
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๒,๑๐๙ รูป ขาดสอบ ๓๗๗ รูป คงสอบ ๑,๗๓๒ รูป สอบได้ ๑,๓๙๖ รูป สอบตก ๓๓๖ รูป (๘๐.๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระลิขิต ปริปุณฺโณ เลียมเพ็ชรรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรศราวุฒิ  วงค์ชารี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรธีรชัย  อินธิจักร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๐

 กลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรอทิกร  บัวชูม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระวิเชียร เตชวโร ศรีดวง

๒๕/๑๒/๒๕๐๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ท่าบึง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระดนัย ธีรธมฺโม ดีลุน

๑๑/๐๖/๒๕๓๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ท่าบึง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระศุภคณิค นริสฺสโร แสนพล

๒๒/๐๒/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ท่าบึง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระจักรพษ์ สุขจิตฺโต ทิพย์ราช

๐๖/๐๔/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ท่าบึง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระธนินทร์ ิตวํโส ขจรโชติรัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรจิรโชติ  ภิญโญพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรทักษิณ  แสนคุณท้าว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรประมุข  พระวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรดำเนิน  พรมบุญพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรพลวัตร  พิมพ์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรจิรพงษ์  แสนบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรอภิสิทธิ

์

 แผนไธสง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรเดชกมนต์  อินทะเกตุ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรพงส์ปณต  จันทร์หนู

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรศุภชัย  อ่อนดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรอลงกรณ์  หวังดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรทศวรรษ  หลาวเพ็ชร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรประเวช  สุทุม

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรอรรถพล  ลุนบับภา

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรวราวุฒิ  กระแสร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 ธาตุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๔๑

้
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ขก ๔๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอภิชาต  ศรีมะโรง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรอัครพล  สามงามนิม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรชนะชัย  พันธุ์แก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรศุภกฤต  สีฉัน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรรวิสุต  ภู่วงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรสุทัศน์  ศรีบุญเรือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรวัชรชัย  บัวพัฒน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรปริญญา  ราวะรินทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรศรชัย  คำลือมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

 ธาตุ  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระนัฐพล พลฺาโณ ประยุง

๑๘/๐๒/๒๕๒๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

วุฒาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระสันติพงศ์ สนฺตจิตฺโต ศรีพรหม

๐๔/๑๑/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

วุฒาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระจรูญ จรณธมฺโม ไชยสอน

๐๗/๐๘/๒๕๑๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

สระทอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระกองพันธ์ จิรสุโภ หมันกิจ

่

๓๑/๐๘/๒๔๙๗ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

สระทอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระปรีชา ิตปฺุโ พานสายตา

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สระทอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระธราเทพ าณคุตฺโต ชินบุตร

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สระทอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระพงศธร านุตฺตโร ปญญาสิงห์

๑๐/๐๖/๒๕๓๐ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระบรรภรต สิริปฺุโ นุชสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระเทพณัฐบดินทร์ จกฺกวโร แซ่ซี

๐๓/๐๔/๒๕๓๓ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระวสันต์ ธีรปฺโ ยวนใจ

๑๖/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระวรากร านิสฺสโร ชัยนิคม

๒๐/๐๕/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระชลิต จนฺทปฺโ จินดาศิริตระกูล

๒๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระปริญญา านิสฺสโร ทองยศ

๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระกิตติกร ปฺาวชิโร ทองยศ

๒๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๔๘
พระศุภกิจ สิริปฺุโ ราชบุตร

๑๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรบุญเลิด  จันทน์ทลา

๒๐/๐๖/๒๕๔๐

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรนันทวัฒน์  พิเภก

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรสุธิราช  อดทน

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรพีระพล  รักธรรม

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรณัฐรุตต์  งามคุณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรปรัชญา  ท้วมเสน

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรพัสกร  จิตรบุตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรจิรวัฒน์  คงดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรธงไชย  บุญพิฬา

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรอัสนี  จิระพานิช

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรอาทร  มณเฑียร

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

 หนองแวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๔๑
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ขก ๔๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรอโนชา  หลานวงค์

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรโกศล  ศรีสอาด

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรจิระพล  ชาเคน

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรคมกริช  กงนอก

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรจาตุรงค์  ปาระพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรขวัญ  แจ่มศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรสุริยนต์  สุผา

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรรุ้งสุริยา  ธรรมรัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 หงษ์เหิน

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรชลธาร  เศษสุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรอนุสรณ์  คำวันดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรอานนท์  ขุมดินพิทักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรศุภชัย  พิลาวงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรฐิติรัตน์  ภูอวด

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เทียมกัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรกฤษดา  พรมศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรวุฒินันท์  นามนู

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรนนทวัฒน์  หอมจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรศุภณัฐ  กระฉอดนอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรขวัญชัย  บุญพิฬา

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรจีระพงษ์  โทกุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรกชนน  อุดร

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรมนัสชัย  ไชยราช

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรพิเชษฐ์  ชาสุด

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรเปรมศักดิ

์

 พิมพ์ดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรยอดชาย  ถินสำโรง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรพงษกร  ทิพลม

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรจักรกฤษ  คำกอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรบุญชชนะ  ชายเพ็ชร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรธานินทร์  ม่วงศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรอนุวัฒน์  กิงหลักเมือง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรทวีศักดิ

์

 เสยสิว

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรจิณณวัตร  ศรีชูยงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรทักษิณ  อุปทันสี

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรภานุพงษ์  ตันเพ็ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 หนองแวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรสุทัศน์  ปสเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรกฤษณวัฒน์  โนนทิง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรทักษ์ศาสตร์  แกมนิล

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรณัฐเดช  โคชารี

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรยุทธนา  ทิทิวงาม

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรจันพรักษ์  เจริญศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรอัครพล  ดงพอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรบรรพต  สิมลา

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรวีรศักดิ

์

 พาราษี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรสุทิวัส  ทิวแพร

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรภูริพัฒน์  ศรีพันธบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรสมปราชน์  ปองไว้

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรอาวุธ  พิมไธสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรวสันต์  แสงใบ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรชาติชัย  เจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรอัษฎา  ผาด่านแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรสหรัฐ  เกียนแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๑๒
สามเณรพสิษฐ์  ทิงเทพ

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรไชยวัช  ศรีบุตรดา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรรพีภัทร  ขาวศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรทนะกรณ์  อาจฉกรรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรวีระพงษ์  เดชโม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรวีระพล  เดชโม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรชวกร  ทิงเทพ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรสรายุทธ  ศรีทองหลาง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรอนุชิต  ทาเภา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรสุกริช  สุรหิต

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรทินกร  มูลจุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรวสันต์  ทิพย์รักษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรดุสิต  จันทร์ดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรสุรเดช  ล้อมฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรอโณทัย  รุ่งโชติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๒๗
สามเณรพีรพล  พิทักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๒๘
สามเณรภูวริน  ปรีเรียม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรวรรลภย์  กัณหาเขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 หนองแวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรโชคภูมิ  ศรีชัยภูมิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๓๑
สามเณรศักดิดาวุฒิ

์

 สมิงรำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรณภัทร  เหลียมสิงขร

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๓๓
สามเณรจักรกฤตย์  คำจวงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรศุภกร  เอาะน้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรกฤษณัย  โนนทะรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรพชรภัทร  ตรุษลักษณ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

 หนองแวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระพรศักดิ

์

สีลเตโช รักษาพล
๗/๘/๒๕๒๖ ๑๐/๗/๒๕๕๔

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระอ่อนศรี ฉนฺทโก มาตระออ

๒๘/๔/๒๕๐๗ ๑๕/๒/๒๕๕๘

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระศดายุ อายุวฒฺโก แก้วบุญดี

๑๓/๑๒/๒๕๒๕
๑๕/๒/๒๕๕๘

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระวิษณุ อนุตฺตโร สีหะเดช

๑๓/๕/๒๕๓๓ ๒๔/๑/๒๕๕๙

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระพวงพันธ์ เตชธโร ศรีหากุล

๒๒/๑๐/๒๕๑๕
๑๕/๒/๒๕๕๙

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระภิรมย์ภักดี ธมฺมธีโร สิงห์สนัน

๑๗/๓/๒๕๑๖
๘/๖/๒๕๕๙

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระรัชพล อภิปฺุโ ลีคะ

๕/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระศุภมิตร สุจิตโต วัฒโน

๓/๓/๒๕๑๕ ๘/๗/๒๕๕๙
ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๔๕
สามเณรพูลิน  ตัน

๑/๑/๒๕๔๑
 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๔๖
สามเณรพีระยุทธ  จุปะมะตัง

๒๗/๓/๒๕๔๕

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรศาสตราวุฒิ  ดวงอุดมศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรจิรครินทร์  พานทอง

๖/๓/๒๕๔๖
 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๔๙
สามเณรธีรภัทร  ศรีสวยหุต

๑/๔/๒๕๔๖
 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรวรพล  อัตฤทธิ

์

๑๖/๔/๒๕๔๖

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๕๑
สามเณรนพรัตน์  แคนชัยภูมิ

๑๕/๖/๒๕๔๖

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๕๒
สามเณรอัษฎา  ศรีษาพุทธ

๑๖/๖/๒๕๔๖

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๕๓
สามเณรณัฐดนัย  บุญใหญ่

๒๑/๗/๒๕๔๖

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๕๔
สามเณรพุฒิเมธ  นอกตะแบก

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๕๕
สามเณรชัชวาล  พิทักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรขจรภพ  ฐานะ

๑๙/๑/๒๕๔๗

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๕๗
สามเณรวชิรวิทย์  ศรีเฮียงโคตร

๑๒/๕/๒๕๔๗

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๕๘
สามเณรชูเกียรติ  ไวยโภชน์

๑๖/๕/๒๕๔๓

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระโชคชัย สีลเตโช พลธนวัฒน์

๒๗/๐๖/๒๕๑๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระคณิต สุจิตฺโต อ้วนวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๓ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระอนุพงศ์ สุธมฺโม อิมนาง

้

๐๒/๐๗/๒๔๙๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระธนรัตน์ ธมฺมสโร แสวง

๑๓/๐๗/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต บรรจงศรี

๒๘/๐๖/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระจิตกร กตปฺุโ บุญสร้าง

๒๙/๐๘/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

นาถวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระวีระศักดิ

์

มหาวีโร ชินานา

๐๑/๐๖/๒๕๒๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระสุทธิศักดิ

์

สุทฺธิาโณ ไชยนาม

๑๘/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๖๗
สามเณรณัฐพล  พินิจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๖๘
สามเณรพิพัฒน์  สุขทัว

่

๑๙/๐๙/๒๕๓๙

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรภาณุพงษ์  ศรีน้อยขาว

๐๖/๐๕/๒๕๔๐

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรวรพล  นาวารีย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๗๑
สามเณรกิติพงศ์  ศรีรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๗๒
สามเณรนัฐพนธ์  ศิริวรรณา

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๗๓
สามเณรวิทยา  ขำแข

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๗๔
สามเณรวิสา  ทองดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระมูลนิธิ านธมฺโม คู่แก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๑๔ ๑๒/๐๑/๒๕๕๓ บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระอุไร สุทธิาโณ ศรีสม

๒๓/๐๙/๒๕๒๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๖
บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระสายชล ฌาณธโร พ่วงกัน

๒๗/๐๖/๒๕๑๒ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖ บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระเข็มชัย ชยธมฺโม อนุศรี

๒๑/๐๓/๒๔๙๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘ บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระศักดิชัย

์

โชติาโณ อนุสุริยา

๐๔/๐๙/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘ บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระฤทธิชัย สิริจนฺโท จำปางาม

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙
บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระศราวุฒิ วชิราโณ คำภา

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙ บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระสรพงษ์ สิรินฺธโร มหามูลตรี

๐๘/๐๔/๒๕๒๐ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙
บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรพงศธร  สำนักบ้านโคก

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรเชษฐา  สืบสำราญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรอนุศิษฏ์  เอกตาแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระวรกร ปฺาวุฑฺโฒ อรุณทิตยากุล

๑๒/๑๐/๒๕๓๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๓

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระพศวัสตร์ ปยสีโล วิวัฒน์ประภากร

๙/๒/๒๕๒๗ ๙/๗/๒๕๕๔
วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระทินพันธุ์ สุทฺธิาโณ จันทวานิช

๒๙/๔/๒๕๒๐ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๘๙
พระนิติ เตชธมฺโม มีดี

๑๐/๕/๒๕๓๕ ๒๒/๓/๒๕๕๗

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระวรชัย ภูริาโณ กิจสิริวิศาล

๒๕/๘/๒๕๒๐ ๑๕/๖/๒๕๕๗

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๙๑
พระจิณห์ไตร จิตฺตสํวโร ลิมแพรเจริญกุล

้

๒๐/๙/๒๕๒๖ ๑๕/๖/๒๕๕๗

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๙๒
พระอมรศักดิ

์

วรสทฺโธ เพชรดี

๒๑/๑/๒๕๒๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๙๓
พระกิจพิเชฐ สนฺตมโน ยอดสุวรรณ์

๑๓/๗/๒๕๓๓
๘/๒/๒๕๕๘

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๙๔
พระอำพล ปฺาวโร ภูษานู

๑๔/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๕๙

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๙๕
พระชยุตม์ อนุตฺตโร สิงหวรรณุรัตน์

๒๓/๘/๒๔๙๖
๕/๖/๒๕๕๙

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระนรินทร์ วรทินฺโน สิงห์กล่อม

๗/๙/๒๕๐๓ ๕/๖/๒๕๕๙
วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระศรัณยู ภูริจิตฺโต ศศิธร

๒๗/๑๑/๒๕๒๓

๕/๖/๒๕๕๙
วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระธีรนิติ วุฑฺฒิโก มาดี

๑/๑๐/๒๕๒๙
๕/๖/๒๕๕๙

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระตฤณ านทินฺโน วัชรโภคานนท์

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

๕/๖/๒๕๕๙
วิจารณ์สว่างโศก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระฤาชา คมฺภีรปฺโ คำภีระสม

๒๖/๑๑/๒๕๒๕
๑๓/๖/๒๕๕๙

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระนรากร จนฺทโสภโณ จันทร์ทอง

๙/๕/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระฐาปนพงษ์ วิมโล เหมะธุลิน

๒๑/๙/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๙

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระเอกลักษณ์ สุภทฺโท ศุภลักษณ์สกุล

๔/๑๐/๒๕๒๖ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระเทพประทาน ิตธมฺโฒ ฉวีจันทร์

๒๔/๙/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรอนุวัฒน์  จันทร์แดง

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรอานนท์  สุดสูงเนิน

๓๐/๗/๒๕๔๕

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรทักษิณ  เขือนจันทึก

่

๑๔/๑/๒๕๔๕

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรวิรยะ  สิงข์ดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรวุฒิชัย  จักรนารายณ์

๖/๑๒/๒๕๔๕

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรธวัชชัย  บุตรทอง

๒๐/๓/๒๕๔๕

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๑๑
สามเณรศรายุทร  พาบุทร

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๑๒
สามเณรนรินทร์ธร  ลาล้า

๑๐/๒/๒๕๔๖

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๑๓
สามเณรณัฐวุฒิ  หมืนชนะ

่

๑๓/๓/๒๕๔๖

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๑๔
สามเณรนำพล  อัคฮาด

๗/๑๐/๒๕๔๖

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๑๕
สามเณรนนท์  จันทร์ด่อนเดือน

๓/๓/๒๕๔๗
 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระรัตน์ ปฺาธโร ศรีษะเลือน

่

๐๘/๑๑/๒๔๙๙ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระธนา ตปสีโล เกรยรัมย์

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระฉกาจ อภิชฺชโว แก้วบุญเรือง

๑๔/๐๗/๒๕๑๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระสินไชย ปฺาสาโร ทาผิว

๐๕/๐๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระพีระเดช วีรธมฺโม ภูแอบหิน

๑๓/๐๔/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระสุรชัย สุรชโย คำประพัฒน์

๐๗/๐๒/๒๕๑๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระทรงยศ ยสธโร เริงภูเขียว

๐๘/๐๒/๒๕๒๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระอำนาจ สุทฺธสทฺโธ พุทธรรมา

๐๙/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระอุเทน สนฺตจิตฺโต พันภักดี

๐๔/๐๗/๒๕๒๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระธีรวัฒน์ สุวฑฺฒโน นันทา

๓๑/๑๐/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระวาสนา อตฺถกาโร อาดตะดี

๑๘/๑๑/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระกอบเกียรติ กิตฺตาโณ เครือชัยแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระณัฐพงษ์ ธีรวํโส ผาสีดา

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระพระวินัย ขนฺติธมฺโม สุขสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๐๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระรัฐรุจน์ รวฑฺฒโณ แสงกล้า

๒๘/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๓๑
พระคมสันต์ สนฺตเมธี แตนหนองฮี

๒๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๓๒
สามเณรสายฟา  ด้วงจัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๓๙

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๓๓
สามเณรธนโชติ  วาทโยธา

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๓๔
สามเณรตะวัน  จันจรูญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

 ตาลเรียง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๔๑

้



ศ.๔
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๒๓๕
สามเณรวรโชติ  แก้วกุดเลาะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๓๖
สามเณรศิริศักดิ

์

 ปรีวาสนา

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๓๗
สามเณรสุทัศน์  สุวรรณไตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๓๘
สามเณรนันทวัฒน์  แพนไทยสงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๓๙
สามเณรอาลัน  สีหาบุตร

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรทักษิณ  อินทรชิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรนฤเบศน์  คำพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๔๒
สามเณรศิริชัย  โพธิปสสา

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๔๓
สามเณรธีรวัฒน์  รักษา

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรกฤษฎา  ชาภักดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๔๕
สามเณรนัฐวุฒิ  ปาเขือ

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๔๖
สามเณรดลวิวัฒน์  กาฬเกษ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรเอกพจน์  หาญเสมอ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๔๘
สามเณรกฤษนัย  เเตนหนองฮี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๔๙
สามเณรเมธีรา  หลักกอ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรวงศธร  เพลิดพราว

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๕๑
สามเณรณธพงษ์  แก้วไธสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรณัฐพล  โคกสี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๕๓
สามเณรธนพัฒน์  คำมูล

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๕๔
สามเณรปภาวิชญ์  วิลากรม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 สุริสาร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๕๖
สามเณรพิษณุ  สิทธิมณี

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรภูวนาถ  พรมจร

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรสมศักดิ

์

 มหาพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๕๙
สามเณรอนุรักษ์  อุตตะกะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรมนตรี  ผาพรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรธณโชติ  แสนดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรพีระพงษ์  วงศ์วิเศษ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรอนุสรณ์  ฤทธุ์วรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรอภินันท์  โยงรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระวรวุฒิ เตชธมฺโม เฮียงเหีย

่

๑๒/๐๑/๒๕๒๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙ ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระสาย จนฺทูปโม ประทีปทรงชัย

๑๖/๑๑/๒๔๙๔
๓๐/๐๗/๒๕๕๙ ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๖๗
สามเณรศรเทพ  วาลุน

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรฉัตรชัย  เจียมรัมย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 คะสีทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรภัทรพงษ์  นรภาร

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๗๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 ตาทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๗๒
สามเณรไตรภพ  สุขสงวน

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๗๓
สามเณรณัฐพล  เพ็ญจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๗๔
สามเณรอธินาถ  แสงษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๗๕
สามเณรอนุสรณ์  นามคุณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๗๖
สามเณรอรรถชัย  ภูดีแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๗๗
สามเณรพงษ์สกร  วันทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๗๘
สามเณรสงวนศักดิ

์

 แย้มศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๗๙
สามเณรทักษิณาวัฒ  เสมอไวย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรวัชรพล  ร้อยพิลา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๘๑
สามเณรเจษฎาพันธ์  ไผ่ตาแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๘๒
สามเณรณัฐพงศ์  ใสไหม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระฐิติวัจน์ จนฺทวํโส

พรหมสาขาณสกลนคร ๒๖/๐๑/๒๕๓๑ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระชิตณรงค์ ทีปธมฺโม ฮ้อยเคน

๑๗/๐๑/๒๕๒๗ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระวิษณุพงษ์ ปฺาธโร พลมิตร

๒๙/๐๗/๒๕๒๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๘๖
สามเณรพีรวิทย์  สายวัน

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๘๗
สามเณรปรีชา  สายคำจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรธรรมรัตน์  รักพงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๘๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ศรีสุมาตย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรภูมิทร์  โคหนองบัว

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๙๑
สามเณรธวิวัฒน์  จามิกรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๙๒
สามเณรอดุลวิทย์  เสนผาบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๙๓
สามเณรธวัชชัย  สาลี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๙๔
สามเณรถิรวัฒน์  กันภัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๙๕
สามเณรสุพศิน  หลวงอี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระวิชิต มหาปฺโ แผ่นผา

๒๙/๑๒/๒๕๒๖
๑๗/๕/๒๕๕๖

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระเฉลียว

่

เขมจาโร สาระ
๑/๘/๒๕๐๓

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระประกาศิต ยโสธโร นามวงศ์

๒๐/๕/๒๕๑๔ ๑/๑๒/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระวิรุช เตชพโล คำขำ

๒๘/๑๐/๒๕๒๓
๙/๑๒/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระสุวิทย์ ทีปธมฺโม มานะสุจริตกุล

๑๕/๙/๒๕๐๕ ๒๑/๕/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระวุฒิชัย สุจิตฺโต บุญใหญ่

๑๕/๑๑/๒๕๒๗
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระอภิลักย์ ธมฺมธีโป ขวัญแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระขูลู ธมฺมธีโร ชาล่อน

๑๖/๐๕/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระพัฒนา พุทฺธาโณ ทองปาน

๓๑/๕/๒๕๒๒ ๕/๑๒/๒๕๕๘

วิจารณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระวุฒิชัย ติขิโณ จันทร์เปง

๒๙/๑๐/๒๕๓๗
๑๔/๓/๒๕๕๙

วิจารณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระพลรัตน์ ปฺาวชิโร สิงห์เหิน

๒๙/๓/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

วิจารณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระบุรี อภิวฑฺฒโน ลิโป

๑๕/๑๑/๒๕๒๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระปรีชา อธิจิตฺโต ดาวสาวะ

๐๖/๐๖/๒๕๐๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระบุญล้อม คุณยุตโต จงใจจาคะ

๐๗/๐๕/๒๔๘๖ ๐๔/๑๐/๒๕๕๘

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระอภิวัฒน์ จารุธมฺโม มูลวัน

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระแสงเพชร ปภาโส เวียงวิเศษ

๒๒/๐๗/๒๕๑๔ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระลาภ โชติธมฺโม วัดถัง

๒๐/๐๒/๒๔๙๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระสมบูรณ์ จนฺทโต จะริเย

๐๔/๑๒/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระศุภชัย อินฺทวณฺโณ กำบุญมา

๓๐/๐๕/๒๕๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระสมปอง อคฺคปฺโ จันทร์ทรา

๒๘/๐๓/๒๕๒๙ ๐๓/๐๙/๒๕๕๙

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระศาสตราวุธ ธมฺมธีโร คะสุดใจ

๑๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๙/๒๕๕๙

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระปริญญา านวโร เพ็งจาง

๐๙/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระคณิต ธมฺมจาโร คลังคำภา

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระไพฑูร อายุวฑฺฒโน โคตรโยธา

๑๘/๐๔/๒๕๐๔ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๒๐
สามเณรจักรพันธ์  นิยมวงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๒๑
สามเณรเทวัญ  อนุพิมพ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๒๒
สามเณรภาคิน  หมืนบุญมี

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๒๓
สามเณรวีระชาติ  รักษาพล

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๒๔
สามเณรเจษฎา  เชือพิน

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๒๕
สามเณรวสันต์  ภุมรินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๒๖
สามเณรเอกราช  ตนพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๒๗
สามเณรสุภษิต  สอนสวาท

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๒๘
สามเณรนิยม  อัมลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๒๙
สามเณรเกรียงไกร  บุตรโยธี

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๓๐
สามเณรธนาวุธ  พิกุลทอง

๒๗/๕/๒๕๔๖

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระสิทธิกานต์ สุเมโธ โพธิแสงเรือง

์

๑๐/๑๒/๒๕๓๗
๑๒/๓/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระทินกร ถาวโร มลาชู

๑๐/๒/๒๕๓๙
๑/๕/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระวรวัฒน์ วรธมฺโม อิมสำอางค์

่

๓/๙/๒๕๑๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระทวีวุฒิ ทีปธมฺโม หล้าดาห์

๓๐/๑๐/๒๕๓๐
๑๙/๖/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระนรา นรธมฺโม คุ้มโพธิน้อย

์

๓๐/๑๑/๒๕๒๑
๑๘/๗/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๓๖
สามเณรชาติชัย  เจริญ

๑๗/๓/๒๕๔๖

 โพธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๓๗
สามเณรวุฒิชัย  มานา

๑๒/๒/๒๕๔๖

 โพธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๓๘
สามเณรวรพล  ธรรมนุ

๕/๗/๒๕๔๒
 โพธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระวรวุฒิ ธมฺมปาโล เครือมา

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มรรคสำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระพิชัย ธมฺมเตโช ธนาอัศวพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๔๑
สามเณรพีรยุทธ  บานชา

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๔๒
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 แพงสาย

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๔๓
สามเณรจีรยุทธ  พัวประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๔๔
สามเณรอัครพนธ์  ทองดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๔๕
สามเณรธีระพงษ์  บุตรจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๔๖
สามเณรจิตประเสริจ  เบ้าตุ้ย

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๔๗
สามเณรภีรนัย  เพรียรงาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๔๘
สามเณรนิธาน  อัตขันต์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๔๙
สามเณรพัฒนา  หวังสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๕๐
สามเณรกฤษณะ  ทิพศร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๕๑
สามเณรอภิศักดิ

์

 บุญประถม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๕๒
สามเณรปณณธร  สมตา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๕๓
สามเณรชินวัตร  พิสัยสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๕๔
สามเณรเดชาวัต  พูลทรัพย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๕๕
สามเณรอดิศร  แก้วใส

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๕๖
สามเณรจักรี  เชือวังคำ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๕๗
สามเณรสิงห์หาร  สุโภชน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๕๘
สามเณรธีรภัทร  แก้วโยธา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๕๙
สามเณรสุริยา  เปนนวล

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๖๐
สามเณรณัฐวุฒิ  แซ่โก

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๖๑
สามเณรนัทธพงศ์  พลเมืองดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๖๒
สามเณรปานวัชร  ดีวงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๖๓
สามเณรปยะ  คุณุรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๖๔
สามเณรธนาธิป  ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๖๕
สามเณรธีรเจต  ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๖๖
สามเณรภาคภูมิ  แพนน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๖๗
สามเณรนุพน  ยืนทน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๖๘
สามเณรอนาวิน  อุประ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๖๙
สามเณรปยวัฒน์  กาพย์กลอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรพงษ์ภูษิต  สองนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๗๑
สามเณรกันต์ดนัย  ผลบูรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๗๒
สามเณรธนพนธ์  บุตรแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๗๓
สามเณรปรมินทร์  เทียงตรง

่

๕/๗/๒๕๔๔
 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๗๔
สามเณรธนพล  ดงขันตะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๓๗๕
สามเณรธนาดล  พรมดงศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๗๖
สามเณรวรวิทย์  แสนสงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๗๗
สามเณรนิยม  หยวกดา

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๗๘
สามเณรณัลทวัฒน์  พรมจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๗๙
สามเณรวุฒิชัย  ธรรมงาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรสันติสุข  เกิดนอก

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๘๑
สามเณรศราวุฒ  พลขาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๘๒
สามเณรชาญวิทย์  บุดดา

๑๒/๗/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๘๓
สามเณรชินกร  แสงรุ่ง

๒๙/๘/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๘๔
สามเณรพีรพล  ชอบค้า

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๘๕
สามเณรณัฐพล  สีหามาตย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๘๖
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 นามวงษา

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๘๗
สามเณรศดิศคุณ  บุญศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๘๘
สามเณรธีรภัทร  ริมงาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๘๙
สามเณรพีรพล  ภาษี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรจิตริน  บุดดาวาป

๕/๕/๒๕๔๕
 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๙๑
สามเณรบุญชัย  หามาลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๙๒
สามเณรเสกสรร  จันทร์ดาแพง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๙๓
สามเณรนพพล  กุลวงศ์

๒/๙/๒๕๔๕
 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๙๔
สามเณรคณิน  หยวกดา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๙๕
สามเณรสินชัย  สีหา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๙๖
สามเณรอรรถพงษ์  มณีวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรวีรภัทร  ประดับศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๙๘
สามเณรศรัณย์  ตาลกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๓๙๙
สามเณรสุทธิพงษ์  กบิลพัสดุ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๐๐
สามเณรจักรกฤษณ์  ถนนใหญ่

๓๐/๒/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรชัยณรงค์  วันยาว

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรเต่าทอง  นันจันที

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๐๓
สามเณรจักรกฤษ  พลรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรฐิติวัตร  หมอนสีเขียว

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรทีปกร  จันทรัตน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๐๖
สามเณรนฤพันธ์  ศรีรัตนพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรชนกชนม์  รินทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรเมธี  ดีรักษา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรปญญา  แก้วดอนรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๔๑๐
สามเณรสุที  ชานอก

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๑๑
สามเณรอภินันท์  คำขันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๑๒
สามเณรพงศ์พล  มุ่งวิชา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๑๓
สามเณรคมเพชร  สุขแล้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๑๔
สามเณรณัฐวุฒิ  เพชรกอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๑๕
สามเณรนัฐวุฒิ  ลิมี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๑๖
สามเณรจิรพงศ์  กองสมบัติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๑๗
สามเณรจิรพงศ์  เพรงมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๑๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ภักดีพันดอน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๑๙
สามเณรวรานนท์  ปญจพันดร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๒๐
สามเณรผลพนา  นาอุดม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๒๑
สามเณรทนงศักดิ

์

 สมสีลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๒๒
สามเณรมินทร์ดา  ศรีอัดชา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๒๓
สามเณรสุเมธ  สุราวรรณ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๒๔
สามเณรนครินทร์  ปตตานี

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๒๕
สามเณรณัฐชัย  โจภูเขียว

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๒๖
สามเณรกิตติ  คำลีมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๒๗
สามเณรนาวิน  กัมหาวงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๒๘
สามเณรปณิธาน  นาคอก

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๒๙
สามเณรประสิทธิ

์

 กันดิษฐ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรกิตติพงษ์  บุพผาโล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๓๑
สามเณรฐีรวัฎ  หอธรรมกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระนันทพล จิรธมฺโม จันทลือชา

๐๑/๐๕/๒๕๒๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๓๓
พระเอกพิชิต อธิปฺโ บัวเทิง

๓๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๓๔
พระณัฐพล กิตฺติาโณ นาคประเวศ

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๓๕
สามเณรอนุวัฒน์  คำหงษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรโฆษิต  ถาวรสาลี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๓๗
สามเณรมินธาดา  พันธ์เทศ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๓๘
สามเณรณัฐพล  สีหามาตย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๓๙
สามเณรสุชิน  ศรีศักดินอก

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรวศิน  พละลี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๔๑
สามเณรสุเทพ  ทักษี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระพิมพา ธมฺมกํวโร วอนมา

๒๒/๔/๒๕๓๕
๘/๔/๒๕๕๙

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระปริญญา ธมฺมวโร โนนทิง

๑๑/๒/๒๕๓๘
๙/๔/๒๕๕๙

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระอุดสา อชิโต แพงพะจันทร์

๓/๒/๒๕๓๙ ๒๔/๔/๒๕๕๙

บ้านหนองตูม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระอนุทัย โสภโณ นามบุญลือ

๓/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๖/๒๕๕๙

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระสุริยะ ธีรปฺโ อินเทพ

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๖/๒๕๕๙

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระประวิทย์ ปฺาวโร พิมพ์ชัยยงค์

๒๖/๑/๒๕๒๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

วฑฺฒโน ชะชิกุล
๓/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระบูรพา อรุโณ เคนบุ

๐๘/๐๖/๒๕๒๓ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

ศิริธรรมมิกาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระอัตพล พลาโณ อุทาหรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๒๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ศิริธรรมมิกาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๕๑
สามเณรณรรฐพล  ประเสริฐแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๓๖

 ศิริธรรมมิกาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๕๒
สามเณรปติวัฒน์  แสนเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

 ศิริธรรมมิกาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๕๓
พระจัตุพล เขมปฺโ วังมนต์

๑๕/๑๐/๒๕๓๓
๑๖/๗/๒๕๕๗

จอมแจ้ง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระกวี ธมฺมกาโม โพธิรุด

๑๐/๙/๒๕๑๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

จอมแจ้ง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระสมโภช ธมฺมิโก ศรีตะโจม

๑๗/๖/๒๕๒๑
๕/๕/๒๕๕๘

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระพงษ์ศิริ มหาวีโร โคตรศรีวงษ์

๑/๔/๒๕๓๖
๓๑/๑๐/๒๕๕๘

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๕๗
พระโชคชัย วชิราโณ มูลคำ

๗/๑๐/๒๕๒๔
๙/๑/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระพีรพงษ์ วิสุทฺโธ เดชยัน

๒๗/๑๑/๒๕๓๕
๒๖/๓/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระอุทิศ ชุติปฺโ ต้นกันยา

๘/๑๑/๒๕๑๗
๗/๔/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระจรัญ ขนฺติโก ผลไทสงค์

๑๒/๑๐/๒๕๓๕

๗/๔/๒๕๕๙
นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระไกรเพรช สุทฺธมโน ปอมมาตา

๖/๙/๒๕๑๗ ๙/๔/๒๕๕๙
นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระจินดา วรสทฺโธ นาไชย์

๑๐/๑๑/๒๕๑๙

๙/๔/๒๕๕๙
นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๖๓
พระบุญชิด ปภสฺสโร อินเปง

๓/๗/๒๕๒๙ ๙/๔/๒๕๕๙
นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระธีรชัย จนฺทธมฺโม สุมาตรา

๑/๓/๒๕๒๖ ๑๕/๔/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระเมืองชัย กมฺมสุทฺโธ เกศา

๑๑/๑๒/๒๕๓๔
๑๑/๕/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระสุริเยนทร์ าณวีโร อ่อนสาคร

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๘/๕/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระศักดิดา

์

มหิทฺธิโก พินิจมนตรี

๒๓/๒/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระสิทธิชัย ธีรวโร คำสำโรง

๑๖/๑/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระสุทธิพจน์ สุวโจ วงค์ดวงตา

๓/๒/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระวิเชียร านวุฑฺโฒ วงษาศิลปชัย

๓/๑/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระงาม จกฺกวโร อินฺทิรส

๑๙/๗/๒๕๐๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๗๒
สามเณรณัฐวุฒิ  ช่างหล่อ

๑๐/๖/๒๕๔๖

 นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระสำรอง ถาวโร ทวีชัย

๔/๕/๒๔๘๗ ๗/๗/๒๕๕๒
นาเลาะ  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระสภชัย กิติสาโร พานผา

๑๖/๑/๒๕๒๙ ๑๕/๔/๒๕๕๘

นาเลาะ  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระเกรียงไกร สุชาโต สะตะ

๑๖/๒/๒๕๓๔ ๑๑/๔/๒๕๕๙

นาเลาะ  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๗๖
พระภาณุพงษ์ ปภสฺสโร ติวสร้อย

๒๒/๘/๒๕๓๒ ๑๕/๔/๒๕๕๙

นาเลาะ  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระเดชณรงค์ ิตลาโภ บุญตา

๑๐/๑๐/๒๕๓๕
๒๘/๕/๒๕๕๙

นาเลาะ  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระสมจิตร ปฺาสิริ ทองสงคราม

๒๐/๗/๒๕๐๐ ๒๙/๘/๒๕๕๙

นาเลาะ  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระนิคม ทนฺนวโร แก้วนิล

๑๐/๖/๒๕๑๕ ๑๕/๕/๒๕๕๔

ปาประชาบำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔ / ๔๑

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระสลัด จนฺทสุทโท บุญมีรักษ์

๒๔/๘/๒๕๐๖ ๒๙/๖/๒๕๕๗

ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระสมยศ านวีโร สวนเส

๑๙/๔/๒๕๓๒ ๑๗/๓/๒๕๕๙

ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๘๒
พระจันทร จนฺทสโร ปุยทอง

๖/๕/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๘๓
พระณัฐวุฒิ ธีรงฺกโร สีลาน

๑๕/๖/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๘๔
พระสุทิน สุทินโณ ศรีราชา

๑๓/๒/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๕๙

ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระไพรวรรณ วนรโต เค้าโคตร

๑๓/๑๐/๒๕๓๒
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๘๖
สามเณรเกรียงไกร  โสภาอินทร์

๕/๕/๒๕๔๕
 ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๘๗
สามเณรณัฐวุฒิ  ทองจรูญ

๑๕/๑/๒๕๔๖

 ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๘๘
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สิงห์ขาม

๑๐/๒/๒๕๔๖

 ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๘๙
สามเณรชัยมงคล  ราชสีห์

๕/๕/๒๕๔๖
 ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรระพีวิทย์  การะดี

๒๕/๙/๒๕๔๖

 ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๙๑
สามเณรพีระพล  สังกะสี

๒๕/๙/๒๕๔๖

 ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๙๒
สามเณรวีระพันธ์  มุงคุณคำซาว

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระสิทธิศักดิ

์

รตนวณฺโณ อามาตย์ทัศน์

๑๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

สว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระปรีชา คุณาธโร สมสอาด

๑๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระอธิเบศ อินฺทาโณ เสริมเหลา

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระวราพล คนฺธวโร แสนโคก

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระศักดา ปยุตฺโต วันสืบ

๒๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๙๘
พระสิทธิพงษ์ ทีปงฺกโร เจ็กมา

๑๒/๐๕/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระวรายุ เตชปฺโ ทรงหอม

๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระวิษณุ จนฺทปฺโ ทรงหอม

๒๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๐๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 อุ่นหนองกุง

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

 สว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระอุบล ิตาโณ พูลเกษม

๒๖/๐๑/๒๕๒๙ ๒๙/๐๔/๒๕๕๘

นาง้อง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระธวัช อนุตฺตโร รังสันเทียะ

๐๕/๐๑/๒๕๑๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

นาง้อง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระเลิดศิลป กตธมฺโม มุสิกมุญเลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

นาง้อง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระสุริยา จารุธมฺโม พลตรี

๑๘/๑๒/๒๕๒๒
๐๙/๐๕/๒๕๕๘

โนนพลทอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระออน จนฺทสาโร พิณพาทย์

๑๒/๑๒/๒๕๑๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

โนนพลทอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระตติยะ สิริปฺโ เดิมกำรัมย์

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บัวระพา  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระเฉลิมพล วิสุทฺโธ ดูจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๑๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บัวระพา  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระนัฐวุฒิ

์

ปภาโส จันทรมณี

๒๒/๑๐/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บัวระพา  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระอานันท์ ติสาโร ขันอาษา

๒๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บัวระพา  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๑๑
พระวิทูรย์ ปภสฺสโร จันทร์สมบัติ

๒๗/๐๕/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บัวระพา  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระอ๊อด จนฺทสโร ศรีพล

๑๐/๐๔/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บัวระพา  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระสุบรรณ เตชปฺุโ กดนอก

๐๗/๐๕/๒๕๐๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระรุ่งสวรรค์ สฺตจิตฺโต ญาณเสถียร

๒๑/๑๒/๒๕๒๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ศิริพนปุญญาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระพัชรพล เตชธมฺโม จันทร์สุทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระวีระยุทธ าณทีโป เสนกระจาย

๑๐/๐๕/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระธวัชชัย ปภากโร ปาสานัย

๒๐/๙/๒๕๓๓
๒/๔/๒๕๕๙

กองศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๑๘
สามเณรประวิทย์  ผันผ่อน

๑๔/๘/๒๕๓๙

 กองศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระลอย อนุตตฺโล อิมอารมณ์

่

๓๑/๑๑/๒๔๙๘

๒/๑/๒๕๕๘
ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระทลงล้วน สุชาโต ถาวงษ์กลาง

๒/๘/๒๔๙๔ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระชูเกียรติ จรณธมฺโม สุขก้อง

๑/๓/๒๕๓๗ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๒๒
สามเณรอดิษร  หมืนหาวงษ์

่

๒๗/๓/๒๕๔๔

 ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระไพรศาล ปภสฺสโร อุ่นเสือ

๑๒/๗/๒๕๒๒ ๓/๑๒/๒๕๕๓

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระนันทะชัย ธิตปฺโ ไพรศรี

๒๖/๑/๒๕๓๗ ๑๖/๔/๒๕๕๘

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระจำรวม จนฺทโชโต นาเหล็ก

๑๙/๑๑/๒๕๐๐
๓/๑๒/๒๕๕๘

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๒๖
พระอำนวย อพินนฺโท ปสสะมาลา

๒/๖/๒๕๐๗
๑๘/๖/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระวิเศษ ธมฺมทีโป คำชา

๒๔/๕/๒๕๑๐
๓/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๒๘
พระวรรณพงษ์ วราสโร กวมชัยภูมิ

๑๓/๕/๒๕๓๗ ๑๔/๘/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๒๙
พระสุวิทย์ ิตวํโส เรืองเพชร

๒๐/๙/๒๕๓๐
๑๖/๑๑/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระฉัตรมงคล ขนฺติวโร วงษ์ชัยเพ็ง

๘/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สระทอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๓๑
พระทองสระ วิสารโท แดงสุวรรณ์

๒/๑๒/๒๕๐๒
๓/๗/๒๕๕๙

อัมพาผล  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระบุญสาร สุวณฺโณ สีวะหา

๐๘/๐๕/๒๔๙๑ ๐๖/๐๒/๒๕๕๓

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๓๓
พระจารึก สมาจาโร แก่นสาร

๐๔/๑๒/๒๕๐๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๔

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๓๔
พระประสิทธิ

์

ปฺุสมฺภิโว บุตรพรม

๐๖/๑๑/๒๕๑๒ ๑๗/๑๑/๒๕๕๔

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระสม สุธมฺโม แวงวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๐๑ ๐๖/๐๒/๒๕๕๕

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระอุบล กนฺตธมฺโม เรียงไข

๐๔/๑๒/๒๔๙๔ ๐๑/๐๙/๒๕๕๕

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๓๗
พระกิตฺติคุณ อนาลโร พิลาบุตร

๑๒/๐๗/๒๕๓๐ ๐๙/๐๓/๒๕๕๖

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๓๘
พระอภิศักดิ

์

อภินนฺโท กองแสง

๒๔/๐๖/๒๕๒๗ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๓๙
พระบุญลัภ วรธมฺโม เอกลาภ

๐๒/๑๑/๒๔๘๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระสมใจ โชติวโส สนิทวงศ์

๑๙/๐๑/๒๕๑๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๔๑
พระฉัตย์ชัย วรธมฺโม เกษลา

๐๒/๑๐/๒๕๐๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๔๒
พระอนิรุทธิ

์

ปภากโร วารีศรี

๑๖/๐๖/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๔๓
พระอภิสิทธิ

์

ทินณาโภ เทศแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๔๔
สามเณรทองแดง  เนาว์แก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

 บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๔๕
สามเณรขจิตร  ชาโนน

๐๙/๐๕/๒๕๑๕

 บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๔๖
สามเณรธนพัฒน์  สีทะบาล

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 บึงแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระประดับ อาสโย วรรณดิษ

๘/๕/๒๔๙๘ ๑๔/๖/๒๕๕๐

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๔๘
พระอโนทัย กตปฺโ ประทุมรัตน์

๑๕/๕/๒๕๒๕ ๒๑/๕/๒๕๕๑

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๔๙
พระจิตกร จิตฺตปาลี กองตา

๐๔/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๕

แจ้งสว่างนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระอินทร์ ปุณินฺทสี ศรีสิงห์

๑๗/๑๒/๒๔๙๖

๔/๔/๒๕๕๕
แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๕๑
พระสินธนา ธนสาโร ชมนาวัง

๑๕/๒/๒๕๒๘ ๓/๑๒/๒๕๕๖

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๕๒
พระประวัติ นนฺทจารี พันธุ

๒๓/๐๖/๒๕๒๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๕๓
พระรับ สุจิณฺโณ จันศรี

๒๕/๕/๒๕๑๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๕๔
พระประสิทธิ

์

อติธาสโร ชินหนองทอน

๒๒/๑๐/๒๕๐๐

๑/๑/๒๕๕๙
แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๕๕
พระสุรศักดิ

์

สุรสุกฺโก กองจันทร์ดี
๔/๙/๒๕๓๗ ๘/๔/๒๕๕๙

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๕๖
พระณัฏฐมนตรี ณฏมนฺตี ทบด้าน

๐๖/๐๔/๒๕๒๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๕๗
พระทวีศักดิ

์

จิตฺตนุรกฺขี อครรักษ์

๘/๑๒/๒๕๓๐ ๑๘/๖/๒๕๕๙

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๕๘
พระไพรัตน์ วรภโร พลนิกร

๒๓/๗/๒๕๒๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระยศธร วราโณ วิมลเวียง

๒๑/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระทศพร สุวณฺณสิริ นาคสุวรรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๖๑
พระสุวโรจน์ โรจนกิตฺติ สุมาราช

๕/๒/๒๕๑๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระยุทธภูมิ ภูมิสิริ ครามตะสีลา

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระพรสวรรค์ วณฺณสิริ หมืนหน

่

๑๕/๐๑/๒๕๓๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๖๔
สามเณรศตวรรษ  วงษ์ภักดี

๑๙/๑/๒๕๔๓

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๖๕
สามเณรเมฆิน  เจริญดง

๒๔/๔/๒๕๔๕

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๖๖
สามเณรชยานันท์  ศิลาคม

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๖๗
สามเณรวันชัย  ดวงโสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๖๘
สามเณรชินวัตร  จันหนองขาม

๑๗/๔/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๖๙
สามเณรวสันต์  วงค์พยัคฆ์

๓๐/๕/๒๕๔๔

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๗๐
สามเณรนันทวัฒน์  เปยมพร้อม

๘/๑๑/๒๕๔๕

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๗๑
สามเณรโกมล  ภูมิคอนสาร

๑๗/๑/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๗๒
สามเณรทวัฒชัย  ชินแสน

๒๐/๒/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๗๓
สามเณรอัษฎา  ภูมิภูเขียว

๒๐/๒/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๗๔
สามเณรวรวัส  อินทร์โพธิ

์

๑๙/๓/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๗๕
สามเณรชยกฤต  พลอยเดชาชาญ

๒๒/๓/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๗๖
สามเณรภาคิน  มันพุฒ

่

๒๒/๕/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๗๗
สามเณรทวีศักดิ

์

 สุนทวงศ์

๓๑/๕/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๗๘
สามเณรศรัณยู  เสนาน้อย

๕/๖/๒๕๔๖
 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๗๙
สามเณรชัยณวัฒน์  พรมเวียง

๘/๗/๒๕๔๖
 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๘๐
สามเณรอภิเชษฐ์  เดชครอบ

๒๑/๗/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๘๑
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ดาศรี

๒๙/๗/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๘๒
สามเณรเทวา  จันทมาตร์

๕/๙/๒๕๔๖
 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๘๓
สามเณรณัฐวุฒิ  คงทรัพย์

๑๒/๙/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๘๔
สามเณรนิรุธ  ทีดินดำ

่

๒๔/๙/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๕๘๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ศรีคำม้วน

๒๙/๙/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๘๖
สามเณรพงษ์พัฒน์  พรมมิ

๑/๑๐/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๘๗
สามเณรณัฐวุฒิ  สุนทรไกรศรี

๓๑/๑๑/๒๕๔๖

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระศิลป ปฺาคโม ขุนธิศรีจันทร์

๒๓/๐๕/๒๔๙๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระวิรัตน์ เตชธมฺโม ม่วงภูเขียว

๐๕/๑๐/๒๕๐๑ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระอดุลย์ ปริปุโณ เอ่นนู

๐๓/๑๒/๒๔๙๖ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระประสิทธิ

์

หิตจิตฺโต นาคมี

๐๒/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๙๒
สามเณรตะวัน  พรอนุลี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๙๓
สามเณรธนชิต  แสนพันษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๙๔
สามเณรพลวัต  เลียงศร

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๙๕
สามเณรพรรณเชษฐ์  อิมอุดม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๙๖
สามเณรพุทธิศักดิ

์

 เจริญคูณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๙๗
สามเณรสถาพร  หลาบศิริ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๙๘
สามเณรวชิรพันธ์  ตุลาเนตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๕๙๙
สามเณรกฤษฎา  ปญญาใส

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๐๐
สามเณรศุภกิจ  ไชยชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๐๑
สามเณรเพชรรุ้ง  นรพรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๐๒
สามเณรภาณุ  กิงมิงแฮ

่ ่

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๐๓
สามเณรอนุวัตร  บาลี

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๐๔
สามเณรสุระเกียรติ  แถวทองคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๐๕
สามเณรอภิลักษณ์  พิมพิสาร

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๐๖
สามเณรภีรภัทร  เข็มทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๐๗
สามเณรธัญพิสิษฐ์  พุ่มแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

 บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระสมพงษ์ ธมฺมโชโต สอนจ้อย

๐๖/๐๕/๒๔๙๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระศิริพงษ์ พฺรหฺมจาโร วรรณชัย

๐๖/๐๕/๒๕๐๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระประสาน สุจิตฺโต มีหอม

๐๘/๐๘/๒๔๙๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระพิสิทธิ

์

ปภสฺสโร จำปาสิน

๑๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระรัตนพล อตฺตรกฺโข อรรคพงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระปจจุบัน ปสนฺโน อ่อนสิงห์

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๑๔
สามเณรอรรถพล  ส่งสุข

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๑๕
สามเณรยุทธพิชัย  คงรอน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๑๖
สามเณรครรชิตร  ผาเพศ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๑๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เทียบภักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๑๘
สามเณรพงษพัศ  รัตนนท์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๑๙
สามเณรอภิชัย  ขวานเปย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 บุญบาลประดิษฐ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๖๒๐
สามเณรธีรภัทร  ยอดนครจง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๒๑
สามเณรคามิน  กิงแก้ว

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๒๒
สามเณรสุรเดช  คำสุก

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๒๓
สามเณรสมหวัง  หอมวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๒๔
สามเณรมนูธรรม  เพชรลำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๐

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๒๕
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ศรีชมชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๒๖
พระดนัย านวีโร คำไสย

๒๓/๑๒/๒๕๒๒ ๑๙/๑๑/๒๕๕๗

โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระเสด็จ อาภสฺสโร ขัวอัว

้

๒๐/๐๓/๒๕๒๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระอัคคกิตติ

์

ิตเมโธ ประโรกิจจักร์

๒๑/๑๐/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๒๙
สามเณรอัครชัย  เพ็งวงษา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๓๐
สามเณรสราวุฒิ  ประจักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

 โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๓๑
พระคำบู่ ปภสฺสโร แก้วนาง

๐๖/๐๗/๒๔๙๒ ๑๖/๐๔/๒๕๕๗

สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๓๒
พระเข็มทอง กิตฺติสาโร สวรรค์ลำ

๐๕/๑๒/๒๕๐๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๗

สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๓๓
พระวิทยา วิชฺชชวริ พลอยสมบูรณ์

๑๓/๐๑/๒๔๙๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระชมพู ชวนปฺโ ชินทะนาม

๑๓/๐๑/๒๔๙๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระวัลลภ เขมจิตฺโต อรุณรัตน์

๐๙/๐๕/๒๕๒๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๖

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระพินิตย์ อตฺตทีโป วงษ์หนองแล้ง

๑๐/๐๒/๒๕๑๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๓๗
พระลำดวล ธมฺมปาลี ชัยวิจิตร

๑๓/๐๗/๒๕๑๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๓๘
พระรัตนศรี กิตฺติภสฺโท ผ่องศาลา

๒๔/๐๑/๒๕๒๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๓๙
พระพงษ์สุริยา อรุโณ บุตรแสน

๐๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๔๐
สามเณรจักรพันธ์  ด่านขุทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๔๑
พระอภินันท์ อคฺคธมฺโม วงศ์พรม

๑๗/๐๓/๒๕๒๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

สว่างหนองบัว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๔๒
พระสิงห์ขร ยตินธโร รถหามแห

๐๘/๐๖/๒๕๑๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๘

สว่างหนองบัว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๔๓
พระพิพัฒน์พล อินฺทปฺโ โสดา

๐๖/๐๗/๒๕๒๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๔๔
พระถนอม อาภากโร สังข์กันภัย

๒๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๔๕
พระโทน อภโย คำบุญ

๑๕/๐๒/๒๔๗๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๔๖
พระประดิษฐ์ กิตฺติปาโล นิสา

๐๔/๐๑/๒๕๐๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๔๗
พระนนทชัย รกฺขิตธมฺโม สาทัน

๒๙/๐๖/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๔๘
พระธีรพงค์ ทีปงฺกโร พรมพิมพ์

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๔๙
พระธีรวัฒน์ จิรสุโภ ขึงภูเขียว

๑๕/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระกิจจานุรักษ์ ปฺาวชิโร โพธิทอง

์

๒๕/๐๓/๒๕๑๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๕๑
พระชาญวิทย์ กนฺตวณฺโณ ยุทธยง

๐๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๕๒
พระพยุงศักดิ

์

านวีโร พิมพ์เนา

๑๗/๐๔/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระเทียนชัย อรุโณ แดงนาเพียง

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระอรรถพงษ์ สุจิตฺโต พิทักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โกสุมภาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๖๕๕
สามเณรมีชัย  ผุยคำพิ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 โกสุมภาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระบุญช่วย จารุธมฺโม ไซดา

๐๑/๐๓/๒๔๙๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

ทาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระอุทัย านวีโร สอนสุ้ย

๐๙/๐๔/๒๕๑๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

ทาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระทวีเกียรติ เทวธมฺโม โสมคำ

๑๒/๐๔/๒๕๑๘ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ทาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระอภิชาต อธิปฺโ สิงห์ขวา

๒๘/๑๑/๒๕๑๗
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ทาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระเกียรติศักดิ

์

วิสุทฺโธ หนูระหาญ

๐๓/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๖๑
พระจรุพร จารุธมฺโม ลีเขาสูง

๑๖/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ราษี  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๖๒
สามเณรอภิชาต  แซงราชา

๙/๑/๒๕๔๖
 ราษี  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๖๓
พระโชคชัย ธมฺมิโก คำพิมพ์

๑๒/๖/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีโกศลวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๖๔
สามเณรชูเกียรติ  นาสาธร

๒๒/๑/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๖๕
สามเณรประกาศิต  เลิศปญญา

๓/๖/๒๕๔๖
 สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๖๖
สามเณรปรเมษฐ์  ชัยลา

๑/๑๐/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๖๗
สามเณรกิตติภูมิ  มูลโต

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๖๘
สามเณรจักรพันธ์  ด่านขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๖๙
สามเณรณัฐพงษ์  โมกไธสง

๑๐/๒/๒๕๔๒

 สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๗๐
สามเณรยศกร  ทองวัน

๓/๕/๒๕๔๖
 สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๗๑
สามเณรสุรศักดิ

์

 แสงฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๗๒
สามเณรอภิวัฒน์  สวัสดิศรี

์

๑๙/๘/๒๕๔๔

 สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๗๓
สามเณรอาทิตย์  รุกไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๗๔
พระณรงค์ ธมฺมปาโล แน่นสันเทียะ

๑๗/๔/๒๕๒๕ ๑๖/๒/๒๕๕๙

สามัคคีชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๗๕
พระขรรชัย กตคุโณ บุญเศก

๒๒/๙/๒๕๒๓ ๓๐/๓/๒๕๕๙

สามัคคีชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๗๖
สามเณรอานนท์  เทพเบต

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๗๗
สามเณรอัศรินทร  ดอนเสียว

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๗๘
สามเณรภูมิพัฒน์  สังขวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๗๙
สามเณรทรัพย์เงิน  คำพิกุล

๔/๑/๒๕๔๖
 สามัคคีชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๘๐
สามเณรอุทัย  ไพบูลย์

๑๗/๘/๒๕๔๔

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๘๑
สามเณรจงชนะ  อรศรี

๑๖/๘/๒๕๔๕

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๘๒
สามเณรมงคล  ผานิล

๘/๕/๒๕๔๖
 สามัคคีชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๘๓
สามเณรกิตติพงษ์  สาวิชัย

๒๖/๗/๒๕๔๖

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระสมเกียรติ อมโร ลาดภูเขียว

๐๘/๐๗/๒๕๒๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

อิสาณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระประยวร ปภสฺสโร ปลัดศรีช่วย

๑๖/๐๒/๒๔๘๒ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

อิสาณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๘๖
พระรังศรี อคฺคธมฺโม พลพลอย

๐๓/๐๗/๒๕๓๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

อิสาณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๘๗
พระอนุชิต อนุชิตฺโต ทัพธานี

๒๐/๐๙/๒๕๑๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๘๘
พระรัตนพร นริสฺสโร แข็งฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๘๙
พระธวัชชัย ชยธมโม อรรถโยโค

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระเชิงชาย อาภสฺสโร ชัยศรี

๑๕/๑๒/๒๔๘๙
๒๐/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๖๙๑
พระสุวิทย์ วชิโร แสงนาค

๒๓/๐๑/๒๕๒๕ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๙๒
พระจงจิตร จารุธมฺโม จอมทอง

๐๗/๐๘/๒๔๙๗ ๑๕/๑๐/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๙๓
พระมนตรี โชติธมฺโม เขียวศรี

๑๕/๐๒/๒๕๑๔ ๒๖/๐๑/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๙๔
พระปรีชา ปฺาวโร เวียงคำ

๓๑/๐๓/๒๕๒๖ ๒๖/๐๑/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๙๕
พระเชิดชัย สิริวฑฺฒโน คำมูล

๐๔/๐๗/๒๕๑๘ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๙๖
พระเพลิงแพร กนฺตสีโล ครยก

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๙๗
พระพิเชษฐ์ ผาสุโก พงษ์สนิท

๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๙๘
พระหวาย ถิรธมฺโม ชาปญญา

๒๒/๐๑/๒๕๐๖ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๖๙๙
พระปรีชา วรปฺโ ทองเงา

๒๖/๐๒/๒๕๓๓ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๐๐
พระอนุชัย อภิปฺโ ทองลา

๑๓/๐๕/๒๕๓๓ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระณัฐพล กิตฺติสทฺโท น่วมโต

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระชลทิตย์ โอภาโส อึดฉิม

๑๖/๐๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระประดิษฐ์ มหาปณฺฑิโต ขำตา

๑๘/๐๙/๒๕๒๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระปยะพงษ์ วิจิตฺโต โพธิศรี

์

๑๗/๐๕/๒๕๓๒ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระภูวดล สุวฑฺฒโน มาแดง

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระเชิดชัย ปริสุทฺโธ ภูธร

๑๐/๐๔/๒๕๐๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระพัทธพล ปฺาวชิโร พันเดช

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระวัชรพงษ์ คุณฺสมฺปณฺโน เพียศักดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๐๙
พระเอกพงษ์ อานนฺโท ชูรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๑๐
พระนฤดล ขนฺติธโร หม่องคำหมืน

่

๒๖/๐๕/๒๕๒๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๑๑
พระสุนันท์ ธมฺมธโร พันธุลาวัลย์

๒๙/๑๐/๒๕๐๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๑๒
พระทองคำ เขมิโย กระมูล

๐๘/๐๑/๒๕๐๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๑๓
พระทรงศักดิ

์

กิตฺติสาโร มุงคุณคำชาว

๑๖/๑๑/๒๕๑๖
๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๑๔
พระพาสิทธิ

์

อุตฺตโม ครยก

๒๕/๐๑/๒๕๒๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๑๕
พระอาทิตย์ อริโย มุงคุณคำชาว

๐๗/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๑๖
พระเนติพงษ์ วิสุทธฺโธ ไวน้อย

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๑๗
พระสุนทร โชติโก แก้วใส

๑๐/๐๗/๒๕๑๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๑๘
พระอำนาจ อุตตฺโม ปจฉิมมี

๒๖/๐๖/๒๕๓๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๑๙
พระนิรุติติ

์

ธเนโส แสนมีมนต์

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระวีระพงษ์ โกวิโท เทศศิริ

๐๔/๑๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๒๑
พระศรายุทธ นรินฺโท เอสามี

๒๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๒๒
พระวันชัย สุภทฺโท เอกตาแสง

๒๔/๐๗/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๒๓
พระสัตยา อาสโภ ร้อยสุข

๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๒๔
พระปยะวุฒิ อุตฺตโร แก้วใส

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๗๒๕
พระชัยยา อุทฺทโย อุปถัมถ์

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๒๖
พระกฤษดา วิจิตฺโต พิลายนต์

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๒๗
พระอนุกูล อนุตฺตโร โนนทิง

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๒๘
พระวโรดม ปภาโส จุปะมะตัง

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๒๙
พระกิตติพร สุเมโธ สะตะ

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระสมจิตร านุตฺตโร คูนขุนทด

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระอนุศักดิ

์

จารุธมฺโม เอกตาแสง

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๓๒
พระถนัดชัย ชยธมฺโม มุ่งหมาย

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๓๓
พระไพบูลย์ มหาปฺุโ เล่าง่วนฮวด

๐๔/๐๔/๒๕๐๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๓๔
พระวีระพงษ์ ปภาโส คำลี

๒๔/๑๑/๒๕๒๖
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๓๕
พระพลวัฒน์ สุเมโธ ยุทธสาล

๒๐/๑๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๓๖
พระวิวัฒน์ เขมิโย มาวัน

๒๘/๐๖/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๓๗
พระจักรพงษ์ ขนฺติโก เมฆฉาย

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๓๘
พระสวน กิตฺติปฺโ ใจมัง

๐๕/๐๒/๒๔๗๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๓๙
พระสมพงษ์ สุมงฺคโล บุตรราช

๐๑/๑๒/๒๔๙๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระอุทิศ ชยธมฺโม เริมศรี

่

๐๘/๐๘/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๔๑
พระพุฒ สุจิตฺโต นามโคตร

๐๙/๐๔/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๔๒
พระอำนวย จารุวํโส อุบลเลิศ

๓๐/๐๓/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๔๓
พระแสงแก้ว ผาสุโก โลเกตุ

๑๐/๑๑/๒๕๒๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๔๔
พระองค์อาจ วิสารโท สุเพ็งคำ

๐๕/๐๒/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๔๕
พระหนูกาน กิตฺติปฺโ ประเสริฐไทย

๒๒/๐๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๔๖
พระทศพร สุเมโธ ดีบุตร

๓๐/๐๔/๒๕๓๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๔๗
พระภาณุวัฒน์ วรปฺโ ศิริจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๔๘
พระสมร จนฺทสโร จันทร

๑๙/๐๒/๒๔๙๘ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๔๙
พระนัฐการ วิริโย เพ็งวิชัย

๑๗/๐๘/๒๕๒๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระเทพมนตรี เตชวโร กุดทิง

๒๗/๐๗/๒๕๓๐ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๕๑
พระวิทยา านุตฺตโร จันทะโพธิศรี

์

๒๐/๑๑/๒๕๓๔ ๐๘/๑๑/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๕๒
พระธีรนุ ผาสุโก วงษ์พัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๓๓ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๕๓
สามเณรนิติภัทร  สุริยะสาร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๕๔
สามเณรธีรวัฒน์  ถานะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๕๕
สามเณรสิทธิพงษ์  อุปนันท์

๐๗/๐๑/๒๕๒๗

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๗๕๖
สามเณรชาญชัย  สูงสุด

๒๑/๓/๒๕๔๑

 กู่ประภาชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๕๗
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 เสงียม

่

๑๙/๕/๒๕๔๕

 กู่ประภาชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๕๘
พระจักรกฤษ จนฺทโชโต จันทรโชติ

๑/๘/๒๕๓๗ ๑๒/๔/๒๕๕๘

เจติยภูมิ  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๕๙
สามเณรศรราม  คงน้อย

๑๙/๑/๒๕๔๕

 เจติยภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๗๖๐
พระวีรยุทธ มหาปฺุโ คำแสนเงิน

๑๗/๑๑/๒๕๓๑
๒๓/๔/๒๕๕๘

ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๖๑
พระสุริยา อาทิจฺโจ บัวมาตย์

๔/๒/๒๕๒๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๖๒
พระวิทยา สิริคุตฺโต ไชยสุข

๑๖/๕/๒๕๒๙ ๒๑/๔/๒๕๕๙

ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๖๓
พระพิษณุพงค์ กวิวํโส หงษา

๒๔/๑/๒๕๒๖
๖/๕/๒๕๕๙

ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๖๔
สามเณรธวัชชัย  มีเค้า

๔/๓/๒๕๔๗
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๖๕
สามเณรพีรวิชญ์  ศรีวัฒนพงศ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๖๖
สามเณรนพดล  เสนาดี

๑/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๖๗
สามเณรศราวุฒิ  อุปติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๖๘
สามเณรเฉลิมพล  จันทะวงศ์

๑๔/๓/๒๕๔๒

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๖๙
สามเณรจารุบุตร  น้อยเวียง

๒๕/๓/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๗๐
สามเณรพัสกร  แสนโหน่ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๗๑
สามเณรเดชาพล  นาชัย

๔/๑๑/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๗๒
สามเณรอนุพงษ์  สาทิพย์จันทร์

๑/๕/๒๕๔๘
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๗๓
สามเณรอรรถพร  เตชะผล

๓๑/๓/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๗๔
สามเณรจักรกฤษณ์  พาจันดี

๗/๒/๒๕๔๙
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๗๕
สามเณรโชคทวี  หล่าศรี

๒๔/๒/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๗๖
สามเณรสมพงษ์  เครือตาแก้ว

๔/๓/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๗๗
สามเณรวิทยา  สมระหาร

๒/๔/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๗๘
สามเณรณัฐวัฒน์  พิมพ์โยธา

๒/๖/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๗๙
สามเณรศุภวิชญ์  ศรีมายา

๑๙/๗/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๘๐
สามเณรปรีชา  พลแสน

๑/๘/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๘๑
สามเณรอนุชา  พลแสน

๑/๘/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๘๒
สามเณรณัฐวุฒิ  คำบรรเทา

๑๐/๘/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๘๓
สามเณรรัฐธรรมนูญ  สำราญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๘๔
พระกิตติ กิตฺติโสภโณ ทองก้านเหลือง

๑๓/๑/๒๕๓๑ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ท่านำพอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๘๕
สามเณรดาวเพ็ชร  แสงอาทิตย์

๖/๑๒/๒๕๕๒

 ท่านำพอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๘๖
สามเณรจาตุรงค์  มูลตรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 ท่านำพอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๘๗
สามเณรชนะพงศ์  ชาติชาย

๑๙/๗/๒๕๔๔

 ท่านำพอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๘๘
สามเณรชนวิทย์  ชาติชาย

๑๙/๗/๒๕๔๔

 ท่านำพอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๘๙
พระอรรถพล ภทฺทโก ภิบาล

๔/๑๐/๒๕๓๖
๗/๖/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๙๐
พระสังข์ ปฺาวโร ธรที

๑๘/๑/๒๕๑๒ ๔/๑๒/๒๕๕๘

นวการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๙๑
พระพูนสวัสดิ

์

จิตฺตทนฺโต ศรีสรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๕๙
นวการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๙๒
พระทองใบ ปภาโส สนทอง

๑๐/๔/๒๔๙๓ ๒๖/๒/๒๕๕๙

นาเรียงวนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๙๓
พระวรวุฒิ ตปสีโล เยียนทรง

่

๑๖/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๕๙

โนนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๙๔
พระทองคำ ฉนฺทโก ขุนอินทร์

๑๒/๑/๒๕๑๔
๙/๗/๒๕๕๙

โนนกลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๗๙๕
พระเอกชัย ปสนฺโน ทวีสำราญสุข

๑๔/๙/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

โนนกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๙๖
พระประสิทธ์ ิตสาโร จันทร์โสม

๒๐/๙/๒๔๙๓ ๑๗/๑/๒๕๕๙

โนนสระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๙๗
พระวีระยุทธ สิริปโ เหล่าม่วง

๕/๗/๒๕๓๔ ๓๑/๑/๒๕๕๙

โนนสระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๙๘
พระจักร์ เขมาภิรโต ยศภา

๒๙/๑๐/๒๔๙๔

๒/๗/๒๕๕๙
โนนสระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๐๗๙๙
สามเณรธีรภัทร์  พระวงษ์

๒๔/๑/๒๕๔๔

 โนนสระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๐๐
พระธีระวัฒน์ ธมฺมโชโต ฉอสันเทียะ

๑๐/๑๒/๒๕๓๕
๒๐/๔/๒๕๕๙

บูรพาภิรมยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๐๑
พระฤทธิรงค์ วรปฺโ

อุดมลักษณ์วัฒนา ๒/๘/๒๕๒๑ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ปาเทพนิมิต  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๐๒
พระวรชาติ วชิโร อุ่นเรือน

๒๗/๒/๒๕๓๓ ๑๕/๔/๒๕๕๙

ปาเทพนิมิต  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๐๓
พระไชยา ชาติธมฺโม มณีศรี

๒๑/๙/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

ปาเทพนิมิต  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๐๔
พระฉลอง ปภากโร ชนะชัย

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ปาปยะราช  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๐๕
พระธนบดี ธมฺมวโร วงวอแพง

๑๕/๔/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

ปาปยะราช  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๐๖
พระส่งศักดิ

์

สุจิณฺโณ บุตรนอก

๑๗/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาปยะราช  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๐๗
พระเต็ม าณวโร โมกชัยสงค์

๑/๑/๒๔๘๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปาปยะราช  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๐๘
พระอัษฎายุธ ปรกฺกโม สิทธิเสนา

๒๓/๑๒/๒๕๒๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๐๙
สามเณรอาทิตย์  พินิจมนตรี

๙/๒/๒๕๔๖
 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๑๐
สามเณรพนัส  โพธิเงิน

์

๕/๕/๒๕๔๔
 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๑๑
สามเณรศุภวัฒน์  หงษ์หา

๒๑/๔/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๑๒
สามเณรสมฤทัย  พลข่า

๔/๑๐/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๑๓
สามเณรสรัล  แสงพล

๑๐/๓/๒๕๔๗

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๑๔
สามเณรเด่น  ศรีแก้ว

๑/๗/๒๕๔๖
 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๑๕
สามเณรธนภัทร  แก่นม่วง

๒/๑๒/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๑๖
สามเณรอดิรุจ  ปองเทพ

๑๘/๒/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๑๗
สามเณรธนวิชญ์  ศรีคำภา

๒๓/๘/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๑๘
สามเณรภัทรบูรณ์  แดงจันที

๒๐/๓/๒๕๔๗

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๑๙
พระณรงค์ศักดิ

์

สิริปฺุโ สโรบล
๖/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

พุทธเกษม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๒๐
สามเณรวรวุฒิ  ชาวเหนือ

๒๔/๙/๒๕๔๖

 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๒๑
สามเณรเฉลิมพร  ศิริยา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๒๒
พระสุพล อาภาธโร หลานวงศ์

๙/๓/๒๔๙๖ ๓๐/๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๒๓
พระประเสริฐ ปสนฺนจิตฺโต มีทอง

๑/๕/๒๔๘๕ ๖/๗/๒๕๕๗
โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๒๔
พระสมาน สมาจาโร มาตย์สีหา

๑๑/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๒๕
พระพินิจ วิชฺชาธโร แสนบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๒๖
สามเณรภูริภัต  พรมวัน

๑๐/๘/๒๕๔๖

 โพนทอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๒๗
สามเณรอนิรุทธิ

์

 บุญภักดี

๑๓/๒/๒๕๔๓

 โพนทอง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๒๘
พระสากล านิสฺสโร ปองเรือ

๒๕/๐๔/๒๕๑๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๒๙
พระภัทรพล ิติาโณ ศรีหาบุตร

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๘๓๐
พระภาณุพงษ์ ถิรมโน พรมขรยาง

๑๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๓๑
สามเณรพิพัฑฒน์  จันทโยธี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๓๒
พระอนุพันธ์ กตปฺุโ พระเมือง

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ศรีธรรมา  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๓๓
พระสนธยา ธมฺมทีโป มุขเสือ

๕/๘/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ศรีธรรมา  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๓๔
พระสมปอง อคฺคธมฺโม ปะวะเท

๒๘/๒/๒๕๑๔
๘/๒/๒๕๓๔

ศรีมงคล  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๓๕
พระสินธพ ิตาโณ สถิรัตน์

๑๘/๕/๒๕๒๐
๗/๖/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๓๖
พระบุญส่ง ผาสุโก สุขา

๔/๒/๒๕๐๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๓๗
พระสุรชาติ ธมฺมทินฺโน ภุดพิง

๒๔/๖/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๓๘
พระสุพรรณ สุทสฺสโน โยวะ

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีเรืองชัย  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๓๙
พระชูชาติ ฉนฺทธมฺโม ประทีปเมือง

๙/๘/๒๕๓๑ ๑๕/๕/๒๕๕๙

สมศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๔๐
พระกฤษฎา ถิรสทฺโธ ทองสงคราม

๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๕๙

สมศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๔๑
พระณัฐวัตร โกวิโท คำนะ

๑๕/๒/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๙

สมศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๔๒
พระจักรกฤษ วราโณ ถนนใหญ่

๑๐/๔/๒๕๑๔
๘/๗/๒๕๕๙

สว่างแสงอรุณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๔๓
พระสากล โชติโก อินทร์แก้ว

๖/๖/๒๕๒๘ ๕/๑๑/๒๕๕๘

สามัคคีวิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๔๔
พระฐาปกรณ์ านวโร ทูลธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๓๖
๑๑/๔/๒๕๕๙

สามัคคีวิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๔๕
สามเณรเอกพล  โสภา

๒/๘/๒๕๔๕
 สามัคคีวิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๔๖
สามเณรศรีประเสริฐ  ละคอนคำ

๒๙/๖/๒๕๔๑

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๔๗
สามเณรเศรษฐา  ตีเสียง

๒๙/๕/๒๕๔๐

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๔๘
สามเณรธีรนัย  ไชยจันทร์

๔/๑๒/๒๕๔๔

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๔๙
สามเณรศักดิระพี

์

 อินนาง

๒๑/๓/๒๕๔๖

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๕๐
สามเณรบุลกิต  วงษ์หนองแล้ง

๑๗/๙/๒๕๔๖

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๕๑
สามเณรธนัท  ประทุมโพธิ

์

๒๘/๕/๒๕๔๕

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๕๒
สามเณรธนกร  หงษ์แสน

๒๘/๒/๒๕๔๗

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๕๓
สามเณรอัษฎาวุธ  แก้วดอนญวน

๔/๖/๒๕๔๖
 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๕๔
สามเณรธนสรณ์  ศรีจรูญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๕๕
สามเณรสุวิทย์  สุพนาม

๑๘/๔/๒๕๔๖

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๕๖
สามเณรภูชิต  ชิตรัตน์

๖/๑/๒๕๔๗
 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๕๗
สามเณรณัชพล  สิทธิพรหม

๒/๘/๒๕๔๓
 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๕๘
สามเณรธนโชค  เหลาคำควร

๒๐/๙/๒๕๔๕

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๕๙
สามเณรนพรัตน์  ทองชืน

่

๒๙/๓/๒๕๔๕

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๖๐
สามเณรชัยวัช  โพธิคำ

์

๑๙/๓/๒๕๔๖

 หนองกุง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๖๑
พระพศวัตร ปภากโร ศิริพงศาล

๒๒/๑๐/๒๕๓๐
๑๑/๕/๒๕๕๙

หินลาด  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๖๒
พระสมาน วรธมฺโม มานำเทียง

่

๒/๙/๒๕๑๓ ๑๐/๖/๒๕๕๕

ศรีประชาสรรค์  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๖๓
พระดำรงค์ชัย อภินนฺโท นุชิต

๑๓/๖/๒๕๒๔ ๒๖/๗/๒๕๕๕

ศรีประชาสรรค์  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๖๔
พระสัมฤทธิ

์

อโสโก สูงแข็ง

๑๑/๕/๒๔๙๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีประชาสรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๘๖๕
พระอุทัย ธมฺมธโร กันนารัตน์

๒/๔/๒๕๐๒
๒๕/๒/๒๕๕๘

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๖๖
สามเณรศุภสิทธิ

์

 ขาวสะอาด

๑๔/๔/๒๕๔๓

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๖๗
สามเณรธีระพงษ์  เวียงวงษ์

๑๙/๓/๒๕๔๔

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๖๘
สามเณรธราดล  ณ จำปาศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๖๙
สามเณรแดเนียล  ดุยมอฟ

๕/๖/๒๕๔๕
 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๗๐
สามเณรอมรินทร์  ใจปง

๓๐/๓/๒๕๔๖

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๗๑
สามเณรอรรถพล  ชินแข

๒๐/๔/๒๕๔๖

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๗๒
สามเณรอรรถชัย  ดียางหวาย

๖๑/๕/๒๕๔๖

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๗๓
สามเณรวีระพล  พรมวัน

๙/๖/๒๕๔๖
 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๗๔
สามเณรธีรภัทร์  สมแก้ว

๖/๗/๒๕๔๖
 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๗๕
สามเณรสุทธิพงษ์  มาตย์นอก

๙/๙/๒๕๔๖
 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๗๖
สามเณรธนวิทย์  ศรีรุ่งเรือง

๓/๑๒/๒๕๔๖

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๗๗
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส พรหมรับ

๒๗/๗/๒๕๒๗ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๗๘
พระโกศล กิตฺติปฺโ พระโคตร

๒๗/๖/๒๕๓๐
๔/๒/๒๕๕๙ พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๗๙
พระชัยวิชิต ชุตินฺธโร สมจิตร

๒๖/๑๐/๒๕๑๙
๒๐/๓/๒๕๕๙

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๘๐
พระศุกร์ สุมงฺคโล หอมหวน

๓๐/๐๔/๒๕๒๐ ๑๐/๐๕/๒๕๔๐

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๘๑
พระอำพล กนฺตสีโล ดวงพรม

๑๖/๑๒/๒๕๑๗ ๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๘๒
พระนครินทร์ นรินฺโท โพธิอุดม

์

๒๕/๑๑/๒๕๒๓
๐๑/๐๓/๒๕๕๖

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๘๓
พระศิริพงษ์ วชิราโณ เพชรชัยณรงค์

๑๕/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๘๔
สามเณรเสกสรร  ประเสริฐสัง

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๘๕
พระวรกฤช ปภาโส ฤทธิคำ

๑๗/๑๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๘๖
พระณัฐวุฒิ เตชธมฺโม สุดน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๘๗
พระอภิเดช อนามโย ประวันโน

๑๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๘๘
พระวิทวัฒน์ ยตินฺธโร บุตรพรม

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๘๘๙
พระไพทูรย์ อภิชาโน บุษบง

๑๗/๐๔/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

มงคลหลวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๙๐
พระวีรยุทธ สุมิตฺโต พุธา

๓๐/๐๖/๒๕๒๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

มงคลหลวง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๙๑
พระวชัรพล วชิรพโล วารีศรี

๓๐/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๙๒
พระรชต กนฺตวีโร ภาระพงษ์

๒๖/๕/๒๕๑๒ ๒๔/๑/๒๕๕๙

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๙๓
พระบุรินทร์ ปุณฺณาโณ สุดสงคราม

๕/๑/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๙๔
พระสมประสงค์ สิทฺธิาโณ ไสโม้

๑/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๙๕
พระมานพ กิตฺติาโณ นาที

๓๐/๘/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๙๖
พระชโรธร ชินวโร เทียงจิต

่

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๙๗
พระไพบูลย์ ขนฺติพโล ขันทะ

๐๑/๐๑/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๙๘
พระธงชัย จนฺทปฺโ แก่งนำต้อน

๑๖/๐๖/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๐๘๙๙
พระอนุเทพ ปฺาวชิโร อินง้อง

๐๑/๐๖/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๙๐๐
พระสำรอง นาภปุโ พินิจ

๒๔/๐๓/๒๕๐๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๐๑
พระชัชวาล อาภานนฺโท นันดี

๑๗/๐๔/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๐๒
พระสมัคร เตชปฺุโ พยัฆชาญศิลป

๒๒/๐๓/๒๔๙๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

สว่างชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๐๓
พระสุจิตร สุจิตฺโต ฉิมหลวง

๐๒/๐๑/๒๕๑๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

สว่างชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๐๔
พระศุภกิจ ทยาพหุโล อินทร์โพธิ

์

๓๐/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๕๙

สว่างชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๐๕
พระศรีทัศน์ อภินนฺโท สันเพิก

๐๔/๐๕/๒๔๙๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่างชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๐๖
พระลอง อารยธมฺโม โพธิอุดม

์

๔/๔/๒๔๙๔ ๔/๑๒/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๐๗
พระทองคำ สนฺตมโน เหง่าชัยภูมิ

๒๕/๕/๒๔๙๗ ๑๒/๑/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๐๘
พระสมชาย ธมฺมทีโป นาน้อย

๒๑/๑๐/๒๕๐๕

๓/๓/๒๕๕๙
สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๐๙
พระชัชวาล ปฺาวโร นันตุ

๓/๕/๒๕๓๖ ๑๔/๑/๒๕๕๙

สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๑๐
พระอภิชัย ธมฺมสโร โม้วงษ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

สามัคคี  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๑๑
สามเณรกฤษชัย  ขันธ์แก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 สามัคคี  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๑๒
พระนิยม ทนฺตจิตโต หาญทา

๒/๓/๒๕๐๒
๑๖/๔/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๑๓
พระพงษ์สุธรรม วชิราโณ เพชรโชติ

๗/๙/๒๕๓๐
๑๗/๖/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๑๔
พระทองม้วน สีลเตโช วงษ์ษา

๔/๑/๒๔๙๕
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

คลองสะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๑๕
สามเณรปริวรรต  เหล่าทา

๑๒/๙/๒๕๔๐

 ดอนจันทร์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๑๖
สามเณรศุภชัย  อนุสุเรนทร์

๑๒/๗/๒๕๔๕

 ดอนจันทร์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๑๗
สามเณรวิวัติ  แดนสามสวน

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 ดอนจันทร์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๑๘
สามเณรบัณฑิต  กาพย์มณี

๑๕/๕/๒๕๔๐

 ดอนจันทร์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๑๙
พระอธิการประชุม คมฺภีรธมฺโม ทองเหง้า

๑๓/๘/๒๔๙๙ ๒๕/๗/๒๕๔๗

ท่าประชุม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๒๐
พระลิขิต จิรเตโช โชติอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๒๒
๒๐/๗/๒๕๕๘

ท่าประชุม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๒๑
สามเณรอุดมศักดิ

์

 พิมพ์บุตร

๑๖/๙/๒๕๔๔

 ท่าประชุม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๒๒
พระจตุพล นาถสีโล มูลกัณฐ์

๓๐/๑/๒๕๒๕
๕/๓/๒๕๕๙

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๒๓
พระดุสิต อตฺตคุตฺโต ยศสาร

๒/๑๐/๒๕๐๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๒๔
พระประกอบ ยโสธโร วรรณพิมพ์

๑/๖/๒๕๒๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๒๕
พระอิทธิพล กิตฺติวณฺโณ อุปราช

๒๓/๙/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๒๖
พระดารศักดิ

์

เตชปุโ รักษาพล
๑/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปาวิปสสนา  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๒๗
พระจักรกฤษ อนงฺคโน พลตรี

๑๖/๒/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

โพธิดก

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๙๒๘
พระฤทธิพร อภินนฺโท ประสานญาติ

๑๗/๑๒/๒๕๓๘

๒๐/๗/๒๕๕๙

โพธิดก

์

 

ขก ๔๑๕๙/๐๙๒๙
พระคงฤทธิ

์

โกวิโท เพ็งทุมมี

๑๓/๕/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วังโพน  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๓๐
พระวิทยา ปฺาธโร ชอบเพือน

่

๕/๕/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วังโพน  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๓๑
พระเวชกิจ ปฺาทีโป บุญประสบ

๒๒/๗/๒๕๐๘
๘/๒/๒๕๕๓

วัดแท่น  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๓๒
พระนิพนธ์ สุเมโธ นิลเขียว

๑๕/๔/๒๕๐๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดโพนเลา  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๓๓
พระสันติ สุนทโร งามราศรี

๗/๑๒/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดโพนเลา  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๓๔
พระจักรกฤษ ิตวโร โพธิตาดทอง

์

๓๐/๑๐/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
วัดศรีพนาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๙๓๕
พระขจรเดช อาสโภ ธงภักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
วัดศรีพนาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๓๖
พระมนต์ชาย ชยาภินนฺโท สีวิไล

๓/๗/๒๕๐๖
๒๕/๗/๒๕๕๙

วัดศรีพนาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๓๗
พระยุทธศิลป จนฺทสาโร พาละพล

๖/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๓๘
พระทรงรัตน์ ปฺาวโร ขุนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๓๙
พระวรานนท์ จนฺทวํโส มะไลไธสง

๑/๘/๒๕๓๘ ๑๓/๕/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๔๐
พระกิตติภณ กวิวํโส ปอมสุวรรณ

๓๐/๙/๒๕๓๙ ๑๓/๕/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๔๑
พระอภิชาต จิตฺคุโน แก้วโท

๘/๒/๒๕๓๗ ๗/๖/๒๕๕๘
โสกม่วงสามัคคี  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๔๒
พระพรสวรรค์ กุสลจิตฺโต จันทสี

๕/๑/๒๕๑๙ ๒๘/๕/๒๕๕๙

โสกม่วงสามัคคี  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๔๓
พระนิคม ปริปุณฺโณ สุโพธิขันธ์

์

๑๐/๐๘/๒๕๓๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๔๔
พระชัยวัฒน์ กนฺตสีโล น้อยหว้า

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๔๕
พระบุญจันทร์ ตนฺตปาโล ศรีหนอง

๑๗/๐๕/๒๕๑๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๔๖
พระวิญู ปฺาธโร วิบูลย์ศิลป

๑๔/๑๐/๒๕๑๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๔๗
พระสมัย ิตาโณ แทนอิฐ

๑๘/๐๕/๒๕๒๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๔๘
พระคำพัน ิตมโน แก้วก้นยา

๐๙/๑๑/๒๔๙๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๗

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๔๙
พระพิชัย จิตฺตทนฺโต เจือมา

๔๒/๑๒/๒๔๙๙
๐๓/๐๘/๒๕๕๘

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๕๐
พระวิทวัส กตปุโ พิลาโท

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๕๑
พระอาทิตย์ อพิชิโต สุขคิด

๐๘/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๕๒
พระสุทธิวัส อธิปฺโ แปชน

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๕๓
พระหนูพร จนฺทโก มะแทด

๒๕/๐๔/๒๕๐๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๔

สวรรค์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๕๔
พระบุญหนุ่ย โชติวํโส บุปผามะตะนัง

๐๑/๐๒/๒๔๘๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๕๕
พระพา ยสินฺธโร ใฮงาม

๐๑/๐๑/๒๔๙๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๕๖
พระอุทัย เขมิโก นาโพธิ

์

๒๐/๑๒/๒๔๘๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๕๗
พระสวรรค์ อตฺตคุตฺโต เสโส

๐๓/๐๕/๒๔๙๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๕๘
พระประจง เขมจาโร พรหมเทพ

๐๒/๐๙/๒๕๐๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๕๙
พระอนันต์ ตปสีโล พันธุ์งาม

๐๖/๐๑/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๖๐
พระสมพงษ์ อรุโณ ศรีดอนราษฎร์

๐๘/๐๓/๒๔๙๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๑

สุมังคลาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๖๑
พระพิเชษฐ์ ชุตินฺธโร แสนสุนนท์

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๖๒
พระไสว ยสุนธโร แก้วจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๑๑ ๑๕/๐๗/๒๕๔๕

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๖๓
พระวิรัตน์ อนาลโย กลมลี

๗/๐๕/๒๔๙๗ ๖/๐๗/๒๕๔๖

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๖๔
พระคำพันธ์ ธมฺมทีโป แก้วเกตุ

๖/๐๕/๒๕๓๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๓

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๖๕
พระอาง กิตฺติสาโร สิงโคต

๒/๐๖/๒๕๐๔ ๔/๐๑/๒๕๕๔

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๖๖
พระอนุ ผาสุกธมฺโม ชาสมบัติ

๒๐/๐๖/๒๕๐๐
๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๖๗
พระจิรพันธ์ โชติมนฺโต พรศรี

๒๗/๑๒/๒๕๓๑ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๖๘
พระสุรพล อธิปฺโ สุวรรณเก

๒๕/๐๑/๒๕๐๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๖๙
พระธวัชชัย จารุธมฺโม ชาดี

๒๓/๑๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๐๙๗๐
พระวีระ กตปุโ สาริพันธ์

๒/๐๘/๒๕๐๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๗๑
พระอ่อนจันทร์ ปภสฺสโร ทับลือ

๑๑/๑๐/๒๔๙๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๗๒
พระสหรัฐ คุณสีโร คำหงษ์ษา

๑๘/๐๓/๒๕๒๓ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๗๓
พระเฉลิมชัย ธมฺมกาโม คนไทย

๑๙/๐๓/๒๕๒๗
๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๗๔
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก กันหาบาง

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๗๕
พระมานะ สุจิตฺโต บุญปลูก

๒๕/๐๖/๒๕๐๘
๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๗๖
พระปยะณัฐ ปยสีโล แก้วอาษา

๓๐/๐๑/๒๕๓๔
๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๗๗
พระ;วิษณุ าณวีโร นิลนาถ

๑๙/๐๕/๒๕๓๕
๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๗๘
พระอดิศักดิ

์

อาภาธโร หล้าธรรม

๒๖/๗/๒๕๓๕ ๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๗๙
พระกิติพงษ์ สุขกาโม กันหาบาง

๒๑/๑๐/๒๕๓๗
๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๘๐
พระศิริพงษ์ ขนฺติธมฺโม เสวิคาร

๒๐/๑๐/๒๕๑๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๘๑
พระวิวัฒน์ ปภสฺสโร แทนสอ

๑๐/๐๘/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๘๒
พระณัฐวุฒิ กนฺตวีโร กุลวงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๘๓
พระบุญทา อภินนฺโท โคตรตาแสง

๒๐/๐๘/๒๔๙๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๘๔
พระสุวรรณ สุวณฺโณ โคตรสุโน

๒๘/๑๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๘๕
สามเณรบัณฑิต  งามชมพู

๒๓/๗/๒๕๔๕

 จอมศรีมุนี  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๘๖
พระสมจิตร อภินฺนโท บุญเหมาะ

๒/๘/๒๕๓๕ ๒๕/๒/๒๕๕๙

เจดีย์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๘๗
พระสุทธิศักดิ

์

ปริมุตฺโต พรมพา

๒๒/๑๑/๒๕๓๓
๑๕/๗/๒๕๕๙

ไชโย  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๘๘
สามเณรศราวุฒิ  ปาสนธิ

์

๑๙/๕/๒๕๔๑

 ไชโย  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๘๙
พระธีรพนธ์ จกฺกวโร สุธรรมรักษ์

๒๔/๖/๒๕๒๒ ๑๕/๒/๒๕๕๘

ดงกลาง  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๙๐
พระสมชาย โชติปฺโ ถามาตรโยธี

๘/๒/๒๕๑๕ ๑๓/๓/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๙๑
พระอนุพงษ์ ธนปฺโ ด้วงชะรา

๑๑/๖/๒๕๓๑
๖/๕/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๙๒
พระสอนศักดิ

์

ฉนฺทกโร ชาวนวน
๒/๗/๒๕๑๑ ๘/๖/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๙๓
พระสามารถ สารธมฺโม กองสู

๑/๔/๒๕๐๑
๑๕/๗/๒๕๕๔

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๙๔
พระสถาพร สุทฺธจิตฺโต รู้หลัก

๑/๖/๒๕๒๒ ๓/๑๒/๒๕๕๘

สระโนน  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๙๕
พระขอบ ชุตินทโร แสงแสน

๙/๑๑/๒๔๙๙ ๑๖/๕/๒๕๕๙

สว่างแวงฮี  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๙๖
พระชัยเวทย์ จารุธมฺโม นาน้อย

๒๘/๓/๒๕๑๘ ๑๒/๕/๒๕๕๙

หัวบึง  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๙๗
พระชานนท์ โฆสธมฺโม พลโชค

๑๐/๑๑/๒๕๒๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ชลขันธ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๙๘
พระจำรัส จารุธมฺโม เรืองรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

ชลขันธ์  

ขก ๔๑๕๙/๐๙๙๙
พระสุทธิศักดิ

์

รตนวณฺโณ สิทธิเสนา

๒๖/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ชลขันธ์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๐๐
พระสมชิต อภิปุณฺโณ กันหาจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๒๒ ๑๑/๑๑/๒๕๕๕

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๐๑
พระประทักษ์ ทีปกโร เกตุมาลา

๒๔/๐๒/๒๕๑๐ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๐๒
พระสุนทร กิตฺติาโณ เทพแพง

๑๙/๐๙/๒๕๐๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๐๓
พระทยาวัฒน์ ิตวฑฺฒโน ถิตะพาณิช์

๒๕/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๐๔
พระวิทวัส ธีรปฺโ วงศ์วัฒนากูล

๑๙/๓/๒๕๓๗
๕/๑/๒๕๕๙

มิงเมืองพลาราม

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙ / ๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๐๐๕
พระเทียง

่

กิตติปฺโ ดาสี

๒๐/๐๖/๒๔๙๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๐๖
พระจันทรุ รตนาโภ ขันตี

๑๔/๓/๒๕๒๒
๔/๖/๒๕๕๘

ศรีทอง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๐๗
พระกิตติ สุมโน อาดปะละ

๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสง่า  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๐๘
พระอนุวัฒน์ โชติวโร คำคูณ

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสง่า  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๐๙
พระพรพจน์ กตธมฺโม สงแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๓๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

ศรีหงษ์ทอง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๑๐
พระวินัย กตปฺุโ โหมดนอก

๐๘/๑๐/๒๕๒๔ ๐๘/๑๑/๒๕๕๕

ศิริชัย  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๑๑
พระมนูญ รตนาโณ โคตรกำพี

้

๒๑/๔/๒๕๑๓ ๑๐/๗/๒๕๕๗

ศิริชัย  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๑๒
พระสมชิต มหาลาโภ ขุนชอนรักษ์

๒๗/๘/๒๕๐๖ ๑๙/๒/๒๕๕๘

ศิริชัย  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๑๓
พระพิเชษฐ านจาโร ยุพิน

๗/๑๐/๒๕๑๓ ๒๔/๔/๒๕๕๘

ศิริชัย  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๑๔
พระสุพิตร สุภทฺโท คำลือ

๓๐/๑๒/๒๕๐๘
๒๐/๗/๒๕๕๙

ศิริชัย  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๑๕
พระสุทัศน์ ขนฺติโก ปุริตัง

๑๒/๐๕/๒๕๓๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๑๖
พระครุศาสตร์ เตชธมฺโม อวนศรี

๐๓/๐๗/๒๕๓๒ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๑๗
พระหาญ จกฺกชโย ไชยกาล

๒๐/๐๙/๒๔๘๕ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

สว่างทุ่งน้อย  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๑๘
พระน้อย ภทฺทโก กำไลทอง

๑/๑๒/๒๔๙๘
๒/๖/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๑๙
พระเสกสรร โชติวโร จันเสนา

๐๓/๐๙/๒๕๓๒ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

สามัคคี  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๒๐
พระบุญธรรม อตฺตทีโป ทีทา

๑/๕/๒๕๐๓ ๔/๒/๒๕๕๐
สีหมงคล  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๒๑
พระอำคา อาภากโร แก้วสมศรี

๑๗/๗/๒๕๑๖
๙/๕/๒๕๕๙

สีหมงคล  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๒๒
พระสิปปภาส ปริปุณฺโณ ปงชุ่มใจ

๒๓/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๕๙

สีหมงคล  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๒๓
พระบุญชู อนงฺคโณ โคตรประทุม

๒๗/๑๒/๒๕๒๔

๕/๕/๒๕๕๗
สุภนิมิตร  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๒๔
พระสมพร สุธมฺโม ผงผานอก

๘/๖/๒๕๐๘
๒/๑๒/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๒๕
พระวสันต์ สิริธมฺโม กองชนะ

๒๕/๔/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๒๖
พระสุขสันติ สจฺจาโณ เทพจัง

้

๑/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๒๗
พระธนากรณ์ ธมฺมเตโช ดีสุ่ย

๑๒/๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๒๘
พระอรรถกร จตฺตมโล รักชาติ

๑๑/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๒๙
พระณรงค์ อภินนฺโท อาจหนองหว้า

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๓๐
พระคูณ ปภสฺสโร มูลสูงเนิน

๕/๘/๒๕๐๓
๒๗/๑๐/๒๕๕๗

แสงสุวรรณ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๓๑
สามเณรปุณยวัจน์  คัชลัย

๒๑/๕/๒๕๔๕

 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๓๒
สามเณรวรชิต  โพธิศรี

์

๑๘/๘/๒๕๔๕

 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๓๓
สามเณรสุทธิพงษ์  ปญญา

๑๐/๑/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๓๔
สามเณรสุทธิพร  ตีนา

๕/๓/๒๕๔๖
 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๓๕
สามเณรอานัฐพงษ์  หลักโคตร

๑๐/๔/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๓๖
สามเณรนนทกร  พลศรี

๑๔/๖/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๓๗
สามเณรอนันต์ติชัย  การโงน

๕/๘/๒๕๔๖
 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๓๘
สามเณรวิชัย  หารมาก

๖/๘/๒๕๔๖
 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๓๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สุขงาม

๑๐/๙/๒๕๔๖

 อโสการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๐๔๐
สามเณรยศกร  ผาสารคำ

๔/๑๐/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๔๑
สามเณรเอกลักษณ์  จิตใบ

๖/๑๐/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๔๒
สามเณรธนาธรณ์  อ่อนสา

๖/๑๐/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๔๓
สามเณรธนพล  สะอาดรัมย์

๒/๑/๒๕๔๗
 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๔๔
สามเณรธัญวัฒน์  บุญสุข

๕/๑/๒๕๔๗
 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๔๕
สามเณรเอกรัฐ  โพธิแสง

์

๒๕/๓/๒๕๔๗

 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๔๖
สามเณรธุวานนท์  ศรีจันทร์กลัด

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 อโสการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๔๗
สามเณรกิตติชัย  สายโอราช

๘/๖/๒๕๔๖
 เฉลียงทอง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๔๘
สามเณรยอดสนัน

่

 เยียมสันเทียะ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 เฉลียงทอง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๔๙
พระวรุฒ ปฺาวุฒฺโฑ เต็มแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ซำภูทอง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๕๐
พระพงษ์นรินทร์ สุทฺธจิตฺโต ทวีศรี

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๕๑
พระสุรศักดิ

์

ิตาโภ ดีรัมย์

๐๔/๑๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๕๒
พระวรรณพจน์ สุเมโธ เย็นอารมณ์

๐๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๕๓
สามเณรธนธรณ์  สีเมือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

 ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๕๔
สามเณรปณจพล  แตงทิพย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

 ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๕๕
สามเณรพิชาภพ  รัตนอุดม

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

 ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๕๖
สามเณรไชยภัทร  จรัญกลาง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๕๗
สามเณรอรุโนทัย  ทำครบุรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

 บัวสีมา  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๕๘
สามเณรโพธิวัฒน์  อุทธา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 บัวสีมา  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๕๙
สามเณรพาณุสอน  วงค์ประทุม

๑๒/๗/๒๕๔๖

 สว่างยางคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๖๐
สามเณรศุภกรณ์  แปภูเขียว

๗/๑๑/๒๕๔๖

 สว่างยางคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๖๑
พระตรีศักดิ

์

กิตฺติสทฺโท ทองสุพรรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๖๒
พระหนูนิน เตชธมฺโม ปนสกุล

๙/๑๐/๒๕๐๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๖๓
พระอรรถพล ปภสฺสโร มาตรแสง

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยซ้อ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๖๔
พระประดิษฐ์ อรุโณ ศรีบุญเรือง

๑๐/๑/๒๔๙๖ ๑๒/๔/๒๕๕๗

แก้วสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๖๕
พระพงศธร กตธมฺโม เขียวนารมณ์

๑๕/๑/๒๕๓๙
๖/๖/๒๕๕๙

แก้วสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๖๖
พระจิรยุส จิรวํโส จอมเข็ม

๓๐/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แก้วสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๖๗
พระสุวรรณ สุขิโต คำละมูล

๔/๗/๒๕๐๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

แก้วสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๖๘
พระหนูเดือน จารุวณฺโณ ศรีลานนท์

๕/๖/๒๕๐๐ ๔/๕/๒๕๕๖
จตุพร  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๖๙
พระอนุชา กตสาโร ฉิมอ่อน

๒๑/๔/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าเดือ

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๗๐
พระนิรัญ เขมวํโส หล่มชารี

๑๘/๖/๒๕๒๒
๒/๕/๒๕๕๗

โนนศิลา  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๗๑
พระคำตา านชโย กงแง

๑๑/๘/๒๕๑๔ ๒๐/๗/๒๕๕๘

ปาสุขิตาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๗๒
พระบุญมี ถิรฺชโย ดอนเปะ

๒/๑๐/๒๕๑๔ ๒๐/๗/๒๕๕๘

ปาสุขิตาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๗๓
พระจำเนียร จนฺทูปโม ศรีจุลนี

๑/๙/๒๕๒๔ ๒๐/๙/๒๕๕๘

ปาสุขิตาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๗๔
พระนิธชัย นนฺทิโย ขุนภักดี

๗/๑/๒๕๒๗ ๗/๗/๒๕๕๙
โพนทองดอนไข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๐๗๕
สามเณรวุฒิสาน  บุญสุขา

๑๒/๒/๒๕๔๔

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๗๖
สามเณรพิษณุ  อองจำปา

๒๒/๒/๒๕๔๔

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๗๗
สามเณรนภาดล  โมคา

๑๔/๓/๒๕๔๔

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๗๘
สามเณรศรัญญ์  สุนากร

๗/๒/๒๕๔๕
 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๗๙
สามเณรจิระพงศ์  พรหมชมชา

๑๑/๓/๒๕๔๕

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๘๐
สามเณรวิชัย  ขูลี

๑๔/๑/๒๕๔๖

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๘๑
สามเณรวิศรุต  มูลมาตร

๒๒/๓/๒๕๔๖

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๘๒
สามเณรชัชวาล  ชังเจริญ

่

๙/๔/๒๕๔๖
 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๘๓
สามเณรกิตติพงษ์  เขียวโสภา

๒๗/๖/๒๕๔๖

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๘๔
สามเณรวุฒิพงษ์  วงษ์ตรี

๒๒/๗/๒๕๔๖

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๘๕
สามเณรธชายุทธ  พาหนวด

๖/๙/๒๕๔๖
 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๐๘๖
พระสมหมาย เปมสีโล ศรีบุญเรือง

๒๒/๑๐/๒๕๑๗

๙/๗/๒๕๕๙
วารินทร์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๘๗
พระพันธนาคม ติสาโร จำปาพันธ์

๗/๓/๒๕๓๖ ๑๘/๕/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๘๘
พระอาจณรงค์ ธีรวโร โมมะเกือ

๗/๓/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๘๙
พระไพจิต กตปฺุโ ฮ้านคำ

๙/๕/๒๔๙๖ ๔/๕/๒๕๕๗
ศิลา  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๙๐
พระนัฐพงษ์ ภทฺทธมฺโม วรรณพฤกษ์

๓๐/๖/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๙๑
พระข้าวฟาง สนฺติโก แสนซิว

๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๐/๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๙๒
พระอนนท์ อมโร จันดีบาง

๒๘/๒/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๙๓
พระสถาพร สมาหิโต สำมะลี

๘/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๙๔
พระชิณนะกร ิตธมฺโม คุณน้อย

๑๐/๑๑/๒๕๑๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๙๕
พระอนึง

่

ติสรโณ จำปาหอม

๒๓/๒/๒๕๒๗
๙/๗/๒๕๕๙

สำราญ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๙๖
พระตันติกร ธมฺมธโร ไทยนาม

๑/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๙๗
พระนิยม ติสฺสาโร ผิวทอง

๑๖/๒/๒๕๐๐
๕/๕/๒๕๕๙

ชมภูคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๙๘
พระหนูกัน จนฺทสาโร บุญทัน

๒/๓/๒๕๐๐ ๕/๕/๒๕๕๙
ชมภูคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๐๙๙
พระวนิช สิริปฺุโ เทียงพรม

่

๑๙/๒/๒๕๐๓
๕/๕/๒๕๕๙

ชมภูคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๐๐
พระสันดร ปฺาธโร กรุณา

๘/๖/๒๕๐๓ ๕/๕/๒๕๕๙
ชมภูคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๐๑
พระสี สมจิตฺโต กุตะวัน

๗/๗/๒๕๑๑ ๒/๖/๒๕๕๙
ชมภูคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๐๒
พระสุบิน สุนทรธมฺโม โพธิงาม

์

๑๐/๗/๒๕๑๐
๖/๗/๒๕๕๔

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๐๓
พระบุญถม ถิรสทฺโธ ศิลาสม

๑๐/๒/๒๔๙๙ ๒๒/๔/๒๕๕๖

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๐๔
พระวันเฉลิม ขนฺติาโณ สิงห์เกิด

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๑๒/๗/๒๕๕๖

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๐๕
พระอภิศักดิ

์

อภิปุโ ตามตะรัมย์

๑๗/๖/๒๕๒๕
๒/๕/๒๕๕๙

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๐๖
พระหนู สิริธโร มาสา

๕/๖/๒๔๘๒ ๕/๕/๒๕๕๙
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๐๗
พระภูมินทร์ สิริปฺุโ วดีศิริศักดิ

์

๓๐/๗/๒๕๒๘
๙/๗/๒๕๕๙

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๐๘
สามเณรทรัพย์สถิต  เทพาขันธ์

๑๐/๖/๒๕๔๖

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๐๙
สามเณรอนุวัฒน์  ศุภศร

๓/๗/๒๕๔๖
 โพธิกลาง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๑๑๐
สามเณรวิทร์สวิน  ปนทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๑๑

สามเณรอดิศักดิ

์

 แสงกล้า

๖/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๑๒

สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 อรัญพันธุ์

๙/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๑๓

สามเณรภานุพงศ์  วิวาสานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๑๔

สามเณรปติภัทร  ศิริบุรี
๔/๕/๒๕๔๗

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๑๕

สามเณรสราวุฒิ  มีใจใส

๗/๑๒/๒๕๔๙

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๑๖

พระคมสันต์ สิริภทฺโท ชาธิโย

๑๒/๒/๒๕๑๐
๘/๔/๒๕๕๕

สระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๑๗

พระไพทูล ถาวโร ภูตา
๗/๕/๒๕๒๓ ๗/๕/๒๕๕๘

สระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๑๘

พระศุภวิทย์ จารุธมฺโม จ้านกันหา

๒๐/๕/๒๕๓๑ ๑๓/๕/๒๕๕๘

สระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๑๙

พระชนะภัย กิตฺติธโร ยอดแก้ว
๑/๒/๒๕๒๕ ๑๙/๗/๒๕๕๘

สระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๒๐
พระอนุชา ฉินฺนาลโย กองกะมุด

๒๒/๒/๒๕๓๖ ๑๓/๔/๒๕๕๙

สระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๒๑

พระอวยชัย ปภสฺสโร นันทตระกูล
๑/๕/๒๕๒๕ ๕/๗/๒๕๕๙

สระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๒๒

พระบรรจง ปฺาธโร คุ้มบุ่งค้า
๓/๑/๒๕๑๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สระบัว  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๒๓

พระบุญถม ถิรสุทฺโธ ศิลาสม

๑๐/๒/๒๔๙๙ ๒๒/๔/๒๕๕๖

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๒๔

พระสังวาฬ ปภสฺสโร มุดผา

๒๗/๑/๒๕๑๕
๙/๖/๒๕๕๗

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๒๕

พระสุรชาติ ชยมุณีณฎฺิโก ไชยคำจันทร์

๒๗/๒/๒๕๒๒
๒/๓/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๒๖

พระสมพงษ์ สมวํโส หล้าปอง

๒๖/๑๐/๒๕๑๑
๑๕/๓/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๒๗

พระชาญ พุทฺธสโร แหลมคม

๒/๑๑/๒๕๑๙ ๑๕/๓/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๒๘

พระจิรวุธ จิรธมฺโม บัวเข็ม
๕/๓/๒๕๒๗ ๑๕/๓/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๒๙

พระแสงทอง จารุวณฺโณ ศรีโชติ

๒๔/๗/๒๕๒๘ ๑๕/๓/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๓๐
พระวิเชียร สุภทฺโท หวานจิตต์

๒/๙/๒๕๓๓ ๑๕/๓/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๓๑

พระศรายุทธ ธนวฑฺฒโน โมคำ

๒๙/๕/๒๕๓๔ ๑๕/๓/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๓๒

พระศุภฤกษ์ สมจิตฺโต สีหะคลัง
๓/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๓/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๓๓

พระพิทักษ์ชน อาทโร สมศรีคาน

๒๐/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๓/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๓๔

พระจิรโชติ อาภาธโร แซ้ลี

้

๑๑/๓/๒๕๑๗
๗/๓/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๓๕

พระชิดชัย ชยนฺโต ขนแดง
๕/๗/๒๕๑๗ ๗/๓/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๓๖

พระศราวุธ เตชวณฺโณ ศรีภิรมณ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๗

๗/๓/๒๕๕๙
สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๓๗

พระปฎิภาณ สุทธิาโณ ทาสุธรรม

๑๕/๗/๒๕๒๓
๓/๔/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๓๘

พระลำไพ ธมฺมโชโต วงค์อนันต์

๓/๑๒/๒๕๑๓
๕/๔/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๓๙

พระนพนันท์ ปฺาธโร พรมโสภา

๑๒/๗/๒๕๒๕ ๑๑/๔/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๔๐
พระตะวัน ติสฺสโร พรมโสภา

๒๑/๙/๒๕๒๗ ๑๑/๔/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๔๑

พระปรัชญา สิริปฺโ แดงมีสี

๑๒/๔/๒๕๓๑ ๑๓/๔/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๔๒

พระรณชัย ปฺาวุฑฺโฒ เนตรชิว
๕/๒/๒๕๓๔ ๑๓/๔/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๔๓

พระบุญชู วรธมฺโม มุดผา
๔/๒/๒๔๙๓ ๑๗/๔/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๔๔

พระอุทัย กุสลสุวณฺโณ กุลสุวรรณ
๗/๖/๒๕๒๔ ๑๗/๔/๒๕๕๙

สะอาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๑๔๕

พระพุทธา พุทฺธวํโส อุปฮาด
๒/๕/๒๕๑๔ ๓๐/๕/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๔๖

พระชัชวาล พุทฺธเสโน พุทธเสน

๑/๑๒/๒๕๒๕ ๓๐/๕/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๔๗

พระภูมินทร์ ภูมินรินฺโท พันธ์โพธิคา

์

๑/๑/๒๕๓๖ ๓๐/๕/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๔๘

พระมานิตย์ เขมาภิรโต ประจุดทะเน

๑๑/๔/๒๕๑๗ ๑๗/๖/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๔๙

พระตะวัน อรุโณ นรนิล
๒/๔/๒๕๒๖ ๑๗/๖/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๕๐
พระสุรัตน์ สุปภาโส ตันยีกุล

่

๑๔/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๕๑

พระประชัน ชาลชโย ชาลีไชย

๒/๑๑/๒๔๙๘
๒/๗/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๕๒

พระทวีป มุนิปุงคโว ปาไทย

๒๓/๑๐/๒๕๑๓

๒/๗/๒๕๕๙
สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๕๓

พระพงษ์พันธ์ ตินฺติปาโล สาสิงวัน

๑๕/๓/๒๕๒๘
๒/๗/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๕๔

พระชาติเสือ กิตฺติธโร พระแสน

๒๒/๔/๒๕๒๑
๙/๗/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๕๕

พระจักรี จกฺกธมฺโม ร่มซ้าย
๑/๔/๒๕๓๐ ๙/๗/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๕๖

พระวิวัฒน์ อติภทฺโท เสมอหน้า

๑๗/๑๑/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๕๗

พระบุญฤทธิ

์

จิตฺตปฺุโ วิจิตรวงษ์

๒๑/๒/๒๕๓๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๕๘

สามเณรณัฐวัฒน์  แก้วบุตร

๒๐/๒/๒๕๔๖

 สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๕๙

สามเณรเพชรคมสันต์  สิงหนัน

๑๗/๕/๒๕๔๖

 สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๖๐
สามเณรนฤพล  จันทร์พวง

๑๖/๖/๒๕๔๓

 สะอาด  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๖๑

พระนาวี พุทธวิริโ ศรีนารถ

๑๐/๑/๒๕๒๒
๕/๗/๒๕๕๘ วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๖๒

พระจิระพงษ์ จนฺทสาโร คำขวา

๒๖/๒/๒๕๓๔ ๑๙/๔/๒๕๕๙
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๖๓

พระอดิศักดิ

์

พลาโน อุบลบาล

๒๐/๙/๒๕๓๘ ๒๐/๔/๒๕๕๙
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๖๔

พระอภิชิต พทฺธาโณ สัสดี

๒/๑๑/๒๕๒๘ ๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดศรีประทุม  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๖๕

พระชิราวุฒิ ารพทฺโธ กุกแก้ว
๑/๗/๒๕๓๗ ๒๒/๖/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๖๖

พระอุเทน ทีปธมฺโม พิมพ์สนเท่ห์

๒๐/๒/๒๕๑๔
๑/๒/๒๕๕๗

หนองดู่  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๖๗

พระโกมิน ผาสุโก คำแสน

๑๘/๗/๒๕๒๘ ๑๓/๕/๒๕๕๙

หนองดู่  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๖๘

พระหนู อภิปุโณ ภาระภักดี

๒๐/๒/๒๔๙๓ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

เกาะศิริ  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๖๙

พระบุญหลาย มหาปฺุโ บุตรวิชา

๒๐/๓/๒๕๒๕ ๒๕/๖/๒๕๕๙

เกาะศิริ  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๗๐
พระสมบุญ สินตกโร จันทร์มะลิ

๒๐/๑/๒๔๙๕ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

จุมพล  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๗๑

พระสุนทร ธีรสาโร ดงพงษ์
๙/๗/๒๕๓๑ ๓/๑/๒๕๕๙

จุมพล  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๗๒

พระปรีชา อคฺคธมฺโม สมบูรณ์
๒/๒/๒๔๙๙ ๙/๗/๒๕๕๙

จุมพล  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๗๓

พระณรงค์ศักดิ

์

ิตมโน พันธ์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

ชุมพร  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๗๔

พระวิโรจน์ โรจนวํโส เศษอาจ

๘/๑๐/๒๕๑๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๕

ทรงศิลา  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๗๕

พระอาทิตย์ อภสฺสโร แก้วกันยา

๒๘/๓/๒๕๒๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ทรงศิลา  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๗๖

พระภาณุวัฒน์ ปยธมฺโม ศิริไสย์

๑๘/๑๑/๒๕๒๕
๑๙/๗/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๗๗

สามเณรพิเชษฐ์  นาชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๗๘

พระหนูเรียน กนฺตสีโล จงสวัสดิ

์

๘/๘/๒๕๑๑ ๓/๑/๒๕๕๙
ท่าละหาน  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๗๙

พระสมยศ าณาวุโธ นาชม

๑๗/๖/๒๕๒๓
๖/๗/๒๕๕๙

เทวราช  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๑๘๐
พระคณิตย์ อคฺคจิตโต พาสว่าง

๑๐/๙/๒๕๒๑ ๑๔/๑/๒๕๕๖

พุทธาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๘๑

พระประกอบ สติสมฺปนฺโน สุวรรณศรี

๓๐/๑/๒๕๑๓ ๑๕/๕/๒๕๕๘

มัคคาลัย  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๘๒

พระวิจิตร กุสรจิตโต ทองดี

๒๒/๒/๒๕๐๓ ๑/๑๒/๒๕๕๘

มัคคาลัย  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๘๓

พระวุฒิกร ทีปธมฺโม ลีพลงาม

๒๐/๔/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

มัคคาลัย  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๘๔

พระเสกสรรค์ ติกฺขวิริโย มังสุลัย

๑๐/๑๒/๒๕๓๒
๑๖/๗/๒๕๕๙

มัคคาลัย  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๘๕

พระสราวุธ นิติสาโร จันทะดวง

๑๒/๑๒/๒๕๓๐

๙/๗/๒๕๕๙
ศรีสวัสดิ

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๑๘๖

พระจำรัส ธีรปฺโ นาเจ็ก
๖/๑/๒๕๐๖ ๘/๗/๒๕๕๙

สารเขต  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๘๗

พระวรวิทย์ ถิรวิริโย ประภาการ

๑๙/๙/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สุนทราวาส  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๘๘

พระจักรี ปภสฺสรจิตฺโต พูลแสวงทรัพย์
๒/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สุนทราวาส  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๘๙

พระบรรพจน์ คมฺภีรปฺโ สีหะครัง

๒๕/๘/๒๕๒๓ ๒๒/๕/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๙๐
พระสมาน สมนจิตฺโต นาอุดม

๑๖/๖/๒๕๐๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๙๑

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร รัตนะภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๒๘
๒๑/๓/๒๕๕๗

กาญจนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๙๒

พระเทพพิชิต ถาวรธมฺโม เกตุพิบูลย์

๑๒/๕/๒๔๙๐
๙/๑/๒๕๕๙

กาญจนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๙๓

พระอุดร โรจนธมฺโม ไวจันทร์
๖/๕/๒๕๑๓ ๑๗/๙/๒๕๕๖

ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๙๔

พระวิชัย ธมฺมวิชโย สะหาย

๑๑/๒/๒๕๑๑ ๒/๑๒/๒๕๕๗

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๙๕

พระวิชัย ธมฺมวิชโย สะหาย

๑๑/๒/๒๕๑๑ ๒/๑๒/๒๕๕๗

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๙๖

พระทองเหรียญ นาควโร เถาว์พันธ์
๙/๕/๒๔๙๖ ๙/๕/๒๕๕๘

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๙๗

พระทองเหรียญ นาควโร เถาพันธ์
๗/๕/๒๔๙๖ ๙/๗/๒๕๕๘

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๙๘

พระระวีโรจน์ มหาวีโร วรนาถฐิติพันธ์

๒๒/๑/๒๔๙๘ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๑๙๙

พระพงศกร รตฺตนวณฺโณ ฟูมเฟอย

๒๙/๓/๒๕๓๘ ๒๐/๒/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๐๐
พระอนันท์ ขนฺติโก สุนันทารอด

๒๕/๕/๒๕๐๒ ๒๗/๒/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๐๑
พระวัชรพล เตชวณฺโณ พลเสนา

๗/๕/๒๕๒๖ ๑๕/๔/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๐๒
พระธวัชชัย ปยวณฺโณ นาพยับ

๙/๕/๒๕๓๕ ๑๘/๔/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๐๓
พระบดินทรา กิตติวณฺโณ ปะตาทะนัง

๔/๒/๒๕๒๓ ๒๒/๕/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๐๔
พระภูริพงษ์ อินฺทโชโต คฤหบดี

๗/๖/๒๕๓๕ ๒๒/๕/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๐๕
พระณัฐพล านุตฺตโร ปานเนาว์

๒๘/๘/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๐๖
พระณัฐพงษ์ โฆสธมฺโม คำมูล

๑๙/๒/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๐๗
พระณัฐพงษ์ โฆสธมฺโม คำมูล

๑๙/๒/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๐๘
พระสมชาย ถีรปฺโ ตังศุภศิริ

๒๑/๕/๒๔๙๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๐๙
พระสนิท ผาสุโก พลเสน

๑๓/๒/๒๕๑๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๑๐
สามเณรธีรพัฒน์  บันลือ

๕/๒/๒๕๔๕
 สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๑๑

สามเณรอภิรักษ์  ทุมมาจันทร์

๒๑/๔/๒๕๔๗

 สระเกษ  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๑๒

พระบรรชนะ อคฺคปฺโ โพธิสมบูรณ์

์

๒๖/๙/๒๕๐๔ ๑๓/๔/๒๕๔๖

สาลวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๑๓

พระพิชาภพ โสรโต แสงดารา

๓๐/๖/๒๕๑๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สาลวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๑๔

พระบังอร จารุธมฺโม เชืออุ่น

่

๓/๕/๒๕๓๕ ๒๑/๓/๒๕๕๙

วัดพิศาล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๒๑๕

พระกองพล อาภากโร กองโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดพิศาล  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๑๖

พระสุรพล ิตปุณฺโณ การสร้าง
๕/๘/๒๕๐๗

๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดพิศาล  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๑๗

พระวสันต์ ปฺวุฑโฒ พรมนิล

๒๓/๖/๒๕๒๖ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๑๘

พระสามารถ ธนปฺโ ศรีโคตร

๑๖/๓/๒๔๘๙ ๑๘/๑/๒๕๕๘

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๑๙

พระสุชาติ ถิรธมฺโม แวงอุบล

๑๒/๖/๒๕๓๖
๙/๕/๒๕๕๘

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๒๐
พระธนโชติ ปณฺฑิโต รัตนพลเมือง

๑๙/๒/๒๕๑๓ ๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๒๑

พระจรัส มหาคุโณ สิงห์ชัย

๑๒/๘/๒๔๙๑ ๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๒๒

พระสุทธิชัย สุทธิชโย ศรีทอง

๒๐/๖/๒๕๑๗ ๒๓/๓/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๒๓

พระวีรพล วิสุทฺโธ สารบัญ

๒๗/๙/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๒๔

พระทรงเดช สุธมฺโม จันศิลา

๒๒/๙/๒๕๓๒ ๑๑/๖/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๒๕

พระสุนทร ชยานนฺโท สร้อยสาวะ

๒๔/๙/๒๕๓๔ ๑๔/๖/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๒๖

พระสว่าง ปฺุนาโค ราศี

๓๑/๑/๒๕๑๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๒๗

พระชัยชาญ ปฺาวชิโร โคตะพันธ์
๓/๔/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๒๘

พระสมภาร ชยาภิรโต ไตรแก้ว

๖/๑๐/๒๕๑๑ ๓๐/๗/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๒๙

สามเณรกิตติพล  ลาดี

๒๓/๒/๒๕๔๕

 วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๓๐
สามเณรสุบิล  ชูจันทร์

๑๒/๕/๒๕๔๗

 วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๓๑

พระคำอ่อน ติสฺสวํโส กุดตุ้ย

๑๖/๑/๒๔๘๒ ๑๙/๑๐/๒๕๕๖

วัดสีชมพู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๓๒

พระสมถวัลย์ กิตฺติโก ยาบ้านทุ่ม

๑๐/๒/๒๕๑๒ ๑๙/๕/๒๕๕๘

วัดสีชมพู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๓๓

พระชนาธิป ชยวุฑโณ แพงแซง

๓๐/๑๐/๒๕๐๓

๖/๕/๒๕๕๙
วัดสีชมพู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๓๔

พระบรรชา อนุตฺตโร พลณรงค์
๕/๑/๒๕๒๙ ๘/๕/๒๕๕๙

วัดสีชมพู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๓๕

พระสัมฤทธิ

์

ปฺาทีโป ศรีธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๘/๒๕๕๙

วัดสีชมพู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๓๖

สามเณรพรหมพิริยะ  เชือวงษ์

้

๗/๙/๒๕๔๕
 วัดสีชมพู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๓๗

สามเณรอชิตพล  มาวิชัย
๙/๕/๒๕๔๑

 วัดสีชมพู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๓๘

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 หวานเพลิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสีชมพู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๓๙

สามเณรสุพิศักดิ

์

 ภิญโญ

๑๐/๓/๒๕๔๑

 วัดสีชมพู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๔๐
พระดอกจันทร์ สิตจิตฺโต พละศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๑๖ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

จอมมณี  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๔๑

พระสุพัฒน์ จนฺทวํโส มานะสิน

๒๖/๐๙/๒๕๑๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

จอมมณี  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๔๒

พระปยะ สุธิมโน กองอ้น

๑๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

จอมมณี  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๔๓

พระบุญรุ่ง จารุธมฺโม ปนประดับ

๒๐/๐๑/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๔๔

สามเณรศรัณ  ทองภูธร

๑๔/๐๓/๒๕๔๐

 ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๔๕

พระอุภโชค อาสโภ ชัยจีน

๒๓/๐๑/๒๕๒๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

โนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๔๖

พระอดิศักดิ

์

อมโร ชัยเพ็ง

๑๓/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๔๗

พระอภิชาติ ธีโร ธิตะปน

๐๔/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๔๘

พระอดิศักดิ

์

กตฺสาโร หลักหมัน

่

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๔๙

พระวรวุฒิ ธมฺมธโร บุญบรรจง

๒๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๒๕๐
พระพีรยุทธ ปภากโร คลังคำพา

๐๓/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๕๑

สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ชะนะภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

 โนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๕๒

สามเณรภานุ  กงทิพย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๐

 โนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๕๓

สามเณรณัฐพล  พาลเนือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

 โนนงาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๕๔

พระกฤตภาส สุภาจาโร สุขันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๒๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๕

โพธยาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๕๕

พระพัทยา ชุติปฺโ มุ่งแสง

๐๔/๑๐/๒๕๒๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

โพธยาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๕๖

พระปรีชาเวช จีรวฑฺฒโน เทิงสูงเนิน

๑๑/๐๓/๒๕๒๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

โพธยาวาส  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๕๗

พระสมบูรณ์ ชยาภิชโย สงคราม

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๕๘

พระสี โชติชโย พรมศรี

๐๗/๐๕/๒๔๘๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๕๙

พระเจษฎาภรณ์ มหาชโย เลิศชัยภูมิ

๐๓/๐๕/๒๕๑๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๖๐
พระอุบล ยติชโย พงษ์สุพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๑๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๖๑

พระโกศล กุสลชโย สมใจ

๑๖/๐๔/๒๕๑๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๖๒

พระนริศ ปฺาชโย หล้าสร้อย

๒๔/๑๒/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๖๓

พระณรงค์ศักดิ

์

ภทฺทธมฺโม ศรีภูธร

๑๖/๐๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

โพนแพง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๖๔

พระอ๊อด จิรธมฺโม เคนนิคม

๐๔/๑๐/๒๕๒๐ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

โพนแพง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๖๕

พระบรรจง จิตฺตธมฺโม พูลพิมาย

๑๔/๑๒/๒๕๑๗
๐๖/๐๖/๒๕๕๘

ศรีชมภู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๖๖

พระอนันต์ คนฺธวโร โครตมี

๒๓/๐๖/๒๕๒๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

ศรีชมภู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๖๗

พระองอาจ อมรธมฺโม ทองบุญชม

๑๕/๐๙/๒๔๘๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๖๘

พระรับพล สุทสฺสโน ประทุมชัย

๓๑/๐๕/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภู  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๖๙

พระวิรุฬ ธานวีโร แก้วนาคูณ

๐๕/๐๖/๒๕๐๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๗๐
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมทีโป เพประโคน

๒๙/๐๗/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๗๑

พระวสันต์ สิริปฺโ แดนสีแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๓๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๗๒

พระเฮือง พลาโณ เทียงธรรม

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๗๓

พระไพบูลย์ วชิราโณ คูณเลิศ

๐๒/๐๗/๒๕๑๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๗๔

พระบุญเทือง คมฺภีรธมฺโม สีสันงาม

๐๖/๐๖/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๕๙/๑๒๗๕

พระเทา สุจิตฺโต เกิดโนนลาน

๐๕/๐๕/๒๔๘๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๗๖

พระนพรัตน์ นริสโร จันทร์ชมภู

๑๐/๑๐/๒๕๒๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๗๗

พระไกรศร กิตฺติสทฺโท แพงมา

๒๐/๐๖/๒๕๐๘
๖/๐๗/๒๕๕๙

ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๗๘

สามเณรหัตถชัย  สนิทดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๗๙

สามเณรสุกิตติ  พระเมืองคง

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๘๐
สามเณรกิตติ  เคียงพงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๘๑

สามเณรอัษฎา  นุเทพสุ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๘๒

สามเณรอนุชา  พลอาวุธ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๘๓

สามเณรอธิวัฒน์  คู่สาย

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๘๔

สามเณรณัฐพล  ไชยศรีฮาด

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๒๘๕

สามเณรณัฐพล  ณะสภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๘๖

สามเณรกฤษณพงศ์  ขำมี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๘๗

สามเณรศราวุฒิ  อุ่นน้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๘๘

สามเณรศรราม  แดงนาเพียง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๘๙

สามเณรอิทธิกร  พรมพิมพ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๙๐
สามเณรนันทกร  เพ็งจันดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๙๑

สามเณรกิตติภูมิ  ศรีธรรมราช

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๙๒

พระอังคาร ฉนฺทโก สีเชียงสา
๑/๗/๒๕๓๘

๑๐/๑๒/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๙๓

สามเณรทวี  บุญศรี
๑/๓/๒๕๔๒

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๙๔

สามเณรธีรวัฒน์  ลุนอิมทร์

๑๓/๑/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๙๕

สามเณรณัฐวุฒิ  โชคสวัสดิ

์

๑๓/๘/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๙๖

สามเณรวชิรพันธ์  พองผลา

๓๐/๑/๒๕๔๕

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๙๗

สามเณรสุรสิทธิ

์

 สวงนพันธ์

๓๐/๗/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๙๘

สามเณรธีวัฒน์  มาดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๒๙๙

สามเณรธรนินทร์  พลเขต

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๐๐
พระนิพนธ์ อินฺทวํโส พรมโคตร

๑๘/๑๐/๒๕๓๐
๑๔/๕/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๐๑
พระวีรฉัตรเทพ ธมฺมธโร อ่อนเหลา

๓/๕/๒๕๑๒ ๑๘/๗/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๐๒
พระมนัสชา จารุธมฺโม มีภูงา

๒๗/๘/๒๕๓๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๐๓
พระขวัญประชา ขนฺติธโร ชมขัยรัตน์

๓๐/๗/๒๕๑๘ ๖/๑๑/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๐๔
พระวิษณุ ปฺาสิริ อาจนาเสียว

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๐๕
พระวุฒิ านวีโร พรมทอน

๒๗/๐๒/๒๕๒๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๐๖
พระเศวต ปฺาธโร คุณที

๒๑/๐๓/๒๕๑๑
๗/๐๕/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๐๗
พระสุชาติ ยตินฺธโร เคนจันทา

๑๔/๓/๒๔๙๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๐๘
พระกฤษฎา สนฺตจิตฺโต วรรณกิจ

๒๔/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๐๙
สามเณรปญญา  มังฆัง

่ ่

๑๓/๘/๒๕๔๐

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๑๐
สามเณรธนวัฒน์  นัคเรศ

๒๓/๖/๒๕๔๓

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๑๑

สามเณรสรรเพชร  ศรีภูเวียง

๑๗/๕/๒๕๔๔

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๑๒

สามเณรอภิรัตน์  จันทร์พิมพ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๑๓

สามเณรสถาปนา  ชุมทอก

๒๙/๓/๒๕๔๕

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๑๔

สามเณรธนพล  ขำนำคู้

๓/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๑๕

สามเณรตะวัน  ชุมวงค์

๒๒/๒/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๑๖

สามเณรธนากร  จบสักสาย

๒๙/๓/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๑๗

สามเณรสิปปภาส  บุตรศรีภูมิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๑๘

สามเณรธันยพงษ์  เสลานอก

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๑๙

สามเณรณัฐกมล  โสดร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๓๒๐
สามเณรเจตนิพัทธ์  แก้วภักดี

๑๑/๔/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๒๑

สามเณรพีรภัทร  ศิริขันธ์แสง

๒๓/๔/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๒๒

พระทองไสย์ ทนฺตาจาโร สีหะจันทร์

๑๘/๔/๒๔๘๓
๗/๗/๒๕๕๗

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๒๓

พระวรกุล วราโณ พรมสอน

๑๑/๑๑/๒๕๒๐

๗/๖/๒๕๕๘
สิทธิการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๒๔

พระสมใจ สมจิตฺโต ผานาค

๑๙/๑๐/๒๕๐๖
๑๘/๖/๒๕๕๘

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๒๕

พระสมเด็จ สมงฺคิโก ทีดินดำ

่

๑/๒/๒๕๐๗
๑๘/๗/๒๕๕๘

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๒๖

พระเหมือน สนฺตมโน โทไข

๑/๑๒/๒๕๐๑ ๑๘/๓/๒๕๕๙

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๒๗

พระสุระสิทธิ

์

สุจิณฺโณ บุปผา

๕/๐๔/๒๕๑๓ ๒๑/๓/๒๕๕๙

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๒๘

พระสุวิชัย สุวีโร ลาบุญตา

๑๒/๕/๒๕๒๙ ๒๑/๓/๒๕๕๙

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๒๙

พระกฤษดา กนฺตสีโล บัวใหญ่รักษา

๑๙/๘/๒๕๒๔
๕/๖/๒๕๕๙

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๓๐
พระชานน ชาคโร ชารีมุ้ย

๕/๕/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๓๑

พระวินัย วิสทฺโธ สันทาลุนัย

๒๐/๐๘/๒๕๒๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๔

ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๓๒

พระเพลิน ขนฺติโก เถาราช

๑๕/๑๐/๒๕๐๙ ๐๖/๑๒/๒๕๕๔

ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๓๓

พระถนอม ตนฺติปาโล จ้อยศักดา

๐๓/๑๑/๒๕๑๙ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๓๔

พระคมศักดิ

์

จารุวณฺโณ ไชยสีดา

๐๘/๐๑/๒๕๒๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๓๕

พระชุมพล อุชุจาโร กุดนอก

๐๘/๐๓/๒๕๒๔ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๓๖

พระณัฐพล ขนฺติจิตฺโต กล้าหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๓๗

สามเณรไพวรรณ  นิตไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๓๘

พระธนาพร ถาวโร ปดตาระโพธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๐๖ ๒๔/๐๗/๒๕๒๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๓๙

พระอดุล ิตพโล คาไธสง

๐๘/๑๐/๒๕๑๘ ๒๖/๑๐/๒๕๔๕

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๔๐
พระสถิต อิทฺธิเตโช ศิลประกอบ

๓๐/๐๗/๒๔๙๖ ๓๐/๐๓/๒๕๕๔

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๔๑

พระแสงอรุณ สุปภาโส อำนาจ

๑๕/๑๑/๒๕๐๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๕

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๔๒

พระกิตติกร กิตฺติโสภโณ กองเกิด

๓๐/๐๗/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๔๓

พระทองเตา ปริปุณฺโน ยืนชีพ

๐๙/๐๘/๒๔๙๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๔๔

พระพงษ์เพ็ชร พลวุฑฺโฒ กันโสภา

๑๒/๑๑/๒๕๐๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๔๕

พระสนอง สุธจิตฺโต เกตุบุตร

๒๓/๐๖/๒๕๑๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๔๖

พระวิโรจน์ โรจนาโณ จิตรานุฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๑๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๔๗

พระจิรันธนิน ติสฺสวโร ไพศาลอุดมสุข

๑๔/๐๔/๒๔๙๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๔๘

พระวิเศษ รกฺขิตาโณ ตะโกสีย์

๐๖/๐๑/๒๕๐๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๔๙

พระเสน่ห์ ขนฺติวโร ขันธวงค์

๐๕/๐๔/๒๔๙๙ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๕๐
พระอ่อนจันทร์ อาภสฺสโร ประธง

๐๒/๐๓/๒๕๑๑ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๕๑

พระไพวรรณ ปฺุาคโม รูไธสง

๒๒/๐๘/๒๕๑๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๕๒

พระสำรี อคฺคปฺโ บุญจง

๒๒/๑๐/๒๕๐๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๕๓

พระเลือน

่

กนฺตธมฺโม ขำผา

๐๑/๐๔/๒๔๙๒ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๕๔

พระประดิษฐ์ เตชธมฺโม พรมดวง

๐๗/๐๗/๒๕๒๗ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙ / ๔๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๓๕๕

พระชาติชาย ปริปุณฺโณ หมันอุตสาห์

่

๑๕/๐๒/๒๕๑๑ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๕๖

พระยอดมนู สุเมโธ คำผาย

๑๓/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๕๗

พระสมหมาย ธมฺมาวุโธ นครราช

๒๕/๐๒/๒๕๒๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๕๘

พระจิระศักดิ

์

จกฺกธมฺโม ประวัติศรี

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๕๙

พระศุภกิจ วชรปฺาโณ นาคมณี

๓๐/๑๐/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๖๐
พระเสกสรร ถิรจิตฺโต เทพสากล

๒๘/๐๑/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๖๑

พระวิชัย อภิปุณฺโน จันทะโล

๑๕/๑๑/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๖๒

พระวิฑูรย์ วิทูโร กุผารัง

๑๓/๐๘/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๖๓

พระทศพร จนฺทสาโร มะลาหอม

๐๗/๐๔/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๖๔

พระยศธร สุทฺธมโน มะลาหอม

๑๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๖๕

พระอินทรา อินฺทปฺโ ไผ่นอก

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๖๖

พระสานิตย์ ชินเตโช ล่าพเยาว์

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๖๗

พระประดิษฐ์ อาภสฺสโร บัวนาค

๒๑/๐๙/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๖๘

สามเณรสาธิต  ดีรัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

 นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๖๙

สามเณรธนากร  สุดประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

 นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๗๐
สามเณรธนาวุฒิ  คำภักดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

 นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๗๑

สามเณรวีรพล  สุดแล้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๗๒

พระทองลี อภินนฺโท สาไธสง

๑๑/๑๐/๒๕๐๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

พัฒนาราม  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๗๓

พระบุญยกร โอภาโส โพลใจอาน

๑๐/๗/๒๕๓๗ ๑๖/๖/๒๕๕๙

เขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๗๔

พระสฤษดิ

์

ภูริปฺโ เขียวนาค

๒๗/๑๐/๒๕๒๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

นาคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๗๕

พระจาตุรงค์ ธมฺมโร สุริยาการดี

๓/๑๒/๒๕๒๖ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

นาคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๗๖

พระรันดร พลาโณ มะติพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๑๖ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

นาคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๗๗

พระนิติพล พุทฺธสาโร แสงจันทร์

๒๖/๘/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

นาคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๗๘

พระณัฐพล าณวีโร มหาหิงส์

๑๓/๖/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

นาคำ  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๗๙

พระวัชรกาญจน์ โชติปฺโ คำงาม

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๘๐
พระประกาศิต านิสฺสโร แว่นไว

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๘๑

พระธนิต ธมฺมิโก สุกสาเกษ

๑๒/๐๙/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๘๒

พระเสกสรรค์ อคฺคจิตฺโต รัมย์ไธสง

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๘๓

พระมะลิ ธมฺมิโก สายทองดี

๐๑/๐๑/๒๔๙๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๘๔

พระกวี อินฺทปฺโ ศิริจันโท

๑๗/๑๐/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๕๙/๑๓๘๕

พระวิชิต สุภทฺโธ ผาเจริญ

๒๑/๙/๒๔๘๖
๖/๖/๒๕๕๘

อัมพวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๘๖

พระปฐวี ธมฺมทินฺโน นุ่นโฉม

๑๑/๑/๒๕๓๙ ๒๐/๑/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๘๗

พระกิตติศักดิ

์

สิริธมฺโม ดีทองหลาง
๗/๔/๒๕๓๘ ๘/๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๘๘

พระประเสริฐ อภสฺสโร ฐานะ

๑๒/๑๐/๒๕๒๙
๑๔/๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๘๙

พระธนายุทธ สุนฺโร สงวนดี

๒๕/๔/๒๕๒๙ ๒๐/๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐ / ๔๑
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๕๙/๑๓๙๐
พระปณวัตร ธมฺมธโร โอสิรา

๑/๘/๒๕๔๐ ๔/๖/๒๕๕๙
อัมพวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๙๑

พระประสิทธิ

์

ทินฺโนภาโส บุญเทพ

๘/๑๒/๒๕๓๓ ๑๑/๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๙๒

พระสังคม ยโสธโร ตาดี

๒๐/๗/๒๕๐๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๙๓

พระยุทธชัย ธีรธฺมโม วงษาจันทร์

๑๖/๙/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๙๔

พระบุญเท อนามโย แก้วกุล
๘/๗/๒๕๑๐

๔/๑๑/๒๕๕๘

อุตสาหะ  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๙๕

พระสงวน ธมฺมทีโป ใสเหลียม

่

๘/๘/๒๔๙๐
๑๙/๑๑/๒๕๕๘

อุตสาหะ  

ขก ๔๑๕๙/๑๓๙๖

พระสายัญ อตฺตทีโป ทองโคตร

๒๓/๒/๒๕๒๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

อุตสาหะ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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