
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๗๐๘ รูป ขาดสอบ ๒๐๐ รูป คงสอบ ๕๐๘ รูป สอบได้ ๓๔๑ รูป สอบตก ๑๖๗ รูป (๖๗.๑๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระณัฐกาญจน์ สุทฺธิปาโณ ทัศนิยม

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดกลาง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๐๒ พระศราวุธ านุตฺตโร จำปาแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดกลาง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๐๓ สามเณรนฤพล  ชมภูวิเศษ

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๐๔ สามเณรขจรศักดิ

์

 บุปผา

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๐๕ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 บุษบง

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรชาญชัย  ประสมคุณ

๐๒/๒๓/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระณรงค์ฤทธิ

์

สฺจิตฺโต สุวรรณคาม
๒๕/๘/๒๕๒๕ ๖/๑๒/๒๕๕๖

วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๐๘ พระศราวุฒ รตนวณฺโณ คชสี

๒๒/๗/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๗ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๐๙ สามเณรกวีศักดิ

์

 คุณทะวงษ์
๒๘/๕/๒๕๔๔

 วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรจิรกิตต์  สายไหม
๒๑/๑/๒๕๔๕

 วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรอนุเชษฐ์  ผ่านจังหาร
๘/๑๐/๒๕๔๒

 วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๑๒ สามเณรสุริยา  ศรีพะลาน
๒๓/๖/๒๕๔๑

 วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๑๓ พระจิราวัฒน์ จิรวฑฺฒโน จุนโนนยาง
๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๔/๒๕๕๗

วัดตาลเรียง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๑๔ สามเณรทักษิณ  อินทรชิน
๔/๒/๒๕๓๖

 วัดตาลเรียง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรนฤเบศน์  คำพันธ์
๒/๑/๒๕๔๒

 วัดตาลเรียง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 บุตรสิม
๙/๔/๒๕๔๓

 วัดตาลเรียง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรศิริชัย  โพธิปสสา

๕/๗/๒๕๔๓
 วัดตาลเรียง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรศิริศักดิ

์

 ปรีวาสนา
๒/๑๐/๒๕๔๓

 วัดตาลเรียง  

ระงับผลสอบ พระสมชาย ขนฺติโก สวาทธร

๑๔/๐๓/๒๕๐๘ ๑๔/๐๖/๒๕๓๑ วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
ให้ติดต่อสำนักงานฯ

ขก ๔๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรประพันธ์  ประเสริฐศรี

๒๗/๐๙/๒๕๓๙

 

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรปยะพงษ์  ประธรรมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

 

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรธนกร  วรสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรธนกรณ์  วันทา

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

 

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรจิรพัฒน์  เชียงอินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

 

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอดิศักดิ

์

 เชิดเพ็ชรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

 

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระจันทร์ดาริฐ์ ทิรจิตฺโต ทัน

๔/๕/๒๕๒๖ ๓/๒/๒๕๔๗ วัดเทพปูรณาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระสำนาง อินฺทโชโต วอน

๕/๔/๒๕๓๓ ๑๐/๓/๒๕๕๓
วัดเทพปูรณาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสุวัฒน์  เรือนใส

๑๗/๐๔/๒๕๔๑

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรจักรกฤษ  สาระยิง

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๓๐ สามเณรไกรสร  แก้วสุวรรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๓๑ พระภัทรพงษ์ ิตาโณ ปดตาระโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๕๕

วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๓๒
พระอนันต์ ธมฺมวิริโย นามทอง

๒๖/๑๒/๒๕๓๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๖

วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๓๓
พระเอกภพ อคคํธมฺโม เกษมเมือง

๐๒/๐๘/๒๕๓๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรกฤษณะ  ชมพู

๐๘/๑๒/๒๕๓๙

 วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรพีระพล  รักธรรม

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

 วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรจรัสแสง  ชืนชม

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

 วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรอดิศักดิ

์

 วิชาดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรณัฐพงษ์  วงษ์สีหา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๓๙
พระถนอม ปฺุกาโม สาใส

๑๑/๑๒/๒๔๙๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๔๐ พระอภิชาติ ธมฺมสโร ทองคำ

๒๔/๐๒/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๔๑ พระอานนท์ ตปสีโล แข่นจันทร์โส

๐๑/๑๑/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสิริศักดิ

์

 นามทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๐

 วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๔๓
พระอธิการบุญใส อธิวโร จุลม่วง

๒๐/๐๔/๒๕๑๕ ๒๘/๑๐/๒๕๔๒
วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอดิเทพ  แพงคำฮัก

๓๑/๐๓/๒๕๔๐

 

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรสุพจน์  ตรีศาสตร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

 

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๔๖ สามเณรเอกรินทร์  จงเจริญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรอาดุสิต  สุวรรณสิงห์

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

 

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรนิพนธ์  ทวีพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

 

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระวิวัฒน์ านุตฺตโร ดวงเนตร

๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๑๐/๐๘/๒๕๕๔

วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๕๐ พระณรงค์ ยโสธโร ไชยราช
๘/๑๒/๒๕๑๔ ๒๐/๑/๒๕๕๖

วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๕๑ พระลัทธพล ิตโสภโณ โสดี
๑๙/๖/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๕๗ วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระไพโรจน์ อินฺทสโร ตำทอง

๑๘/๐๒/๒๕๑๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระเหรียญ ธมฺมโชโต วิชาญ

๐๑/๐๓/๒๔๘๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระคิโยชิ อุตฺตโม ฮิระตะ

๒/๒/๒๔๙๐
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

วัดโพธิ

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๕๕
พระยาย ยสินฺธโร พันทองลัย

๙/๑๑/๒๕๓๖ ๒๕/๒/๒๕๕๖
วัดโพธิ

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๕๖ พระบุญส่ง ปฺุโ นิยมเวช
๑๙/๕/๒๔๙๒ ๑๙/๕/๒๕๕๖

วัดโพธิ

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระธรรมนูญ กุสลธมฺโม พุทธิมา

๑๐/๑๒/๒๕๒๗

๕/๔/๒๕๕๗ วัดโพธิ

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรกัมปนาท  เยอสูงเนิน

๔/๑๐/๒๕๔๒

 วัดโพธิ

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรภูบดี  เชือหลง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

 วัดมรรคสำราญ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรสมบูรณ์  ศรีจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๖๑ สามเณรสุริยา  สีทนสา

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๖๒ สามเณรปยะพงษ์  อิติปโซ

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๖๓
สามเณรตะวัน  กล้าหาญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๖๔ สามเณรลัทธพล  กุลด้วง

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๖๕ สามเณรศิริชัย  กองสู

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๖๖ สามเณรวุฒิชัย  ภักดีสุจริต

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรธีรศักดิ

์

 แซ่โก

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๖๘ สามเณรปชยา  แสนสุภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระเข็มชัย ชยธมฺโม อนุศรี

๒๑/๓/๒๔๙๘ ๑๗/๕/๒๕๕๘
วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๗๐
สามเณรศรัณย์  อุดม

๑๖/๕/๒๕๔๔

 วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระครรชิต วุฑฺฒิโก พิมพ์ตรี

๒๗/๐๒/๒๕๒๑
๐๕/๑๐/๒๕๕๒

วัดศรีดอนกลาง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระเดือน ปยสีโล โคตรสีวงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๐๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๔

วัดศรีดอนกลาง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระเต็ม ปยธมฺโม ประสานศรี

๐๒/๐๑/๒๔๘๒ ๑๖/๐๓/๒๕๕๕

วัดศรีดอนกลาง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระณัฐพล ยโสธโร โพธิพระ

์

๐๕/๐๙/๒๕๑๖ ๐๕/๐๙/๒๕๕๖

วัดศรีดอนกลาง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรสุริยา  น้อยไทย

๐๙/๑๒/๒๕๓๙

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรอนิค  บารัว

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรศิริพงษ์  คำประโคน

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรเอกลักษณ์  เงินงอก

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๗๙
สามเณรภานุพงศ์  ดอนหลักคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๘๐ สามเณรสุรเชษฐ์  คำโย

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๘๑ สามเณรวีระยุทธ  พุฒละ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๘๒
สามเณรวรปรัชญ์  บุรพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๘๓
สามเณรเมธี  ศรีสมดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๘๔
สามเณรวัชรพล  เปอยสี

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๘๕
สามเณรนพรุจ  สอนรัมย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๘๖ พระนพพงศ์ เตชธมฺโม กล้าแท้

๑๐/๐๓/๒๕๓๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดสระทอง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระวิทยา โสภณจิตฺโต โพธิศรี

์

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระณัฐพล โอภาโส เทียงเดช

่

๑๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๘๙
สามเณรสมสวรรค์  สารประเสริฐ

๑๐/๐๔/๒๕๓๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๙๐ สามเณรนภา  บุญเกลียง

๓๐/๐๙/๒๕๓๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๙๑
สามเณรอนุภัทร  สมคำพี

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๐

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๙๒
สามเณรปรีชา  มูลชมภู

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรไชยยา  เกตุดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรอิทธพล  แท่งทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

 วัดหนองแวง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๑๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๐๙๕
สามเณรคงครรชิต  โยธิดา

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๙๖
สามเณรวุฒิพงษ์  พรมโคตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๙๗
สามเณรพงษ์พัฒน์  ปลัดคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๙๘
สามเณรวีรวัฒน์  ชมเชย

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๐๙๙
สามเณรจักรายุธ  สมศรีษะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๐๐ สามเณรปริญญา  ปนเพชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๐๑ สามเณรอดิศักดิ

์

 ว่องไว

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๐๒
สามเณรวรรณชัย  โพธิราช

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๐๓ สามเณรจิรวัฒน์  สุขคำเมล์

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๐๔ สามเณรจิรภัทร  เชิดชู

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๐๕ สามเณรเจษฎากร  พัฒนสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๐๖ สามเณรทวีศักดิ

์

 จันทร์สวัสดิวิโรจน์

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๐๗
สามเณรชินวัตร  แก้วงชิงดวง

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๐๘ สามเณรชินวัตร  เตะตะโกลับ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๐๙ สามเณรรัตตกร  รัตนะนนท์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๑๐ สามเณรภัทรพล  ทองโคตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๑๑ สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 บุญมี

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๑๒ สามเณรกิตติพัฒน์  ศรีพิเมือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๑๓ สามเณรวชิระ  ตุ้ยด้วง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๑๔ สามเณรพงษ์เทพ  ฤทธิมาร

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๑๕ สามเณรอภิเชษฐ์  ประโมทะโก

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๑๖ สามเณรคุณากร  ศิลาเลิศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๑๗
สามเณรธีรภัทร์  ฉันสีมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๑๘ สามเณรภูริณัฐ  จันขุนทศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๑๙
พระเฉลิมพงษ์ ชุติปฺโ ชัยโยกุล

๓๐/๔/๒๕๓๓ ๒๖/๑/๒๕๕๕
วัดจอมศรีมุนี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๒๐ พระอธิการชัยเดช อคฺคธมฺโม กูดอัว

้

๙/๕/๒๕๑๙ ๓/๗/๒๕๕๒ วัดเถาวัลย์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๒๑ สามเณรนัฐพล  นนทะภาพ
๒๖/๙/๒๕๔๑

 วัดสว่างแวงฮี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๒๒
พระศิริวัฒน์ ปุกาโม นิราราช

๑๕/๑๒/๒๕๐๗

๙/๖/๒๕๕๗ วัดหัวบึง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๒๓
พระทองคำ จนฺทธมฺโม ผงธุลี

๑๕/๘/๒๕๐๓ ๑๔/๕/๒๕๔๘
วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๒๔
พระอาทิตย์ วรสิทฺธิ ศรีโคตร

๕/๑๑/๒๕๓๘
๑/๔/๒๕๕๗ วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๒๕
สามเณรธนวัฒน์  เสมเหลา

๑๐/๖/๒๕๔๓
 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๒๖
สามเณรอนุวัตร  อุ่นวัง

๙/๗/๒๕๔๑
 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๒๗
สามเณรภานุวัฒน์  ฝอยทอง

๔/๑๒/๒๕๔๑

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๒๘
สามเณรวัชรากร  ไชบุดดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๒๙
สามเณรนันทิพัฒน์  ประจิตร

๑๖/๔/๒๕๔๔

 วัดแจ้งสว่างนอก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๑๑

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๑๓๐ สามเณรชินวัตร  วาระบุตร
๓/๙/๒๕๔๔

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๓๑ พระสายใจ ิตธิติ สอนชา

๐๒/๑๒/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๒

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๓๒
พระปรีชา ปวิชโย มูลนิมาตย์

๑๒/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๓๓
สามเณรอรัญ  ศรีทรงฮาด

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๓๔
สามเณรคมสันต์  ขิมลาภ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๓๕
สามเณรปญญา  ไพรเขต

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๓๖ สามเณรไตรภพ  รัตราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๓๗
สามเณรมณีเทพ  ภิญโญฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๓๘
พระบุญมี อภิปฺุโ นันทะสาร

๐๕/๐๕/๒๕๐๐ ๒๗/๐๑/๒๕๕๕

วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๓๙
พระอดิสร อภิวํโส เอมสูงเนิน

๐๘/๑๒/๒๕๒๘ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๔๐ พระประเสริฐ โชติปฺโ พุทธา

๑๙/๐๒/๒๕๑๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๔๑ สามเณรนันทวัช  เทียนคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๔๒
สามเณรคาเชนทร์  บุตตะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๔๓
สามเณรนิรมัย  พลรักษา

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

 วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๔๔
สามเณรณัฐวุฒิ  หมอกมืด

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

 วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๔๕
สามเณรอัครเดช  ธรรมสอน

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๔๖ พระธนพล ฉนฺทธมฺโม สิเนหา

๒๖/๐๓/๒๕๒๗
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๑๔๗
พระอาทิตย์ชัย อคฺคธมฺโม แก้วเมืองน้อย

๑๕/๐๓/๒๕๓๑ ๐๑/๐๓/๒๕๕๒

วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๑๔๘
พระสุริยนต์ ปภสฺสโร ปลัดจ่า

๐๓/๐๒/๒๕๐๗ ๑๖/๐๓/๒๕๕๖

วัดราษี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๔๙
พระภูมิพยงค์ อตฺตสนฺโต แสงรูจี

๒๐/๐๓/๒๕๓๖ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดสระแก้ว  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๕๐ สามเณรสุรชัย  สร้างแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๕๑ สามเณรธนพล  สมเพ็ชร

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๕๒
สามเณรสหรัฐ  สิทธิชัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๕๓
สามเณรดนัยพงศ์  สลักศิลป

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๕๔
สามเณรทิวทัศน์  คุณน้อย

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๕๕
พระสมศักดิ

์

จิตฺตธมฺโม กุลเพชร

๒๘/๐๖/๒๕๐๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๒

วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๕๖ พระสถาพร ปริปุณฺโณ ช่างทำร่อง

๑๐/๑๑/๒๕๐๗ ๑๘/๐๕/๒๕๓๖

วัดสว่างโนนงาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๕๗
พระพันธพัฒน์ สิริวุฑฺโฒ วิจารณ์จิต

๑๓/๐๕/๒๕๑๔ ๑๕/๐๒/๒๕๕๖

วัดสว่างโนนงาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๕๘
พระทองปอน อนาลโย ดีหล้า

๑๘/๐๑/๒๕๑๒ ๒๑/๐๑/๒๕๕๔

วัดอิสาณ  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๕๙
พระจำปา วีรธมฺโม ดีหล้า

๑๐/๐๙/๒๔๙๓ ๐๔/๑๐/๒๕๕๔

วัดอิสาณ  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๖๐ พระแสงจันทร์ สุภทฺโท ประทุมวิง

๑๑/๐๔/๒๕๑๗ ๐๓/๐๕/๒๕๕๐

วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๖๑ พระสิลไชย อภินนฺโท สุโพธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๑๘ ๒๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๖๒
พระสุทิน จิรสุโภ ทีภูเวียง

๐๕/๐๙/๒๕๒๑ ๒๔/๐๘/๒๕๕๗

วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๖๓ สามเณรชุติพนธ์  ญาณไกล

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

 วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๖๔ พระธวัช ยติโก แม้นพวก

๑๖/๐๓/๒๕๐๐ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙

วัดสว่างยางคำ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๑๖๕ พระไกรฤกษ์ หิริปฺุโ หาญโสภา
๑๖/๕/๒๕๒๐ ๒๑/๖/๒๕๕๒

วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๖๖ พระพงษ์ศรี านกโร คำภาสัน

๒๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๘/๐๒/๒๕๕๔

วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๖๗
พระทองนาค อาภสฺสโร ดลบุญ

๑๖/๓/๒๕๑๒ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

วัดธรรมิการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๖๘
พระชัยณรงค์ จนฺทปฺโ ยอดคำ

๗/๖/๒๕๒๐
๒๕/๑๐/๒๕๕๓

วัดพิศาล  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๖๙
พระสมพร านวโร ทองดี

๑๕/๔/๒๕๐๗ ๓๐/๕/๒๕๕๗
วัดพิศาล  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๗๐
สามเณรนครินทร์  โคตรนายูง

๒๒/๒/๒๕๔๔

 วัดสีชมพู  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๗๑
พระวิทยา ปยสิโล เชือกุล

่

๒๗/๐๙/๒๕๑๓
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๗๒
พระบุญ กตปฺโ จงไพร

๕/๐๘/๒๔๙๘ ๑๒/๐๘/๒๕๕๒

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๗๓
พระมูล รกฺขิตธมฺโม ภูมิลุน

๒๖/๐๓/๒๕๑๒ ๒๖/๑๐/๒๕๕๓

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๗๔
พระวัฒนา วรปฺโ วรสิทธิ

์

๗/๐๓/๒๕๒๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๗๕
พระอธิการคำสี สิริคุตฺโต น้อยเมล์

๑๘/๓/๒๔๘๕ ๑๑/๗/๒๕๔๘
วัดบัวระพา  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๗๖
พระไพโรจน์ วชิรปฺโ สุโพธิทอง

์

๑๔/๑๐/๒๕๓๕
๒๘/๓/๒๕๕๗

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๑๗๗
พระสายยนต์ จิรวฑฺฒโน ลนสวนจิก

๒๖/๔/๒๕๒๓ ๒๘/๓/๒๕๕๘
วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๑๗๘
พระสิทธิพงษ์ จารุธมฺโม วันณา

๒๐/๔/๒๕๓๐ ๑๕/๗/๒๕๕๐
วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๗๙
พระภาคภูมิ จิรภทฺโท รามัฒิษา

๒๔/๖/๒๕๒๘

๔/๖/๒๕๕๖ วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๘๐ พระอรรถพล อตฺตพโล พันละนัน
๗/๓/๒๕๓๔ ๑๓/๓/๒๕๕๗

วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๘๑ พระดิเรก รตินฺธโร ปอสี
๑๓/๒/๒๕๒๕ ๒๐/๓/๒๕๕๗

วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๘๒
สามเณรชานนท์  พรรณขาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๘๓
สามเณรสราวุธ  อึงจุ้ย

้

๒๗/๘/๒๕๔๒

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๘๔
สามเณรอดินันท์  หงษ์โพธิไชย

์

๑๖/๙/๒๕๔๒

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๘๕
สามเณรธีรยุทธ  รูปสม

๒๔/๕/๒๕๔๓

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๘๖ สามเณรสังขกร  แสนตุ้มทอง
๑๙/๔/๒๕๔๔

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๘๗
สามเณรสัญชัย  ดงลุน

๙/๒/๒๕๔๔
 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๘๘
สามเณรธีรวัตร  หน่อสีดา

๒๗/๒/๒๕๔๑

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๘๙
สามเณรรักนิรันดร์  บุตดี

๑๕/๔/๒๕๔๕

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๙๐ สามเณรประวันวิทย์  แวงวรรณ์
๒๔/๙/๒๕๔๒

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๙๑
พระทองทิพ ิตปฺุโ วรรณ์คำ ๑/๔/๒๕๐๒ ๔/๗/๒๕๕๖ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๙๒
พระทองคำ สุจิณฺโณ แสนอินทร์

๔/๙/๒๔๘๘ ๘/๑๑/๒๕๔๗
วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๙๓
พระสมศักดิ

์

ธนวํโส ปติสิทธิตระกูล
๑๒/๙/๒๕๑๘ ๑๔/๗/๒๕๕๐

วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๙๔
พระธีระศักดิ

์

ชีวสุทฺโธ พรหมเกษร

๑๙/๑๒/๒๕๐๔

๑/๗/๒๕๕๕ วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๙๕
พระคำเบ้า สุมงฺคโล ดงเจริญ

๒๔/๕/๒๔๙๕

๖/๑/๒๕๕๕ วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๑๙๖
สามเณรนราธิป  รัตนมงคล

๑๘/๓/๒๕๔๔

 วัดโพนทอง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๙๗
สามเณรกิตติคุณ  คันธะมาลา

๑๘/๒/๒๕๔๓

 วัดโพนทอง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๙๘
พระบุญมี อุตฺตโร ศรีบุตรวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๒๘
๑๙/๔/๒๕๕๓

วัดหนองกุง  

ขก ๔๓๕๙/๐๑๙๙
พระอนันต์ านวโร ชมภูวิเศษ

๑๐/๕/๒๕๒๑ ๑๑/๕/๒๕๕๔
วัดหนองกุง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๒๐๐ พระปลัดสุขสันต์ ิตธมฺโม กองคำ
๘/๕/๒๕๓๔ ๑๕/๓/๒๕๕๕

วัดหนองกุง  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๐๑ พระเอกชัย จนฺทวํโส หินซุย
๓๐/๓/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๕๗ วัดหนองกุง  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๐๒
สามเณรอดิศักดิ

์

 แสนประเสริฐ
๓๐/๕/๒๕๔๒

 วัดหนองกุง  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๐๓
สามเณรธีรวุฒิ  แนวถาวร

๒๑/๔/๒๕๔๔

 วัดหนองกุง  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๐๔
สามเณรธินกร  สอาดจันดี

๑๔/๘/๒๕๔๔

 วัดหนองกุง  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๐๕
พระมานนท์ มหาวีโร เพียรทอง

๒๑/๑๑/๒๕๑๔

๙/๗/๒๕๕๗ วัดอุปดิสทรงชัย  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๐๖ พระทองอินทร์ อินฺทวีโร ปุณยสาร

๐๘/๐๔/๒๕๐๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๔

วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๐๗
พระวิชัย สุนฺทโร วิโย

๒๗/๐๕/๒๕๒๐
๐๕/๐๖/๒๕๕๕

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๐๘
พระประสิททธิ

์

จนฺทวํโส คลังชำนาญ

๐๙/๑๐/๒๔๙๒

๖/๑/๒๕๕๕ วัดบึงแก้ว  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๐๙
พระกองสิน ิตสีโล เวียงไกร

๑๘/๖/๒๔๙๓ ๑๗/๓/๒๕๒๑
วัดสว่างนำใส  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๑๐ พระสำเภา อภินนฺโท สีหราช ๕/๖/๒๕๐๙ ๑๘/๑/๒๕๕๔
วัดสว่างนำใส  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๑๑
พระไล มหาปฺโ แสงภักดี ๘/๔/๒๕๐๘

๒๗/๑๑/๒๕๕๔

วัดสว่างนำใส  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๑๒
พระสมัย กิตฺติธโร วันทอง

๐๓/๐๕/๒๔๙๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๐

วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๑๓
พระมงคลชัย มงฺคโล ขวักไขว่

๑๐/๐๒/๒๔๙๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑

วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๑๔
พระมงคล สิริมงฺคโล รุ้งเรือง

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๑๕
สามเณรหรหมมินทร์  โมกไธสง

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

 วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๑๖
พระวิทยานิพนธ์ อคฺควโร มหาวอ

๒๕/๐๗/๒๕๑๔ ๑๕/๐๒/๒๕๔๒

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๑๗
พระบุญมา ฉนฺทโก แสนโง

๐๒/๐๔/๒๔๘๐ ๑๔/๐๔/๒๕๕๖

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๑๘
พระทวี อนุตฺตโร บัวใหญ่รักษา

๑๐/๐๓/๒๕๐๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๐

วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๑๙
สามเณรภูริทัต  สังชะนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๒๐
พระสมยศ อิสสโร สมอ่อน

๐๒/๐๗/๒๕๑๕ ๐๗/๐๖/๒๕๔๖

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๒๑
พระวิทยา ตนฺติวฑฒโน เวียงวงษ์

๐๒/๐๔/๒๔๙๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๒๒
พระอารักษา ชยวุฑฺโฒ วิชัยชนะ

๑๖/๐๑/๒๕๑๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๒๓
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติพโล มรรครมย์

๐๕/๐๔/๒๕๒๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๔

วัดศิริชัยมงคล  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๒๔
พระบุญถิน

่

ตปสีโล มารศรี
๒๒/๒/๒๕๑๘ ๑๖/๑๐/๒๕๕๖

วัดสะอาดโนนงาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๒๕
พระสุริยา าณวีโร พรหมากุล

๑๐/๙/๒๕๒๕ ๒๓/๓/๒๕๕๗
วัดสะอาดโนนงาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๒๖
พระเสนอ ตปสีโล พรมดี

๑๑/๑๒/๒๔๙๓ ๐๔/๐๒/๒๕๔๗

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๒๗
พระดำรง คณํกโร ไชยสุนทรสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๔๗๗
๐๖/๐๗/๒๕๕๔

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๒๘
พระทองแดง วิสุทฺโธ มะโลโพ

๒๖/๐๓/๒๕๑๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๕

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๒๙
พระทองเชียร ภูริจิตฺโต อุดม

๐๕/๐๒/๒๔๘๔ ๑๔/๐๑/๒๕๕๗

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๓๐
สามเณรธัญพิสิษฐ์  แก้วสีหา

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

 วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๓๑
สามเณรสุชัยรัตน์  เห่งแจ้ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

 วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๓๒
สามเณรจิรวัฒน์  เรือจิตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๓๓
สามเณรธวัชชัย  วันยาว

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๓๔
สามเณรสุภชัย  มะวัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๐

 วัดสวรรค์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๒๓๕
พระคำพันธ์ ธมฺมทีโป แก้วเกตุ

๖/๐๕/๒๕๓๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๓

วัดโชติการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๓๖
พระผาแดง กนฺตวีโร นาราชษฎร์

๐๘/๑๒/๒๔๙๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๔

วัดโชติการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๓๗
พระคาน อคฺคธมฺโม มูลอามาตร์

๒๖/๐๓/๒๕๐๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๕

วัดโชติการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๓๘
พระจุฬา สุจิตฺโต บุตรเอก

๑๓/๐๔/๒๕๒๗ ๒๘/๐๔/๒๕๕๖

วัดโชติการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๓๙
พระอุ้ย ชยานนฺโท อุปจันโท

๐๗/๐๒/๒๔๙๒
๒๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดโชติการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๔๐
พระเขียน ปุณฺณาโน ปตาละโพธิ

์

๐๒/๑๐/๒๔๙๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดโชติการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๔๑
พระวิชัย ขนฺติธมฺโม ปะตังถาเน

๓๑/๑๒/๒๕๑๖ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดโชติการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๔๒
พระเพ็ง อาภทฺธโร วรรณปะเข

๐๗/๐๓/๒๔๙๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดโชติการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๔๓
พระณรงค์ เตชปฺโ ปลืมปะจิม

้

๒๓/๐๔/๒๔๙๘ ๐๘/๑๒/๒๕๔๙

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๔๔
พระประภาส กนฺตปฺโ ทองเจริญ

๐๘/๑๑/๒๔๙๑ ๒๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๔๕
พระเคน เตชธมฺโม หมวดเมือง

๑๐/๐๔/๒๔๘๙ ๒๖/๐๑/๒๕๕๖

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๔๖
พระคมสันต์ านวุฑฺโฒ นาอุดม

๒๓/๐๖/๒๕๐๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๑

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๔๗
พระนิพนธ์ าณธมฺโม วังเกลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๐๖ ๑๐/๑๐/๒๕๕๒

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๔๘
พระสุรสิทธิ

์

สุมโน เขตขาม

๐๑/๐๔/๒๔๙๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๔๙
พระธนวัน ธนิสฺสโร บุญจันทร์มา

๒๖/๐๗/๒๕๑๘ ๐๓/๑๒/๒๕๕๔

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๕๐
พระรัตนพันธ์ ธีรปฺโ ด้วงชมพู

๐๔/๐๑/๒๕๐๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๕๑
พระเพ็ง สทฺธาธิโก ศรีมหาพรม

๑๐/๑๒/๒๔๘๐ ๑๕/๐๒/๒๕๕๖

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๕๒
พระปรีชา ปริชาโน ดับโศรก

๑๔/๐๘/๒๕๒๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๕๓
พระวิเชียร วชิรธมฺโม สืบสำราญ

๐๖/๐๕/๒๕๑๑ ๑๑/๐๘/๒๕๕๖

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๕๔
พระอดุล โชติธมฺโม ตุ้มไธสง

๒๔/๑/๒๕๑๘ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๕๕
พระสมภาร จรณธมฺโม ค่าเจริญ

๑๐/๕/๒๔๘๑ ๑๑/๗/๒๕๕๗
วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๕๖
พระภูริเดช ภูริเตโช พุ่มจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๒๕๗
พระไพโรจน์ อุตฺตโม กุลวงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๐๑ ๑๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดสีหมงคล  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๕๘
สามเณรวุฒินันท์  มีแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๕๙
สามเณรเมธาวี  จันทบุตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๖๐
สามเณรนันทกร  ละมูล

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๖๑
สามเณรสุชาติ  มาตรวันนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๖๒
สามเณรพียฤทธิ

์

 สมานมิตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๖๓
สามเณรวัชรายุทธ  สิงห์คำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๖๔
สามเณรทินวิทย์  สตังรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๖๕
สามเณรกีรดิต  เยียมสงวน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๖๖
สามเณรทองไทย  ปะวะเสนัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๖๗
สามเณรนวการณ์  ไชยโก

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๖๘
สามเณรพชรพล  ภูครองนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๖๙
พระมหาเจษฎา ฉนฺทสุโภ ปากวิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๑๘
๒๘/๓/๒๕๔๓

วัดชมภูคำ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๒๗๐
พระชาตรี ธีรวโร คล้ายนอง

๑๗/๔/๒๕๑๔ ๒๕/๖/๒๕๕๒
วัดชมภูคำ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๗๑
พระจันทร์ จนฺทโก ผงผุย

๑๕/๑๒/๒๔๘๑
๒๒/๖/๒๕๕๖

วัดชมภูคำ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๗๒
พระสิงโต อุตฺตโม พันธ์โยสี

๓๑/๑๐/๒๔๙๔

๕/๗/๒๕๕๖ วัดชมภูคำ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๗๓
พระสา ตปสีโล ภูโคตร

๕/๒/๒๔๙๗ ๕/๗/๒๕๕๖ วัดชมภูคำ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๗๔
พระสีกา สุวณฺโณ คำศักดิดา

์

๒๓/๗/๒๔๙๗
๒๕/๑/๒๕๕๗

วัดชมภูคำ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๗๕
พระสว่าง จนฺทสาโร สาแก้ว

๓/๑๒/๒๔๙๐ ๒๗/๔/๒๕๕๗
วัดชมภูคำ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๗๖
พระสมัย สมจิตฺโต วรวงษ์

๑๙/๓/๒๔๙๗
๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดชมภูคำ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๗๗
สามเณรภานุพันธ์  แสงสุข

๕/๓/๒๕๔๒
 วัดชมภูคำ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๗๘
สามเณรฐิติพัฒน์  ฐานพรม

๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดชมภูคำ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๗๙
พระวรวุฒิ วชิรวํโส โหมดงาม

๒๒/๘/๒๕๒๓
๕/๗/๒๕๔๖ วัดสระบัว  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๘๐
พระมณี มหาวีโร พลคำมาก

๐๑/๐๗/๒๕๐๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๒

วัดสะอาด  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๘๑
พระสมเกียรติ สมจิตฺโต สายสิงห์ ๑/๑/๒๕๐๗ ๓/๖/๒๕๕๔ วัดสะอาด  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๘๒
พระนราศักดิ

์

ณฏิโก สุแดงน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดสะอาด  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๘๓
พระดวงจันทร์ ขนฺติโรจโน มังคัง

่ ่

๑/๑๐/๒๔๙๙
๑/๑/๒๕๕๕ วัดสะอาด  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๘๔
พระธนชล กิตฺติสมฺปฺโณ อาจปรุ

๑๒/๑๑/๒๕๒๗

๒/๕/๒๕๕๕ วัดสะอาด  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๘๕
พระอนุสรณ์ จิตฺตานุรกฺโข กันหาจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดสะอาด  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๘๖
พระอดิศักดิ

์

วราณภาณี โยคะสิงห์
๒๘/๑/๒๕๓๙ ๑๘/๓/๒๕๕๙

วัดสะอาด  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๘๗
พระจิรพันธ์ โชติาโณ พิทักษ์

๔/๕/๒๕๑๙

๙/กรกฏาคม/๒๕๕๗

วัดเกาะศิริ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๘๘
พระเกษม าณสํวโร ตรีเนตร

๑๑/๘/๒๔๙๖ ๑๕/๑๐/๒๕๕๔

วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๘๙
พระชิรวุธ จนฺทโชโต พฤฒิคณี

๑๔/๕/๒๕๑๑ ๑๙/๑/๒๕๔๙
วัดสระเกษ  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๙๐
พระสุชิน เตชปฺโ โคตรภูธร ๕/๔/๒๕๑๘ ๑๐/๓/๒๕๕๖

วัดสาลวัน  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๙๑
พระแบ้ ปยสีโล ถนนนอก

๑๓/๐๑/๒๔๙๒ ๑๙/๐๑/๒๕๕๕

วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๙๒
พระทองอานนท์ ธมฺมธโร นานอก

๐๗/๐๖/๒๕๐๑ ๐๒/๐๕/๒๕๔๑

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๙๓
พระไพรวัลย์ โฆสโก ไชยสงคราม

๒๕/๐๕/๒๕๒๔
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๙๔
พระนิวัฒน์ ธมฺมทินฺโน สุหา

๐๑/๐๒/๒๕๒๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๔

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๙๕
พระธเนตร รตนาโณ เทพตาแสง

๒๔/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๔

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๙๖
พระฉลวย สนฺตกาโย แผงตัน

๒๗/๐๙/๒๕๑๑ ๒๘/๑๐/๒๕๕๔

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๙๗
พระณรงค์ ปฺาวชิโร สายทอง

๒๒/๐๑/๒๕๐๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๙๘
พระเริงชัย านุตฺตโร อันอาจ

๑๔/๐๔/๒๕๑๙ ๑๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๕๙/๐๒๙๙
พระชัยศิริ ภทฺทโก แสนสมบัติ ๕/๓/๒๕๐๓ ๑๐/๗/๒๕๕๗

วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๐๐ พระภัทรพล ปฺาวชิโร ผดุงตาล

๒๗/๒/๒๕๓๕
๑๘/๕/๒๕๕๖

วัดแท่น  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๐๑ พระสมพร คุณวโร ลิปโป
๑๕/๗/๒๕๐๗ ๓๐/๖/๒๕๕๗

วัดโนนศรีเรือง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๐๒
พระพัดชัย ปฺาพหุโล ตุทา

๒๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดโนนศรีเรือง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๐๓
พระไพบูลย์ กิตติปฺโ มูลคร

๒๙/๘/๒๕๒๗

๑/๔/๒๕๕๕ วัดศรีบาลเรือง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๐๔
พระยืนยง อินฺทปฺโ สายุทธ

๒๗/๙/๒๕๓๕

๑/๔/๒๕๕๗ วัดอัมพวนาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๓๐๕
พระมนตรี ปฺาทีโป โมลา

๑๓/๙/๒๕๑๑ ๑๘/๑/๒๕๕๓
วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๐๖ พระสัมฤทธิ

์

สิริธมฺโม หล้าอภัย
๙/๖/๒๔๘๗ ๑๘/๒/๒๕๕๓

วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๐๗
พระสง่า สมจิตฺโต สุนทร

๑๕/๕/๒๕๑๑ ๑๘/๕/๒๕๕๕
วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๐๘
พระบุญเลิศ คนฺธสาโร ผมน้อย

๒๖/๑/๒๕๑๘ ๓๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดประชาอินทร์  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๐๙
พระอธิการพิทักษ์ ชยธมฺโม ไชยสิทธิแสน

์

๒๗/๗/๒๔๙๔ ๒๕/๗/๒๕๔๗
วัดโพธิกลาง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๑๐ พระดนัยณัฏฐ์ กนฺตวีโร แสงพันธ์
๒๘/๘/๒๕๓๒ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๑๑ พระวรวุธ กตผโล สุรประจิต

๓๐/๑๒/๒๕๑๑

๘/๒/๒๕๕๓ วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๑๒
พระธนกฤษ โชติกาโร สำราญวงษ์

๒๗/๔/๒๕๐๘ ๑๒/๓/๒๕๕๕ วัดสงเปลือย (ศรีมงคล)
 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๑๓
พระคณิตย์ คนฺธสาโร แอบปชชา

๒/๓/๒๕๒๔ ๑๙/๔/๒๕๕๗
วัดสว่างโนนรัง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๑๔
พระประสิทธิ

์

สีลโชโต เวียงกลาง ๑/๔/๒๕๐๕ ๑/๔/๒๕๕๘ วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๑๕
พระประดิษฐ อุตฺตโม ชัยรัตน์ ๑/๑/๒๔๙๙ ๒๔/๕/๒๕๕๘

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๑๖
พระอภินันท์ กตปฺุโ หันจังสิต ๖/๖/๒๕๒๐ ๒๑/๕/๒๕๕๕

วัดสว่างหนองกุง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๑๗
พระอัคเด่น สุจิตฺโต คำอ้น ๑/๘/๒๕๑๒ ๑/๗/๒๕๕๕ วัดสามัคคี  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๑๘
พระสุพิษ สุชาโต โทหล้า

๗/๘/๒๕๒๙ ๑๔/๗/๒๕๕๓
วัดหนองกุงธนสาร  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๑๙
พระประทวน กนฺตธมฺโม วันชัย

๓๑/๖/๒๔๙๑ ๑๕/๑๐/๒๕๕๔

วัดนายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๒๐
พระปรีชา ณราสโภ สอนโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๔๙๔
๗/๑๒/๒๕๕๔

วัดนายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๒๑
พระทวีศักดิ

์

ถิราโณ อาสาสู้
๑๔/๗/๒๕๓๒

๔/๓/๒๕๕๑ วัดหนองดู่  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๒๒
พระภูวนัย สุภทฺโท ภูมาศ

๒๘/๔/๒๕๓๗

๔/๑/๒๕๕๖ วัดหนองดู่  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๒๓
พระบัวใบ ปคุณธมฺโม วิลาจันทร์

๒๘/๘/๒๕๓๒ ๑๕/๑๐/๒๕๕๔

วัดจอมมณี  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๒๔
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ดวงปนตา
๑/๙/๒๕๔๔

 วัดโนนงาม  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๒๕
พระชัชวาล ิตลาโภ ประเสริฐสังข์

๒๔/๙/๒๕๒๗ ๑๕/๑๐/๒๕๕๔

วัดโพนแพง  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๒๖
พระธนโชติ ธนปาโล ธรรมวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๔

วัดไตรมิตร  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๒๗
พระสมหมาย อคฺคปฺโ พาจ่อย

๘/๑๒/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๓
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๓๕๙/๐๓๒๘
พระพิสิษฐ์ ธมฺฒธีโร เศษฐอมรศรี

๓๐/๑๑/๒๕๑๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๓

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๒๙
สามเณรทศพร  สักซ้าย ๑/๔/๒๕๔๔  วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๓๐
พระสนอง อธิปฺโ ศรีวิเศษ

๒/๑๐/๒๕๑๐ ๘/๑๒/๒๕๔๔
วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๓๑
พระกิตติ สิริจนฺโท พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๐๕
๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๓๒
พระประจวบ เตชธมฺโม ถุโยสาร

๑๕/๐๕/๒๕๐๕ ๑๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๓๓
พระสมหวัง สิริจนฺโท ผางเรียง

๑๗/๐๘/๒๔๙๙ ๑๙/๑๑/๒๕๔๙

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๓๔
พระบุญนอง รกฺขิตสทฺโธ เดชสม

๒๕/๐๗/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๓๕
พระรัชชานนท์ ปริชาโน เดือดิน

่

๓/๒/๒๕๓๖ ๕/๕/๒๕๕๗ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๓๖
พระกฤษกร กิตฺติวุฑฺโฒ กลางบุญมา

๑๑/๗/๒๕๓๗ ๒๐/๖/๒๕๕๗
วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๓๗
สามเณรเกษา  หงษ์คำทอง

๓/๒/๒๕๔๑
 วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๓๘
สามเณรเดชนรินทร์  รัตติยา

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดโพธิทอง

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๕๙/๐๓๓๙ สามเณรอดิศร  ภูบานชืน

่

๑๔/๔/๒๕๔๔  วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๔๐ สามเณรพีรพัฒน์  ศรีจันดี ๒/๕/๒๕๔๔  วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๔๑ สามเณรนิติเศรษฐ  สอนวงษ์ ๖/๔/๒๕๔๕  วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๕๙/๐๓๔๒ พระนฤพน สุภทฺโท อินทร์โก ๘/๓/๒๕๑๑ ๒๒/๗/๒๕๕๓ วัดศรีตาลเรือง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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