ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
ส่งสอบ ๔๙๑ รูป ขาดสอบ ๘๒ รูป คงสอบ ๔๐๙ รูป สอบได้ ๓๕๓ รูป สอบตก ๕๖ รูป (๘๖.๓๑%)
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

รอ ๔๓๖๔/๐๐๐๑ สามเณรธวัช
รอ ๔๓๖๔/๐๐๐๒ สามเณรอิทธิมนต์

ระงับผลสอบ
รอ ๔๓๖๔/๐๐๐๔
รอ ๔๓๖๔/๐๐๐๕
รอ ๔๓๖๔/๐๐๐๖
รอ ๔๓๖๔/๐๐๐๗
รอ ๔๓๖๔/๐๐๐๘
รอ ๔๓๖๔/๐๐๐๙
รอ ๔๓๖๔/๐๐๑๐
รอ ๔๓๖๔/๐๐๑๑
รอ ๔๓๖๔/๐๐๑๒
รอ ๔๓๖๔/๐๐๑๓
รอ ๔๓๖๔/๐๐๑๔
รอ ๔๓๖๔/๐๐๑๕
รอ ๔๓๖๔/๐๐๑๖
รอ ๔๓๖๔/๐๐๑๗
รอ ๔๓๖๔/๐๐๑๘
รอ ๔๓๖๔/๐๐๑๙

รอ ๔๓๖๔/๐๐๒๐
รอ ๔๓๖๔/๐๐๒๑
รอ ๔๓๖๔/๐๐๒๒
รอ ๔๓๖๔/๐๐๒๓
รอ ๔๓๖๔/๐๐๒๔

พระณรงค์
พระพรชัย
พระวันดี
สามเณรสุรพัศ
สามเณรพิมพา
สามเณรคณาธิป
สามเณรณัฐพร
สามเณรนภัสรพี
สามเณรกฤษณะ
สามเณรพสิษฐ์
พระชัชชัย
พระพงศักดิ์
พระวิจิตร
พระทองใส
พระสนิท
พระธวัชชัย
สามเณรภราดร
สามเณรปวริศร์
สามเณรธีระวัฒน์
สามเณรชุติพนธ์
สามเณรณัฐวุฒิ
สามเณรอภิรักษ์

าณวโร
ขนฺติธมฺโม
สุมงฺคโล

ติสฺสวํโส
อาภสฺสโร
วรปฺโ
สุจิณโณ
สิริปฺโ
าณธโร

นามสกุล
ทิพประมวล
มีศิริ
พลเยี่ยม
สุภากรรม
แห้วเนตร
สุจารี
ปจจุโส
นิลดอนหวาย
จันทะวงค์
กมลเพ็ชร
สิงหะ
สุกปรั่ง
ประทุมเนตร
จันทวงษา
ฉายดิลก
ศิริเวช
เอื้อกิจ
ฉายประสาท
คงหอม
ยางธิสาร
ศรีหานาถ
จักร์หลุด
สินพิมพ์พวง
ยางชุม

เกิด

อุปสมบท

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

๐๓/๐๖/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๔๐
๐๒/๐๓/๒๕๒๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๒
๐๕/๐๗/๒๔๙๐ ๐๔/๑๑/๒๕๖๐
๐๖/๐๓/๒๕๔๕
๒๖/๐๔/๒๕๔๖
๓๑/๐๘/๒๕๔๗
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
๐๙/๐๒/๒๕๔๙
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

๐๕/๐๕/๒๕๑๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๑
๑๓/๐๒/๒๕๑๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

๐๑/๐๖/๒๕๑๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
๒๑/๐๗/๒๔๘๙ ๒๗/๐๓/๒๕๖๑
๓๑/๐๘/๒๕๒๕ ๒๐/๐๑/๒๕๖๒
๒๒/๑๑/๒๕๐๘ ๑๙/๐๕/๒๕๖๒
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
๑๔/๐๑/๒๕๔๘
๒๕/๐๒/๒๕๔๘
๒๕/๐๔/๒๕๔๘
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

สังกัดวัด

วัดกลางมิ่งเมือง
วัดกลางมิ่งเมือง
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง

อำเภอ

หมายเหตุ

เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด ขอหลักฐาน
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๑ / ๑๑

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

สุริโยชัย
รอ ๔๓๖๔/๐๐๒๖ สามเณรพรวุฒ
กันหาประกอบ
รอ ๔๓๖๔/๐๐๒๗ พระปทุมศิลป อาภากโร
มิชผล
รอ ๔๓๖๔/๐๐๒๘ พระเหล็ก
จารุธมฺโม
เน็งไธสง
รอ ๔๓๖๔/๐๐๒๙ พระภิญโญ
ภูริปฺโ
ชูชนะ
รอ ๔๓๖๔/๐๐๓๐ พระปลัด ธาณินทร์ จนฺทโสภโณ ทองเย็น
รอ ๔๓๖๔/๐๐๓๑ พระจักชลัชน์ ตนฺติาโณ สำราญสุข
รอ ๔๓๖๔/๐๐๓๒ พระสายทอง สุขิโต
แก้ววินัด
รอ ๔๓๖๔/๐๐๓๓ พระสมุห์ เกณฑ์ณรงค์ กิตตฺกาโร
อาจสังข์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๓๔ พระวีระชาติ
ธีรสิทฺโธ
เพ็งแจ่ม
รอ ๔๓๖๔/๐๐๓๕ พระบุญชู
ปุณณาโภ
พรมสุข
รอ ๔๓๖๔/๐๐๓๖ พระธีรชัย
ิตาโภ
มะณีสาร
รอ ๔๓๖๔/๐๐๓๗ พระชาติ
กิตฺติโก
แก้วมุงคุล
รอ ๔๓๖๔/๐๐๓๘ พระเกียรติพล ชยธมฺโม
สีสันงาม
รอ ๔๓๖๔/๐๐๓๙ พระธงสุพัส
สิริปฺุโ
อภัยศรี
รอ ๔๓๖๔/๐๐๔๐ พระแสวง
อุปสโม
ยอดแก้ว
รอ ๔๓๖๔/๐๐๔๑ พระปริญญา
กตทีโป
โคตุทา
รอ ๔๓๖๔/๐๐๔๒ พระสำรวย
อาภากโร
งามโฉม
รอ ๔๓๖๔/๐๐๔๓ พระพลอย
จนฺทวงฺโส
สุขสนิท
รอ ๔๓๖๔/๐๐๔๔ พระบุญจันทร์ กตธมฺโม
เพชรสงค์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๔๕ พระสวัสดิ์
สุเมโธ
คงสุดี
รอ ๔๓๖๔/๐๐๔๖ พระอมรเทพ อมโร
แวดโส
รอ ๔๓๖๔/๐๐๔๗ พระอุปกรณ์
ฉนฺทสาโร
ผาดไธสง
รอ ๔๓๖๔/๐๐๔๘ พระผม
ธมฺมทีโป
ปานทอง
รอ ๔๓๖๔/๐๐๔๙ พระบุญเกิด
ิติโก
ภูษาแก้ว
รอ ๔๓๖๔/๐๐๕๐ พระปฐม
วิสารโท
ศรีโคตร
รอ ๔๓๖๔/๐๐๕๑ พระบัณฑิต
ปฺาวโร นามจุมจัง
รอ ๔๓๖๔/๐๐๕๒ พระยุทธนา
ธมฺมรโต
ไชยสงคราม
รอ ๔๓๖๔/๐๐๕๓ พระบุญเลิศ
กตปฺุโ
วังบุญคง
รอ ๔๓๖๔/๐๐๕๔ พระโสวัส
สุขิโต
ทิพพันโน
รอ ๔๓๖๔/๐๐๕๕ พระขจรเกียรติ อาจิตฺตปุโ ภูมิเรศสุนทร
รอ ๔๓๖๔/๐๐๕๖ พระอุดม
ิตาโณ
โสหนองบัว
รอ ๔๓๖๔/๐๐๕๗ พระธานี
ปฺาพโล จันดาหงษ์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๕๘ พระประสิทธิ์ ปวโร
ธรรมโส
รอ ๔๓๖๔/๐๐๕๙ พระสมศรี
ิตธมฺโม
ช่างเสนา
รอ ๔๓๖๔/๐๐๒๕ สามเณรอัมรินทร์

เกิด

อุปสมบท

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

๑๐/๐๔/๒๕๐๙ ๑๗/๐๔/๒๕๖๔
๒๐/๐๕/๒๔๙๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘
๑๔/๐๕/๒๕๒๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐
๑๐/๐๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๒
๑๒/๑๒/๒๕๓๐ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑

๐๗/๐๓/๒๕๑๒ ๐๑/๐๕/๒๕๔๔
๑๖/๐๘/๒๕๒๖ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

๐๖/๐๒/๒๕๑๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

๐๕/๑๐/๒๕๐๔ ๒๘/๑๐/๒๕๖๑
๑๖/๐๖/๒๕๑๙ ๐๓/๐๕/๒๕๖๒

๑๑/๐๗/๒๕๒๐ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐
๑๗/๐๙/๒๕๒๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๕
๑๕/๐๓/๒๕๑๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๒

๐๘/๐๒/๒๕๒๔ ๐๔/๐๓/๒๕๖๑
๒๓/๑๐/๒๕๒๑ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

๑๐/๐๕/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘
๑๑/๐๖/๒๕๑๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

๐๗/๐๔/๒๕๑๒ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐
๑๑/๑๒/๒๕๐๒ ๑๑/๐๑/๒๕๖๑

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๓๑/๐๓/๒๕๖๑
๒๗/๐๑/๒๕๑๖ ๒๙/๐๓/๒๕๖๑

๑๓/๐๖/๒๕๐๒ ๒๕/๑๑/๒๕๖๓
๐๓/๑๑/๒๕๐๘ ๑๑/๑๑/๒๕๕๖
๑๓/๐๙/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

๒๐/๐๒/๒๕๓๕ ๒๓/๐๗/๒๕๖๔

๐๑/๐๗/๒๕๑๐ ๒๘/๑๒/๒๕๕๓
๑๙/๐๙/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔
๑๔/๐๓/๒๕๐๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

๐๘/๐๖/๒๕๐๑ ๒๒/๐๙/๒๕๖๑
๑๐/๐๕/๒๔๙๗ ๒๗/๑๐/๒๕๖๑
๑๓/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๑๒/๒๕๖๑

๐๕/๐๓/๒๕๐๒ ๐๘/๐๒/๒๕๖๒
๑๔/๐๙/๒๕๓๑ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดบ้านรอบเมือง
วัดธาตุ
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดเขวาใหญ่
วัดจอมกระสัญ
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดไทรทอง
วัดบ้านดอกรัก
วัดบ้านดอกรัก
วัดบุญศิริวราราม
วัดไผ่สีทอง
วัดพรหมศรีสว่าง
วัดพลับพลาวนาราม
วัดโพนเงิน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนทัน
วัดโพนแท่น
วัดไพรสณฑ์
วัดศรีมงคล
วัดสว่างทุ่งรังษี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดอารัญญา
วัดอุ่มเม่า
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม

เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๒ / ๑๑

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๓๖๔/๐๐๖๐ พระปนแก้ว
รอ ๔๓๖๔/๐๐๖๑ พระบุญ

ฉายา
พุทธวโร
วรปฺโ
กิตฺติปฺโ
วฑฺฒผโล
จิรพโล

นามสกุล

หลักด่าน
แก้วราญ
รอ ๔๓๖๔/๐๐๖๒ พระประเวช
สีพลัง
รอ ๔๓๖๔/๐๐๖๓ พระหนู
พลคำมาก
รอ ๔๓๖๔/๐๐๖๔ พระวิจิตร์
นิง่ เย็น
รอ ๔๓๖๔/๐๐๖๕ สามเณรปญญา
ศาลาแดง
รอ ๔๓๖๔/๐๐๖๖ พระไพวัลย์
เขมกาโม
คู่กระสังข์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๖๗ พระองอาจ
สิริคุตฺโต
บุตรใส
รอ ๔๓๖๔/๐๐๖๘ พระไพจิต
นนฺทจิตฺโต สุตนนท์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๖๙ พระไพรวัลย์
อคฺควณฺโณ วงค์อินตา
รอ ๔๓๖๔/๐๐๗๐ พระสมหวัง
โฆษโก
ไชยปายาง
รอ ๔๓๖๔/๐๐๗๑ พระอุดม
อุตฺตโม
สุรกิจบวร
รอ ๔๓๖๔/๐๐๗๒ พระสำรวย
ฌานุตฺตโม พงสะพัง
รอ ๔๓๖๔/๐๐๗๓ พระณรงค์
ตนฺติปาโล ฤทธิหงส์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๗๔ พระหนูเนียม สุขิโต
ศรีเสมอ
รอ ๔๓๖๔/๐๐๗๕ พระสมสกุล
าณโสภโณ สุขเกษมศิลป
รอ ๔๓๖๔/๐๐๗๖ พระเดช
สุจิณฺโณ
มูลพิมพ์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๗๗ พระสุนทร
สิริภทฺโท
อุทธิสินธ์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๗๘ พระแสง
สิริธมฺโม
สาสีเสาร์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๗๙ พระสุชิต
โชติธมฺโม
จตุรวงค์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๘๐ พระมีชัย
จิตฺตทนฺโต ชัยมงคล
รอ ๔๓๖๔/๐๐๘๑ พระประชา
ปฺาเมีธี แม้นพรม
ระงับผลสอบ พระนิยม
อมรปาโล
จำปาลา
รอ ๔๓๖๔/๐๐๘๓ พระฉลาด
กตสาโร
เพชรวิสัย
รอ ๔๓๖๔/๐๐๘๔ พระเวช
สิริเวชฺโช
ศรีอักษร
รอ ๔๓๖๔/๐๐๘๕ พระบุญถิ่น
ปภากโร
แสงพารา
รอ ๔๓๖๔/๐๐๘๖ พระสว่าง
กิตฺติโสภโณ อินทมนต์
รอ ๔๓๖๔/๐๐๘๗ สามเณรสิงหา
ศรีเที่ยง
รอ ๔๓๖๔/๐๐๘๘ พระวิจิตร
วิจาโร
สีลาดเลา
รอ ๔๓๖๔/๐๐๘๙ พระวิชิต
วิจาโร
สิทธิกุล
รอ ๔๓๖๔/๐๐๙๐ พระบัญชา
ปภสฺสโร
บุตรแก้ว
รอ ๔๓๖๔/๐๐๙๑ พระอรรณพ
โชติธมฺโม
พิมวิชัย
รอ ๔๓๖๔/๐๐๙๒ พระทินกร
คุณวีโร
สอนใต้
รอ ๔๓๖๔/๐๐๙๓ พระสถาพร
สุทธมฺโม
นาดี
รอ ๔๓๖๔/๐๐๙๔ พระไชยันต์
ชยธมฺโม
คำจะโปะ

เกิด

อุปสมบท

๑๐/๐๒/๒๕๐๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๒
๑๘/๐๓/๒๕๑๓ ๑๔/๐๕/๒๕๖๒

๐๓/๐๔/๒๕๒๑ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๐๖/๐๘/๒๕๑๒ ๑๕/๐๘/๒๕๖๒
๒๖/๐๕/๒๕๒๑ ๐๔/๐๔/๒๕๖๓
๐๙/๑๑/๒๕๔๙
๑๑/๐๒/๒๕๑๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗
๒๓/๐๔/๒๕๒๖ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐
๒๐/๑๒/๒๔๙๒ ๐๕/๑๑/๒๕๖๑
๒๕/๐๓/๒๕๑๒ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑
๒๖/๐๔/๒๔๙๗ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐
๑๓/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘
๑๖/๐๙/๒๕๑๗ ๒๙/๐๘/๒๕๔๗
๑๒/๐๖/๒๔๘๘ ๑๘/๐๕/๒๕๖๑

๐๘/๑๑/๒๕๐๐ ๑๑/๑๒/๒๕๖๐
๑๗/๑๒/๒๕๐๑ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

๐๔/๐๑/๒๔๙๔ ๒๐/๐๔/๒๕๖๒

๑๐/๐๖/๒๕๐๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๐๗/๒๔๙๓ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๐๕/๐๓/๒๕๒๙ ๑๔/๐๒/๒๕๖๑
๑๖/๐๖/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

๑๒/๐๖/๒๕๔๐ ๒๙/๑๒/๒๕๖๑
๐๓/๑๒/๒๕๔๓ ๑๒/๐๗/๒๕๖๔

๑๖/๐๕/๒๕๐๓ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘
๒๘/๐๔/๒๔๙๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐
๒๖/๑๑/๒๔๙๓ ๐๖/๑๑/๒๕๕๔

๑๔/๐๘/๒๕๐๔ ๐๖/๐๑/๒๕๖๑
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

๐๘/๐๕/๒๔๙๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘
๒๓/๐๖/๒๕๒๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙
๒๙/๐๖/๒๕๓๓ ๐๙/๐๓/๒๕๖๒
๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐
๒๖/๐๖/๒๕๑๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘
๑๙/๐๔/๒๕๑๗ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐
๑๗/๐๙/๒๕๑๓ ๒๗/๐๓/๒๕๖๑

สังกัดวัด
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดท่าขันธ์
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดปาสังข์
วัดพันธุวาส
วัดพิพิธมาลี
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง
วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง
วัดรังษี
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดสระเกษ
วัดสระแก้วมหานิล
วัดสระแคนเจริญศรี
วัดสระแคนเจริญศรี
วัดสระแคนเจริญศรี
วัดสาครพัฒนาราม
วัดสาครพัฒนาราม
วัดสาครพัฒนาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหงส์สุวรรณวาส

อำเภอ

หมายเหตุ

ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน ขอหลักฐาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๓ / ๑๑

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๓๖๔/๐๐๙๕ พระสมชาย
รอ ๔๓๖๔/๐๐๙๖ พระอังคาร

ระงับผลสอบ
รอ ๔๓๖๔/๐๐๙๘
รอ ๔๓๖๔/๐๐๙๙

รอ ๔๓๖๔/๐๑๐๐
รอ ๔๓๖๔/๐๑๐๑
รอ ๔๓๖๔/๐๑๐๒
รอ ๔๓๖๔/๐๑๐๓
รอ ๔๓๖๔/๐๑๐๔
รอ ๔๓๖๔/๐๑๐๕
รอ ๔๓๖๔/๐๑๐๖
รอ ๔๓๖๔/๐๑๐๗
รอ ๔๓๖๔/๐๑๐๘
รอ ๔๓๖๔/๐๑๐๙
รอ ๔๓๖๔/๐๑๑๐
รอ ๔๓๖๔/๐๑๑๑
รอ ๔๓๖๔/๐๑๑๒
รอ ๔๓๖๔/๐๑๑๓
รอ ๔๓๖๔/๐๑๑๔
รอ ๔๓๖๔/๐๑๑๕
รอ ๔๓๖๔/๐๑๑๖
รอ ๔๓๖๔/๐๑๑๗
รอ ๔๓๖๔/๐๑๑๘
รอ ๔๓๖๔/๐๑๑๙

รอ ๔๓๖๔/๐๑๒๐
รอ ๔๓๖๔/๐๑๒๑
รอ ๔๓๖๔/๐๑๒๒
รอ ๔๓๖๔/๐๑๒๓
รอ ๔๓๖๔/๐๑๒๔
รอ ๔๓๖๔/๐๑๒๕
รอ ๔๓๖๔/๐๑๒๖
รอ ๔๓๖๔/๐๑๒๗
รอ ๔๓๖๔/๐๑๒๘
รอ ๔๓๖๔/๐๑๒๙

พระเฉลิมชัย
พระผลา
พระติ่ง
พระฤทธิยงค์
พระรักษ์พล
พระสำราญ
พระฉัตรชัย
สามเณรพชร
พระสุริยา
พระหนูไกร
พระสมบัติ
พระอานัน
พระวิเชียร
พระสำราญ
พระเอกชัย
พระประทวน
พระใหม่
พระศิรวิทย์
พระสะนำ
พระชัย
พระมิตร
พระสำเนียง
พระทองสุข
พระอนันต์โชติ
พระพรมมา
พระภูดิศ
พระบุญช่วย
พระภานุชิต
พระเสกสรร
สามเณรกวิน
สามเณรธนาทร
พระจำลอง
พระคัมภีร์

ฉายา

นามสกุล

กนฺตสีโล
จนฺทวํโส
ฉนฺทธมฺโม
ตปสีโล
านุตฺตโร
กิตฺติโก
อกฺกวณฺโณ
กมโล
สีลสํวโร

หงส์วิลัย
อูปแก้ว
เทพสิทธา
สนุกค้า
โพธิวัง
ไชยคิรินทร์
วิชพล
ขันธ์ดวง
มิ่งมาลัยรักษ์
แสนเมืองมา
เวียงนนท์
นนทะภา
สารเสวก
สุมังคเศษ
ชุชัยสงค์
ชัยภูมิ
อินทร์สังข์
รัฐราษฎร์
ศรีโซ้ง
สุวรรณภากุล
พลทมิน
มุสิตบุญเลิศ
ศรีไพร
วงค์นำคำ
นามวงศรี
เอี่ยมสำอางค์
จันทไพร
ใชยแก้ว
ธรรมวิเศษ
สุขประเสริฐ
เขื่อนคำ
ธรรมวัฒน์
สุระท้าว
คำพฤกษ์
ทองแสง

อาภาธโร
โชติโก
จนฺทธมฺโม
อาภสฺสโร
วิมโล
ชยกาโร
ชินวโร
วรปฺโ
ปฺุาคโม
สุภทฺโท
สนฺตจิตฺโต
อธิปฺโ
ขนฺติธโร
อมโร
ขนฺติธโร
ถาวโร
ฉนฺทกโร
นริสฺสโร
รติโก
ชุติปฺโ
สิริปฺุโ

านจาโร
มหิทฺธิโก

เกิด

อุปสมบท

๐๙/๐๙/๒๔๙๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑
๑๗/๑๑/๒๕๐๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๒

๑๖/๐๑/๒๕๐๕ ๐๓/๐๑/๒๕๖๒
๐๓/๑๑/๒๔๙๘ ๑๐/๑๑/๒๕๖๐

๐๔/๐๘/๒๔๘๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙
๒๙/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๑๐/๒๕๖๑

๐๑/๐๙/๒๕๑๗ ๒๐/๑๒/๒๕๖๑
๐๑/๑๒/๒๔๙๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๒
๒๗/๐๗/๒๕๓๓ ๐๖/๑๑/๒๕๖๑

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
๑๓/๐๕/๒๕๒๒ ๑๑/๐๕/๒๕๖๒
๑๙/๐๔/๒๕๑๒ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
๐๕/๑๑/๒๕๑๖ ๐๓/๐๕/๒๕๖๓
๒๔/๐๓/๒๕๓๔ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙
๒๗/๑๒/๒๕๐๕ ๐๓/๐๑/๒๕๖๓
๐๙/๑๑/๒๕๑๔ ๐๓/๐๑/๒๕๖๔

๐๕/๐๘/๒๕๑๘ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑
๑๖/๐๕/๒๕๒๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘
๒๙/๐๗/๒๕๒๔ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙
๑๕/๐๑/๒๕๒๕ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

๐๒/๐๗/๒๕๑๔ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑
๒๒/๑๑/๒๕๑๑ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐

๑๗/๑๐/๒๕๐๙ ๑๙/๐๕/๒๕๖๑
๐๕/๑๑/๒๕๐๑ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑
๒๘/๐๕/๒๕๑๒ ๒๑/๐๕/๒๕๖๑

๒๐/๐๙/๒๕๔๐ ๑๗/๑๒/๒๕๖๑
๐๗/๐๙/๒๕๐๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑
๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๖๒
๑๑/๐๒/๒๔๙๑ ๒๘/๐๕/๒๕๖๑

๑๗/๐๗/๒๕๐๕ ๑๒/๐๘/๒๕๖๑
๓๐/๐๗/๒๕๑๖ ๒๕/๐๕/๒๕๖๑
๑๔/๐๒/๒๕๔๘
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

๑๓/๐๕/๒๕๐๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๕
๑๗/๐๓/๒๕๑๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สังกัดวัด
วัดหงส์สุวรรณวาส
วัดหนองแอก
วัดชาตินิยม
วัดดอนแคน
วัดดอนชัย
วัดดอนชัย
วัดนิเวศน์
วัดประตูชัย
วัดปปผลิวนาราม
วัดเปลือยน้อย
วัดฝงแดง
วัดมะเหลื่อม
วัดยางกู่
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดส้มปอย
วัดสารวนาราม
วัดหนองช้าง
วัดหนองไผ่
วัดหนองพอก
วัดหนองยาง
วัดโคกสี
วัดโคกสี
วัดโคกสี
วัดเจริญราษฎร์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์สุข
วัดบ้านชาติ
วัดโพธิ์ชัย
วัดวารีสวัสดิ์
วัดสระโพธิ์
วัดสว่างแสงจันทร์
วัดสว่างแสงจันทร์
วัดสุนทราวาส
วัดหนองศรีทอง

อำเภอ

หมายเหตุ

จตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
รอหลักฐาน
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๔ / ๑๑

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๓๖๔/๐๑๓๐ พระไพรวรรณ
รอ ๔๓๖๔/๐๑๓๑
รอ ๔๓๖๔/๐๑๓๒
รอ ๔๓๖๔/๐๑๓๓
รอ ๔๓๖๔/๐๑๓๔
รอ ๔๓๖๔/๐๑๓๕
รอ ๔๓๖๔/๐๑๓๖
รอ ๔๓๖๔/๐๑๓๗
รอ ๔๓๖๔/๐๑๓๘
รอ ๔๓๖๔/๐๑๓๙

รอ ๔๓๖๔/๐๑๔๐
รอ ๔๓๖๔/๐๑๔๑
รอ ๔๓๖๔/๐๑๔๒
รอ ๔๓๖๔/๐๑๔๓
รอ ๔๓๖๔/๐๑๔๔
รอ ๔๓๖๔/๐๑๔๕
รอ ๔๓๖๔/๐๑๔๖
รอ ๔๓๖๔/๐๑๔๗
รอ ๔๓๖๔/๐๑๔๘
รอ ๔๓๖๔/๐๑๔๙

รอ ๔๓๖๔/๐๑๕๐
รอ ๔๓๖๔/๐๑๕๑
รอ ๔๓๖๔/๐๑๕๒
รอ ๔๓๖๔/๐๑๕๓
รอ ๔๓๖๔/๐๑๕๔
รอ ๔๓๖๔/๐๑๕๕
รอ ๔๓๖๔/๐๑๕๖
รอ ๔๓๖๔/๐๑๕๗
รอ ๔๓๖๔/๐๑๕๘
รอ ๔๓๖๔/๐๑๕๙

ระงับผลสอบ
รอ ๔๓๖๔/๐๑๖๑
รอ ๔๓๖๔/๐๑๖๒
รอ ๔๓๖๔/๐๑๖๓
รอ ๔๓๖๔/๐๑๖๔

ฉายา
สนฺตจิตฺโต
ฉนฺทโก
วิจิตฺโต
อกิฺจโน
ปยธมฺโม
ชาคโร

นามสกุล

แสงสุด
พระสมบัติ
ทองพนม
พระชัยชาญ
มีไชย
พระเอกพล
จัณรา
พระสุริยา
คชพันธุ์
พระสมพงษ์
อนันตภักดิ์
สามเณรกิตติศักดิ์
สุริวงค์
สามเณรอาทิตย์
ขันซ้าย
สามเณรปณณทัต
พงสุระ
พระครูประโชติปญญาประยุ
ชุติปฺโ
ศรีวะรา
ต
พระปญญา
านิสฺสโร
เย็นวัฒนา
สามเณรสมเกียรติ
คำสีเขียว
พระสมเกียรติ ธมฺมสาโร
ประกอบผล
พระสุริยัณ
อตฺถกาโม
พลเยี่ยม
พระสุริยา
ปฺาวชิโร พลเยี่ยม
พระวัชระ
จิตฺตปฺโ เประนาม
พระนนทวัฒน์ มหาวิริโย
อาวรณ์
พระยูร
มหาปฺุโ คำฤาชา
พระวิชิต
กิตฺติาโณ ฤทธิตะมน
พระสดชื่น
สิริจนฺโท
ประทุมชาติ
พระสมัคร
ธมฺมคุตฺโต
อาจคำพันธ์
สามเณรฉัตรมงคล
รักษาวงศ์
พระสมพร
านวโร
หงษาวะดี
พระคมฤทธิ์
ปภสฺสโร
ไค่นุ่นน้อย
พระปญญา
จารุธมฺโม
ทองไชย
พระดารากร อตฺถกาโม
เกษรจันทร์
พระครูสุทธธรรมธารี ธมฺมธโร
หนองเทา
พระสงวน
ธีรสมฺปนฺโน สายสอน
พระกุหลาบ
สุขิโต
วิลัยศรี
พระไพวงค์
ปริปุณฺณีสโล วรรณพัฒน์
พระสุรพล
าณาโภ
สุริโย
พระถนอม
จนฺทปฺโ อันทับทิม
พระชัยชนะ
ทยาลุโก
ทองอ่อน
พระแสงจันทร์ สุเขธิโต
บุตรพรม
พระเฉลิม
เขมิโก
หารภูมิ

เกิด

อุปสมบท

๐๙/๑๑/๒๕๒๗ ๒๙/๐๕/๒๕๖๑
๒๓/๐๙/๒๕๑๒ ๒๖/๐๕/๒๕๖๑

๒๙/๐๘/๒๕๑๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙
๐๒/๐๕/๒๕๑๙ ๒๗/๐๔/๒๕๖๒
๑๓/๐๕/๒๕๒๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๓
๒๓/๐๑/๒๕๑๑ ๑๘/๑๐/๒๕๖๐

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
๐๑/๑๐/๒๕๔๙
๑๕/๐๙/๒๕๔๙
๑๗/๐๙/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๓๙

๐๔/๐๒/๒๕๑๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐
๒๘/๑๐/๒๕๔๕
๑๓/๐๙/๒๕๒๓ ๐๕/๑๒/๒๕๖๑

๐๔/๑๐/๒๕๒๔ ๐๘/๐๕/๒๕๖๑

๐๙/๐๗/๒๕๓๐ ๑๐/๐๒/๒๕๖๒
๒๓/๐๒/๒๕๒๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘
๑๒/๐๒/๒๕๔๒ ๐๖/๐๓/๒๕๖๓
๑๖/๑๒/๒๕๐๘ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

๐๙/๐๓/๒๔๙๖ ๒๙/๑๑/๒๕๖๐
๐๔/๐๔/๒๔๙๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘
๒๒/๐๕/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๐
๐๕/๐๕/๒๕๔๘
๑๐/๐๕/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

๐๑/๐๔/๒๕๐๙ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙
๑๗/๐๓/๒๕๓๐ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐
๑๗/๐๑/๒๕๐๘ ๒๔/๐๒/๒๕๖๑
๒๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๙/๐๗/๒๕๓๖

๒๐/๐๒/๒๕๐๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖
๑๒/๐๗/๒๕๐๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘
๑๑/๐๒/๒๕๑๙ ๐๖/๐๒/๒๕๕๔

๐๙/๐๒/๒๕๐๗ ๒๒/๑๒/๒๕๕๕
๑๐/๐๖/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๐/๑๑/๒๕๓๕ ๒๗/๑๐/๒๕๖๑

๑๓/๐๗/๒๕๑๐ ๐๔/๐๓/๒๕๖๒
๐๒/๐๒/๒๔๙๕ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดหนองเหล็ก
วัดอัมพวัน
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดธาตุอุปมุง
วัดนิคมคณาราม
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดพรหมจริยาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธิร์ ้อยต้น
วัดโพธิร์ ้อยต้น
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศรีวิไลมงคล
วัดศิริชัยธาราม
วัดศิริชัยธาราม
วัดศิริชัยธาราม
วัดสิริมงคล
วัดสิริมงคล
วัดสิริมงคล
วัดสิริมงคล
วัดสุทธาราม
วัดสุทธาราม
วัดสุทธาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอรุณสิงห์คาราม
วัดอุทกวราราม

พนมไพร
พนมไพร
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง

หมายเหตุ

ขอหลักฐาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๕ / ๑๑

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

รอ ๔๓๖๔/๐๑๖๕ พระสุวรรณชัย ถาวโร
รอ ๔๓๖๔/๐๑๖๖ พระสินธนา
รอ ๔๓๖๔/๐๑๖๗ พระอำนวย
รอ ๔๓๖๔/๐๑๖๘ พระสุริยันต์
รอ ๔๓๖๔/๐๑๖๙ พระวิชัย

รอ ๔๓๖๔/๐๑๗๐ พระพิชิต
รอ ๔๓๖๔/๐๑๗๑ พระไพ
รอ ๔๓๖๔/๐๑๗๒ พระสังคม
รอ ๔๓๖๔/๐๑๗๓ พระศราวุธ
รอ ๔๓๖๔/๐๑๗๔ พระประจักษ์
รอ ๔๓๖๔/๐๑๗๕ พระจรัส
รอ ๔๓๖๔/๐๑๗๖ พระนิวัฒน์
รอ ๔๓๖๔/๐๑๗๗ พระขุนทา
รอ ๔๓๖๔/๐๑๗๘ พระเพชรวิไล
รอ ๔๓๖๔/๐๑๗๙ พระฉลอง

รอ ๔๓๖๔/๐๑๘๐ พระมาตย์
รอ ๔๓๖๔/๐๑๘๑ พระสุข
รอ ๔๓๖๔/๐๑๘๒ พระสลวย
รอ ๔๓๖๔/๐๑๘๓ พระสุเวช
รอ ๔๓๖๔/๐๑๘๔ พระจี

รอ ๔๓๖๔/๐๑๘๕ พระประสิทธิ์
รอ ๔๓๖๔/๐๑๘๖ พระสุวรรณ
รอ ๔๓๖๔/๐๑๘๗ พระอนุชิต
รอ ๔๓๖๔/๐๑๘๘ พระไพรโรจน์
รอ ๔๓๖๔/๐๑๘๙ พระบุญเลย

รอ ๔๓๖๔/๐๑๙๐ พระทวีชัย
รอ ๔๓๖๔/๐๑๙๑ พระดาหวัน
รอ ๔๓๖๔/๐๑๙๒ พระฉันท์
รอ ๔๓๖๔/๐๑๙๓ พระทองสุข
รอ ๔๓๖๔/๐๑๙๔ พระสุริยันต์
รอ ๔๓๖๔/๐๑๙๕ พระประเทือง
รอ ๔๓๖๔/๐๑๙๖ พระคำสัน
รอ ๔๓๖๔/๐๑๙๗ พระสมหมาย
รอ ๔๓๖๔/๐๑๙๘ พระศุภมิตร
รอ ๔๓๖๔/๐๑๙๙ พระวัชระ

ธมฺมวโร
มหาวีโร
สุริโย
ธมฺมโชโต
สิริปฺโ
อภิชาโต
าณสํวโร
สนฺตจิตฺโต
ปรกฺกโม
ปฺาวโร
ชยานนฺโท
านวโร
ชุติมนฺโต
จารุวณฺโณ
ปโมทิโต
จิตฺตทนฺโต
อธิปฺโ
เตชธมฺโม
คุณากโร
ปภสฺสโร
กลฺยาณปฺโ
สุมโน
กตคุโณ
านวีโร
ตปสีโล
กิตฺติาโณ
สุมงฺคโล
สิริธมฺโม
วิสุทฺโธ
ปฺาโร
ิตเมโธ
ธมฺมโชโต
สุภกิจฺโจ
พลาโน

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

เมืองกุดเรือ
บิลโพชน์
มลาอาจ
บึงลอย
ภูมิประเสริฐ
ทิพชัย
แดนดงยิ่ง
ประชาบุญ
ภูมิพนา
จันทสิทธิ์

๑๖/๑๒/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๓

ยางลาด
ผิวเพชร
รักษาศรี
อาจวิชัย
ธุระชัย
โปะประนม
เชื้อสูงเนิน
คันสิน
นพพระคุณ
ธิมาชัย
วิจิตรขจี
อรัญแล
แดงภักดี
พรมโสภา
เกกากฤธิ์
ผูกพันธุ์
สินโสภา
อินธิแสน
สารพล
โพธิใต้
วรรณชัย
อาจศัตรู
สุริทะรา
โพธิจักร
เมาะราษี

๐๔/๐๘/๒๔๙๒ ๑๘/๑๒/๒๕๕๗

๒๙/๑๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๒
๑๒/๐๑/๒๔๙๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖
๒๕/๑๑/๒๕๒๓ ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๙/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๖๑

๐๙/๐๒/๒๕๐๕ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒
๒๕/๐๓/๒๕๐๕ ๒๖/๐๑/๒๕๖๑
๐๙/๐๒/๒๕๑๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙
๐๕/๐๑/๒๕๓๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๖
๒๐/๑๒/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙
๒๑/๑๐/๒๕๒๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๑

๐๔/๐๓/๒๔๙๓ ๑๓/๐๒/๒๕๑๔
๐๗/๐๔/๒๕๒๒ ๒๒/๐๖/๒๕๔๒
๑๓/๐๖/๒๕๑๕ ๒๕/๑๐/๒๕๕๓
๑๘/๐๔/๒๕๑๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

๑๐/๐๒/๒๔๙๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗
๒๐/๐๔/๒๕๒๙ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘
๑๐/๐๓/๒๕๑๒ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘
๑๖/๐๖/๒๕๑๘ ๐๒/๑๐/๒๕๕๘

๑๐/๐๖/๒๕๑๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙
๓๐/๐๕/๒๔๙๖ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐
๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

๑๑/๐๙/๒๕๑๐ ๒๘/๑๒/๒๕๖๐

๑๐/๐๖/๒๕๐๔ ๑๘/๐๔/๒๕๖๑
๓๐/๐๖/๒๕๑๖ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑
๐๒/๐๑/๒๕๑๘ ๑๖/๐๓/๒๕๖๒
๐๑/๑๑/๒๔๙๖ ๒๙/๐๗/๒๕๖๓

๐๒/๐๗/๒๕๑๔ ๒๗/๑๒/๒๕๕๓

๐๒/๐๒/๒๕๐๙ ๑๙/๑๐/๒๕๕๔
๑๐/๑๐/๒๕๑๒ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘
๑๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

๑๐/๐๔/๒๔๙๗ ๐๔/๐๕/๒๕๖๑
๐๗/๐๗/๒๕๑๕ ๒๓/๐๖/๒๕๖๑
๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดอุทกวราราม
วัดชัยสันติธรรม
วัดไชยาสะอาด
วัดไชยาสะอาด
วัดเทวาประสิทธิ์
วัดศรีษะเกตุ
วัดสว่างทองย่อย
วัดสว่างโพธิ์ใคร
วัดสาลาวดี
วัดสาลาวดี
วัดหลักคำเมืองอ้อ
วัดหลักคำเมืองอ้อ
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดขันตินิวาส
วัดโคตมานุรักษ์

โพนทอง
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
หนองพอก
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๖ / ๑๑

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๓๖๔/๐๒๐๐ พระธนโชต
รอ ๔๓๖๔/๐๒๐๑ พระวัชรจิตต์

ฉายา

สุทฺธจิตโต
จนฺทสาโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๐๒ พระชาตรี
จนฺทสาโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๐๓ พระประสาร
ทินฺนวโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๐๔ พระบุญมี
ปฺาวโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๐๕ พระสุริยันต์
เขมทตฺโต
รอ ๔๓๖๔/๐๒๐๖ พระสวาท
กิตฺติาโณ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๐๗ พระมนูญ
จนฺทสาโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๐๘ พระชุมพล
เตชพโล
รอ ๔๓๖๔/๐๒๐๙ พระพุทธา
วรวุฑฺโฒ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๑๐ พระทนา
สีลสุทฺโธ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๑๑ พระฤกษ์ชัย
านุตฺตโม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๑๒ พระธรรมศาสตร์ กนฺตธมฺโม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๑๓ พระบุญถม
อตฺถกาโม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๑๔ พระสุเทพ
คุณฺยุตโต
รอ ๔๓๖๔/๐๒๑๕ พระละเอียด
กมโล
รอ ๔๓๖๔/๐๒๑๖ พระบรรดิษฐ์ สิริสาโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๑๗ พระธวัช
หิริสมฺปนฺโน
รอ ๔๓๖๔/๐๒๑๘ พระจิรภาส
จิรธมฺโม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๑๙ พระญธรรม
สิริวณฺโณ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๒๐ พระอดิศร
าณวีโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๒๑ พระประวิทย์ ธมฺมธโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๒๒ พระวิวัฒน์
กาฺจนชโย
รอ ๔๓๖๔/๐๒๒๓ พระสมพร
กนฺตวณฺโณ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๒๔ พระวิเชียร
กตปฺุโ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๒๕ สามเณรพชนาถ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๒๖ สามเณรธราเทพ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๒๗ พระอัครพล
ภทฺทปฺโ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๒๘ พระพงษ์สิทธิ์ สุมโน
รอ ๔๓๖๔/๐๒๒๙ พระทนากร
ธนากโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๓๐ พระลา
ิตวินโย
รอ ๔๓๖๔/๐๒๓๑ พระบัญญัติ
านวุฑฺโฒ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๓๒ พระนรินทร์
จิรวิชฺโช
รอ ๔๓๖๔/๐๒๓๓ พระชัยยา
โชติธมฺโม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๓๔ พระพิเชษฐ์
สุทฺธจิตฺโต

นามสกุล
แสงสุข
สุวรรณภิญญา
จันทรีย์
อนุมาตย์
คำมูลนาม
อุนาศรี
อาทิตย์ต้ัง
หมุนวงษ์
ไกยเดช
อกแก้ว
ดวงปฏิ
ทองเฟอง
สุภาพันธ์
แสงสว่าง
บัวพงชน
แซ่หลิม
ศิริสาร
แก้วโยธา
นภาสกุล
สิริวารินทร์
กิรสาร
หามฤทธิ์
แก้วโยธา
สุขเกษม
พวงมาลัย
บุตมะ
เทพโยธา
พูลเพิ่ม
ประนัดทา
จัตุรงค์
สมอาสา
บุญพิทักษ์
ประกิคะ
นิยมเหมาะ
จันทินมาธร

เกิด

อุปสมบท

๒๖/๐๘/๒๕๒๐ ๐๘/๐๒/๒๕๖๐
๐๒/๐๘/๒๔๙๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐
๐๑/๐๒/๒๕๑๗ ๐๒/๐๒/๒๕๖๒
๐๗/๐๔/๒๕๒๒ ๐๘/๐๖/๒๕๖๒
๑๑/๐๖/๒๕๐๒ ๐๒/๐๓/๒๕๕๔
๑๖/๐๔/๒๕๒๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗
๒๓/๐๘/๒๕๑๑ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑
๒๔/๑๐/๒๕๓๒ ๐๙/๐๖/๒๕๖๒

๒๐/๐๘/๒๕๐๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙
๐๒/๐๖/๒๕๒๕ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

๐๙/๐๕/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
๐๑/๑๑/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

๒๐/๑๐/๒๕๔๐ ๐๘/๐๓/๒๕๖๒
๐๑/๐๙/๒๕๐๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๗
๑๖/๐๔/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

๒๘/๐๒/๒๕๐๑ ๐๖/๐๕/๒๕๕๐
๑๐/๐๓/๒๕๑๕ ๐๘/๑๒/๒๕๖๑

๐๕/๐๗/๒๕๐๖ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒
๐๒/๐๙/๒๕๒๐ ๒๘/๐๒/๒๕๖๒
๑๕/๐๑/๒๕๒๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕
๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘
๑๙/๐๑/๒๕๑๕ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐
๒๓/๐๑/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

๑๐/๐๙/๒๔๙๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๑
๑๙/๐๔/๒๕๒๑ ๐๓/๑๑/๒๕๖๑
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

๐๔/๐๕/๒๕๓๐ ๐๕/๐๑/๒๕๕๓
๐๙/๐๙/๒๕๐๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐
๑๔/๐๒/๒๕๑๓ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

๐๔/๐๓/๒๔๘๗ ๑๑/๐๕/๒๕๑๑
๑๖/๐๒/๒๕๒๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๒

๐๔/๑๐/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๓
๐๙/๐๘/๒๕๒๑ ๐๘/๐๓/๒๕๕๔
๑๐/๑๒/๒๕๓๒ ๒๔/๐๓/๒๕๕๔

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดโคตมานุรักษ์
วัดชัยมงคล
วัดเทพธิดาเทวัน
วัดเทพธิดาเทวัน
วัดโนนสว่างชัยศรี
วัดบูรพา
วัดโพธิ์ไทรดงประเสริฐ
วัดโพธิ์รังษี
วัดโพธิศ์ รีทอง
วัดโพธิศ์ รีทอง
วัดโพธิศ์ รีทอง
วัดโพธิศ์ รีทอง
วัดโพธิศ์ รีทอง
วัดโพธิ์ศรีวนาราม
วัดโพธิ์ศรีวนาราม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดศรีทองนพคุณ
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดสันติวิเวก
วัดสันติวิเวก
วัดสุวรรณาราม
วัดเสลภูมิวนาราม
วัดเสลภูมิวนาราม
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง

เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๗ / ๑๑

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๓๖๔/๐๒๓๕ พระเสถียร

ฉายา

ปฺาพโล
รอ ๔๓๖๔/๐๒๓๖ พระอุดร
วีตราโค
รอ ๔๓๖๔/๐๒๓๗ พระพุทธจักรกร โกวิโท
รอ ๔๓๖๔/๐๒๓๘ พระบุญชู
อาสโภ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๓๙ พระเอกชัย
ขนฺติโก
รอ ๔๓๖๔/๐๒๔๐ พระพูนศักดิ์
ิตมานโส
รอ ๔๓๖๔/๐๒๔๑ พระแสวง
ยสปาโล
รอ ๔๓๖๔/๐๒๔๒ พระธานินทร์ ปฺุาคโม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๔๓ พระศุภวัฒน์
สุภทฺโท
รอ ๔๓๖๔/๐๒๔๔ พระมนัส
กนฺตวีโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๔๕ พระถาวร
อาภากโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๔๖ พระประยงค์
อินทวํโส
รอ ๔๓๖๔/๐๒๔๗ พระพงษ์ศักดิ์ านิสฺสโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๔๘ พระสุรัก
อานนฺโท
รอ ๔๓๖๔/๐๒๔๙ พระพิพัฒน์
ธมฺมทินฺโน
รอ ๔๓๖๔/๐๒๕๐ พระนิคม
สุจิณฺโณ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๕๑ พระสถิตย์
านทินฺโน
รอ ๔๓๖๔/๐๒๕๒ พระเจ็ดจันทร์ กิตฺติปฺโ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๕๓ พระศิริชัย
าณธโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๕๔ พระณัฐกรณ์
สาทโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๕๕ พระวิชาญชัย ทีปธมฺโม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๕๖ พระอ๊อด
เตชปฺุโ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๕๗ พระสมพร
ธมฺมทินฺโน
รอ ๔๓๖๔/๐๒๕๘ พระสมเกียรติ สาทโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๕๙ สามเณรการันต์
รอ ๔๓๖๔/๐๒๖๐ สามเณรจักรกรี
รอ ๔๓๖๔/๐๒๖๑ สามเณรวิทูรย์
รอ ๔๓๖๔/๐๒๖๒ สามเณรภิญโญ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๖๓ สามเณรชาตรี
รอ ๔๓๖๔/๐๒๖๔ สามเณรวุฒิธรรม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๖๕ พระสัมพันธ์
มหาคุโณ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๖๖ พระรุ่งโรจน์
ธมฺมทินฺโน
รอ ๔๓๖๔/๐๒๖๗ พระแดงศิลป สีลเตโช
รอ ๔๓๖๔/๐๒๖๘ พระกิตติชัย
กิตฺติธโร
รอ ๔๓๖๔/๐๒๖๙ พระชาญชัย
จิตฺสํวโร

นามสกุล
จันทะนันท์
จันทร์หนองสรวง
วรกัน
ฉิมลี
คำพัน
ลาสองชั้น
จันทร์เพชร
บุญชาโด
ศักดิศ์ รีท้าว
ทองดอนดู่
ศรีนนท์
สินนำคำ
แก้วคำไสย์
ไชยาง
ธิมายอม
เมืองหนหองหว้า
สมหนองหว้า
พังหาบุตร
บุญเย็น
อาจพรม
โสภา
ทั่วทิศ
ผดุงรัตน์
งามเถื่อน
ชิโน
ชูสวัสดิ์
จอมแดนนา
วงษ์สกุลสุข
จอมแดนนา
บุตรสม
บัวแดง
เพียเสนา
สามารถกุล
ผลาผล
พิทยาวรกุล

เกิด

อุปสมบท

๑๗/๐๑/๒๕๑๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕
๒๑/๐๘/๒๕๑๑ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

๐๕/๐๙/๒๕๒๖ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗
๒๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘
๑๔/๐๒/๒๕๒๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙
๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
๒๑/๐๘/๒๕๑๑ ๐๑/๐๑/๒๕๖๑
๑๗/๑๒/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๖๑

๐๙/๐๘/๒๕๐๔ ๑๘/๐๔/๒๕๖๑
๑๓/๑๐/๒๕๑๒ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑

๐๑/๐๘/๒๕๐๘ ๑๐/๑๑/๒๕๖๑
๑๘/๐๙/๒๕๑๐ ๓๐/๑๒/๒๕๖๑
๑๐/๐๕/๒๕๑๗ ๑๗/๐๓/๒๕๖๒
๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๓/๒๕๖๒
๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๓/๒๕๖๒
๑๑/๐๑/๒๕๑๗ ๐๖/๐๔/๒๕๖๒
๐๖/๑๑/๒๕๑๑ ๐๒/๐๕/๒๕๖๒

๐๗/๐๙/๒๕๔๑ ๐๔/๐๕/๒๕๖๒
๓๐/๑๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๕/๒๕๖๒

๐๑/๐๒/๒๕๒๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๒
๐๑/๐๔/๒๕๒๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๒
๐๕/๐๘/๒๕๒๑ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๐๔/๒๕๑๐ ๑๗/๐๓/๒๕๖๓
๑๗/๑๐/๒๕๑๒ ๑๕/๐๖/๒๕๖๔
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

๐๒/๐๒/๒๔๙๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙
๐๒/๐๘/๒๕๒๕ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐
๑๙/๐๙/๒๔๙๖ ๑๗/๐๒/๒๕๖๒

๑๘/๐๘/๒๕๔๐ ๑๓/๑๐/๒๕๖๐
๒๐/๐๒/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๖๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดเมืองสรวงเก่า
วัดเมืองสรวงเก่า
วัดศรีสุริยาปายาง
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก

สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
เมืองสรวง
เมืองสรวง
เมืองสรวง
เมืองสรวง
เมืองสรวง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๘ / ๑๑

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

รอ ๔๓๖๔/๐๒๗๐ พระใบฎีกา จตุรงค์ กนฺตสีโล

นามสกุล

หนองประทุม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๗๑ พระสุริยา
ปฺาธโร สุโพธิ์
รอ ๔๓๖๔/๐๒๗๒ พระคำพอง
กตปฺุโ
รุ่งนภา
รอ ๔๓๖๔/๐๒๗๓ พระอดิศักดิ์
โกสโร
รัตนภักดี
รอ ๔๓๖๔/๐๒๗๔ พระตรีภพ
อิสฺสรธมฺโม แปลกสินธ์
รอ ๔๓๖๔/๐๒๗๕ พระชวน
จกฺกวโร
สุดสูงเนิน
รอ ๔๓๖๔/๐๒๗๖ พระบุญเลิศ
สิริคุตฺโต
ศรพรหม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๗๗ พระบุญเหลือ ปฺุสโม
ภูสังข์
รอ ๔๓๖๔/๐๒๗๘ พระสราวุธ
านวีโร
น้อยศิริ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๗๙ พระอรุณ
ขนฺติสาโร
จันทสูนย์
รอ ๔๓๖๔/๐๒๘๐ พระเจตน์
จิตฺตสํวโร
จำปาดง
รอ ๔๓๖๔/๐๒๘๑ พระณัฐวุฒ
ฉฬภิฺวํโส สุภาพ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๘๒ สามเณรบวรรพีพงศ์
ยาคง
รอ ๔๓๖๔/๐๒๘๓ สามเณรอรรถพร
สอนเศษ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๘๔ สามเณรกฤษฎา
ชัยสา
รอ ๔๓๖๔/๐๒๘๕ พระคำพันธ์
ขนฺติโก
เติมทรัพย์
รอ ๔๓๖๔/๐๒๘๖ พระณัฐพล
โฆสกปุตฺติโย กันหาเวียง
รอ ๔๓๖๔/๐๒๘๗ พระสมชาย
านธโร
มูลเซอร์
รอ ๔๓๖๔/๐๒๘๘ พระถาวร
ปฺาวุโธ ทีนำคำ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๘๙ พระอานันท์
พุทฺธธมฺโม จอมคำสิงห์
รอ ๔๓๖๔/๐๒๙๐ พระธีรวัฒน์
วฑฺฒโน
ครุฑฉำ
รอ ๔๓๖๔/๐๒๙๑ พระแพงสี
วราโภ
ศิรินาม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๙๒ พระชลธิชา
กิตฺติสาโร
จันทาทุม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๙๓ พระอุดม
อุตฺตโม
ศรีสุข
รอ ๔๓๖๔/๐๒๙๔ พระฐิติพงศ์
านวีโร
ทำพนม
รอ ๔๓๖๔/๐๒๙๕ พระบุญชู
ปริปุณฺโณ
วิเศษสุด
รอ ๔๓๖๔/๐๒๙๖ พระลำไพร
เตชธมฺโม
โพธิสาขา
รอ ๔๓๖๔/๐๒๙๗ พระสัมฤทธิ์
ปภสฺสโร
ทิวาพัฒน์
รอ ๔๓๖๔/๐๒๙๘ พระทักศิลป
กตธมฺโม
พรมศิริเดช
รอ ๔๓๖๔/๐๒๙๙ พระสำเร็จ
สุภทฺโท
ภูศิลป
รอ ๔๓๖๔/๐๓๐๐ พระศักดิ์ชัย
จารุธมฺโม
เหลานาคำ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๐๑ พระกมล
ปภากโร
กุลสุวรรณ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๐๒ พระประวิทย์ กตปุณฺโณ
เดชพละ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๐๓ พระบุญเลิศ
โชติธมฺโม
จันสมดี
รอ ๔๓๖๔/๐๓๐๔ พระจันหอม
อุฏาโน
โยวะราช

เกิด

อุปสมบท

๐๙/๑๑/๒๕๔๑ ๐๙/๑๑/๒๕๖๑
๑๙/๐๗/๒๕๑๖ ๒๓/๑๑/๒๕๖๑

๐๗/๐๑/๒๕๒๓ ๐๑/๐๕/๒๕๖๒
๒๔/๐๗/๒๕๒๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๓
๒๖/๐๗/๒๕๔๑ ๐๖/๐๔/๒๕๖๑
๐๒/๑๒/๒๕๑๒ ๓๑/๑๒/๒๕๖๑

๐๓/๐๕/๒๕๑๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๑
๐๔/๐๕/๒๕๓๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖
๒๔/๐๒/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

๐๓/๐๘/๒๕๑๓ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑
๑๖/๑๐/๒๕๑๒ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘
๒๘/๐๒/๒๕๔๓ ๐๓/๐๑/๒๕๖๓

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
๒๔/๐๗/๒๕๑๕ ๑๓/๐๘/๒๕๕๑
๒๓/๐๙/๒๕๔๒ ๐๔/๐๘/๒๕๖๒

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๒๖/๑๒/๒๕๖๑
๑๑/๑๑/๒๕๑๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๒
๒๔/๐๓/๒๕๓๗ ๓๑/๑๒/๒๕๖๑

๐๗/๐๗/๒๕๐๖ ๒๗/๐๖/๒๕๔๑
๑๖/๐๑/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑
๑๓/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๙/๒๕๖๑

๑๔/๐๔/๒๕๐๗ ๑๗/๐๓/๒๕๓๖
๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๑๖/๐๓/๒๕๑๑ ๒๒/๐๒/๒๕๕๕

๐๘/๐๓/๒๕๑๓ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
๑๗/๐๑/๒๕๒๓ ๐๒/๑๒/๒๕๖๐

๐๑/๐๕/๒๕๒๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙
๑๑/๑๒/๒๕๑๓ ๓๐/๑๒/๒๕๖๒

๓๐/๐๘/๒๕๒๖ ๑๒/๑๐/๒๕๖๐
๒๑/๑๒/๒๕๑๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๐
๐๑/๑๑/๒๕๑๔ ๑๐/๐๓/๒๕๖๒

๒๕/๐๓/๒๕๐๑ ๑๖/๐๔/๒๕๖๒

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ ๐๓/๐๑/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดเหล่าฮก
วัดบ้านดงหมากไฟ
วัดบ้านปลาคูณ
วัดบ้านปลาคูณ
วัดบ้านสะแบงแตก
วัดบ้านสะแบงแตก
วัดบ้านสะแบงแตก
วัดประทุมทอง
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดวารีกุฎาราม
วัดสมบูรณ์สุนทราราม
วัดสว่างอารมณ์
วัดสามขา
วัดท่าบ่อ
วัดบ้านสนามชัย
วัดปจจิม
วัดปจจิม
วัดปจจิม
วัดปาหว่านไฟ
วัดปาหว่านไฟ
วัดปุรา
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดรัตนมังคลาราม
วัดเวฬุวนาราม
วัดสงยางขุมเงิน
วัดสว่างนำคำ
วัดสว่างนำคำ
วัดอุดรเหล่าอารีย์
วัดอุบลทิพย์

เมืองสรวง
เมืองสรวง
เมืองสรวง
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
โพนทราย
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๙ / ๑๑

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๓๖๔/๐๓๐๕ พระทวี

ฉายา

ขนฺติพโล
รอ ๔๓๖๔/๐๓๐๖ พระสมพร
ปฺาทีโป
รอ ๔๓๖๔/๐๓๐๗ พระวุฒิชัย
ิตธมฺโม
รอ ๔๓๖๔/๐๓๐๘ พระวิทยา
ธนปฺโ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๐๙ พระบุญนาค
ปริปุณฺโณ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๑๐ พระสุพล
รตนโชโต
รอ ๔๓๖๔/๐๓๑๑ พระสมชาย
ปยสีโล
รอ ๔๓๖๔/๐๓๑๒ พระพิชัยยุทธ าณธโร
รอ ๔๓๖๔/๐๓๑๓ พระทวี
ชยานนฺโท
รอ ๔๓๖๔/๐๓๑๔ พระสมบัติ
ยสชาโต
รอ ๔๓๖๔/๐๓๑๕ พระจีระพงษ์ ขนฺติโก
รอ ๔๓๖๔/๐๓๑๖ พระอุเทน
ปภสฺสโร
รอ ๔๓๖๔/๐๓๑๗ พระจารุกิจ
อกิฺจโน
รอ ๔๓๖๔/๐๓๑๘ พระประมวล อกิฺจโน
รอ ๔๓๖๔/๐๓๑๙ พระสุริยะศักดิ์ จนฺทปฺโ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๒๐ พระสมศักดิ์
านวโร
รอ ๔๓๖๔/๐๓๒๑ พระทองใส
อาทโร
รอ ๔๓๖๔/๐๓๒๒ พระอุดม
ิตปฺุโ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๒๓ พระพร
ปภสฺสโร
รอ ๔๓๖๔/๐๓๒๔ พระสุชาติ
จกฺกวโร
รอ ๔๓๖๔/๐๓๒๕ พระบุญสง
ิตกุสโล
รอ ๔๓๖๔/๐๓๒๖ พระสมยงค์
สิริชโย
รอ ๔๓๖๔/๐๓๒๗ พระฉัตรชัย
นรุตฺตโม
รอ ๔๓๖๔/๐๓๒๘ พระสุชาติ
ธมฺมสาโร
รอ ๔๓๖๔/๐๓๒๙ พระทวี
โชติวโร
รอ ๔๓๖๔/๐๓๓๐ พระพิพัฒน์
วรปฺโ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๓๑ พระธนา
ธมฺมปาโล
รอ ๔๓๖๔/๐๓๓๒ พระสถิตย์
อนุตฺตโร
รอ ๔๓๖๔/๐๓๓๓ พระทองพูล
สพฺพโส
รอ ๔๓๖๔/๐๓๓๔ พระยุทธศาสตร์ ตปสีโล
รอ ๔๓๖๔/๐๓๓๕ พระทองศูนย์ ิติาโณ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๓๖ สามเณรธีปกรณ์
รอ ๔๓๖๔/๐๓๓๗ สามเณรอภิชาติ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๓๘ พระสุพัฒน์
สุทฺธาโณ
รอ ๔๓๖๔/๐๓๓๙ พระวัฒนา
ปยสีโล

นามสกุล

เกิด

๒๐/๐๔/๒๕๒๔
ประทุมดวง
๒๖/๐๒/๒๕๐๒
ประนมศรี
๒๒/๐๙/๒๕๐๙
กุลโพนเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๓๖
ตรีพิมาย
๒๘/๐๕/๒๔๙๖
มะลัยสิทธิ์
๒๙/๑๐/๒๕๑๘
วงษาเวียง
๐๔/๐๗/๒๕๐๐
ธุรนิตย์
๓๐/๐๗/๒๕๑๗
โสภากันต์
๐๓/๐๑/๒๕๑๕
จัทบุรี
๒๐/๑๒/๒๕๑๐
ฤทธิ์หงส์
๒๐/๐๘/๒๕๓๙
วิชัยโคตร
ทิพย์ประเสริฐ ๑๑/๑๑/๒๕๑๙
๒๔/๐๘/๒๕๑๘
ร้าวกระโทก
๒๕/๐๕/๒๕๒๐
โม้ผา
๒๗/๑๒/๒๕๔๐
ยะแสง
๒๗/๐๔/๒๕๒๐
เพ็ญทองดี
๑๐/๐๓/๒๔๘๒
ทับสมบัติ
๑๒/๑๒/๒๔๙๙
โชคบัณฑิต
๑๗/๐๔/๒๔๙๘
เดชพละ
๓๑/๐๓/๒๕๒๔
แน่นอุดร
๐๓/๐๘/๒๕๐๗
แห้วไชยสง
๐๖/๐๕/๒๕๑๐
กมลภพ
๐๕/๐๕/๒๕๒๗
สุวรรณศรี
๑๑/๑๑/๒๕๑๕
ชลเดช
๑๖/๐๘/๒๕๐๓
พลพุทธา
พรมเมืองเปลือย ๐๗/๐๓/๒๕๐๕
๒๖/๑๐/๒๕๓๙
แน่นอุดร
๑๒/๑๑/๒๕๓๒
วันนิจ
๑๒/๐๓/๒๕๐๔
ทิวาไพร
๐๓/๐๒/๒๕๐๕
โพธิชราแสง
๐๑/๐๔/๒๔๙๖
ทุมรินทร์
๑๖/๑๑/๒๕๔๘
พานพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘
อาจจันทึก
๓๑/๑๐/๒๕๒๓
จันทร
๓๑/๐๕/๒๕๑๖
ธระธรรม

อุปสมบท

สังกัดวัด

อำเภอ

๑๗/๐๗/๒๕๖๒

วัดอุบลทิพย์
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดโสกเชือก
วัดโสกเชือก
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดดอนวิเวก
วัดดอนวิเวก

อาจสามารถ
เมยวดี
เมยวดี
เมยวดี
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
จังหาร
เชียงขวัญ
เชียงขวัญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๓
๒๗/๐๗/๒๕๕๘

๐๙/๐๓/๒๕๖๒
๑๓/๑๑/๒๕๕๖

๐๙/๐๗/๒๕๕๗
๑๑/๐๖/๒๕๕๘
๒๔/๑๑/๒๕๕๙

๒๓/๐๖/๒๕๖๐
๐๖/๐๒/๒๕๖๑
๒๐/๐๗/๒๕๖๑
๐๓/๐๒/๒๕๖๒
๒๑/๐๒/๒๕๖๒

๐๖/๐๓/๒๕๖๒
๑๔/๐๔/๒๕๖๒
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

๐๑/๑๐/๒๕๕๔
๑๙/๑๒/๒๔๙๙

๑๔/๐๖/๒๕๕๖
๒๒/๐๗/๒๕๕๘
๑๕/๑๐/๒๕๕๘
๑๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๕/๐๔/๒๕๖๑
๒๖/๐๕/๒๕๖๑
๑๔/๐๗/๒๕๖๑
๒๒/๐๗/๒๕๖๑

๐๑/๐๕/๒๕๖๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๒
๑๑/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๒๕/๑๒/๒๕๖๑

๑๐/๐๒/๒๕๖๒

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๑๐ / ๑๑

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

รอ ๔๓๖๔/๐๓๔๐ พระคำพอง
รอ ๔๓๖๔/๐๓๔๑
รอ ๔๓๖๔/๐๓๔๒
รอ ๔๓๖๔/๐๓๔๓
รอ ๔๓๖๔/๐๓๔๔
รอ ๔๓๖๔/๐๓๔๕
รอ ๔๓๖๔/๐๓๔๖
รอ ๔๓๖๔/๐๓๔๗
รอ ๔๓๖๔/๐๓๔๘
รอ ๔๓๖๔/๐๓๔๙

รอ ๔๓๖๔/๐๓๕๐
รอ ๔๓๖๔/๐๓๕๑
รอ ๔๓๖๔/๐๓๕๒
รอ ๔๓๖๔/๐๓๕๓
รอ ๔๓๖๔/๐๓๕๔
รอ ๔๓๖๔/๐๓๕๕
รอ ๔๓๖๔/๐๓๕๖
รอ ๔๓๖๔/๐๓๕๗

ฉายา

ทีปงฺกโร
พระจิรวุฒิ
ถิรจิตฺโต
พระสมนึก
ปฺาวโร
พระบัวจูม
ิตเมโธ
พระฉลอง
สุธีโร
พระไพรทูลย์ จนฺทสาโร
พระศุภกร
พลวโร
พระถวิล
ณาณวโร
พระวิชัย
อาจาโร
พระจิรวัฒน์
มหาปุณฺโ
พระธนายุทธ สุธีโร
พระสำราญ
กิตฺติาโณ
พระคติธรรม จกฺกวโร
พระสมชาย
ธีรปฺโ
พระภูวดล
ภูริปฺโ
พระธวัชไชย จารุวณฺโณ
พระแสงจันทร์ ิตสาโร
สามเณรภูธเนศ

นามสกุล
ชมภูวิเศษ
พันธ์พิทักษ์
ศรีชัย
วิเศษวงษา
วงค์ท้าว
เดชเศรี
ลาภะสัมปน
ศรีปญญา
จันหนองฮี
รำไพเราะ
สุทธิธรรม
คูณศรี
เพียรชนะ
พรมนนท์
หงษ์ภูมี
สิงห์สุขุม
เหล็กศรี
สัตรบุตร

เกิด

อุปสมบท

๒๘/๐๓/๒๔๙๗ ๑๑/๐๓/๒๕๖๒
๒๔/๑๐/๒๕๔๑ ๐๑/๐๕/๒๕๖๒
๒๕/๐๖/๒๕๑๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒
๑๐/๑๑/๒๕๑๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘
๒๖/๐๘/๒๔๘๗ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑
๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๐๕/๑๑/๒๕๖๑
๑๘/๑๑/๒๕๒๕ ๑๖/๑๒/๒๕๖๑

๒๔/๑๐/๒๕๑๕ ๐๑/๐๕/๒๕๖๒
๒๗/๑๐/๒๕๑๗ ๐๒/๐๕/๒๕๖๒
๑๔/๐๕/๒๕๔๑ ๐๓/๐๖/๒๕๖๒
๒๘/๑๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

๑๓/๐๔/๒๕๒๔ ๐๒/๐๑/๒๕๖๔
๐๙/๑๒/๒๕๑๒ ๒๗/๐๔/๒๕๖๒
๐๗/๑๒/๒๕๒๖ ๐๑/๐๓/๒๕๔๓
๑๔/๐๖/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๖๒

๐๑/๐๕/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๐๙/๐๓/๒๕๑๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๓
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดดอนวิเวก
วัดดอนวิเวก
วัดดอนวิเวก
วัดดงเย็นมหาวิหาร
วัดดงเย็นมหาวิหาร
วัดดงเย็นมหาวิหาร
วัดดงเย็นมหาวิหาร
วัดดงเย็นมหาวิหาร
วัดดงเย็นมหาวิหาร
วัดดงเย็นมหาวิหาร
วัดดงเย็นมหาวิหาร
วัดดงเย็นมหาวิหาร
วัดคุ้งคงคา
วัดบ้านยางด่อ
วัดสะพานทอง
วัดสุดารังสรรค์
วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร

เชียงขวัญ
เชียงขวัญ
เชียงขวัญ
หนองฮี
หนองฮี
หนองฮี
หนองฮี
หนองฮี
หนองฮี
หนองฮี
หนองฮี
หนองฮี
ทุ่งเขาหลวง
ทุ่งเขาหลวง
ทุ่งเขาหลวง
ทุ่งเขาหลวง
ทุ่งเขาหลวง
ทุ่งเขาหลวง

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระราชสารสุธี)
รักษาการเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
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