
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๔๑๒ รูป ขาดสอบ ๘๕ รูป คงสอบ ๓๒๗ รูป สอบได้ ๓๑๔ รูป สอบตก ๑๓ รูป (๙๖.๐๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระบุญ อธิปุโ นามเหลา

๙/๕/๒๔๘๖ ๒/๔/๒๕๕๙
ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระธวัช าณธโช แก้วตีนแท่น

๑๘/๔/๒๕๓๘ ๑๘/๕/๒๕๕๙

ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระนรินทร์ ธมฺมานนฺโท เอกตาแสง

๕/๕/๒๔๘๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระภูวดล โรจนธมฺโม เร็งลา

๐๔/๐๗/๒๕๒๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าประทาย  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระกาย ผาสุโก พิมพ์ศรี

๑๘/๑๑/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าประทาย  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระกฤษณะ จิตฺสุทฺโธ แก้วธานี

๑๙/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าประทาย  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระอภิเดช ถิรธมฺโม เดชแพง

๐๑/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าประทาย  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระอนุเทพ จิรวฑฺฒโน แก้วคอนอินทร์

๐/๕/๒๕๓๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนชัยวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระปราณต เตชธมฺโม ทองลิบ

๒๖/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนชัยวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระนิรันดร์ ขนฺติสีโร ไชยสมบัติ

๑๒/๐๗/๒๕๓๐ ๐๑/๐๘/๒๕๕๖

วัดปาชัยวัน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระมงคลย์ ขนฺติโก บุญสาร

๐๗/๐๕/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระภัทรพงษ์ ปฺาวุฑฺโฒ ดำรงสกุลไทย

๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดปาเรไร  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระอัครเดช านวโร เพ็งเหลา

๒๑/๐๙/๒๕๐๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาศิริวันวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระธีระเดช านวโร หาวัน

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดมิงโพธิวนาราม

่ ์

 

ขก ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระมนตรี ธมฺมชีโว ทัศนาวิวัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๐๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระประหยัด าณพโล คำสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๐๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรวีระพงษ์  หมืนสา

่

๒๔/๐๔/๒๕๓๙

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรสุภิญา  ประทุมชัย

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรนนทวัฒน์  จันดาเบ้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๐

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรสุริยันต์  กำเกลียง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรพายัพ  กรอกรวม

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรกฤษณพงศ์  ละดาดาษ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรระพีพัฒน์  นาเมืองรักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรกมลฉัตร  บุญเลียง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

 วัดศรีจันทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๑๐

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอภิรักษ์  สุทธิสมบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรจิรายุทธ์  สาครเจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรนพวัตติ

์

 พิพิรภัทรธรร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรณัฐวุฒิ  คำใจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรปรเมศร์  คำสีแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรทักษิณ  ช่างถัก

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรนิพล  พิมพ์พล

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรโอภาสภัทร์  ละดาดาษ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสรเดช  สุวรรณหาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรนครินทร์  ลมงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรอภิวัฒน์  บุญสูง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรนริศ  สุวรรณรอด

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรสุพรชัย  สินหมี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรธนพล  หนึงคำมี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระศรชัย สุมโน ยงยืน

๑๗/๕/๒๕๒๘ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

คีรีวัน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระวีระศักดิ

์

วีรปฺโ เคนนิคม

๑๕/๕/๒๕๓๐ ๑๕/๑/๒๕๕๙

คีรีวัน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระนนทนันท์ นนฺทวิโร ลิวงษ์

๓๐/๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คีรีวัน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระอภิวัฒน์ ปฺาธโร สาเทวิน

๒๕/๒/๒๕๓๗ ๒๐/๗/๒๕๕๙

คีรีวัน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรยุทธศาสตร์  ช่วยศิริ

๐๖/๐๒/๒๕๔๑

 คีรีวัน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรมงคลศิริ  แสงเดือน

๑๕/๙/๒๕๔๕

 คีรีวัน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรภูริพัฒน์  ภู่ระหงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 คีรีวัน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรศุภชัย  พรหมพุธ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 คีรีวัน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระคารมณ์ ธมฺมธโร ทัดทาน

๒๗/๑๐/๒๕๑๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาชุมพลวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระพงษ์สฤษฎ์ สงฺวโล ไสโสภณ

๒๑/๔/๒๕๓๘ ๒๐/๕/๒๕๕๙

ปาสุจิณโณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระณัฐพงษ์ ิตาโณ วงรคร

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๒๐/๕/๒๕๕๙

ปาสุจิณโณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระเบิกฤกษ์ ปฺาคโม ฤทธิฤาไกร

์

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๕/๒๕๕๙

ปาสุจิณโณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระวิทยา ติกขาโณ กลางหล้า

๑๗/๒/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุจิณโณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระพงสุธร กิตฺตาโณ กลางเดช

๑๖/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุจิณโณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระพรเทพ ถิรธมฺโม มีดา

๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระพลวัฒน์ อภินนฺโท จารย์โพธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระนัฐพล ธมฺมปาโล ดวงลาดนา

๒๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระนครินทร์ อภิชาโน ทนาฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรนพคุณ  ธรรมกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

 ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรศิริเชษฐ์  เพชรวารีรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

 ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระแสวง าณวีโร ดวงมณี

๑๐/๑๐/๒๕๐๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

กุเวียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๑๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระปุณณภพ จิตฺตธโม ภู่ทอง

๒๕/๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

กุเวียน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระธีรพงษ์ กตกิจฺโจ ทุมหนู

๑๘/๕/๒๕๓๓ ๒๕/๗/๒๕๕๙

กุเวียน  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระพิชัย พุทธสโร สอนเคน

๐๖/๐๘/๒๕๐๔ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

จันทรบุรี  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระเทพรังสรรค์ เทวงฺกโร ประเสริฐเลิศ

๒๒/๕/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทร์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระกิตติศักดิ

์

โสรจฺจคุโณ เสงียมพุทธคุณ

่

๐๓/๐๕/๒๕๑๑ ๒๑/๑๑/๒๕๔๑

ปาอนันตคุณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระธนเกียรติ มหาวุฑฺโฒ รุณผดุง

๒๗/๙/๒๕๐๕ ๒๖/๓/๒๕๕๘

ปาอนันตคุณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระสมศักดิ

์

ชินวโร ใจสมคม

๑๓/๓/๒๕๐๐ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ปาอนันตคุณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระพรชัย ธมฺมาสโย อ่อนเหลา

๒๘/๒/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาอนันตคุณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระอุดมภรณ์ านุตฺตโม พรมมา

๒๖/๑๐/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาอนันตคุณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระสัมฤทธิ

์

ปภงฺกโร ศรีสว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๑๔
๑๐/๐๓/๒๕๕๘

ปาอรัญญวิโมกข์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระวัฒนา สิริวุฑฺฒโน พลหล้า

๒๐/๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาอรัญญวิโมกข์  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระสุรชัย กิตฺติชโย คงเจริญ

๐/๑/๒๕๑๓ ๐/๑/๒๕๕๗
ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระผาดโผน ิตคุโณ แสนโคก

๐/๑๐/๒๕๒๐
๐/๒/๒๕๕๗

ปาหนองกุงใหญ่  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระหนูกาย ตปสีโล ศรีหาบุตร

๐/๖/๒๕๐๓ ๐/๖/๒๕๕๙
หนองสองห้อง  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระยูวิน ภูริปฺโ ยาเขียว

๐/๑๒/๒๕๑๒ ๐/๑๒/๒๕๔๔

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระสุชาติ ธีรธมฺโม เคลือสาร

๐/๙/๒๕๒๑ ๐/๗/๒๕๕๗
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระอธิวัฒน์ ปยสีโล สมานทอง

๐/๑/๒๕๓๒ ๐/๗/๒๕๕๗
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระวินิจ อภินนฺโท คำภูมี

๐/๙/๒๕๒๑ ๐/๕/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระไพบูรณ์ านิสฺสโร ศรีบุรินทร์

๐/๔/๒๕๒๒ ๐/๖/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระสนธยา อาภากโร เปล่งวาจา

๐/๕/๒๕๒๒ ๐/๖/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๘๐
พระจักรกฤษณ์ ขนฺติธมฺโม

โพทธิรัตน์เรืองกูล

์

๐/๔/๒๕๒๔ ๐/๖/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระจันทร์เพ็ชร กนฺตวณฺโณ พิมพ์โกธา

๐/๕/๒๕๒๔ ๐/๖/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระนวภัทร กิตฺติปาโล พรมพิมพ์

๐/๑๑/๒๕๒๖
๐/๖/๒๕๕๙

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระวันชนะ คุณากโร อินทชู

๐/๔/๒๕๓๐ ๐/๖/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระธวัชชัย อตฺถกาโม หมอยาดี

๐/๑/๒๕๓๒ ๐/๖/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๘๕
พระวรพล ทิปธฺโม พรมพิมพ์

๐/๑๒/๒๕๓๗
๐/๖/๒๕๕๙

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระสิรภพ ทิวากโร มโนรินทร์

๐/๒/๒๕๓๘ ๐/๖/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๘๗
พระพิภัช สุทธาโภ สีไพร

๐/๘/๒๕๓๘ ๐/๖/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระเอกธนัช โสภณมโน สุวรรณมงกุฏ

๐/๑/๒๕๓๙ ๐/๖/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระคฑาวุธ านํกโร ไชยสีหา

๐/๑๐/๒๕๓๒ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระฐิติปกรณ์ อตฺถกนฺโต ทายิดา

๐/๓/๒๕๐๑ ๐/๗/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๙๑
พระพงษ์ปณต กตปฺุโ ท่าจีน

๐/๑/๒๕๓๒ ๐/๗/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระวรัญู จารุธมฺโม เสาวภักดิ

์

๐/๔/๒๕๓๖ ๐/๗/๒๕๕๙
เขาดินวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระสมใจ ปฺุกาโม พลเสนา

๐/๔/๒๕๒๕ ๐/๒/๒๕๕๙
ซำขามถำยาว  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๙๔
พระนิรันต์ นาควโร โพธิคำ

๐/๓/๒๕๑๗ ๐/๖/๒๕๕๙
ซำขามถำยาว  
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ขก ๖๑๕๙/๐๐๙๕
พระกษิดิเดช

์

สนฺตกาโย ภักดีพันธุ์
๐/๖/๒๕๓๑ ๐/๖/๒๕๕๙

ซำขามถำยาว  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๙๖
พระภานุ อินฺทวณฺโณ วรสุข

๐/๓/๒๕๒๕ ๐/๗/๒๕๕๙
ซำขามถำยาว  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๙๗
พระกฤษฎา ปรกฺกโม แสนสิริไพศาล

๐/๗/๒๕๓๗ ๐/๗/๒๕๕๙
ซำขามถำยาว  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๙๘
พระพิษณุ ปริปุณโณ สีนอก

๐/๘/๒๕๓๗ ๐/๗/๒๕๕๙
ซำขามถำยาว  

ขก ๖๑๕๙/๐๐๙๙
พระนิรัญ ผพิโย ผ่อนพิมาย

๐/๑๑/๒๔๙๖
๐/๗/๒๕๕๖

มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๐๐
พระสุภชัย จิตฺตปสาโท นาธงชัย

๐/๕/๒๕๒๐ ๐/๑๐/๒๕๕๘

มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๐๑
พระชีวะธันย์ รกฺขิตจิตฺโต เนาว์แสง

๐/๑๐/๒๕๓๓ ๐/๑๒/๒๕๕๘

มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๐๒
พระสุวัฒน์ อนฺตโร ทับศรี

๐/๕/๒๕๒๐ ๐/๔/๒๕๕๙
มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๐๓
พระเถลิงเดช โรจนธมฺโม เกือโกศล

้

๐/๓/๒๕๑๖ ๐/๖/๒๕๕๙
มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๐๔
พระชมพันธ์ สุขิโต เพชรชนะ

๐/๒/๒๕๑๙ ๐/๖/๒๕๕๙
มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๐๕
พระสว่าง จิรสุโภ เกษสีมา

๐/๑๒/๒๕๑๑
๐/๗/๒๕๕๙

มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๐๖
พระสุชาติ ตปสี อัมรัตน์

๐/๑/๒๕๑๘ ๐/๗/๒๕๕๙
มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๐๗
พระธวัชชัย าณโคโย จังตระกูล

๐/๗/๒๕๑๘ ๐/๗/๒๕๕๙
มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๐๘
พระนิธิกานต์ ธมฺมปาโล กาญจน์ธนมนตรี ๐/๗/๒๕๒๗ ๐/๗/๒๕๕๙

มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๐๙
พระอำพล อนาลโย ภูพานทอง

๐/๗/๒๕๓๒ ๐/๗/๒๕๕๙
มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๑๐
พระณรงค์ชัย ปฺาธโร ทองจุระ

๐/๑๑/๒๕๓๔
๐/๗/๒๕๕๙

มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรสรวิชญ์  วิชัยศรี

๐/๘/๒๕๔๖
 มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๑๒
สามเณรวรรธนะ  โหว่ภักดี

๐/๘/๒๕๔๔
 มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรธีรภัทร  ไชยเทพ

๐/๔/๒๕๔๕
 มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรจุลจักร์  แข็งขัน

๐/๗/๒๕๔๕
 มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรภาสกร  ศรีชานิล

๐/๑๑/๒๕๔๖

 มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรลาภวัต  ชินมา

๐/๑๑/๒๕๔๖

 มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรธันวา  แสงแก้ว

๐/๑๒/๒๕๔๖

 มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรชาคร  องอาจ

๐/๑๐/๒๕๔๕

 มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรอนุวัฒิ  มังมีมูลทรัพย์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

 มหาชัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๒๐
พระฉัตรชัย ฉนฺทสุโภ ทองล้อม

๐/๑๑/๒๕๓๑ ๐/๑๐/๒๕๕๖

พระบาทภูพานคำ  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๒๑
พระวรเชษฐ์ กมฺมสุทโธ ลัลระติยา

๐/๘/๒๕๓๘ ๐/๖/๒๕๕๙
พระบาทภูพานคำ  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๒๒
พระยศ ยุตฺตโยโค ไชยเดช

๐/๘/๒๔๙๓ ๐/๗/๒๕๕๙
พระบาทภูพานคำ  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๒๓
พระคำภู านธมฺโม คาดบัว

๐/๑/๒๔๙๔ ๐/๗/๒๕๕๙
พระบาทภูพานคำ  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๒๔
พระสุรพัฒน์ จนฺทวํโส ขุนเพชร

๓/๕/๒๕๑๓
๑๑/๑๑/๒๕๕๘

ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๒๕
พระณัฐวุฒิ กนฺตสีโล จันทรา

๑/๔/๒๕๓๕
๒๑/๑๑/๒๕๕๘

ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๒๖
พระประภัท ปยวาจโก ไม้หอม

๒๑/๙/๒๕๓๘ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๒๗
พระสมพร อริยวํโส ตุลุย

๖/๖/๒๕๐๘
๒๘/๖/๒๕๕๙

ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๒๘
พระจิตติชัย จนฺทปโล ราดถา

๑๙/๑/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรเจริญชัย  สาระกูล

๒๙/๗/๒๕๔๔

 ปาภูเขาดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๑๐
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ขก ๖๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรธวัชชัย  สาระกูล

๒๙/๗/๒๕๔๔

 ปาภูเขาดิน  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๓๑
พระสุขสันต์ สุขกาโม สมหวัง

๘/๖/๒๕๒๗ ๙/๑/๒๕๕๘
คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๓๒
พระอนุพงษ์ สุรปฺโ สิตวงษ์

๘/๕/๒๕๓๕ ๒๕/๑/๒๕๕๙

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๓๓
พระสุพัฒน์ นนฺทสาโร ยอดสง่า

๒๔/๙/๒๕๒๖ ๑๘/๓/๒๕๕๙

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๓๔
พระฤทธิชัย ิติชโย ใจแน่น

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

๑/๔/๒๕๕๙
คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๓๕
พระโกวิทย์ โกวิโท วงศ์แสน

๘/๒/๒๕๐๓ ๗/๔/๒๕๕๙
คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๓๖
พระรัชพล ปฺาพโล สาคร

๑๘/๒/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๓๗
พระชาญณรงค์ อริยวํโส คนใหญ่

๒๙/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๓๘
พระกัมพล จิตฺตาโร พิกุลศรี

๗/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๓๙
พระอาคม อาคโม กล่อมสิกุล

๒๓/๐๑/๒๕๓๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรนัฐพล  ลงค์เมือง

๒๐/๗/๒๕๔๕

 คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๔๑
สามเณรนพพล  ดลรัศมี

๑๕/๗/๒๕๔๖

 คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๔๒
สามเณรนนทชัย  ตากิมนอก

่

๔/๑๐/๒๕๔๐

 คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๔๓
พระณัฐพล ติขปฺโ อินทรประภา

๒๓/๑/๒๕๑๔
๔/๒/๒๕๕๙

ปาสุมนามัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๔๔
พระธีรณิตย์ วราโณ สีหานอก

๓/๔/๒๕๒๙ ๙/๔/๒๕๕๙
ปาสุมนามัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๔๕
พระยุทธนา ตปสี สุภา

๒๒/๕/๒๕๓๐
๙/๔/๒๕๕๙

ปาสุมนามัย  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๔๖
พระพิเชษฐ เตชธมฺโม ไวทำ

๑๖/๗/๒๕๓๑
๓/๑/๒๕๕๘

วัดหนองฮี  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๔๗
พระเทวิน จิตสโล ดอนเส

๖/๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหนองฮี  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๔๘
พระถาวร จนฺทสาโร ถมหิรัญ

๒๓/๐๙/๒๕๐๖ ๑๘/๑๒/๒๕๔๔

ปาหนองตาล  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๔๙
พระเรืองชัย กิตฺติสาโร ภูถูกแสง

๒๙/๐๓/๒๕๑๙ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘

จันทรัตนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๕๐
พระนิพนธ์ อภิชาโต มีท่าม่วง

๑๔/๐๖/๒๕๐๐ ๒๑/๐๕/๒๕๕๗

ปาเปาจันทราวาส  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๕๑
พระศิริรัตน์ ปฺาวุโธ เข็มเลา

๐๑/๐๓/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาเปาจันทราวาส  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๕๒
พระสีลา จนฺโธ ชัยพระอินทร์

๒๕/๑๑/๒๔๙๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาเปาจันทราวาส  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๕๓
พระธีระยุทธ วิสุทฺโธ พรหมศิริ

๑๖/๐๖/๒๕๒๓ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ประชาบำรุง  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๕๔
พระเจติกานต์ อาภากโม ใสสอาด

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประชาบำรุง  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๕๕
พระปริยะ ปฺาธโร บุตรสีชา

๑๑/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาศรัทธาธรรม  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๕๖
พระไพโรจน์ ทีปธมฺโม มุมกลาง

๑๐/๑๑/๒๔๙๖ ๐๕/๐๓/๒๕๓๙

เกาะสะอาด  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๕๗
พระบุญเรือง อธิปฺโ สระเกตุ

๑๙/๐๔/๒๕๐๐ ๐๙/๐๕/๒๕๕๓

เกาะสะอาด  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๕๘
พระนิโรจน์ กนฺตวีโร อ่อนราษฏร์

๐๔/๐๑/๒๕๐๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

เกาะสะอาด  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๕๙
พระสันติ ธมฺมธโร หมอสอน

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

เกาะสะอาด  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๖๐
พระต้นศักดิ

์

วชิรภาโส คงศิลา

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะสะอาด  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๖๑
พระศุภชัย สุพชยฺโ บุตรลักษณ์

๓๐/๐๑/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เกาะสะอาด  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๖๒
สามเณรศุภรากร  เรียมแสน

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 เกาะสะอาด  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๖๓
พระสุกฤษฏิ

์

สมงฺคิโก กรุฑจับนาค

๐๘/๐๗/๒๕๒๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ดงเค็ง  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๖๔
พระสนอง ิทธมฺโม ธรรมเนียม

๑๙/๐๔/๒๕๑๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ดงเค็ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๕๙/๐๑๖๕
พระกิตติพงษ์ ปฺาวธิโร ศรีเทชะ

๑๖/๐๘/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาประชาสรรค์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๖๖
พระสำเริง ขนฺติวโร สายศรี

๒๑/๐๖/๒๕๑๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดอนข่า  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๖๗
พระทองล้วน สิริธมฺโม นพพิทักษ์

๑๙/๐๔/๒๕๐๖ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

ปาธรรมวิเวก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๖๘
พระประจักษ์ ยุตฺตธมฺโม แสงแพง

๑๙/๐๗/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

ปาธรรมวิเวก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๖๙
พระวิลาศ อุทคฺโค อักษรเสือ

๐๓/๐๖/๒๕๑๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๗

ปาธรรมวิเวก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๗๐
พระวิรุฬ วรปุโ ไกรจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

ปาธรรมวิเวก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๗๑
พระสุวัฒนา โชติาโน สิงห์จันทร์

๑๘/๐๙/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมวิเวก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๗๒
พระธนินทร์ ิตปุโ กาพย์แก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูหันบรรพต  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๗๓
พระจันทา คณากโร สีนามบุรี

๐๒/๐๘/๒๔๘๐ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

ศรีชมชืน

่

 

ขก ๖๑๕๙/๐๑๗๔
พระวรวิทย์ วรป ลาสะอาด

๐๖/๐๒/๒๕๑๗ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๗๕
พระกฤษกร เขมจิตฺโต ทิพย์พุลย์

๒๔/๐๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๗๖
พระกนกมล กตกุสโร เหลียวกลาง

๑๕/๐๘/๒๕๓๗ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๗๗
พระทองคำ เมตฺติโก สีนามบุรี

๐๘/๐๖/๒๕๑๐ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๗๘
พระเฉลิมศักดิ

์

อคฺคปโ แสงจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๓๒ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๗๙
พระฉัตรพันธ์ คุณากโร กลินสิริทิพากร

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๘๐
พระบุญส่ง ยติกโร มูลคำ

๒๐/๐๙/๒๕๑๔ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๘๑
พระมนตรี ธรมฺวโร ทราวุร

๐๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๘๒
พระเฉลิมพล สุนทรโร พงษ์สพัง

๐๕/๑๒/๒๕๓๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๘๓
พระศิวะวงศ์ ปยธมฺโม จันทภา

๒๕/๐๗/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๘๔
พระณัฐพงษ์ รติโก สีผาง

๐๘/๐๑/๒๕๐๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๘๕
พระสำราศ จารุธมฺโม หมู่เมืองสอง

๑๕/๐๓/๒๔๘๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรจีระพงษ์  อยู่เย็น

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรกิตติพงษ์  รัตถา

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรอมรรัตน์  กุดวงศ์แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๘๙
พระนรินทร์ โชติปฺโ วัฒโล

๐๕/๐๗/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

คำแคนเหนือ  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๙๐
พระสมพานา ิติโก คามะนา

๑๖/๐๗/๒๔๙๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คำแคนเหนือ  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๙๑
พระสมคิด ิตมโน ดวงมนตรี

๑๔/๐๖/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๙๒
พระเชษฐาพงษ์ สุปภาโส โยธากุล

๐๓/๐๒/๒๕๒๑ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๙๓
พระตะวัน อภิปุณฺโณ ขุนอินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๒๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๙๔
พระกฤษดา ธมฺมสาโร สาระวิต

๑๘/๐๑/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๙๕
พระภาณุพงศ์ ภูริปฺโ พายุหะ

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๙๖
พระเคน สํวโร มอมหม่าย

๑๐/๐๓/๒๔๘๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๙๗
พระประทานพร ปฺาวฑฺฒโก วงธานี

๕/๕/๒๕๓๗
๐๗/๐๕/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๙๘
พระมังกร สุภาจาโร สีหานาค

๒๑/๐๖/๒๕๐๐ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๑๙๙
พระอุทิศ ธมฺมวโร บัวแสง

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๕๙/๐๒๐๐
พระไกรสีห์ านุตฺตโร เสรีสัจจพจน์

๑๐/๑๐/๒๕๑๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๐๑
พระภฤศ กิตฺติปฺโ นราพงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๐๒
พระสมพงษ์ ฉนฺทกโร โสภาเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๒๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๐๓
พระวิชัย ฉนฺทธมฺโม บุญประสม

๓๑/๐๕/๒๕๒๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๐๔
พระเนติพงษ์ ฉินฺนาลโย สมหวัง

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๐๕
พระอาคม นิมฺมโล ศรีโสภณ

๒๗/๐๕/๒๕๒๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๐๖
พระสันติ สิริธโร ปญญาวงศ์

๒๗/๐๓/๒๕๒๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๐๗
พระหวัน ปุงฺคโว ประทุมแบน

๒๑/๐๘/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๐๘
พระนิพนธ์ อจฺจาทโร เบ้าแบบดี

๐๑/๐๖/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๐๙
พระนภดล อริฺชโย พรมลา

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๑๐
พระวัลลพ ถิรปฺโ นามูลเพ็ง

๒๑/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๑๑
พระเสกสรร ยสินฺธโร วงศ์โชติ

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๑๒
พระอนงค์ ปภากโร ตะนะโพธชัย

๐๗/๐๓/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพนเพ็ก  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๑๓
พระวุฒิพงค์ ยโสธโร อิมใจ

่

๐๙/๐๒/๒๕๒๐ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

ปาเหล่ากกหุ่ง  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๑๔
พระสุดใจ อติชาคโร พาจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๐๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาเหล่ากกหุ่ง  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๑๕
พระทองดี วราโภ สุดน้อย

๑๔/๐๓/๒๔๙๓ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

ปาจันทรังษี  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๑๖
พระพงษ์พัฒน์ วิสโภ ถมพิบูลย์

๐๒/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีดงลาน  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๑๗
พระจำรัส กนฺตวีโร เครืองพาที

่

๐๗/๐๓/๒๕๒๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ปาสันติสุข  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๑๘
พระวัฒิวุฒิ ขนฺติมโน โกศล

๐๒/๐๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ปาสันติสุข  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๑๙
พระเจษฎา ติสฺสโร บึงมุม

๒๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาสันติสุข  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๒๐
พระลือชัย านิสฺสโร ภูวังมน

๒๑/๐๔/๒๕๐๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๒๑
พระธีรพงษ์ โชติปฺโ ดงประทีป

๐๒/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๒๒
พระธนายุทธ ปสนฺโน สีสุทอ

๐๗/๐๕/๒๕๓๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาหนองจองจอย  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๒๓
สามเณรกิตติพงษ์  ภูนาหา

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

 ปาหนองจองจอย  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๒๔
พระบุญถม อภโย ปากศรี

๒๖/๐๖/๒๔๙๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองแดง  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๒๕
พระเจริญชัย ภทฺทวโร ถนอมทูล

๑๒/๐๔/๒๔๙๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองแดง  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๒๖
พระวิษณุ ถาวโร อินทะปะ

๐๕/๐๘/๒๕๑๕ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๒๗
พระสุนทร อาภากโร คิดสุขุม

๐๕/๑๐/๒๕๒๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๒๘
พระบรรจง กตสาโร แซงจันดา

๐๘/๐๙/๒๕๒๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๒๙
พระณัฐวุฒิ ชาคโร นนท์ธนากร

๑๕/๐๙/๒๕๓๐ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๓๐
พระสาคร ปสนฺโน ไชยพิเดช

๓๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๓๑
พระถนอม โชติาโณ

บัญญัติตระกูลปาน
๒๗/๐๔/๒๕๐๒ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๓๒
พระทองใส วิสุทฺธิสาโร ย่อยไธสง

๐๑/๐๗/๒๕๐๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๓๓
พระสมาน เตชธมฺโม โคตรศรีวงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๓๔
พระอนุศร ปยสีโล พิมพ์ดี

๒๘/๐๗/๒๕๒๖ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๕๙/๐๒๓๕
พระชวลิต สิริปฺโ สุขชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๓๖
สามเณรสังคม  แก้วบัวลม

๐๖/๐๓/๒๕๔๐

 ศรีแก้ว  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๓๗
พระเรืองยศ อภิวโร พวกพิทักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๒๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๗

ศรีวังมน  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๓๘
พระกองพัน ปยสีโล กันหาเรียง

๐๗/๐๗/๒๕๐๙ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

สว่างหนองไฮ  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๓๙
พระวีรยุทธ จตฺตมโล คำดี

๓๑/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สว่างหนองไฮ  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๔๐
พระนัฐพร เขมกาโม น้อยแดง

๒๔/๐๗/๒๕๓๒ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

สว่างหนองไฮ  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๔๑
พระอุดมพร สิริคุตฺโต มาตุ่น

๑๐/๐๑/๒๕๓๕ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ไตรมิตติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๔๒
พระนันทวัฒน์ าณวุฑฺโฒ เมืองซอง

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไตรมิตติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๔๓
พระอัศวิน สีลเตโช รอดพรม

๒๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไตรมิตติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๔๔
พระอภิรักษ์ อภิชาโต ออทะขันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไตรมิตติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๔๕
พระวรวิทย์ ปภสฺสโร เกิดนุษย์

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไตรมิตติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๔๖
พระมงกฏ อนุตฺตโร ศิริคำเพ็ง

๒๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไตรมิตติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรนพกร  สีสุข

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 ไตรมิตติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๔๘
พระปริญญา ปยธโร สุนเมืองปาก

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ปาสิริสมบัติ  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๔๙
พระวิทธวัฒน์ ถิรมโน โทไข

๑๙/๐๗/๒๕๒๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๕๐
พระปรีชา จิตฺตปาโล มูลทิพย์

๒๑/๐๑/๒๕๒๙ ๑๐/๐๓/๒๕๔๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๕๑
พระวัชระ ิตวิริโย ตางจงราช

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๕

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๕๒
พระสายัณ กุสลจิตฺโต วงค์ณรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๕๓
พระหนูยง คุณธมฺโม คำสอนทา

๒๕/๐๓/๒๔๙๔ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๕๔
พระจันทร์ ปฺาธโร น้อยผาง

๒๒/๐๙/๒๔๘๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๕๕
พระสมนึก นิราสโย คงสนทนา

๒๗/๐๖/๒๕๐๐ ๑๑/๑๐/๒๕๕๘

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๕๖
พระธิติพัทธ์ สทฺธาธิโก มาสอน

๐๕/๑๐/๒๕๒๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๕๗
พระอนุ คุณธมฺโม พรมพิมพ์

๒๖/๐๙/๒๕๒๖ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๕๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

จิตฺตสํวโร เรืองแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๕๙
พระสุภี สนฺติกโร ไชยวิชา

๐๖/๐๗/๒๕๑๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๖๐
พระคมสัน จิตฺตทโม คำสอนทา

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๖๑
พระแพรน สิริทตฺโต คำพิทูรย์

๐๖/๑๐/๒๕๒๔ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๖๒
พระชัยธิพร จิตฺตทโม ประจันตะเสน

๐๓/๐๘/๒๕๐๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๖๓
พระศุภฤกษ์ สุมงฺคโล มาลาเวียง

๒๙/๐๖/๒๕๓๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๖๔
พระพงษ์สิทธิ

์

าณธโร ชัยวิพรม

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๖๕
พระชวน สนฺติกโร ชัยเชิดชู

๐๙/๑๐/๒๕๑๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๖๖
พระมานะ สํวโร วรรณเดช

๐๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๖๗
พระพัชรพงษ์ รจิธมฺโม แซงศรีนวล

๓๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๖๘
พระบุญเลิศ กิจฺจกาโร สิทธิหุมา

๐๗/๐๒/๒๔๘๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๖๙
พระทศพล โกวิโท อินทสมบัติ

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๑๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๕๙/๐๒๗๐
พระภาณุพงษ์ ปภาโส สุวรรณพล

๑๗/๑๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๗๑
พระณัฐวุฒิ สุทธมฺโม ดอนพล

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๗๒
พระโกเมนทร์ กตธมฺโม แสนบัวคำ

๒๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๗๓
พระยุรนันท์ สุภกิจฺโจ อุตส่าห์

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๗๔
พระสันติ ปริชาโน ศิลปประกอบ

๐๗/๑๐/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๗๕
พระศรชัย ปภากโร ภูธรวงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๗๖
พระกริชต์ โกสโล ใจศิริ

๒๒/๐๖/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๗๗
พระจิรศักดิ

์

ขนฺติสาโร แสนคำ

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๗๘
พระอนันต์ จิตฺตทโม เรืองศิริปยะกุล

๐๖/๐๗/๒๕๐๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๗๙
สามเณรชูเกียรติ  เหมือนใจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

 สันติการาม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๘๐
พระสายยันต์ สุภกิจฺโจ ผ่านพูล

๐๙/๑๐/๒๕๐๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๗

สุทธิธรรมวนาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๘๑
พระอดุลย์ วรธมฺโม สุวรรณนี

๐๙/๐๕/๒๕๑๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๐

อาคเนย์  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๘๒
พระประวิทย์ ิตสํวโร ศรีษะ

๐๕/๐๓/๒๕๒๙ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

อาคเนย์  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๘๓
พระหนูเพลิน ถิรธมฺโม คำใบสี

๑๑/๐๔/๒๕๐๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

อาคเนย์  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๘๔
พระคำพล ิตมานโส โภคาพานิชย์

๐๗/๐๔/๒๕๑๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๘

อาคเนย์  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๘๕
พระวิโรจน์ ชาตวิโร นรราช

๒๗/๐๔/๒๕๐๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

อาคเนย์  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๘๖
พระณรงค์ จิตฺตสโร คำสุขดี

๒๔/๐๗/๒๕๑๖ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

อาคเนย์  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๘๗
พระบุญชืน

่

สนฺติกโร จันทร์เรืองศรี

๓๑/๑๐/๒๕๒๑ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

อาคเนย์  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๘๘
พระสัมฤทธิ

์

สมฺปุณฺโณ ชาวะไลย์

๒๕/๐๙/๒๕๐๙ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

อาคเนย์  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๘๙
พระสมชาย เตชปฺโ จ่อด้วง

๐๙/๐๑/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อาคเนย์  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๙๐
พระสมศรี อภิฺาโณ คำแพงตา

๒๑/๑๑/๒๕๐๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๒

จันทร์เขมาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๙๑
พระกฤต ิตสีโล พิรมย์ไกรพัด

๑๕/๐๔/๒๕๐๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

จันทร์เขมาราม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๙๒
พระสายัณห์ อาสโย เมธี

๑๐/๐๗/๒๕๐๙ ๓๐/๐๕/๒๕๓๐

ทรงศิลา  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๙๓
พระโสภณ ชินวโร พานโคตร

๐๕/๐๘/๒๕๑๐ ๐๑/๐๓/๒๕๕๖

ปาดอยแสงธรรม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๙๔
พระธีรพล จารุโภ วรรณสินธุ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาดอยแสงธรรม  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๙๕
พระเกรียงไกร อุชโก ธรรมฤทธิ

์

๑๒/๖/๒๕๓๖ ๑๙/๕/๒๕๕๘

โนนคูณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๙๖
พระสายัณห์ อาสโย เมธี

๑๐/๗/๒๕๐๙ ๓๐/๕/๒๕๕๘

โนนคูณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๙๗
พระศุราวุธ ขนฺตฺยาลงฺกาโร เมฆสงฆ์

๒๓/๙/๒๕๓๙
๑/๖/๒๕๕๙

โนนคูณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๙๘
พระอรรณพ จนฺทสโร แคนำ

๖/๒/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

โนนคูณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๒๙๙
พระนภา ิตปุโ ปนประดับ

๔/๖/๒๕๑๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนคูณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๓๐๐
พระพรพิพัตน์ ผาสุโก แสงอุทัย

๒๙/๗/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โนนคูณ  

ขก ๖๑๕๙/๐๓๐๑
พระจิณณวัตร ปริปุณฺโณ คำชู

๓๑/๘/๒๕๒๑ ๑๙/๕/๒๕๕๘

ประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๑๕๙/๐๓๐๒
พระชาญฤทธ์ ชิตมาโร หอมจู

๓/๒/๒๕๑๙
๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๑๕๙/๐๓๐๓
พระทศพล วิสุทฺโธ แข็งแอ

๑๑/๓/๒๕๓๐ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๑๕๙/๐๓๐๔
พระธวัชชัย ขนฺติโก เฮียงหล้า

๑๗/๑๒/๒๕๒๗
๕/๑๒/๒๕๕๘

ประสิทธิไพศาล

์
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้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๑๕๙/๐๓๐๕
พระจีรพงษ์ สุขวฑฺฒโก เสโส

๒๕/๑๑/๒๕๓๑
๑๖/๗/๒๕๕๙

ประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๑๕๙/๐๓๐๖
พระนัฐพล ิตสทฺโธ พันเดช

๖/๑/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๑๕๙/๐๓๐๗
พระสุรชัย สมฺปุณฺโณ เมตตาพรม

๒๓/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๑๕๙/๐๓๐๘
พระอำพล จิรสุโก ศรีพา

๖/๑๒/๒๔๙๘ ๒๔/๓/๒๕๕๕

ปาบ้านแห่  

ขก ๖๑๕๙/๐๓๐๙
พระกรานต์ชัย สุธีโร วงศ์เคน

๖/๔/๒๕๒๗ ๓/๗/๒๕๕๙
ปาศรีบุรี  

ขก ๖๑๕๙/๐๓๑๐
พระศรันชัย ขนฺติพโล เลิศฤทธิ

์

๖/๕/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาศรีบุรี  

ขก ๖๑๕๙/๐๓๑๑
พระสมัคร สมาจาโร จันทร์หล้า

๖/๔/๒๔๘๙ ๙/๙/๒๕๕๙
ปาศรีบุรี  

ขก ๖๑๕๙/๐๓๑๒
พระสมบท กนฺตสีโล พรมผิว

๑๕/๑๑/๒๔๙๑

๙/๙/๒๕๕๙
ปาศรีบุรี  

ขก ๖๑๕๙/๐๓๑๓
พระสมฤทธิ

์

จารุธมฺโม เสเล

๒๗/๔/๒๔๙๕
๙/๙/๒๕๕๙

ปาศรีบุรี  

ขก ๖๑๕๙/๐๓๑๔
สามเณรคนัย  บุญพิมาย

๒๘/๑/๒๕๔๒

 ปาศรีบุรี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมดิลก)

เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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