
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๕๔๓ รูป ขาดสอบ ๑๘๗ รูป คงสอบ ๓๕๖ รูป สอบได้ ๒๖๕ รูป สอบตก ๙๑ รูป (๗๔.๔๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรธงชัย  เพ็ชรแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๑๙

 วัดกลาง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระพิศาล วิสาโล ผาสุขสิทธิพงษ์
๗/๑๐/๒๔๘๙ ๑๘/๒/๒๕๕๗

วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระประมวล ปฺาวโร บุญหนองเหล่า

๑๙/๑๒/๒๕๑๗ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระกิตติชัย สีลเตโช อุบลพิทักษ์
๗/๖/๒๕๓๕ ๑๒/๕/๒๕๕๖

วัดตาลเรียง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระพนัส จนฺทสาโร คำกลาง
๒๕/๙/๒๕๓๓ ๑๕/๕/๒๕๕๖

วัดตาลเรียง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระนัทธวัฒน์ สุตาภินนฺโท ไสยประเสริฐ
๑๗/๒/๒๕๑๐ ๒๐/๗/๒๕๕๘

วัดตาลเรียง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรอาธินันท์  เสนปอพาน
๓/๒/๒๕๔๕

 วัดตาลเรียง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรธเนศ  ประทุม

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

 

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรศราวุธ  คะสีทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

 

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรสิทธิพงษ์  สอนซุน

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

 

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรจิรายุทธ  ภูจำป

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

 

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระบุญชู ชุตินฺธโร ธรรมพิชัย

๑๙/๐๓/๒๕๐๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดเทพปูรณาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระวัชระ กิตฺติโสภโณ หวานเมืองปกษ์

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดเทพปูรณาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระธนพล กตพโล คำมัน

่

๒๑/๐๓/๒๕๒๐ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดเทพปูรณาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรศรัล  มาลาเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

 วัดเทพปูรณาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรคฑาวุธ  ไผ่ตาแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

 วัดเทพปูรณาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรสารัช  โพธิทอง

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

 วัดเทพปูรณาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรชีวภูมิ  จันทร์โท

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรเริงชัย  วรสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรพงศธร  นามสิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรกัมปนาท  พรมบุญพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๒๒ สามเณรพงศภัค  จันทร์หนู

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรทวีศักดิ

์

 อยู่ดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรภูชิต  รักษาอยู่

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

 วัดธาตุ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรเสกสรร  บับพะเอก

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรพีรวิชญ์  หยาดไธสง

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๒๗ สามเณรลักษณะชัย  สันพลี

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรณัฐพงษ์  เดชมะเริง

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

 วัดธาตุ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๒๙ พระสมใจ มหาวีโร เฉลิมทอง

๒๖/๐๒/๒๕๐๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรณัฐพงษ์  เสียมแหลม

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรกิตติพงษ์  สนธิคุณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

 วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรจีรศักดิ

์

 เพชรเครือ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระปยะพงษ์ ิตธมฺโม กาฬพันธ์
๓/๓/๒๕๓๖ ๕/๖/๒๕๕๗ วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระก้องไพร ปฺาธารโก ไชยแสง
๗/๖/๒๕๒๘ ๑๓/๔/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๓๕ พระกันต์พจน์ เทวธมฺโม สุตยสรณาคม
๑๒/๖/๒๕๓๖ ๑๕/๖/๒๕๕๖

วัดโพธิ

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรธนัช  โชคเหมาะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๓๗ สามเณรวิชระ  ทองคำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรภูวนัย  สนธิน้อย

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๓๙ สามเณรพิเชฐ  อาญาเมือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรยศภัทร  พานสมัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรกฤษดา  ชัยมุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดมรรคสำราญ  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๔๒ พระชัยยา ธมฺมสาโร หงษ์เวียงจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระจักรพงษ์ กตปฺุโ แซ่เลา
๑๕/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระจักรี จารุวณฺโณ วิชนะโภชน์

๐๙/๐๒/๒๕๑๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดวุฒาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๔๕ สามเณรกฤติพงษ์  พรมรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดวุฒาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรอภิสิทธิ

์

 โม้ศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๔๗ สามเณรอัศนี  ลีลา

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๔๘ สามเณรพงศธร  ดาเลิศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๔๙ สามเณรกิตติศักดิ

์

 มีชัยสงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรกนกพล  มันคง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 สรบุญทอง

๑๓/๐๙/๒๕๓๙

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรธนวัฒน์  โคตรวงษา

๒๗/๑๒/๒๔๘๖

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรวุฒิชัย  หาดทะเล

๑๖/๐๗/๒๕๔๐

 วัดศรีนวล  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระพิชิต านวีโร คำสุข

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระอำพล าณวีโร โคกสี

๑๐/๑๐/๒๕๓๒ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระสมบูรณ์ สุวีโร นาเล่าห์

๒๓/๐๕/๒๔๙๐ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๕๗ พระสมเกียรติ ถิรปฺุโ โพธินิล

์

๒๔/๐๘/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระทอง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระสุรพร สุเมโธ รันศรี

๐๒/๐๓/๒๕๒๖ ๒๕/๐๒/๒๕๕๓

วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๕๙ พระเอกภพ ิตวฑฺฒเมธี แสนปาลี

๑๙/๐๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองแวง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรปรัชญคุปต์  อนุศาสนนันท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรทินวัฒน์  โตโส

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรคมเพชร  สมคำพี

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรอนุชา  แก้วมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรจิรวัฒน์  นามลี

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรสุทิวัส  โพธิกมล

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรปฏิภาณ  เพียปอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๖๗ สามเณรณัฐพล  อินทวงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระวุฒิชัย วชิรธมฺโม ชัยชนะ

๑๒/๑๒/๒๕๒๔
๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดไชโย  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระสัญญา ธมฺมทีโป สิทธิ
๔/๐๔/๒๕๓๐ ๓๐/๐๑/๒๕๕๘

วัดไชโย  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระสมคิด ปฺาธโร ปตถาพิมพ์

๑๘/๐๓/๒๕๓๕
๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดดงกลาง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๗๑ พระไชโย ธมฺมทีโป ผิวขาว
๘/๐๔/๒๕๓๒ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๗๒
พระธีระยุธท ธีรปฺโ พรมแสง

๑๑/๐๒/๒๕๒๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดโพธิขุมดิน

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๐๗๓ พระสุกฤษฎิ

์

ภทฺรเมธี มาระศรี

๑๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดศรีพิมล  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๗๔ พระณัฐพงศ์ ปยธโก ชัยบุญตา

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดศรีพิมล  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๗๕ พระวรรณสุข สุทธจิตฺโต โนนชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๐๗

๖/๐๒/๒๕๕๓
วัดสระโนน  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๗๖ พระปรีชา ถาวโร อ่อนพินา

๐๖/๐๗/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดโคกหย่อน  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระสมพบ สุขจารี สุขพวง

๒๔/๑๒/๒๕๒๕ ๒๘/๐๒/๒๕๕๑

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๗๘ พระธนภัทร เตชธมฺโม อยู่สุข

๑๕/๑๐/๒๕๒๐ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๗๙
พระสุทธิเกียรติ สุทฺธิาโณ ไสยกิจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๘๐ สามเณรเด็กซ์ต้า  ภานุรักษ์
๔/๑๐/๒๕๔๑

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๘๑ สามเณรณัฐวุธ  แก้วสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๘๒ สามเณรธีรพงษ์  ช่างชุม

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๘๓ สามเณรวัลลภ  สาที

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๘๔ สามเณรนันทกรณ์  สมใจ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๘๕ สามเณรณัฐพงศ์  มูลบัวภา

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรภาณุพงศ์  ศรสูงเนิน
๒/๐๗/๒๕๔๒

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๘๗ สามเณรอดิเชนทร  คำหาญพล
๓๐/๖/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๘๘ สามเณรจิรภัทร  โมมะเกลือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๘๙ สามเณรอภิสิทธิ

์

 ฮ้อยคำภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๙๐ สามเณรสถิต  ศรีชัยภูมิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๙๑ สามเณรบุญหลาย  ชมพุฒ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๙๒ สามเณรอนุวัฒน์  เลียวชัยภูมิ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๙๓ พระตุ๊ กนฺตวีโร แซ่เล้ง

๑๕/๐๙/๒๕๐๑ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดบึงนาเพียง  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๙๔ สามเณรศุภชาติ  จิมขุนทด

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

 วัดบุญบาลประดิษฐ์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๖๐/๐๐๙๕ สามเณรวิษณุ  กิงมิงแฮ

่ ่

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

 วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๙๖ สามเณรธนพัฒน์  รัตน์ใหม่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๙๗ สามเณรจีรพัฒน์  ลักษณะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

 วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๙๘ สามเณรพุทธกาล  แก้วโน

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๐๙๙ พระนิวัฒน์ อภิปุณโณ สายคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๑ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรนัฐธิพงษ์  จันทร์ขาว

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

 วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๐๑ สามเณรโกวิท  ศิริหนองคาย

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๐๒ พระพานิช กิตฺติาโณ แสนประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๒๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๗

วัดราษี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระสงกรานต์ โชติมงฺคโล เชือสาวถี

้

๑๑/๐๔/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระชาตรี ถิรสทฺโธ วิจารณ์จิตร

๒๙/๐๕/๒๕๑๔
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

วัดสว่างโนนงาม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๐๖ สามเณรณัฐวุฒิ  ทะวงสา
๒๖/๒/๒๕๔๕

 วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๐๗ พระประกาศชัย อนาลโย ท่อนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๓๑ ๒๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดเขาสามยอด  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๐๘ พระสุรสิทธ์ ธีรวํโส ชมแสง
๑/๑๐/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๑

วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๐๙ สามเณรณัฐพล  บัวจาน
๘/๔/๒๕๔๕

 วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๑๐ สามเณรกฤษฎา  จันวิเศษ
๙/๔/๒๕๔๖

 วัดสว่างยางคำ  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๑๑ สามเณรวงศธร  ไกรโคกสูง
๒๒/๖/๒๕๔๕

 วัดสว่างยางคำ  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๑๒ พระหาญ โอภาโส สุวรรณ์ทา

๐๔/๐๓/๒๔๙๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖

วัดโนนสูง  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๑๓ พระจักรี ชาติสุโภ มาปอง

๒๔/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดสีชมพู  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๑๔ พระสุรพงษ์ พรหมฺาโณ ประชุม

๑๙/๐๙/๒๕๐๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๑๕ พระพรมมา กตปฺุโ ศรีทิศ

๑๔/๐๗/๒๔๙๓
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

วัดทางพาด  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๑๖ พระสุเมธ สุปภาโส จันทน์ประทักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๓๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๑๗ พระบรรจง อธิจิตฺโต สุมาดุ

๐๘/๑๒/๒๕๑๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๑๘ พระใบฎีกา เชาวนันท์ สิริธมฺโม ตรีเดช

๑๖/๑๑/๒๕๒๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๑๙ พระพิเชษฐ์ ธมฺมธโร เสริมศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๒๖ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๒๐ พระมนเฑียร กนฺตธมฺโม เบ้าโนรา ๖/๑/๒๕๑๘ ๕/๔/๒๕๕๒ วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๒๑ พระวิเชียร ธมฺมทีโป โสมาบุตร
๑๓/๖/๒๔๘๘

๕/๗/๒๕๕๑ วัดคำสว่าง  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๒๒ พระมหาธนารักษ์ โชติปฺโ วงษ์สาหาราช
๑๗/๓/๒๕๓๐ ๕/๑๑/๒๕๕๕

วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๒๓ พระสมศักดิ

์

จนฺทูปโม บุตรศรีภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๒๘
๒๙/๖/๒๕๕๗

วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๒๔ สามเณรพิพัฒน์  ศรีสะอาด
๓/๒/๒๕๔๓

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๒๕ สามเณรศรัณย์  หมืนหล้า

่

๓๑/๕/๒๕๔๕

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๒๖ สามเณรกรรชัย  ภูห้องไส
๓/๑๒/๒๕๔๒

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๒๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สิงห์สุข
๕/๘/๒๕๔๕

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๒๘ สามเณรขจรพงษ์  วงษ์เส
๑๗/๖/๒๕๔๕

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๒๙ สามเณรชวิน  ชนไชยสง
๙/๒/๒๕๔๖

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๓๐ สามเณรธีระภัทร  มะแสน
๑๙/๖/๒๕๔๕

 วัดชัยศรี  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๖๐/๐๑๓๑ สามเณรเก่งกาจ  พรมภักดี
๒๕/๙/๒๕๔๕

 วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๓๒ พระศิริพงษ์ กิตฺติภทฺโท พลเรือง
๑๗/๓/๒๕๒๒

๑/๗/๒๕๕๔ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๓๓ พระโสภณ อภิชาโณ สังข์สุวรรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๐๗ ๓๑/๑๐/๒๕๕๓

วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๓๔ พระเอกชัย ปยสีโล ใหม่จันทร์ดี
๓๑/๕/๒๕๒๒ ๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๓๕ พระกฤษดา ผลปฺุโ น้อยเกิด
๔/๑๒/๒๕๑๓ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๓๖ พระณรงค์ฤทธิ

์

านิสฺสโร กลำอุไร
๓/๒/๒๕๒๕ ๓/๓/๒๕๕๗ วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๓๗ สามเณรกฤษฎา  รสหอม
๑๓/๕/๒๕๔๕

 วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๓๘ สามเณรจิรายุทธ  ไตรทิพย์
๑๗/๕/๒๕๔๕

 วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๓๙ สามเณรทัศนานุตริยะ  เหลือผล
๔/๗/๒๕๔๕

 วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๔๐ สามเณรอรรถพล  ชัยแสง
๒๗/๘/๒๕๔๕

 วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๔๑ สามเณรสุรเกียรติ  แก้วสง่า

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๔๒ สามเณรชัยณรงค์  ตุ้มนิลกาล
๘/๑๒/๒๕๔๕

 วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๔๓ สามเณรสมศักดิ

์

 เพชรรัตน์
๑๔/๒/๒๕๔๖

 วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๔๔ สามเณรสรศักดิ

์

 เพชรรัตน์
๑๔/๒/๒๕๔๖

 วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๔๕ พระสายันต์ สฺโม คงน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๒๒
๒๐/๓/๒๕๕๗

วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๔๖ พระวรายุทธ โชติปฺโ ต้นกันยา
๑๒/๔/๒๕๒๙

๘/๒/๒๕๕๖ วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๔๗ พระบุญเยียม

่

อภิปฺุโ วิโคตร
๒/๕/๒๕๐๕ ๒๐/๙/๒๕๕๕

วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๔๘ พระรณฤทธิ

์

ปฺาวชิโร หวานแท้
๒๒/๑/๒๕๔๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๔๙ พระเกษมสันต์ กตธมฺโม บุษราคัม

๒๕/๑๑/๒๕๑๗
๒๓/๖/๒๕๕๖

วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๕๐ พระสำราญ กิตฺติสาโร วรวงศ์
๗/๑/๒๕๑๗ ๑๘/๔/๒๕๕๘

วัดหนองกุง  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๕๑ สามเณรพิเชฐ  ราวงษ์
๔/๙/๒๕๔๕

 วัดหนองกุง  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๕๒ พระวิเชียร มหายโส แข็งขัน
๒๓/๕/๒๕๑๑

๙/๑/๒๕๕๒ วัดหินลาด  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๕๓ พระทองพูน อภิวํโส พันธ์เล่
๑๕/๙/๒๔๙๑

๓/๓/๒๕๕๓ วัดอุทุมพร  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๕๔ พระสถิต ฉนฺทธมฺโม ศิริเกษ

๐๙/๐๙/๒๕๒๓
๑๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๕๕ พระสวาสดิ

์

ทีปธมฺโม เมืองพันธุ์

๑๕/๑๒/๒๔๙๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๕

วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๕๖ พระสมพงษ์ ปฺาวโร ขุนทร

๐๖/๐๙/๒๔๙๑ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖

วัดสระทอง  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๕๗ พระบัวลอง านวีโร คเณรุพรรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๐๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดหงษ์ทอง  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๕๘ พระศุภชัย จารุธมฺโม ศิลาสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๑๓
๑๓/๕/๒๕๔๘

วัดสว่างนำใส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๕๙ พระสมชาย อธิปฺโ ภานุรักษ์
๙/๕/๒๕๒๖ ๒๕/๗/๒๕๕๓

วัดสว่างนำใส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๖๐ พระไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ภาจำรงค์
๑๘/๒/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๕๕

วัดสว่างนำใส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๖๑ พระศราวุธ านวุฑฺโฒ ยอดสง่า
๑๕/๙/๒๕๑๔

๔/๗/๒๕๖๐ วัดสว่างนำใส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๖๒ พระสว้าน ปฺาสาโร คำสิงห์
๑๙/๒/๒๔๘๔ ๑๙/๑๑/๒๕๒๓

วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๖๓ พระวัลลภ อนุตฺตโร สำเภาพงษ์
๖/๑๐/๒๕๒๒ ๑๕/๖/๒๕๔๓

วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๖๔ พระกัมพล กมฺมสุทฺโธ บริบูรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๒๐
๒๘/๖/๒๕๕๑

วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๖๕ พระพรพรหม กิตฺติปาโล โสภา

๒๒/๑๑/๒๕๑๙
๒๘/๖/๒๕๕๒

วัดจันทรประสิทธิ

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๖๐/๐๑๖๖ สามเณรรัชพล  ภักดีนรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๐๔

 วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๖๗ สามเณรจารุวัฒน์  วิคูณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

 วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๖๘ สามเณรณัฐพงศ์  ใสน้อย
๑๘/๖/๒๕๔๒

 วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๖๙ สามเณรคมสันต์  พันธ์จันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

 วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๗๐ พระพงศ์เทพ กตปฺุโ ดีมีวงษ์
๕/๙/๒๔๙๗ ๙/๒/๒๕๕๖ วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๗๑ พระวิทยานิพนธ์ อคฺควโร มหาวอ

๑๘/๑๐/๒๕๑๔ ๑๕/๐๒/๒๕๔๒

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๗๒
สามเณรพงษ์อนันต์  ผ่านจังหาร ๖/๔/๒๕๔๔  วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๑๗๓
พระเฉลียว ภูริปฺโ นุชรุ่งเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๔/๒๕๕๓

วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๗๔ พระมานิตย์ อนงฺคโณ บุญประคม

๑๓/๐๗/๒๕๑๘ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๗๕ พระนิยม ถิรวฑฺฒโน ใสศรี

๐๑/๐๗/๒๔๘๑
๒๓/๗/๒๕๕๓

วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๗๖ พระวงศ์ ิตสุโข นารินทร์ ๓/๑/๒๕๒๑
๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๗๗
พระทัน ทินฺนวโร สว่างจิตร

๐๒/๐๒/๒๔๙๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๑

วัดสว่างชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๗๘ พระบุญเดช สุธมฺโม ศรีแก้ว

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๒๗/๐๒/๒๕๕๔

วัดสว่างชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๗๙
พระบุดดี อธิจิตฺโต กุลสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๑๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดสว่างชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๘๐ พระบุญชู ปฺณโก พลไธสงค์

๒๓/๐๗/๒๔๙๘
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๘๑ พระบุญทัน ปภาโส ดีแปน

๓๐/๑๑/๒๔๙๒ ๐๘/๑๑/๒๕๕๒

วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๘๒ พระนรวรรธน์ าณธโร โคโตสี ๐/๐/๒๕๒๓ ๐/๐/๒๕๕๗ วัดสามัคคี  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๘๓ พระมงคล พรหมฺธมฺโม แก้วหยาด

๑๑/๐๔/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๕

วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๘๔ พระปอเรียน ธมฺมวฒฺโฒ ราชมะโรง

๑๕/๑๒/๒๔๙๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๘๕ พระคำพอง กิตติปุโ สีสังข์

๐๓/๐๓/๒๔๙๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๘๖ พระครรคิตร สิริธมฺโม สีสุวอ

๐๙/๐๔/๒๕๑๘ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๘๗ พระมนตรี อาภาธโร จันทสอน

๑๔/๑๒/๒๕๐๐ ๑๖/๐๕/๒๕๔๔

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๘๘ พระกลัน

่

ติกฺขวีโร บุญหวัง

๒๕/๑๐/๒๔๙๕ ๑๕/๐๔/๒๕๕๓

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๘๙ พระวีระศักดิ

์

อคฺคปฺโ ราดเข่ง

๒๕/๑๒/๒๕๑๕ ๐๔/๐๓/๒๕๕๕

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๙๐ พระกิตติชัย อณุโร ทิงเสน

้

๒๘/๑๑/๒๕๐๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๙๑ พระตี

๋

จารุธมฺโม มะพิมาย

๒๓/๑๑/๒๔๙๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๙๒ พระจันทา ถาวโร ศรีพุทธา

๒๐/๐๔/๒๔๘๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๙๓ พระสนัน

่

กิตฺติปาโล พัฒนสูญ

๒๕/๐๗/๒๕๓๒ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๙๔ พระทรงศักดิ

์

สุทฺธสีโร ทิพย์ชาติ

๑๕/๐๓/๒๔๙๑ ๑๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๙๕ พระวิทยา อาจารสมฺปนฺโน มุ้งเปา

๐๖/๐๑/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๙๖ พระพรหมโยธี ธมฺมสโก ทีภักดี

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๙๗
สามเณรภูวนัย  เทพนวล

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

 วัดสวรรค์  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๙๘ พระถนอม ภูริาโณ เดือไธสง

่

๑๐/๐๖/๒๔๙๐ ๑๔/๐๓/๒๕๕๑

วัดโชติการาม  

ขก ๔๓๖๐/๐๑๙๙ พระเพ็ง อาภทฺธโร วรรณปะเข

๐๗/๐๓/๒๔๙๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดโชติการาม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๐๐ พระประสิทธิ

์

โชติวโร ยางนอก

๑๕/๐๖/๒๕๑๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

วัดโชติการาม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๖๐/๐๒๐๑ พระอนันตพงษ์ จรณธมฺโม บุสำโรง

๒๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๐๒ พระวิไลย์ วิโรจน ก้อนบุบผา ๖/๙/๒๕๑๑ ๒๑/๖/๒๕๕๗
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๐๓ พระอนิรุธ กิตฺติวุฑฺโฒ อุดมศิลป

๐๗/๐๗/๒๕๐๐ ๑๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๐๔ พระภาณุวัฒน์ ติกฺขวีโร ติกขวีโร

๑๔/๑๐/๒๕๒๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๐๕ พระจรัณเสริฐ์ อาจิตฺปฺโ จรัสเสถียร

๑๗/๐๓/๒๕๓๗
๑๔/๑๐/๒๕๕๗

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๐๖ พระสุริยัน ธมฺมรตโน ขานเรือง

๐๖/๐๓/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๐๗ สามเณรอลงกต  ปจจัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๐๘ สามเณรมงคลชัย  สะอาดรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดอโสการาม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๐๙ พระสุดใจ านปุณฺโณ ผลยา

๑๐/๑๐/๒๕๐๕

๘/๒/๒๕๕๓ วัดชมภูคำ  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๑๐ สามเณรรุ่งเดช  แก้วมูลมุข ๑/๑/๒๕๔๑  วัดโพธิกลาง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๑๑ สามเณรนที  ศรีบัวลา
๑๒/๔/๒๕๔๓

 วัดโพธิกลาง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๑๒ สามเณรดรัณภพ  ศิริคุณ

๑๖/๐๗/๒๔๘๗

 วัดโพธิกลาง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๑๔ พระสมจิตร อภิวณฺโณ พรมจันทร์
๑๘/๗/๒๕๑๕ ๑๘/๖/๒๕๔๗

วัดสะอาด  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๑๕ พระประเสริฐพร ปรกฺกโม ถาวรศักดิ

์

๔/๑/๒๕๑๑ ๒๒/๖/๒๕๕๑
วัดสะอาด  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๑๖ พระไมตรี สุเมธโส อัตศรี ๑/๙/๒๕๑๒ ๑/๗/๒๕๕๓ วัดสะอาด  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๑๗
พระอนันต์ สุตธมฺโม จำปาศรี

๑/๙/๒๕๒๘ ๑/๗/๒๕๕๓ วัดสะอาด  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๑๘ พระสัมฤทธิ

์

ยสินฺธโร ศรีละพันธ์
๒๖/๔/๒๕๒๑

๘/๗/๒๕๕๖ วัดสะอาด  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๑๙ พระกุศล กนฺตสีโล วิรุณพันธ์
๘/๙/๒๕๒๒ ๔/๗/๒๕๕๒ วัดเกาะศิริ  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๒๐ พระปรีชา ชินวโร มานะจิตร์
๑๗/๑/๒๕๒๑ ๑๗/๔/๒๕๕๔

วัดเกาะศิริ  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๒๑ พระวิเชียร ธมมฺวโร บัวนุภาพ
๒๙/๖/๒๕๓๓

๑/๓/๒๕๕๕ วัดเกาะศิริ  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๒๒
พระขวัญเมือง อาจาโร นาชัย

๒/๓/๒๕๒๖ ๒๗/๖/๒๕๕๕
วัดทรงศิลา  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๒๓
พระสวัสดิ

์

ธมฺมสีโร สุดชา
๒๗/๔/๒๕๐๖

๕/๗/๒๕๕๗ วัดท่าละหาน  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๒๔ พระประมุข ชยานนฺโท ด้วงพิทักษ์ ๖/๖/๒๕๒๐ ๒๘/๑/๒๕๕๘
วัดท่าละหาน  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๒๕
พระอโนชา อนุชาโต จันตะเฆ่ ๑/๒/๒๕๑๐ ๑๑/๔/๒๕๕๘

วัดบุพพาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๒๖ พระโสภา นรินฺโท หนูนา

๒๘/๗/๒๕๒๒
๑๐/๕/๒๕๕๑

วัดบูรณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๒๗
พระสูรย์ ปฺาวโร รัตนา

๑๕/๙/๒๔๙๗ ๑๑/๗/๒๕๕๗
วัดบูรณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๒๘ พระพิทยา าณธมฺโม สร้อยอุทา

๑๐/๑๑/๒๕๑๒
๑๒/๗/๒๕๕๕

วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๒๙
พระสมใจ ิติธมฺโม งามแสง

๒๓/๑/๒๕๑๘ ๒๒/๕/๒๕๓๙
วัดสระเกษ  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๓๐ พระทองดำ านิโย ขวัญกลาง
๒/๑๐/๒๕๐๙ ๒๓/๓/๒๕๕๐

วัดสระเกษ  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๓๑ พระบุญส่ง ขนฺติธมฺโม ศรีชมภู
๑๕/๖/๒๔๘๖

๗/๕/๒๕๕๗ วัดสระเกษ  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๓๒ พระวิชิต ธมฺมวโร พิมลศรี
๕/๔/๒๕๑๒ ๒๕/๖/๒๕๕๕

วัดสาลวัน  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๓๓ พระศุภยุทธ ปฺาคโม ทองโสม

๓๐/๐๗/๒๕๑๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดชัยศรี  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๓๔ พระพิชิต สุวิชิโต วงศ์สุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๑๐ ๐๑/๐๖/๒๕๓๘

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๓๕ พระอาน กิตฺติปาโล ซองเหล็กนอก

๑๘/๐๓/๒๔๙๕ ๑๘/๐๔/๒๕๔๒

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๓๖ พระบุญศรี านิโย นพศรี

๒๓/๐๖/๒๔๙๗
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๖๐/๐๒๓๗
พระวิชัย เขมาสโย มูลไธสง

๐๓/๐๘/๒๕๐๗ ๑๙/๑๑/๒๕๕๐

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๓๘ พระไตรยเมตย์ ปยวณฺโณ ทิพบำหลาบ

๐๑/๐๘/๒๕๒๑ ๑๙/๐๒/๒๕๕๒

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๓๙
พระประหยัด ปฺาธโร สร้างนานอก

๑๑/๐๙/๒๕๐๑ ๑๘/๐๔/๒๕๕๓

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๔๐ พระไสว สุนฺทโร ปตาระโส

๐๒/๐๒/๒๕๒๑ ๒๕/๐๓/๒๕๕๔

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๔๑ พระสุพัตร สุภทฺโท สุขสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๑๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๔๒ พระสุเพือน สุจิตฺโต หนองนา

๐๕/๑๑/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๔๓ พระอธิการ อุดม สุจิณฺโณ วงศ์คำจันทร์ ๑/๑/๒๔๘๘ ๑/๗/๒๕๕๐ วัดขันธสีมา  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๔๔ พระพิเชษฐ์ มงฺคโล แพงน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๓๐
๒๑/๗/๒๕๕๖

วัดโคกสามารถ  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๔๕ พระอธิการ ธนพงศ์ โชติวุฒฺโฑ ศิริจันทร์
๗/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๓

วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๔๖ พระถาวร จิตฺตสุโภ ปดงูเหลือม
๑๕/๔/๒๕๑๒ ๒๑/๗/๒๕๕๘

วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๔๗
สามเณรภัทรพงศ์  คนรู้

๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดบูรพาราม  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๔๘ พระอธิการ บุญเลิศ มุนิวํโส ศรีทะจักร์

๑๓/๑๑/๒๔๘๔
๑๒/๕/๒๕๕๐

วัดระฆัง  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๔๙
พระวิชัย ขนฺติพโล คำสระแก้ว

๒๗/๙/๒๕๑๙ ๒๖/๗/๒๕๕๘
วัดสมบูรณ์  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๕๐ พระอธิการ ภาสกร สติสมฺปนฺโน ปลืมวงษ์

้

๑๘/๐๗/๒๕๑๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดสระบัว  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๕๑ พระรุ่งโรจน์ นรินฺโท แสวงนอก
๑๗/๒/๒๕๒๑ ๒๔/๑/๒๕๕๘

วัดโสกม่วงสามัคคี  

ขก ๔๓๖๐/๐๒๕๒
พระสมพาน รตนโชโต จันทร

๒๒/๘/๒๕๑๖ ๑๕/๑๐/๒๕๕๔

วัดดอนเพิม

่

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๕๓ พระสิทธิสมบูรณ์ สุทฺธิาโณ เศษอ่อน

๑๓/๐๙/๒๕๑๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดท่าเดือ

่

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๕๔ พระอนาวิล วิสุทฺโธ เพ็งเหล็ก

๒๕/๑๒/๒๕๓๕
๐๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดโพธิงาม

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๕๕ สามเณรอภิบาล  โนนโพธิ

์

๑๓/๖/๒๕๔๕

 วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๕๖ สามเณรพัทธดนย์  สุขดี
๒๐/๘/๒๕๔๕

 วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๕๗
พระสมาน อภิวีโร ศรีคันธมาศ

๐๑/๐๔/๒๕๐๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๓

วัดโพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๕๘ พระพายุ วายาโม เจียมบัวสิ
๒๒/๔/๒๕๒๒ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๕๙ พระนฤพนธ์ สุภทฺโท อินทร์โก ๘/๓/๒๕๑๑
๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๖๐ พระอิชย์ศิวัช จิตฺตสํวโร จุติปราโมทย์

๑๑/๐๖/๒๕๑๑
๑๑/๔/๒๕๕๖

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๖๑ พระรินทร์ สิรินฺธโร เสนายอด ๑/๓/๒๕๐๒ ๓๐/๓/๒๕๕๘
วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๖๒ พระสำเภาทอง โชติาโณ สีวีไล
๑๓/๔/๒๔๙๗ ๑๙/๔/๒๕๕๘

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๖๓ พระแสน กนฺตาโณ จำปาหวาย

๒๕/๕/๒๔๗๙ ๒๖/๔/๒๕๕๘
วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๖๔ สามเณรวุฒิพงษ์  คำบุญเกิด
๖/๒/๒๕๔๔

 วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๖๕ สามเณรวรดนัย  ตุ่ยหนแย้ม
๑๓/๒/๒๕๔๕

 วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๓๖๐/๐๒๖๖ สามเณรพัสกร  แสนโท

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดโพธิทอง

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๓๖๐/๐๒๖๗
สามเณรปยะ  พานน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 วัดโพธิทอง

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๙

้
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