘๑
พระจักรี านุตฺตโร สุขประเสริฐ

๑๐/๐๒/๒๕๓๑
๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๘๒
พระบุญเลียง อาภากโร กันฮะ

๑๖/๐๙/๒๕๑๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๘๓
พระณัฐพจน์ สิริปฺโ โยธาศิริ

๑๕/๐๙/๒๕๓๒
๓๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๘๔
สามเณรอัษฎาวุธ  เตือนสติ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

 วัดอุบลทิพย์  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๘๕
สามเณรสุวินัย  ปะโคทานัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดธาตุ  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๘๖
พระวิเชียร ผาสุโก เย็นหาญ

๑๑/๐๘/๒๕๑๕ ๐๔/๐๗/๒๕๓๕

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๘๗
พระธนิษฐ์ วชิรธมฺโม เนียมสอน

๒๐/๕/๒๕๒๔ ๑๐/๓/๒๕๔๔

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๘๘
พระวิลม สุนฺทโร แคนดา

๑๘/๒/๒๕๐๙ ๑๓/๖/๒๕๕๕

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๘๙
พระคำสิงห์ อตฺตณาโถ โยธาจันทร์

๗/๓/๒๕๑๐ ๓๐/๗/๒๕๕๕

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๙๐
พระจรัญ อคฺคจิตฺโต นพคุณ

๒/๑/๒๔๙๒
๒๔/๑๒/๒๕๕๕

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๙๑
พระศฎายุ ยสฺสชาโต วงษ์จักร

๑๕/๐๖/๒๕๑๑ ๒๓/๐๕/๒๕๕๖

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๙๒
พระสมหมาย มหาปฺโ ภูสุวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๐๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๙๓
พระอรัญ อภิปุโ นามสว่าง

๒๘/๕/๒๕๑๕ ๑๙/๖/๒๕๕๗

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๙๔
พระพงษ์เดช ปริปุณฺโณ มะโนชัย

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๙๕
พระประดิษฐ์ อนาลโย เชือทองดี

้

๒๐/๐๖/๒๔๙๘ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๙๖
พระพงษ์พันธ์ ทินฺวนวโร พิมพ์โภชน์

๑๘/๗/๒๕๒๔ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๙๗
พระประถม ชาคโร พานิชย์ดี

๓๐/๖/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๙๘
พระจันดี ขนฺติโก เหลาเกิมหุ่ง

้

๓๐/๖/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๒๙๙
พระสุเทพ โฆสธมฺโม ช่างถม

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๐๐
สามเณรนัฐพล  เพชรรักษา

๑๕/๕/๒๕๔๗

 วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๐๑
สามเณรสมพร  สีส่อง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๐๒
สามเณรวรวัฒน์  จันนิติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 วัดปายาง  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๐๓
พระพงษ์พันธ์ สิริธมฺโม ทองสุทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๒๖
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๐๔
พระประสาท ปสาทจิตฺโต จันทร์เหลือง

๑๐/๐๖/๒๔๙๖
๑/๑๐/๒๕๕๐

วัดไตรภูมิ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๙ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๖๐/๐๓๐๕
พระสุริยา ทีปธมฺโม สมวัน

๖/๖/๒๕๑๓
๓๐/๑๑/๒๕๕๒

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๐๖
พระยุทธภูมิ านงฺกโร วรรณสิงห์

๒๔/๐๕/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๐๗
พระทวี วุฒิโก ฦาชัยราม

๒๒/๐๘/๒๕๐๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๐๘
พระอนุรักษ์ อุชุจาโร รัตนจันทร์

๓/๐๗/๒๕๓๑ ๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๐๙
พระประภาศ สุทฺธิโก แสนเมืองแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๑๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๑๐
พระคมสัน ปฺาธโร อุทธิสินธุ์

๒๒/๐๒/๒๔๘๘ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๑๑
พระสุรีย์ ธมฺมิโก สืบสำราญ

๒๖/๐๙/๒๔๘๙ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๑๒
พระบุญจันทร์ ปฺาวโร วิเชียร

๐๑/๐๔/๒๔๙๒ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๑๓
พระเสาร์ เตชปฺโ ชายศรี

๒๙/๐๙/๒๕๑๖ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๑๔
พระศิวณัติ กตธมฺโม พรมลุน

๑๗/๐๔/๒๕๓๓
๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๑๕
พระบุญเพชร วชิราโณ สุขภพฤทัย

๘/๑๐/๒๕๐๐ ๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๑๖
พระอดิศักดิ

์

ปริปุณฺโณ พันเสนา

๑๔/๐๗/๒๕๐๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๑๗
พระวินนา พุทฺธวิริโย พันธ์เกตุ

๓/๗/๒๕๑๐
๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๑๘
พระนที นนฺทธมฺโม อุ่นจังหาร

๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๑๙
สามเณรจตุพร  โทนหงส์ษา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๒๐
สามเณรนลทวัท  บรรจง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 วัดไตรภูมิ  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๒๑
พระคำสอน อจโล มังมา

่

๑๕/๐๖/๒๕๐๓ ๒๕/๐๖/๒๕๒๔

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๒๒
พระไม สิริธโร สมุทธศรี

๐๒/๑๐/๒๔๘๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๔

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๒๓
พระสังคม สํวโร วงค์คำจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๒๐ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๒๔
พระบุญส่ง ปฺุรโต ตอเสนา

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๒๕
พระชารี อนุตฺตโร วังสนาม

๒๖/๐๘/๒๕๐๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๒๖
พระวิเชียร วีรชโย จับตะเฆ้

๒๑/๑๒/๒๕๑๔
๐๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๒๗
พระสมเกียรติ สาทโร งามเถือน

่

๑๗/๑๐/๒๕๑๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๒๘
สามเณรชัยวุฒิ  ศรีสมบัติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๒๙
สามเณรกฤษดา  เมาะราศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๓๐
สามเณรภัทรพล  วัดกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๓๑
สามเณรบุญประเสริฐ  แสวงศีล

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 วัดสุทัศน์  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๓๒
พระบุญมา เตชวโร จันทร์ฝาง

๑๒/๔/๒๔๗๖ ๑๙/๗/๒๕๒๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๓๓
พระสร้อย สุขิโต ใจกล้า

๘/๑๑/๒๕๐๑
๙/๗/๒๕๔๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๓๔
พระบุญตา ปฺาทีโป บุตรสำราญ

๘/๖/๒๕๑๐
๑๙/๒/๒๕๕๑

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๓๕
พระดุสิต เนกฺขมฺมาภิรโต อุตรา

๗/๖/๒๔๙๓ ๒๑/๗/๒๕๕๓

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๓๖
พระประชุม สํวโร เสนนอก

๑๖/๔/๒๕๐๘ ๑๗/๙/๒๕๕๖

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๓๗
พระปราโมทย์ ิตธมฺโม ห้าวเหิม

๗/๕/๒๕๑๘
๑๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๓๘
พระณัฐพล ชยานนฺโท จันทร์หอม

๑๗/๑๒/๒๕๓๔

๕/๓/๒๕๕๘
วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๓๙
พระอภิวัฒน์ โชตโก กลินหอม

่

๔/๑/๒๕๐๐ ๖/๗/๒๕๕๘
วัดโพธิการาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๐ / ๑๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๖๐/๐๓๔๐
พระบุญส่ง อติโสตฺถิโต พายุภัย

๒๗/๕/๒๕๒๒ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๔๑
พระธนาธร ปฺารกฺโข กุมภวาป

๘/๑๑/๒๕๒๒ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๔๒
พระอดิศร อานนฺโท ราชจันทร์

๑๗/๔/๒๕๓๑ ๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๔๓
พระนรินทร์ จารุธมฺโม พลศรี

๑๐/๙/๒๕๓๔ ๑๘/๑/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๔๔
พระเพิมพูน

่

าณวโร ไชยปราบ

๒๓/๓/๒๕๓๕ ๒๓/๑/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๔๕
พระบุญจันทร์ อธิปฺโ พันลม

๒/๕/๒๕๑๑ ๕/๓/๒๕๕๙
วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๔๖
พระเหลา จนฺทสีโล โจมเสนาะ

๑๐/๕/๒๕๐๓ ๑๓/๓/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๔๗
พระอ่อนตา อโนมปฺโ ไชยสิงห์

๒/๙/๒๕๐๐ ๕/๔/๒๕๕๙
วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๔๘
พระสมทรง จนฺทธมฺโม ศรีคำเรือง

๑๔/๓/๒๕๒๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๔๙
พระบุญสืบ คุณากโร ทรัพย์ดี

๑๐/๕/๒๕๐๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๕๐
พระชัยวัฒน์ โชติธมฺโม มุกดา

๒/๓/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๕๑
พระอดุลย์ ปสนฺโน ดวงแก้ว

๒๓/๔/๒๕๐๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๕๒
พระจักรินทร์ คุณากโร ค้าตะใบ

๑๗/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๕๓
พระยอดเยียม

่

สุทฺธิจิตฺโต ผลสนอง

๒๘/๑๒/๒๕๑๑
๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๕๔
สามเณรเกตุพล  สงค์มา

๓/๖/๒๕๔๕
 วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๕๕
สามเณรเชรษฐชนก  แก้วดี

๒/๓/๒๕๔๙
 วัดโพธิการาม  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๕๖
พระอังคาร ภทราวุโธ บุญเย็น

๐๒/๐๗/๒๕๑๒ ๑๓/๐๗/๒๕๓๙

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๕๗
พระทอน ขนฺติโก เย็นศิริ

๐๗/๐๔/๒๔๘๘ ๑๐/๐๓/๒๕๔๐

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๕๘
พระสม ถาวโร บัวสิงห์

๐๗/๐๖/๒๔๙๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๕๙
พระวาสนา รตฺนจนฺโท รัตนจันทร์

๒๘/๐๘/๒๔๙๘ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๖๐
พระเสนาะ สิริปฺโม บุญพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๒๐ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๖๑
พระกิตติเมศวร์ สิทฺธิวโร ผลาผล

๑๙/๑๐/๒๕๓๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๖๒
พระนิกร จิรธมฺโม สมนะ

๓๐/๐๘/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๖๓
พระราชันย์ ปภสฺสโร เทพภูเวียง

๑๑/๐๓/๒๕๑๙ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๖๔
สามเณรบรรพต  โมคะรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๖๕
สามเณรชลธาร  วิหวา

๐๑/๗/๒๕๔๑

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๖๖
สามเณรชลนที  วัฒนา

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๖๗
สามเณรภูมิพัฒน์  จันทร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๖๘
สามเณรธนพล  คุรุโคตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๖๙
สามเณรนพคุณ  พาชาตรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รอ ๔๒๖๐/๐๓๗๐
สามเณรศักดิชาย

์

 โยงรัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

 วัดเมืองสรวงเก่า  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดร้อยเอ็ด  ๑๑ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รอ ๔๒๖๐/๐๓๗๑
สามเณรพงษ์ระพี  ไชยราช

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

 วัดเมืองสรวงเก่า  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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