
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑,๙๔๕ รูป ขาดสอบ ๓๔๔ รูป คงสอบ ๑,๖๐๑ รูป สอบได้ ๑,๓๖๒ รูป สอบตก ๒๓๙ รูป (๘๕.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระอนุรักษ์ าณวฑฺฒโน นิยมถิน

่

๑๒/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระถาวร สุขิโต โคตรเสน

๒๑/๑๒/๒๕๐๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระพัฒนพงษ์ รตนโชโต พลวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๒๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระณัฐภัทร หํสวํโส หงษ์สายพิน

๐๗/๑๒/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระทศพล อภิวฑฺฒโน เผือกนาค

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรพาริลัก  พลหาร

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

 กลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรยงยุทธ  พาคอนฉิม

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 กลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระณัฐพงศ์ อคฺคธมฺโม

ปริญญาสุทธินันท์

๑๒/๑๐/๒๔๗๔ ๑๔/๐๑/๒๕๕๐

ท่าบึง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระสมศรี วณฺณโชโต เชือแวงดี

้

๒๗/๑๒/๒๔๗๙
๐๖/๐๔/๒๕๕๓

ท่าบึง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระกรกวี ถาวโร บุญยัง

๒๒/๐๙/๒๕๐๕ ๐๑/๐๒/๒๕๖๐

ท่าบึง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระสุขสันต์ โชติธมฺโม ศรีชะตา

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ท่าบึง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระภฤศฤทธิ

์

านุตฺตโร นันทะแสง

๑๐/๐๗/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าบึง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระสมบูรณ์ อริโย พันนะ

๑๕/๐๙/๒๕๒๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าบึง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรเดโชชัย  ผลละออ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 ท่าบึง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรกฤษณะพงษ์  พรมโชติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

 ท่าบึง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระเซ็งกิม

้

กตสิทฺโท ซัว

๑๑/๐๔/๒๕๒๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระสุพจน์ สุภทฺโท โคตรมุงคุณ

๑๒/๐๕/๒๕๑๐ ๑๓/๑๐/๒๕๕๘

ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระอัครพงษ์ รกฺขิตวณฺโณ กรพีรวณิช

๑๗/๐๗/๒๕๓๓ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน หมืนแก้ว

่

๑๔/๐๕/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระภัทรพล ขนฺติพโล สำราญพิทักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระภัทรพล ภทฺรปฺโ มาพระลับ

๒๑/๐๗/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรสุระชัย  การินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

 ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรสิทธินันท์  กัลยาประสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรสรัล  ปราดเปรียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

 ธาตุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๔๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรพัทธดนธ์  มะธิปะโน

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

 ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรพลศรุต  มะธิปะโน

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

 ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรอัตฐพล  หน่อแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรวัฒนา  แก้วพูน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรณัฐวุฒิ  บงบุตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรคิมหันต์  บุญฉิม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรปภังกร  ไชยเบ้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

 ธาตุ  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระอำพัน จรณธมฺโม ทองหล่อ

๐๔/๐๘/๒๕๒๔ ๑๐/๐๑/๒๕๖๐

วุฒาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระสหรัก ยโสธโร ลิขิต

๑๘/๐๕/๒๕๓๗
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วุฒาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระรุ่งโรจน์ อุปสนฺโต ยวนรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๑๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

สระทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระรังสรรค์ จนฺทสาโร แทนคาม

๑๒/๐๑/๒๕๓๓ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

สระทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระนวพล กนฺตสีโล ข้อยุ่น

๒๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

สระทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระณัฐณรงค์ ปฺาธโร ทศแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สระทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระนพพล วรธมฺโม พานิชกิจ

๐๔/๑๐/๒๕๒๗ ๒๐/๐๗/๒๕๖๐

สระทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระอัมพร กุสลปภาโส ขันแก้ว

๒/๒/๒๕๑๘ ๙/๔/๒๕๖๐
วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระชลชนะ ปภสฺสโร อินทะสารคาม

๑๙/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรณัฐกานต์  แก้วนารี

๑๙/๒/๒๕๔๑

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรชัยวัฒน์  เตชะพนาลัย

๑๖/๖/๒๕๔๒

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรบูรณ์พิภพ  ศรีวิลาส

๖/๑/๒๕๔๓
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรอิทธิพล  บุษบง

๑๐/๕/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรเฉลิมชัย  จักอันดี

๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรภูวนัย  ทองไทย

๑๖/๑/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรPranta  Barua

๓/๓/๒๕๔๔
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรศุภาวิชณ์  สารธิยากุล

๓/๕/๒๕๔๔
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรพรชัย  ทองแกม

๓/๖/๒๕๔๔
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรวีรชัย  มูลเค้า

๑๔/๖/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรธนานพ  สาแพงน้อย

๑/๙/๒๕๔๔
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรสันติสุข  แก้วกัลยา

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรวราเทพ  โพธิสุวรรณ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรสุพพัด  เทินสระเกษ

๗/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรวชิรพงษ์  ชัยธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรทวีชัย  พ่อสีดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรฐิติพงษ์  ปะบัวบาน

๔/๒/๒๕๔๕
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรนันทวัฒน์  แซงผุย

๒๘/๓/๒๕๔๕

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรวีรศักดิ

์

 เคนรัว

้

๒๗/๔/๒๕๔๕

 วัดหนองแวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๔๐

้
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ขก ๔๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรพงษ์ชัย  โสภา

๑๔/๖/๒๕๔๕

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรมนตรี  พูลเพิม

่

๓/๐๑/๒๕๔๖

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรปฏิภาณ  จันทศรี

๑๔/๑/๒๕๔๖

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรปฏิพล  แวดอุดม

๖/๒/๒๕๔๖
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรจิตตกร  หมวกยอด

๗/๒/๒๕๔๖
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรภัทรพล  พลหงษา

๒๔/๕/๒๕๔๖

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรวีรพงศ์  คำภักดี

๑๒/๖/๒๕๔๖

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรบุญฤทธิ

์

 โยทองยศ

๒๗/๖/๒๕๔๖

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรอนันตชัย  ปะนาโท

๓๐/๙/๒๕๔๖

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรประสิทธิชัย  ลักษณะเบีย

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรกิตติพันธ์  เหลือหลาย

๑๙/๓/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรชัยณรงค์  พรมเจริญ

๒๗/๓/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรยุทธนันท์  จักรอันดี

๗/๔/๒๕๔๗
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรพลวัตร  แก้วปญญา

๑๙/๔/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรวิทยาการ  ชำนาญศึก

๓/๕/๒๕๔๗
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรพบธรรม  จันทะคัด

๑๐/๕/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรภูมินทร์  สีกาลี

๙/๘/๒๕๔๗
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรณัฐพล  จักรอันดี

๑๖/๘/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรวิโรจน์  ชานันโท

๒๔/๘/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรการัณย์  เรืองทวี

๒๗/๘/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรณัฐกฤต  เบาราญ

๔/๙/๒๕๔๗
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรอภิชัย  ทองไทย

๑๗/๙/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรภักดี  มุลตรีบุตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรณัฐพงศ์  ทาบุเรศ

๒๖/๙/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรธีระพงษ์  ศึกสงคราม

๒๗/๙/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรสุทิวัส  พลมา

๑/๑๐/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรรัชชานนท์  พิสุทธิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรอธิชา  สีออน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรโชคภิวัฒน์  กิงคำ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรภัทรพล  คนทัศน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรปราณวุฒิ  ภูถมดี

๑/๑๑/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรวีระพล  ทาบุเรศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรปยุต  ไชยดี

๖/๔/๒๕๔๘
 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรอโนทัย  ทองแกม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

 วัดหนองแวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรเจษฎาภรณ์  สดมพฤกษา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

 วัดหนองแวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระกระจ่าง เขมธโต เกษมศิริสวัสดิ

์

๔/๕/๒๔๘๘
๓๑/๑๐/๒๕๕๗

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระภาคภูมิ ภูริปฺโ มะลิซ้อน

๑๙/๑๒/๒๕๐๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระสุพล สาทโร ศิริกิจ

๑๕/๒/๒๕๐๐ ๑๒/๒/๒๕๖๐

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระสมชาย ถาวโร พูลสำราญ

๔/๕/๒๕๐๕ ๑๒/๒/๒๕๖๐

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระสีบู กิตฺติสาโร กองบาง

๒๙/๑/๒๕๑๑ ๑๒/๒/๒๕๖๐

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระกิตติ วิชโย ศรีหากุล

๒๑/๑๑/๒๕๑๖

๑๒/๒/๒๕๖๐

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระจีรพงษ์ ปภาธโร โปร่งจิตร

๑๕/๙/๒๕๐๓ ๒๓/๕/๒๕๖๐

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระอาทิตย์ สนฺตจิตฺโต อยู่แก้วกิง

่

๑๘/๕/๒๕๒๗

๔/๖/๒๕๖๐
ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระนันทวัฒน์ จนฺทธมฺโม สีหานาม

๒๖/๓/๒๕๓๙ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระพิพัฒน์ เตชปฺโ พิมพ์ชายน้อย

๒๓/๕/๒๕๓๙ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระดาวิช พุทฺธสาโร ภู่หาร

๓๐/๑๒/๒๕๓๓
๒๗/๖/๒๕๖๐

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระกฤษดา โชติปฺโ เทพราชา

๑๑/๑๐/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๖๐
ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ต้นทอง

๒๗/๔/๒๕๔๗

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรพนธกร  สาราญรมย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรธนายุทธ  ช่างอุดม

๑๓/๖/๒๕๔๕

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระบุญมี สุขธมฺโม วิเศษทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๔๘๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระทองใบ ปภสฺสโส ดอนคำเทีย

่

๐๙/๐๕/๒๕๐๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระอาทิตย์ อภิปฺโ หาวัน

๒๙/๐๗/๒๕๒๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระแก่นแก้ว อายุวฑฺฒโน สมศรีหา

๑๐/๐๑/๒๕๐๕ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระฦทธิเกียรติ จนฺทสิโธ มาตย์นอก

๑๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระสำราญ สุธมฺโม สอนวินิจฉัย

๒๗/๐๕/๒๔๙๙ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระสัมฤทธิ

์

สุวฑฺฒโน มุ่งหมาย

๐๘/๐๒/๒๕๐๓ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระปรีชา ปฺาวุฑโฒ พะทะยะ

๐๑/๑๑/๒๕๓๓ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระมังกร อิสฺสรรมฺโม กนใหญ่

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระปฏิภาณ ปภากโร ไหมทอง

๑๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระสุพิน สุจิตฺโต ปูฉำ

๒๔/๐๘/๒๕๓๔ ๐๓/๑๑/๒๕๖๐

นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรธีระพันธ์  สอดสี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรธีรยุทธ์  ชูเนตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรปฏิพัฒน์  ท่าเข

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรธีระวัฒน์  มาเบ้า

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรธนภัทร  สมรสมนตรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรทรงพล  ละมัยนิล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรภูวนาถ  ช่างหล่อ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

 นาถวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระเมธา สุเมธโส เค็งนอก

๖/๓/๒๕๓๕ ๒๓/๓/๒๕๕๕
บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรทักษ์สิทธ์  สำนักบ้านโคก

๑๕/๑/๒๕๔๗

 วิจารณ์สว่างโศก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรพูลสวัสดิ

์

 โดดชัย

๒๒/๑/๒๕๔๗

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรพลสิทธิ

์

 กล้าหาญ

๑๙/๘/๒๕๔๗

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรกันตวิชญ์  ภาคำ

๒/๓/๒๕๔๘
 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรพีรภัทร  ทุมวัน

๔/๖/๒๕๔๗
 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรคุณภัทร  ฉิมงาม

๑/๙/๒๕๔๗
 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรกวี  ศรีสมดี

๔/๑๑/๒๕๔๗

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระรณรงค์ จนฺทูปโม หอมเนียม

๒๔/๑/๒๕๒๐ ๒๒/๔/๒๕๔๕

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระมานพ อลีโน หมาดมะนังค์

๕/๑๒/๒๕๑๐ ๑๐/๔/๒๕๕๗

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระบุญเสริม ยโสธโร เสนายอด

๑๓/๔/๒๔๖๙

๕/๖/๒๕๖๐
ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระสุรเชษฐ์ ตกฺขวิโร ศรีนา

๒๕/๕/๒๕๑๑
๑๐/๖/๒๕๖๐

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระอุทิศ จิตฺติโสภโณ ปาเขือ

๑๗/๙/๒๕๓๘
๑๐/๖/๒๕๖๐

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระอิทธิพล อธิจิตฺโต ภูภักดี

๖/๑๑/๒๕๐๓ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรวิทยา  ปองโหน่ง

๑๓/๑๐/๒๕๔๐

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรสถาพร  วงษ์แก้ว

๓๐/๓/๒๕๔๕

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรปริเยศ  เสริฐกระโทก

๒๖/๑/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรศิวกร  เลขกระโทก

๒๔/๔/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรอนุวัช  นามสีฐาน

๙/๑๐/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรปฏิพัทธ์  ชาคำมูล

๖/๑๑/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรชนะกร  โชติไธสง

๘/๑๒/๒๕๔๖

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรนัฐพล  จันทร์อ่อน

๒/๑/๒๕๔๗
 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรศิวัชร์  แสงศักดา

๒๕/๒/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรระพีพัฒน์  บุญเกือ

้

๒๖/๒/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรวีรศักดิ

์

 ละไมยกลาง

๒๘/๓/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ศรีแพง

๒๖/๔/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรณัฐวัฒน์  นามสีฐาน

๒๕/๕/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรนรินทร  มิตรเจริญ

๒๖/๕/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรอภิวัฒน์  หมืนจันทร์

่

๑๒/๖/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรอาคม  แหไธสง

๑๓/๖/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรสัณหวัช  ส่อนชัย

๒/๘/๒๕๔๗
 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรวรเมธ  นามอาษา

๓/๘/๒๕๔๗
 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรสิทธิพล  สีหานาม

๑๗/๘/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรการัณย์  เรืองทวี

๑๗/๘/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรเอกยุทธ  สินชัย

๑๑/๙/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรวิชัย  ประทุมมี

๑๕/๙/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรชวลิต  สวาทดี

๒๐/๙/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๔๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรสิทธิชัย  อำพัฒน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรอิศรา  เสนบี

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรประดิษฐ์  สาคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรศุภโชค  พุทละ

๑๘/๓/๒๕๔๘

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรจิรศักดิ

์

 อินกกผึง

้

๓/๔/๒๕๔๘
 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรธนกร  ศรีมงคล

๒๐/๔/๒๕๔๘

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรจตุพงษ์  ฦาชา

๒๘/๔/๒๕๔๘

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรกัสกร  โชติไธสง

๒๓/๕/๒๕๔๘

 ตาลเรียง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระโอภาส เตชธมฺโม ปานมณี

๑๓/๐๑/๒๕๐๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕ ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระยิงยศ

่

ปฺาวโร สืบแสน

๒๐/๐๘/๒๕๒๐ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙ ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระสงัด ปภาโร แสนเหงา

๐๖/๐๒/๒๕๐๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙ ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระเมชิน ขนฺติวโร หารอ่อนตา

๒๐/๐๑/๒๕๑๘ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐ ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระรามรัตน์ ปฺาวฑฺโฒ โสอุตทา

๒๒/๐๘/๒๕๑๕
๐๘/๐๔/๒๕๖๐ ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรจักริน  แก้วมาตย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรอาวุธ  ไชยภู่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรวัชรพล  นิยมไทย

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรณัฐวุฒิ  ฆารผุด

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรอรุณรัตน์  เพ็ชรไชย

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรพีรพัฒน์  ศรีจุลลา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรจิรายุทธ  เหม็งพานิช

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรอโนชา  แสนพันนา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรภานุวัฒน์  จำปานุ้ย

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรกิตติพงศ์  นิมทอง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรฉัตรชัย  กาศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรอัฐวุฒิ  โพธิไพร

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรพงษ์พัฒน์  ทศรวิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรดนัย  วงจันแดง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรสุรสิทธิ

์

 ทองจีน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรพิทักษ์  ใสไหม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรธันวา  สีตะสังข์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระอนันต์ ธมฺมวิริโย นามทอง

๒๖/๑๒/๒๕๓๑
๐๔/๐๖/๒๕๕๔

ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระกู้เกียรติ ทีปธมฺโม โนนทิง

๑๕/๐๙/๒๕๑๖ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระสำเร็จ ฉนฺทสโร สิงจารย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๐ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรยุทธจักร  แคนเกา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรณัฐวุฒิ  ไชยคำภา

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 ธาตุกุดกว้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรเอกรัตน์  นามโยธา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรภูมินทร์  เกตุเมฆ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรบุญชัย  หามาลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรคณิน  หยวกดา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรรัชชานนท์  ด้วงอ้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรวริทธินันท์

์

 แก้วงาม

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระบวรนาถ เตชวโร อาษาเค

๑๐/๑/๒๕๒๐ ๑๗/๓/๒๕๕๖

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระโกศล จารุธมฺโม คำภา

๒๙/๑๐/๒๕๒๘
๑๕/๕/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระกิตติศักดิ

์

โชติโก สีเงิน

๒๐/๕/๒๕๒๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระวิทธวัช ปวโร แก้วกุ่ม

๑๗/๑๑/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระสำเริง ติกฺขปฺโ บุญจวง

๒๑/๔/๒๕๑๖ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระรัฐพล ปฺาธโร โตนสันเทียะ

๙/๑๒/๒๕๒๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระจันดา ยโสธโร พลสิงห์

๕/๖/๒๕๒๓
๖/๔/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระวรุธ อธิปฺโ ชาญภูเขียว

๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๔/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระรุจิกร อาสโภ ยศธสาร

๒๐/๘/๒๕๓๒
๑/๖/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระชาญวิทย์ ปฺาวุฑฺโฒ จำปาหอม

๓๐/๕/๒๕๓๔
๑/๗/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระสุพัฒ สุชาโต บัวพุทธา

๖/๔/๒๕๑๖
๕/๗/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรพิพัฒน์  ศรีบุญเรือง

๑/๑/๒๕๔๖
 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระทองแดง ปณฺฑิโต ยอดบุญ

๔/๑/๒๕๑๒
๒๐/๑๒/๒๕๕๘

วิจารณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระสนธยา สิริสาโร รัตทำ

๑๐/๑๑/๒๕๒๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วิจารณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระฟาลัน

่

วิมโล วงษ์ละคร
๔/๘/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วิจารณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระปองพล อภิวฑฺฒโน ติตะปญ

๓๐/๙/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

วิจารณาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระภิญโญ จกฺกธมฺโม โทนสุวรรณ

๓/๙/๒๔๘๘ ๒๑/๙/๒๕๕๑

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระผัน กตปฺุโ เม้าเวียงแก

๗/๔/๒๔๙๕ ๑๙/๓/๒๕๕๙

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระอนุสรณ์ กิตฺติปฺโ นาชัย

๑๒/๑๑/๒๕๒๘

๑๓/๓/๒๕๖๐

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระธีรวิทย์ านวุฑฺโฒ อามาตรทัศน์

๙/๕/๒๕๒๒ ๒๙/๕/๒๕๖๐

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระปวรปรัชญ์ พุทฺธวิริโย

เจริญเพชรทรัพย์
๒๐/๑/๒๕๐๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระวิศรุต ปภสฺสโร แก้วรุ่งเรือง

๔/๔/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระภูมิชาย อธิปฺโ ธรรมถาวร

๓๑/๑๐/๒๕๑๔

๓/๗/๒๕๖๐
ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระธรรมนูญ ธมฺมวโร เจียมตน

๑๐/๑๒/๒๕๒๐

๓/๗/๒๕๖๐
ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรนิยม  อัมลา

๓/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระสุชาติ สุชาโต สร้อยพาน

๑/๘/๒๕๒๔ ๒๙/๘/๒๕๕๘

โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระสมเกียรติ โสภณธมฺโม มือกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๑๖
๒๖/๓/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระอุทิศ เทวธมฺโม ผาสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๑๐
๕/๑๑/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระสุวัฒนา ิตธมฺโม ชาหนองอ้อ

๑๑/๙/๒๕๑๑ ๕/๑๑/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระพนัส พทฺธธมฺโม สุนขาว

๑๘/๕/๒๕๑๕

๔/๖/๒๕๖๐
โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระมงคล มงฺคลธมฺโม สุริยันต์

๑๙/๙/๒๕๑๑ ๑๗/๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระภัทรพล คุตฺตธมฺโม ศิริคำ

๑๒/๘/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระทัฐชวิน จนฺทธมฺโม พฤกษ์สุวรรณ

๘/๕/๒๕๓๓ ๒/๗/๒๕๖๐
โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระศราวุธ าณธมฺโม กิงจอหอ

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๐

๖/๗/๒๕๖๐
โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรเสิก  สีวิไลพอน

๑๓/๗/๒๕๔๓

 โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรวิระศักดิ

์

 เคนรัว

้

๒๗/๓/๒๕๔๔

 โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรนพรัตน์  ชืนชูวงษ์

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรอุดมศักดิ

์

 รักบุญ

๑๗/๓/๒๕๔๗

 โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรกฤษฎากรณ์  ตุลาเนตร

๗/๗/๒๕๔๗
 โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรญาณวุฒิ  ฤาชา

๑/๒/๒๕๔๙
 โพธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระบุญโฮม ทิปงฺกโร สีเชียงพิมย์

๒๗/๐๓/๒๔๘๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระเกียรติคุณ รตฺนาโณ การงาน

๐๔/๑๒/๒๕๑๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรเจษฎา  เชือนิล

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรนราธิป  โคตรหนองปง

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรก้องหล้า  บัวแสง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรนเรศ  คำกองเกิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรภาณุพงษ์  บัวลีวัน

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรราชัน  กาพย์กลอน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรจิรัตติกาล  กาพย์กลอน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรฤทธิชัย  ปาณาราช

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรทรัพย์สถิต  สวารักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรอโณทัย  สีทนสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรเสมา  มะหาชะโน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรเมธี  อรัญมาลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรภนันดร  วิบูลศิลป

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรนฤสรณ์  ทวยบุญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรศุภศิลป  สุหา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรภาณุวิสญ์  จูด้วง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรวัชรพล  ศรีพรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรภานุพงศ์  จันทะเลิง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรพีรวัฒน์  สลับตาล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรภัทรดนัย  พืนแสน

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรศุภสิทธิ

์

 บุญเทียม

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรจักพันธ์  นาราษฎร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรวิวัฒน์  ทิพย์กระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรคมกริช  แก้วกระมล

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรพิสิทธิ

์

 แสนโหน่ง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระพลวัฒน์ าณธีโร สามรารถ

๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระชูชาติ าณวิโร เชาวรัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๓๓ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระอนุรักษ์ วิสุทฺธสีโล อารยศักดิสกุล

์

๑๓/๐๖/๒๕๓๓ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระพงษ์พัฒน์ อภินนฺโท ละออ

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรกาเมน  บารัว

๑๓/๒/๒๕๓๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรชำนาญ  งามบุญจันทร์

๗/๐๘/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรนครินทร์  ศิลาศุกร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรพลกฤต  อนุรักษ์

๗/๐๗/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรธนวัฒน์  ศรีโยธา

๕/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรซานต้อ  บารัว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรอุทิศ  แผนพิมาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรณัฐดนย์  เศษมา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรบุญชู  มาตย์สุด

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรกฤษฎา  มาหลิน

๑๒/๘/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรไพวรรณ์  สุภาพันธ์

๓/๙/๒๕๔๕
 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรมานพ  พรมโคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรนิติภูมิ  เอือวิเศษวัฒนา

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรเจษฎา  พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรแทนศักดิ

์

 ทองสิทธิ

์

๙/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรพีรพัชณ์  รัตนอุทัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรสิทธิโชค  โสภานำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรกฤษณะ  ขันซ้าย

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรศรัณย์วิทย์  นาโพธิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรนพพร  แขกรัมย์

๘/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ทำไถ

๕/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรวรโชติ  สิทธิ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรกุศลิน  พรมมา

๕/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรณัฐพล  คำทึง

๑๑/๕/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรศราวุฒธิชัย  ประทุมมา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรชุติพนธ์  จันทะแสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรศรายุทธ  ชาติทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรกฤษฎา  เต่าทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรฐิติพงศ์  หมู่โสภิญ

๒/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรธีร์ธวัช  ยะกะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรณธกร  แสนวิลัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรอรรพล  วงสงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๐๙
สามเณรทิพนัส  สังข์ชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรวัชรากร  เทพอินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรภาคิน  ชาวท่าไชย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรพีรพล  ภูแช่มโชติ

๙/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรชินวัตร  อภิรัตนวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรภานุวัฒน์  บุญเคลิม

้

๑/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรศุภกฤต  กิตติภูมิสรนาท

๕/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรอนุชา  มูลนิภา

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรอติชาติ  วรรณทวี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรขจรไกล  ใสบาล

๑/๐๙/๒๕๔๘

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรสหรัฐ  สินค้า

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรฤทธิพงษ์  วงสงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

 ศรีนวล  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระประพนธ์ พนฺธมุตฺโต อำพึงอาตม์

่

๑/๘/๒๔๙๘ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 กระออมแก้ว

๑๕/๔/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรสุรพงษ์  เกิดบ้านเปา

๕/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรวรานนท์  ปญจพันดร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๒๕
สามเณรยอดชาย  ชาตรี

๑๐/๓/๒๕๔๖

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรณรุท  ภูแช่มโชติ

๑๒/๖/๒๕๔๖

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรจตุพล  พิมพ์โภชน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรธนากรณ์  ฮามพงษ์

๓/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรณัฐชัย  โจภูเขียว

๒๐/๑/๒๕๔๗

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรอภินันท์  ประสมศรี

๑๓/๕/๒๕๔๗

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรครีม  นิลหล้า

๙/๗/๒๕๔๗
 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๓๒
สามเณรนราธิป  รัตนวิเศษ

๒๗/๘/๒๕๔๗

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระโชคชัย ปุปฺผวณฺโณ บุบผา

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

๒/๑/๒๕๖๐
บ้านหนองตูม  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระกิตติศักดิ

์

ขนฺติพโล สวนโคกกรวด
๔/๙/๒๕๓๘ ๒๓/๓/๒๕๖๐

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระพงษ์พิพัฒน์ มหาปฺุโ อันวารี

๑๖/๑/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๓๖
สามเณรดุรงค์ฤทธิ

์

 ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๘/๒๕๔๘

 บ้านหนองตูม  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระประชา ติสฺสโร ต๋าคำ

๑/๔/๒๕๓๗ ๕/๖/๒๕๕๘
ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระวิลัย ปภากโร โนนทิง

๑๒/๖/๒๕๓๗ ๒๖/๒/๒๕๖๐

ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระวัฒนศักดิ

์

ธมฺมิโก จำปานา
๖/๖/๒๕๓๘ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ศิริธรรมิกาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระอนุภัทร์ เนรมิตฺโต สมคำพี

่

๑/๑๑/๒๕๔๐
๕/๖/๒๕๖๐

ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระจิรายุส จิรสุโภ สุพรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๒๒/๖/๒๕๖๐

ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระชาครีย์ ปฺกาโม เผ้าหอม

๑๕/๖/๒๕๓๒ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระพรประจักษ์ พลวฑฺฒโน แสงจันทร์

๖/๑๒/๒๕๓๓ ๒๕/๗/๒๕๖๐

ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระจักรกฤษณ์ วรวฑฺฒโน พรพา

๓๐/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๗/๒๕๖๐

ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระชนะชล จิตฺตธมฺโม บุญกันหา

๔/๑๒/๒๕๓๑

๙/๙/๒๕๖๐
ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรสุพัฒน์  ทองสุทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

 ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรกิตติพงษ์  ภูมิคอนสาร

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

 ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระสุธรรม สุธมฺโม บุญลือ

๑/๒/๒๔๙๘ ๖/๑๒/๒๕๕๖

วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระคงศักดิ

์

พุทฺธสิริ โพธิศรี

์

๐๖/๐๗/๒๕๒๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระธนากร ธนงฺกโร สุเพ็งคำ

๑๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระสุชาติ ทีปธมฺโม มุงคุณแสน

๐๑/๐๖/๒๕๑๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระอำนาจ านสมฺปนฺโน คุณรักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระสุพจน์ สาทโร จดจำ

๒๓/๐๓/๒๕๓๓ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระอภิศักดิ

์

จนฺทสโร ปุริสังข์

๐๕/๑๑/๒๕๑๖ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระประธาน ติสฺสโร บริบูรณ์วัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๓๒ ๐๖/๑๒/๒๕๕๗

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระยอดชาย เตชธมฺโม หนูจิตร

๒๔/๐๓/๒๕๓๓ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระอัษฎาวุธ อินฺทวณฺโณ บัณฑิตย์

๓๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระภุชงค์ สติสมฺปนฺโน เพ็ญนาคี

๐๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระธีรชัย จนฺทธมฺโม สุมาตรา

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระชณิดล อิทฺธิาโณ ดาปาน

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระชาญณรงค์ สติสมฺปนฺโน ยอดสง่า

๑๓/๐๒/๒๕๑๗ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระปรเมศ ทินฺนวโร วงพันสา

๐๔/๐๔/๒๔๙๓ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระกองศรี ชุตินฺธโร บุญเงิน

๐๓/๐๓/๒๔๘๑ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระเมือง สุธมฺโม บุตรศรีน้อย

๐๒/๐๒/๒๔๙๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระธนกฤต ธนปาโล เพ็ญโสภา

๑๐/๐๙/๒๕๑๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระพิเชษฐ์ กุสลเสฏโ หว่านนา

๐๕/๑๒/๒๕๒๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระสุวรรณ สวณฺโณ คงเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๑๙
๑๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระวันเฉลิม ถาวโร แทรเถา

๒๘/๐๑/๒๕๓๐ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระรุ่งทิวา ทีปธมฺโม ชุมแวงวาป

๑๕/๐๘/๒๕๓๙
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระณัฐพล กนฺตสีโล ภูดินดาร

๑๘/๐๘/๒๕๑๘
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระทองแดง กนฺตวีโร โพลี

๐๒/๑๐/๒๕๐๔ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระเอ่น วิสุทฺโธ พุฒซ้าย

๐๔/๐๗/๒๔๙๒ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระเพ็ชร ธีรวํโส วิสาชัย

๑๘/๐๖/๒๔๙๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระจำป ถาวรจิตฺโต เภาพันทา

๑๐/๐๒/๒๔๙๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระประชิต อนาลโย ไชยตอกเจีย

้

๒๐/๐๗/๒๕๒๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระประสิทธิ

์

โชติปฺโ เทียงตรง

่

๒๑/๐๗/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระสถิต วฒฺฑโณ กองสี

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระภานุพงษ์ วรปฺโ วงษ์รินยอง

๐๔/๐๔/๒๕๓๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระพะเยาว์ กิตฺติปฺโ คำมณี

๑๔/๑๒/๒๕๒๙
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระยอดฉัตร เตชปฺโ บุรพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๑๙ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระสายัญ สิริปฺโ สุริฉาย

๑๔/๐๑/๒๕๒๐ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระเล็ก จนฺทสาโณ โคกโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๔๙๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระสถาพร เตชวโร ดอนปญญา

๐๗/๐๕/๒๕๓๔ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระสมชัย ภูริปฺโ อรรคฮาต

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระกิตติพงษ์ กิตฺติปฺโ ชัยลือชา

๐๔/๐๓/๒๕๒๕ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระจักรชัย จนฺทธมฺโม มูลขอด

๒๗/๐๒/๒๕๓๓
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระองอาจ อานนฺโท ช่วยศรี

๑๒/๐๖/๒๕๓๑ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระพีรวัฒน์ จนฺทสาโร บุตรวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๓๔ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระศิริศักดิ

์

ชุติปฺโ บุตรคาวัน

๐๖/๐๓/๒๕๓๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระอภิสิทธิ

์

ปฺาวโร กันญาบัณดิษฐ์

๐๖/๐๙/๒๕๓๓ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระวุฒิพงษ์ านสมฺปนฺโน ล้นบุตร

๐๕/๑๒/๒๕๒๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระคมเพชร ิตธมฺโม นวนไธสงค์

๒๒/๑๒/๒๕๒๕
๒๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระหนูแดง จนฺทสาโร ราชพลแสน

๒๕/๑๒/๒๕๒๒
๒๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระปยทัศน์ ภูริวฑฺฒโน ชุมบุญมา

๑๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระชาญชัย กตธมฺโม ศิริบุรี

๒๓/๐๓/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระพันธกานต์ อาสโภ ชมภูทยา

๒๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระอนุชา สจฺจวโร แข็งฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๓๘
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระไชยรัตน์ วรธมฺโม วงษ์รินยอง

๐๖/๐๕/๒๕๓๐ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระพัทยา ติกฺขปฺโ สมปญญา

๑๖/๐๙/๒๕๓๔
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระอานนท์ ธมฺมวโร เศษฤาวงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๓๓
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดนาเลาะ  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๐๑
สามเณรธนัตถ์  พิจารโชติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๐๒
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 นาโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรอาทิตย์  ตุลาเนตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระโสวัฒน์ อภิปุโ จันทะศรี

๑๘/๐๖/๒๕๒๑ ๑๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระพรเจตน์ ธมฺมวโร ศรีวรมย์

๒๕/๐๓/๒๕๐๘ ๑๕/๐๘/๒๕๕๘

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระประภาส ปภสฺสโร ศรีเศษพิมพ์

๒๖/๐๕/๒๕๐๘
๒๙/๒/๒๕๕๙

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระวัฒนา สุวฒฺทโน จันทหาญ

๐๗/๑๑/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระไพสัน จิตฺตคุตฺโต ดีจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๐๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระสมบัติ ชิตปฺโ หาญพล

๓๐/๐๙/๒๕๑๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดปาประชาบำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระชวน กุสลจิตโต ปองดก

๑/๙/๒๕๐๑
๓๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระลิกา เตชปฺโ ชัยปญญา

๓๐/๑๐/๒๔๙๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระพยักฆ์ นรินโท ศิริบุรี

๒๗/๑๑/๒๕๑๓
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระคำหล้า โชติโก พูลเททอง

๑๕/๐๘/๒๕๐๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระสำฤทธิ

์

ปยธมฺโม สุทธิจักษ์

๐๒/๐๗/๒๕๐๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระจตุพล ปฺาธโร สุวรรณโชติ

๒๔/๐๘/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระอาคม จนฺทวณฺโณ สุนทร

๑๕/๐๑/๒๕๑๗ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระธนวัฒน์ อชิโต ชัยมี

๒๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระสรวัฒน์ คมฺภีรปฺโ เทิดทูล

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระทองสุข สีลเตโช พลโศกเชือก

๒๗/๐๙/๒๕๑๖ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระจิระวัฒน์ สิริปฺโ เจริญศรี

๒๕/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระธีรพันธุ์ ตปสีโล พินิจมนตรี

๐๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระคทาวุฒิ จนฺทปฺโ วงษ์ละคร

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรเจษฎา  ฝายสงฆ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระเสน่ห์ พุทฺธาโณ อามาตสมบัติ

๐๘/๑๑/๒๕๐๐ ๐๑/๐๓/๒๕๕๓

ทางพาด  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระเสกสรร กตทีโป พรมศรีแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๓๒
๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ทางพาด  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระเกษตร เตชปฺโ มูลพิมพ์

๐๒/๐๖/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ทางพาด  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระไพรวัลย์ ปสนฺโน ชาเนตร

๒๖/๐๘/๒๕๒๖ ๒๖/๐๘/๒๕๕๗

นาง้อง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระสุตตา กตปฺุโ สมสุข

๐๒/๐๘/๒๔๙๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

นาง้อง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระสังขาล ิตเมโธ หนูน้อย

๑๐/๐๘/๒๕๐๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

โนนพลทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระดำรง สิริสาโร คำพะแย

๐๕/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

โนนพลทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระปฏิวัติ ชิตมาโร ธรรมาภิสมัย

๑๘/๐๙/๒๕๒๒ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

โนนพลทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระวุฒิพงษ์ าณวีโร สุโพธิคำ

์

๒๓/๑๐/๒๕๒๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนพลทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระเฉลิมพล วิสุทฺโท ดูจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๑๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บัวระพา  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระอ๊อด ชาคโต พาแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๒๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บัวระพา  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระสมชาย โสภณจิตฺโต สาครเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๑๔ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระสมพร ชินวํโส ปจจิมพฤกษ์

๑๕/๐๘/๒๔๙๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระทศพร อคฺคปฺโ โพธิพัฒน์

๑๖/๐๓/๒๕๓๕ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระราชันย์ ปฺาวโร ด้วงชารี

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระสร้างสรรค์ ธมฺมทีโป วงษีแก้ว

๑๖/๑๒/๒๔๙๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระดุลพินิจ าณวีโร ปชชามูล

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๖/๐๘/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระจักรรินทร์ อภินนฺโท เฮ้าประมงค์

๒๕/๐๒/๒๕๓๙
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระไพฑรูย์ รวิวณฺโณ วิญญาเย็น

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรพาเจริญ  เมืองพันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระทองคูณ มหิสฺสโร ชายศ

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

บึงแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓ / ๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระพรหมนคร กุสลจตฺโต สภา

๑๖/๐๘/๒๕๒๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระอดุลย์ ฌานวโร อินทรลา

๐๖/๐๙/๒๕๒๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระวีรชัย เตชวโร เมฆหมอก

๒๙/๐๓/๒๕๒๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระวีรยุทธ ชินวโร มูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระณัฐวุฒิ ิตสีฌล พิมพ์ดี

๓๐/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระศักดิดา

์

กนฺตปฺโ ยมเพชร

๒๔/๐๓/๒๕๒๙
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระอดิศักดิ

์

จตฺตเปโม งามประเสริฐ

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระปยพงษ์ กมฺมสุโภ เขียวอ่อน

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระเจสดา กมฺมสทฺโธ วัลลภ

๑๘/๐๙/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระรณฤทธิ

์

กิตฺติาโณ ฤทธิศร

๑๒/๐๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระธีรยศ ยโสธโร สะเดา

๐๑/๐๒/๒๕๑๖ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระทวิน ธมฺมปาโล เกตุศรี

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระเพชรสยาม อุตฺตโร ทองจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๒๔ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระสุรินทร์ ิตเมโธ หอมทอง

๑๖/๐๙/๒๔๙๖
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระจารุวัฒน์ ปภากโร แสงขุรัง

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระไสว สุเมธโส สะกิจ

๐๖/๐๑/๒๔๙๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรสุรเดช  วันเฮียง

๐๗/๐๕/๒๕๔๐

 บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรทวีชัย  งามสง่า

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

 บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรนักรบ  เวฬุวันเนาว์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

 บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรอภิวัฒน์  ซินโซ

๒๙/๐๖/๒๕๔๐

 บึงแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระณัฏฐมนตรี จิตฺตวโร ทบด้าน

๐๒/๐๖/๒๕๒๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระอุดม อุตฺตโม บุญมา

๒๔/๐๑/๒๔๙๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระพรสวรรค์ วณฺณสิริ หมืนหน

่

๑๕/๐๑/๒๕๓๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระดุสิทธิ

์

ตุริธมฺโม เรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๓๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระบุญลือ ปฺุสิริ กาฬสูงเนิน

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระสมัย ปภาโส ภาเขียว

๒๑/๐๑/๒๕๐๓ ๐๑/๐๒/๒๕๖๐

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระกิตติพงษ์ ธีรกิตฺติ กรมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๑๓
๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระธิปตย์ สุทฺธสิริ ขันภักดี

๑๙/๐๑/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระปยวัฒน์ ิตสทฺโธ ราชญา

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระตังตระกูล

้

กิตฺติาโณ ราชญา

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระวรวุฒิ ธมฺมวุฑฺฒิ สารคุณ

๑๓/๐๑/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระจิตกร จิตฺตปาลี กองตา

๑๕/๐๑/๒๕๓๔ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๗๗
สามเณรยุทธนา  อานนท์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๗๘
สามเณรกิตติพงษ์  วรรณวงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๗๙
สามเณรศิริศักดิ

์

 อุตสาห์

๔/๐๕/๒๕๓๖

 วัดแจ้งสว่างนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๔๘๐
สามเณรชนะชัย  คำขีนาค

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๘๑
สามเณรศุภชัย  บรรดาศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๘๒
สามเณรนุติพงษ์  โพธิศรี

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๘๓
สามเณรนพรุจ  ขันเพีย

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๘๔
สามเณรวรินทร  มะวงษ์ษา

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๘๕
สามเณรศิริศักดิ

์

 แสงพระทิตย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๘๖
สามเณรอภิเดช  แสนแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๘๗
สามเณรอนุสรณ์  วรรณพงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๘๘
สามเณรสุริยา  บุตรดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๘๙
สามเณรเศรษฐพงษ์  พรมมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๙๐
สามเณรสุขสันต์  คุ้มโลก

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๙๑
สามเณรสาธิต  พรมมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๙๒
สามเณรสหภาพ  บุญมา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๙๓
สามเณรอนาคิน  จำาชน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๙๔
สามเณรสิทธิพล  เสิกผม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๙๕
สามเณรวรชัย  ชาติพหล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๙๖
สามเณรวุฒิชัย  สีรถ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๙๗
สามเณรปฏิภาน  หอมจู

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๙๘
สามเณรวิทยา  เลิศคอนสาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๔๙๙
สามเณรวีรภัทร  โหงผ้วย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๐๐
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 แก่นมาลี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๐๑
สามเณรอินทรณัฐ  กองแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๐๒
สามเณรชุติวัต  สีทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๐๓
สามเณรภานุเดช  พืนหัวสระ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๐๔
สามเณรสิทธิชัย  เชือไพบูลย์

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๐๕
สามเณรกมลชัย  เพรชเพ็ง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๐๖
สามเณรชยากร  หมู่หนองสังข์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๐๗
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ใสลำเพาะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระเชินใจ ิตสีโล ดอนไชยสีหา

๐๑/๐๑/๒๕๑๗ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระพระทศพล เตชธมฺโม ดีบุญมี

๐๘/๑๐/๒๕๒๖ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระพระนัทธพงศ์ ธมฺมวิริโย พันธุจิตร

๒๕/๐๑/๒๕๓๕
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระพระหวนทอง เตชธมฺโม ส่งสุข

๑๐/๑๒/๒๕๐๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระเสกสันต์ อภินนฺโท สิงหอำพล

๑๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระฉัตร์ไชย ิตธมฺโม เข็มปญญา

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระจีระวัฒน์ อคฺคปฺโ ทองครไทย

๑๖/๐๖/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บุญบาลประดิษฐ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕ / ๔๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระชาญชัย านวุทฺโฒ แสงทอง

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระศราวุฒิ รตนวณฺโณ กุดจอมศรี

๑๑/๐๕/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระทักษ์ดนัย สิริภทฺโท ล่ามสมบัติ

๑๔/๐๔/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๑๘
สามเณรฉัตรกวินทร์  ศรีสงคราม

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๑๙
สามเณรชัยสิทธิ

์

 ธรรมภูเขียว

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๒๐
สามเณรเทวฤทธิ

์

 ชนะชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรณัฐพล  ปานสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๒๒
สามเณรอาทิตย์  ใยเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๒๓
สามเณรอัมรินทร์  พิมโยยง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๒๔
สามเณรวรินทร  หมืนทัศน์

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๒๕
สามเณรคมกริช  สุขบุญมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๒๖
สามเณรอรุณ  จำปานิจ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๒๗
สามเณรกฤษฎากร  ศิลพูล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๒๘
สามเณรเอกสันต์  รัตนะสิงห์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระเอกภพ สุภทฺโท แก้วสะอาด

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระภูไทย ิตธมฺโม ภูติอัต

๒๖/๐๙/๒๕๑๗ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๕๓๑
สามเณรสิทธิพล  มานะเสน

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๕๓๒
สามเณรพัชรพล  ใคร่ภูเขียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๕๓๓
สามเณรศตวรรษ  เหล็กกล้า

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

 โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระสมชาย เขมทตฺโต ทองสม

๑๓/๔/๒๕๐๗ ๑๔/๑/๒๕๖๐

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระเจียระไน อิทฺธิาโณ

สุขสำราญกุลชนา

๐๕/๑๐/๒๕๑๒ ๐๑/๐๒/๒๕๖๐

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระพยุทธ อิสฺสรธมฺโม เอียมพราว

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระธวัชชัย ธชปาลี เรืองกิจฤทธิ

์

๓๐/๑/๒๕๓๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระสวาท โอปายิโก มะฟน

๑/๑/๒๔๙๘ ๘/๖/๒๕๖๐
สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระสมนึก จิตฺตวุฑฺโฒ พาพวย

๐๕/๐๙/๒๔๙๓ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระสมาน สิริวฑฺฒโน ประสาวกา

๒๕/๐๓/๒๔๙๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระวีระศักดิ

์

จนฺทโก ติงสาระ

๒๔/๗/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระพิษณุ ปสนฺโต เกาะเกิด

๘/๙/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระวัลลภ ฉนฺทชาโต อุนทะยานนท์

๓/๙/๒๕๐๐ ๔/๗/๒๕๖๐
สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระพิษณุ านธมฺโม มูลบานัต

๒๖/๙/๒๕๒๗

๗/๗/๒๕๖๐
สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระธงดา ปฺาวชิโร แสนประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๒๑ ๒๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดโกสุมภาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระฐราปกรณ์ ธีรปฺโ แซ่เล้ง

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๓๐/๒/๒๕๖๐

วัดโกสุมภาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระวันบุตรดี ขนฺติวโร มีเบ้า

๐๒/๐๗/๒๕๒๒ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดโกสุมภาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระทรงยศ สุจิตฺโต เชือสามารถ

้

๒๓/๐๙/๒๕๒๕ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดโกสุมภาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระธนากร กตปฺุโ หล้าบุญ

๒๓/๐๙/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดโกสุมภาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระวิชาญ ทีปธมฺโม ต่างใจ

๐๕/๑๐/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโกสุมภาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระอดิเทพ อุตฺตโร ฉลองประโคน

๒๓/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโกสุมภาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระปรีชา ปฎิกาโณ ดวงอุปมา

๐๑/๐๑/๒๕๒๒ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

วัดโคกหย่อน  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระสุรักษ์ โชติโก ศิริคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๓๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดโคกหย่อน  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระรันชานนท์ อภินนฺโท เห็มแข้

๒๓/๐๑/๒๕๓๒ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดโคกหย่อน  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระดรณ์ ิตธมฺโม สอนจ้อย

๑๖/๐๒/๒๕๑๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดโคกหย่อน  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระศักดิศิริ

์

สุวณฺโณ ทองยศ

๐๒/๐๒/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดโคกหย่อน  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระอรุณ จนฺทโชโต เพ็งผาย

๐๑/๐๖/๒๕๐๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดโคกหย่อน  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโณ อินทะบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดโคกหย่อน  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระปยะณัฐ กลฺยาณธมฺโม กัลยา

๒๓/๑๐/๒๕๓๖
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดทาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระทนงศักดิ

์

สุจิณฺโณ คุยเพียภูมิ

๑๔/๐๔/๒๕๓๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดทาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระทศพร นริสฺสโร เชือสามารถ

้

๒๓/๑๒/๒๕๓๑
๒๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดทาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระสุนีย์ อตฺถกาโม รบศึก

๐๕/๐๓/๒๔๘๑ ๒๙/๐๗/๒๕๔๗

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระเพ็ญ กิจฺจสาโร แสงสุดา

๑/๑/๒๔๙๔ ๒๗/๔/๒๕๕๖

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระสุภชัย ธนิสฺสโร ศรีทอง

๕/๙/๒๕๐๗
๑๘/๓/๒๕๕๘

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระภัคพล อตฺตคุตฺโต ไพรเขตร์

๓/๘/๒๕๑๒
๑๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระสงกรานต์ วิสารโท ไวยคำ

๒๖/๐๔/๒๕๒๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระบุญเพ็ง สนฺตมโน ทบประดิษฐ์

๗/๓/๒๔๘๕ ๒๐/๖/๒๕๕๙

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระวันชัย ธมฺมธโร ขาวพล

๑๑/๘/๒๕๐๕
๙/๗/๒๕๕๙

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระเพชร ปยวาจโก โด้งพรม

๐๕/๐๑/๒๕๐๔ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระสุวิทย์ อภิปฺโ พลฤทธิ

์

๑/๘/๒๔๙๘
๒/๕/๒๕๖๐

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระจำนง ปยวณฺโณ ศาลางาม

๒๗/๑/๒๕๑๔ ๒๑/๕/๒๕๖๐

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระนัฐพงษ์ อภิวฑฺฒโณ พิมพ์บึง

๖/๑/๒๕๓๑ ๒๓/๕/๒๕๖๐

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระจตุภัทร กตทีโป พวงเพชร

๓/๑/๒๕๓๐ ๒๐/๖/๒๕๖๐

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระณัฐวุฒิ อิสิาโณ ทองเทียม

๑๘/๐๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระอภิสิทธิ

์

อนีโค พลบัว

๒๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระประจักษ์ นรินฺโท ลาภูตะมะ

๖/๔/๒๕๓๔ ๖/๗/๒๕๖๐
วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๗๗
สามเณรศุภชัย  บรรดาศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๗๘
สามเณรธนวัฒน์  ลาปะ

๓/๔/๒๕๔๖
 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๗๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๓/๒๕๔๗

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๘๐
สามเณรวิทยา  เลิศคอนสาร

๒๒/๘/๒๕๔๔

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๘๑
สามเณรชิษณุพงศ์  อิมอารมณ์

่

๑๐/๕/๒๕๔๖

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๘๒
สามเณรปยะวัฒน์  ผาบเพ็ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๘๓
สามเณรโอภาส  สร้างช้าง

๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๘๔
สามเณรนันทวัฒน์  เกียงภูเขียว

๑๓/๓/๒๕๔๗

 วัดบริบูรณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๕๘๕
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ฮ้อยคำภา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๘๖
สามเณรสุนทร  ไชยสีดา

๑๙/๕/๒๕๔๗

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๘๗
สามเณรชนะชัย  คำขีนาค

๓๑/๕/๒๕๔๓

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๘๘
สามเณรเดชา  แคคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๘๙
สามเณรณครินทร์  วิสุมา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

 วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระสังข์ สุจิตฺโต คำกัลยา

๓๑/๐๓/๒๕๐๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษี  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระทองใบ สุวณฺณสิริ ปลัดจ่า

๐๒/๐๔/๒๔๘๘ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดราษี  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระทนงศักดิ

์

ชยาภินนฺโท ภูมิพิพัฒน์

๑๑/๐๑/๒๕๒๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดราษี  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๙๓
สามเณรพรประจักษ์  ภูพันทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 วัดราษี  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๙๔
สามเณรธนพัฒน์  นาทองคำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 วัดราษี  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๙๕
สามเณรนัฐธวุฒิ  เกษรบัว

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 วัดราษี  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๙๖
สามเณรธันยา  เพ็งแสน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 วัดราษี  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๙๗
สามเณรเอกพงษ์  นุ่นสังข์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

 วัดราษี  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระสนิท สจฺจวิโร ทาโบราณ

๑๐/๐๘/๒๕๐๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๒

วัดสระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระอาวุธ อาทโร สิงห์สนัน

่

๐๘/๐๓/๒๕๓๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระกันตินันท์

์

นนฺทิโย คำงาม

๑๖/๐๕/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๐๑
สามเณรสายฟา  พาแกดำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๐๒
สามเณรศุภกฤต  ปลงจิตต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๐๓
สามเณรนาวี  กุลรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๐๔
สามเณรณัฐตชัย  พลเสนีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๐๕
สามเณรณฤมิตร  ประสมศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๐๖
สามเณรศุภกฤต  อ่อนเครือ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

 วัดสระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระประทีป ปทีโป ไม้เกตุ

๗/๑๒/๒๕๐๑ ๒๔/๗/๒๕๔๒

วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๐๘
พระศรัณย์ ผลปฺุโ แก้วชัยภูมิ

๒๙/๕/๒๕๒๙ ๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๐๙
พระสุพจน์ ปฺุากาโม ทะนารี

๒/๒/๒๕๒๗
๑๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๑๐
พระสำราญ มงฺคโล ชาภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๓๐

๕/๗/๒๕๖๐
วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๑๑
สามเณรภุชพงษ์  เคลือนเพชร์

่

๑๗/๗/๒๕๔๒

 วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๑๒
สามเณรเฉลิมชัย  แสนบัวคำ

๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๑๓
พระบุ ปฺาทีโป บุญพิลา

๑๕/๐๒/๒๔๘๔ ๑๘/๐๓/๒๕๕๓

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๑๔
พระประไพ ปภากโร บรรเทาทุกข์

๑๓/๐๕/๒๕๐๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๔

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๑๕
พระสงวน สิริธมฺโม โพธิศรี

์

๐๑/๐๘/๒๕๐๐ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๑๖
พระนิยม รตนโชโต สมภาร

๒๗/๐๒/๒๕๒๑ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๑๗
พระพุฒ สิริจนฺโท นามโคตร

๐๙/๐๔/๒๕๑๒ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๑๘
พระสมพร รกฺขจิตฺโต สิหาบัณฑิต

๐๖/๑๑/๒๕๑๗ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๑๙
พระประดิษฐ์ านธมฺโม ศรีสมุทร์

๑๒/๐๔/๒๔๘๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๖๒๐
พระทนงศักดิ

์

ปสนฺนจิตฺโต แก้วใส

๒๗/๐๓/๒๕๒๗ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๒๑
พระวิโรจน์ ปฺาพหุโล ฝอยทอง

๑๘/๑๐/๒๕๒๗ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระจิรวัฒน์ ปภสฺสโร เหล็กเล็ก

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๒๓
พระมงคล สาธโร สิสาริกรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระธนากร จนฺทสาโร แก้วศรี

๑๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระสุรศักดิ

์

สุรปฺโ คำมูล

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระสงกาณ วรธมฺโม บุดดาหา

๐๔/๐๔/๒๕๑๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระวสันต์ พลโท สมภาร

๒๒/๐๓/๒๕๓๓
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระณัฐกฤษณ์ รตฺติโก โพธิศรี

์

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระคมเพชร สติสมฺปนฺโณ เรืองลือ

่

๐๑/๐๓/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๓๐
พระสุวิทย์ สุวิโท อุบลเลิศ

๐๑/๐๓/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระดาว วรลาโภ ครยก

๐๘/๐๗/๒๔๗๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระอุทิศ ชยธมฺโม เริมศรี

่

๐๘/๐๘/๒๕๐๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๓๓
พระหวาย ถิรธมฺโม ชาปญญา

๒๒/๐๑/๒๕๐๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระสุเนตร กิตติาโณ โพธิศรี

์

๐๕/๑๒/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระแหวน มหาวีโร วิชาผา

๐๓/๑๑/๒๔๘๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๓๖
พระสุชาติ ถาวโร ดวงสิมมา

๔/๑๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๓๗
พระเสนอ ปริสุทฺโธ โพธิศรี

์

๐๖/๐๙/๒๕๐๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๓๘
พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน เหล่าริม

้

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๓๙
พระจำเริญ จิรวฑฺฒโน สะตะ

๑๖/๐๑/๒๔๘๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๔๐
พระลิรภูมิ วิสุทฺธสีโล โพธิศรี

์

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๔๑
พระรัฐพงษ์ ชุติปฺโ แก้วใส

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๕/๑๐/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระบัวสม สุภทฺโท สานา

๑๘/๐๙/๒๔๘๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

กู่ประภาชัย  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๔๓
พระธีระพงษ์ ิตสทฺโธ คงเสน่ห์

๑๒/๑๒/๒๕๒๗

๑๘/๖/๒๕๖๐

คำจันทราราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๔๔
พระศุภธร จารุธมฺโม ปญญาศิริ

๑๔/๐๕/๒๕๓๔

๒/๐๗/๒๕๖๐

จอมมณี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๔๕
พระกฤษกรณ์ อุตฺตโม ศรีพุทธา

๒๖/๐๘/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

จอมมณี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๔๖
พระพันนา อตฺตสาโร บิดา

๒๖/๙/๒๕๓๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๔๗
สามเณรภูธเนศ  ชมภูภักดี

๒๑/๙/๒๕๔๕

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๔๘
สามเณรธนพงษ์  สุขเกษม

๒๙/๓/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๔๙
สามเณรศรรัก  ลาวทอง

๕/๔/๒๕๔๕
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๕๐
สามเณรสุทธิพงษ์  อินทะโพธิ

์

๙/๒/๒๕๔๗
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๕๑
สามเณรธีรวุฒิ  สันโดษ

๔/๑๑/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๕๒
สามเณรภาราดร  เวชัยภูมิ

๒๙/๑/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๕๓
สามเณรวิระชาติ  ธรที

๒๖/๘/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๕๔
สามเณรสุนิชัย  สุขวงกฎ

๒๒/๙/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙ / ๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๖๕๕
สามเณรต่อพงศ์  ไชยกอง

๑๗/๔/๒๕๔๘

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๕๖
สามเณรภานุพงษ์  มีภูคำ

๑๙/๒/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๕๗
สามเณรณัชภัทรพงษ์  ศิริคำสิงห์

๕/๔/๒๕๔๗
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๕๘
สามเณรอดิพงศ์  ยลไชย

๑๔/๗/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๕๙
สามเณรศิวกร  พรมเมือง

๒๖/๘/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๖๐
สามเณรธีรเธียร  ดอนหลักคำ

๒๕/๙/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๖๑
สามเณรวีรพงษ์  พลศรี

๗/๘/๒๕๔๗
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๖๒
สามเณรเจษฎาพร  ศรีโบราณ

๕/๖/๒๕๔๔
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๖๓
สามเณรสรยุทธ  แจ่มจันทร์

๓๐/๓/๒๕๔๘

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๖๔
สามเณรธนภัทร  ธนะขว้าง

๒/๕/๒๕๔๗
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๖๕
สามเณรสุภสิฐ  ไปนาน

๒๘/๕/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๖๖
สามเณรธนัชพร  หล่อแหลม

๘/๘/๒๕๔๗
 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๖๗
สามเณรนัทพงษ์  คงประเสริฐ

๒๙/๔/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๖๘
สามเณรถิรคุณเดช  ปนทอง

๓๐/๓/๒๕๔๘

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๖๙
สามเณรชัชวาล  ยอดไธสง

๑๖/๘/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๗๐
สามเณรธีรภัทร์  บุญเพ็ชร์

๒๕/๕/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๗๑
พระธานี วชิราโณ ชัยนิคม

๑๗/๑๐/๒๕๒๒

๙/๐๓/๒๕๖๐

ท่านำพอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๗๒
พระอานนท์ ปฺาธโร บุญสาร

๑๓/๐๙/๒๕๒๗ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

ท่านำพอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๗๓
สามเณรจักรพงศ์  ศรีเสนซุย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 ท่านำพอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๗๔
พระวัชรพงษ์ ถาวโร จาริสุ

๒๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐

โนนสระบัว  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๗๕
พระพล ถิรวิริโย เพชรสาคร

๖/๔/๒๔๙๑ ๑๘/๖/๒๕๕๙

บ้านโสกม่วง  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๗๖
พระทองดี ชุตินฺธโร พินิจมนตรี

๒๖/๗/๒๕๒๖
๓๐/๑/๒๕๖๐

บ้านโสกม่วง  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๗๗
พระสิทธิศักดิ

์

ติสฺสโร ดวงคำ

๓๐/๐๓/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

บึงบอล  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๗๘
พระคมสันต์ ธมฺมทีโป เพ็ญนาคี

๑๒/๐๒/๒๕๐๖ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

บูรพาภิรมยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๗๙
พระธนารัตน์ ปภากโร ชินพรม

๑๐/๐๖/๒๕๓๖
๑/๐๖/๒๕๖๐

บูรพาภิรมยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๘๐
พระนริศ ิตธมฺโม บุญช่วย

๒๒/๐๕/๒๕๓๘

๔/๐๗/๒๕๖๐

บูรพาภิรมยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๘๑
พระนครินทร์ กิตฺติภทฺโท แพงมา

๓๑/๐๙/๒๕๓๙
๑๐/๐๗/๒๕๖๐

บูรพาภิรมยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๘๒
สามเณรธนดล  ขัตติยวงษา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 ปาเทพนิมิต  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๘๓
สามเณรศราวุฒิ  พันขันตี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 ปาเทพนิมิต  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๘๔
พระสมบูรณ์ สมปุณฺโณ กุลพิน

๒๓/๐๓/๒๕๐๕
๑/๐๑/๒๕๖๐

ปาปยะราช  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๘๕
พระผดุง พลาโณ มาตย์นอก

๑/๐๑/๒๕๐๘ ๑๙/๐๙/๒๕๕๙

ปาภูกระแต  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๘๖
พระศิรภัทร ติกฺขาโณ วันนอก

๒/๐๒/๒๕๒๗ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

ปาภูกระแต  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๘๗
พระศราวุธ ปุณฺณาโณ แก้วพรม

๓๑/๐๕/๒๕๓๓ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ปาภูกระแต  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๘๘
พระทองคำ ธนิสฺสโร ธิทำ

๒๒/๐๙/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาภูกระแต  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๘๙
พระบุญเย็น สิริปฺโ วงศ์แก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๐๐
๒๗/๖/๒๕๕๗

พิชัยพัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๖๙๐
พระเพชรธงชัย ยสชาโต อ่วมพิมพ์

๑๐/๗/๒๕๐๔ ๒๗/๖/๒๕๕๗

พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๙๑
พระพิชิต นรินฺโท อินกันหา

๒๙/๔/๒๕๓๒ ๒๖/๒/๒๕๖๐

พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๙๒
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุทฺธาโณ ดอชนะ

๒๔/๑๒/๒๕๓๖

๘/๔/๒๕๖๐
พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๙๓
สามเณรอภิรชัย  แก้วขันตี

๓๐/๕/๒๕๔๕

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๙๔
สามเณรเมฆิน  วงษลาด

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๙๕
สามเณรตะวัน  พยัคราช

๗/๒/๒๕๔๖
 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๙๖
สามเณรประสิทธิ

์

 นามสา
๓/๔/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๙๗
สามเณรจิรวัฒน์  ปตตานิ

๒๓/๔/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๙๘
สามเณรตะวัน  ทรเสนา

๑๐/๓/๒๕๔๗

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๖๙๙
สามเณรไกรวุฒิ  ธรรมภักดี

๑๔/๗/๒๕๔๗

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๐๐
สามเณรนิรัตน์  สินธุพันธ์

๒๑/๙/๒๕๔๗

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๐๑
สามเณรธีรเดช  โสภณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๐๒
สามเณรอภินันท์  บุญขันธ์

๔/๑๑/๒๕๔๗

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๐๓
พระณัฐนันท์ จนฺทวํโส ภูมิประหมัน

๓/๑/๒๕๓๒ ๓๑/๓/๒๕๕๙

พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๐๔
พระมนตรี ถาวโร พรมเสน

๗/๑/๒๕๑๒ ๒๒/๑/๒๕๖๐

พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๐๕
พระพีระพันธ์ ธีราโณ มาสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๐๖
สามเณรศุภวิชญ์  สาสอน

๗/๑/๒๕๔๒
 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๐๗
สามเณรต่อพงษ์  บัวที

๒๙/๔/๒๕๔๕

 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๐๘
สามเณรธนวินท์  หริรักษ์

๒๘/๓/๒๕๔๖

 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๐๙
สามเณรประดิษฐ์  พลดงนอก

๒๙/๔/๒๕๔๖

 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๑๐
สามเณรภาคภูมิ  ผ่องแผ้ว

๑/๑๐/๒๕๔๖

 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๑๑
สามเณรภูพิชิต  คำตะพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๑๒
สามเณรอธิชา  อภิบาลวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๑๓
สามเณรณัฐพล  ส่งศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๑๔
สามเณรอารยะ  กอแก้ว

๑๒/๖/๒๕๔๗

 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๑๕
สามเณรเจษฎา  บุญมาพิลา

๗/๙/๒๕๔๘
 พุทธเกษม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๑๖
พระสาคร ทิตฺตาโภ ศรีลำดวน

๑๒/๑๑/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๑๗
พระอดิศร อาภสฺสโร แก้วพวง

๑๗/๐๖/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๑๘
พระศักดา ภูริปฺโ บุระพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๒๙

๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๑๙
พระธรรมรัตน์ จนฺทสโร มะสีโย

๘/๑๒/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๒๐
พระลิขิต ถามวโร น้อยเสนา

๓๐/๑/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๒๑
พระอัฐพงษ์ กุสลจิตฺโต ธาตุดี

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๒๒
พระอดิสัย อุปสโม ประกอบผล

๑๗/๑๑/๒๕๑๗

๒๖/๕/๒๕๖๐

โพนทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระสมปอง เขมวโร สอนเสน

๒๙/๓/๒๕๐๘ ๒๗/๖/๒๕๖๐

โพนทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๒๔
สามเณรวัชระพล  สุขศรี

๑๓/๖/๒๕๔๕

 โพนทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระรณยุทธ คุณยุตฺโต รัตนปญญา

๒๔/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๕/๒๕๖๐

เลียบ  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๒๖
พระวสันต์ วฑฺฒโน บึงลี

๑๐/๑๑/๒๕๒๕
๓/๑๑/๒๕๕๙

ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๒๗
สามเณรดุลยพล  แซสันเทียะ

๔/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๒๘
สามเณรจรัญ  ลพพันทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๒๙
สามเณรพีระพัฒน์  ปอมรักษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๓๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พานิน

๖/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๓๑
สามเณรธีรวุฒน์  เอนกนวน

๖/๐๔/๒๕๔๘

 ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๓๒
พระสิน สุภธมฺโม สอนเกตุ

๘/๐๒/๒๕๐๗
๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๓๓
พระภาณุพงษ์ สุเมโธ คนซือ

่

๑๗/๐๒/๒๕๓๖

๒/๕/๒๕๖๐
ศรีมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๓๔
พระสุริยันต์ ขนฺติธมฺโม คำครณ์

๑๓/๑๑/๒๔๘๗

๒๒/๔/๒๕๖๐

สมศรี  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๓๕
พระหนู อธิปฺโ โฮมแพง

๒๓/๗/๒๔๙๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

สระชัย  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๓๖
พระเมธี สุวโจ คำอ้อ

๒๒/๓/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
สระชัย  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๓๗
พระสมหมาย จิรธมฺโม ศรีลาโพธิ

์

๖/๐๙/๒๕๑๓ ๔/๑๐/๒๕๕๙

สระทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๓๘
พระสงบ ติกฺขวีโร ไชยสินธ์

๗/๐๓/๒๔๘๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๗

สว่างแสงอรุณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๓๙
พระเรืองยศ จนฺทสาโร พิมพ์หนองเรือ

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๒๕/๐๕/๒๕๖๐

สว่างแสงอรุณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๔๐
พระธีรพันธ์ เตชธมฺโม หงษ์สีทอง

๑๒/๐๖/๒๕๓๖

๔/๐๖/๒๕๖๐

สว่างแสงอรุณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๔๑
สามเณรอภิวุฒิ  เพ็งวงษา

๑/๐๙/๒๕๔๕

 สว่างแสงอรุณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๔๒
พระพรเทพ มหาวีโร ภู่จำรูญ

๒๑/๐๒/๒๕๒๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สีลาขันธ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๔๓
พระรถ สิทฺธิปฺุโ ส่วนบุญ

๑๐/๑๒/๒๔๘๙ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

สุนันทาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๔๔
สามเณรนนทวัฒน์  เพียรแก้ว

๑๘/๗/๒๕๔๗

 หนองกุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๔๕
สามเณรธนาคม  ปุริตังสันเต

๓/๕/๒๕๔๘
 หนองกุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๔๖
สามเณรนราวิชญ์  อรัญปาน

๘/๕/๒๕๔๗
 หนองกุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๔๗
สามเณรกฤษณะ  กาแก้ว

๒๐/๗/๒๕๔๗

 หนองกุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๔๘
สามเณรชาญวิทย์  แตงเจริญ

๑๗/๔/๒๕๔๘

 หนองกุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๔๙
สามเณรรพีภัทร  เชือสาม

้

๑๐/๗/๒๕๔๗

 หนองกุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๕๐
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 พรหมเกิด
๔/๘/๒๕๔๑

 หนองกุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๕๑
สามเณรวัชรเกียรติ  แสงงาม

๑๐/๗/๒๕๔๖

 หนองกุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๕๒
สามเณรมนัส  พิศรี

๑๔/๙/๒๕๔๗

 หนองกุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๕๓
สามเณรกิตติพงษ์  คุณสิงห์

๓๐/๑/๒๕๔๖

 โนนศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๕๔
พระกัน

้

เตชปฺโ พละเดช

๑๕/๓/๒๔๙๐ ๒๙/๔/๒๕๖๐

วิสุทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๕๕
พระวรชัย านุตฺตโร มูลสิงห์

๓/๑/๒๕๒๙ ๒๙/๔/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๕๖
พระบุญเลิศ ปวโร ชนไฮ

๓/๕/๒๕๒๒ ๕/๑/๒๕๖๐ ศรีสว่างโนนแดงใหญ่
 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๕๗
พระโพธิเงิน

์

ิตสีโล ไสกลาง

๑๖/๒/๒๕๒๖
๑/๕/๒๕๕๕

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๕๘
พระบรรยง ปยสีโล แก่นนินทร์

๑๙/๔/๒๕๑๖ ๑๕/๗/๒๕๕๕

สีหนาทาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๕๙
พระวิษุณ อภิวณฺโณ สวัสดี

๒๗/๗/๒๕๓๕ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

สีหนาทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๗๖๐
พระวิเชียร อภิาโณ มารัชชะ

๑๖/๗/๒๕๒๑ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๖๑
พระพุททินันท์ พลาโณ รองศักดิ

์

๗/๖/๒๕๒๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๖๒
สามเณรธนาวุฒิ  มะลาสินธุ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๖๓
สามเณรณรงค์  มัตตะนามะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๖๔
สามเณรโตมร  เพชรกอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๖๕
สามเณรคำมูล  อินทะศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๖๖
สามเณรวีรภัทร  สมพร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๖๗
สามเณรอนุพงษ์  สมอาษา

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๖๘
สามเณรภูมินทร์  แสนฤชา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๖๙
สามเณรจีรศักดิ

์

 สายมะณี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๗๐
สามเณรธีระวัฒน์  กระลาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๗๑
สามเณรณัฐพงษ์  ภิญโญฤทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๗๒
สามเณรภูพิภัทธ์  เนืองรินทร์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๗๓
สามเณรปยะ  ศรีตะวัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๗๔
สามเณรเจษฎากร  สีเทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๗๕
สามเณรศักดิดา

์

 ชะทา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๗๖
สามเณรทศพล  ราชวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๗๗
สามเณรสุภพโชค  ชืนตา

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๗๘
สามเณรเจริญทรัพย์  ชืนตา

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๗๙
สามเณรชนุดม  สีทองมา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๘๐
สามเณรสงกรานต์  บุญสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๘๑
พระศุภชัย สิริวฑฺฒโน อาดี

๒๙/๔/๒๕๓๗ ๒๕/๕/๒๕๕๖
พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๘๒
พระธนูศักดิ

์

ธีราโณ ดีแปน

๐๒/๐๑/๒๔๘๙
๒๗/๓/๒๕๕๙

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๘๓
พระเขมรัตน์ กิตฺติภทฺโท พืชผักหวาน

๐๘/๐๘/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๘๔
พระสมพงศ์ สิริปฺโ พืชผักหวาน

๒๖/๑๒/๒๕๑๖

๖/๕/๒๕๖๐ พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๘๕
พระธานินท์ ิตมโน ชาตา

๑๑/๑๐/๒๕๑๒
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๘๖
พระวิเชียร ปฺาธโร เสือทะเล

๐๒/๐๘/๒๕๑๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๘๗
พระปรีชา ปริชาโน มะนัด

๐๗/๐๑/๒๔๙๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๘๘
พระกลม สุขกาโม เพียวงษ์

๑๖/๐๖/๒๔๘๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๘๙
พระอภิรักษ์ อภิปฺโ หมืนแก้ว

่

๒๘/๑๑/๒๕๒๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๙๐
สามเณรพัฒษวุธ  ศรีอุดม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๙๑
พระภิกษุกฤษกร สนฺตจิตฺโต นามสอน

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๙๒
พระภิกษุศักดา ธีรสกฺโก สว่างตา

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระภิกษุสุนทร สุนฺทโร หวานจริง

๐๖/๐๖/๒๕๐๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระภิกษุไมตรี ขนฺติธมฺโม สีมา

๑๐/๐๑/๒๕๒๐ ๑๘/๑๒/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระธนา จิรสุโภ สุนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๒๖ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

มงคลหลวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระพันธกานต์ ติสฺสโร เจือมา

๐๙/๑๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

มงคลหลวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระอุทัย อุตฺตโร โพกสูงเนิน

๑๒/๐๕/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มงคลหลวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระเขมรัตน์ เขมธโร กิงกลาง

่

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

มงคลหลวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๗๙๙
พระยศอนันท์ ปภสฺสโร อุปนิ

๓๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

มงคลหลวง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระอมร านวโร ทองบ่อ

๑๑/๗/๒๕๒๗ ๑๓/๓/๒๕๖๐

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๐๑
พระกวิณณพงษ์ กวิวํโส ฉัตรศุภกุล

๑๕/๙/๒๕๐๗
๑/๕/๒๕๖๐

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๐๒
พระแสงอนันต์ อนนฺตาโณ สมีดี

๒๓/๙/๒๕๓๖

๗/๕/๒๕๖๐
มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๐๓
พระจิรายุวัฒน์ จิรวฑฺฒโน แอบโอด

๒๔/๖/๒๕๓๗

๗/๕/๒๕๖๐
มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๐๔
พระอนุรักษ์ ธมฺมานุรกฺโข ทัพธานี

๓๑/๔/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๐๕
พระสิริธรรม สิริาโณ สมอหมอบ

๗/๑๐/๒๕๓๙
๗/๕/๒๕๖๐

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๐๖
พระรุ่งโรจน์ ธมฺมโชโต แถวนาดี

๒๐/๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๐๗
พระโสภณ โสภณจิตฺโต ลาแก้ว

๘/๑๐/๒๕๒๔ ๒๗/๖/๒๕๖๐

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๐๘
พระนารท นาถธมฺโม มีดี

๑๙/๑๑/๒๕๒๑

๒/๗/๒๕๖๐
มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระธนาสฤษดิ

์

ธมฺมิโกภาโส เจริญสุข

๒๒/๑/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๑๐
สามเณรเจษฎาภรณ์  นามาก

๒๔/๖/๒๕๓๕

 มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๑๑
สามเณรนภดล  ยุดา

๑/๑๒/๒๕๔๖

 มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๑๒
พระวิรัช ติกฺคปฺโ ทองคำพันธ์

๓๑/๕/๒๔๙๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๑๓
พระหนูกาบ ิตคฺโณ มูลคำ

๒๒/๑๐/๒๕๐๑
๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๑๔
พระสมศักดิ

์

สรินิโก ศัยละมาท

๑๒/๑๑/๒๕๐๖

๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๑๕
พระธนัญชัย ธนฺชโย ปฐมวงศา

๑/๑/๒๕๐๙ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๑๖
พระสุกิจชัย สุภาจาโร ปฐมวงศา

๕/๖/๒๕๑๓ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๑๗
พระวีรยุทธ กมโล สิมสา

๘/๑๒/๒๕๑๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๑๘
พระปริยากร ปยสีโล พูลทรัพย์

๒๖/๙/๒๕๒๓
๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๑๙
พระนพดล ธนปณฺโณ นรินทร์นอก

๒/๑๐/๒๕๒๕ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๒๐
สามเณรวรายุส  เรืองโพน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๒๑
สามเณรทศพร  อุดม

๔/๓/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๒๒
สามเณรนิกร  เจริญอินทร์

๒๖/๒/๒๕๔๘

 ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๒๓
พระสมกิจ สนฺตจิตฺโต ปทธนนท์

๑๗/๐๗/๒๕๐๖ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระหยกเพชร สุมโน สมนา

๑๘/๐๖/๒๕๑๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระพัฒนา ภทฺทวโร วงธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระนันทวัฒน์ อตฺตคุตฺโต ภัยปด

๑๗/๐๘/๒๕๒๙ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๒๗
พระอภิสุทธิ

์

สุทฺธาโณ สุดงาม

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๒๘
พระวรวุฒิ ชุตินฺธโร จิตตะแสง

๒๑/๐๕/๒๕๒๘
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๒๙
พระภานุพงศ์ สิริจนฺโท สมีดี

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศิริชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๘๓๐
พระกองทรัพย์ ฉนฺทสาโร บุญสิงห์

๐๙/๐๙/๒๕๑๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๓๑
พระแสวง ขนฺติสาโร ลมมลตรี

๓๐/๑๐/๒๕๒๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๓๒
พระชวน ชวนปฺโ ไชยนาม

๐๕/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๓๓
พระภูริเดช วรธมฺโม เจ็กนอก

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๓๔
พระวิชาญ วรปฺโ หวานแท้

๐๕/๐๕/๒๕๐๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๓๕
พระกำแพง สติสมฺปนฺโน จันมีชัย

๑๕/๘/๒๕๑๒
๑/๒/๒๕๕๓

สามัคคี  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๓๖
พระวิรัตน์ โกวิโท ดีดิลก

๑๖/๔/๒๕๐๕ ๒๘/๒/๒๕๕๘

สามัคคี  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๓๗
พระวิศิษฐ์ นาควโร บุตรโพธิ

์

๑๙/๘/๒๔๙๒ ๒๒/๔/๒๕๖๐

สามัคคี  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๓๘
พระพระบัญญัติ สุรปฺโ มาศรี

๒๙/๑/๒๕๓๑ ๑๔/๕/๒๕๖๐

สามัคคี  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๓๙
พระพิเชษฐ์ ธนปาโล ปฏิสิทธิ

์

๓/๕/๒๕๒๑
๖/๖/๒๕๖๐

สามัคคี  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๔๐
สามเณรอภิรักษ์  ธรรมแสง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 อรัญญาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๔๑
พระวิษณุกร ปฺาวชิโร เพียสีดา

๒๙/๑๑/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

เกษร  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๔๒
พระราชันย์ กิตฺติธมฺโม อินทร์กันหา

๓/๙/๒๕๑๑ ๓๐/๖/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๔๓
พระศราวุธ วชิราโณ ศรีบุญ

๑๙/๗/๒๕๒๑
๓๐/๖/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๔๔
พระยอดชาย สิริภทฺโท แนววิลัย

๒๐/๐๓/๒๕๑๙ ๒๘/๐๒/๒๕๕๔

ชนบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๔๕
สามเณรศรราม  อนุสุเรนทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนจันทร์  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๔๖
สามเณรฐานวัฒน์  จำรักษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ดอนจันทร์  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๔๗
พระไสว ตปสีโล ชารีนาง

๒๖/๙/๒๔๙๖ ๒๕/๓/๒๕๕๘

ตลาดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๘๔๘
พระระพีพล ิตวํโส เสนาดี

๑๕/๕/๒๕๑๑ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ตลาดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๘๔๙
พระวิชัย จนฺทวณฺโณ ทาปุย

๖/๑๐/๒๔๙๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

ตลาดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๘๕๐
พระบุญโฮม ปฺุกาโม คำปคา

๒๗/๔/๒๕๑๑ ๒๙/๕/๒๕๖๐

ท่าประชุม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๕๑
พระเฟองฤทธ์ อคฺคปฺโ เณรกูล

๐๖/๐๓/๒๔๙๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๕๒
พระพิทวัส านวีโร จันทรโด

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๕๓
พระธนากร านากโร อ่อนจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๕๔
พระสำเนียร อภิปาโล จุลลาบุดดี

๒๖/๐๒/๒๕๑๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๕๕
พระสัมฤทธิ

์

กิตฺติพนฺโธ ชุมหิน

๒๖/๑๐/๒๕๑๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๕๖
พระธนภัทร ฉนฺทวโร นะราหนองแวง

๒๑/๐๑/๒๕๑๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๕๗
พระพชรกร คุณาโณ พรมแผน

๐๓/๐๓/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๕๘
พระสายันต์ สุรธมฺโม อรุณสวนจิตร

๑๒/๐๘/๒๕๒๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๕๙
พระอมรเทพ วิสุทฺธิวํโส มังครุดร

๐๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๖๐
พระเชษฐา วราวุโธ ทองอยู่

๑๑/๐๙/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๖๑
สามเณรพิเชษฐ์  โสมาบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 โนนศรีเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๖๒
พระกศิดิตย์ กลฺยาณธมฺโม สีหาลุน

๑๓/๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บูรพาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๖๓
พระณัฐพงษ์ จารุวํโส วงศ์สุวรรณ

๑๕/๒/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บูรพาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๖๔
สามเณรธีรภัทร์  ชาเคน

๑๑/๕/๒๕๔๕

 บูรพาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๘๖๕
สามเณรนิคม  สีสมน้อย

๒๐/๓/๒๕๔๖

 บูรพาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๖๖
สามเณรสิทธการย์  พลสีลาด

๑๙/๕/๒๕๔๖

 บูรพาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๖๗
สามเณรภานุพงศ์  ดีทับทิม

๒๐/๗/๒๕๔๖

 บูรพาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๖๘
สามเณรบรรณจบพจน์  สุธรรมา

๑๐/๑/๒๕๔๗

 บูรพาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๖๙
สามเณรสุขพัฒน์  โคตรมณี

๒/๔/๒๕๔๗
 บูรพาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๗๐
สามเณรคฑาวุธ  มูลแวง

๔/๖/๒๕๔๗
 บูรพาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๗๑
สามเณรสุภษิต  สอนวาท

๑๘/๗/๒๕๔๗

 บูรพาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๗๒
สามเณรกิตติชัย  มูลตรีภักดี

๕/๓/๒๕๔๘
 บูรพาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๗๓
สามเณรศราวุธ  จันยอย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 ประโชติวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๗๔
สามเณรอัครวัฒน์  เชือสาวะถี

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 ประโชติวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๗๕
สามเณรอนันต์  ถิระวัฒนพิเชฐ

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 ประโชติวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๗๖
สามเณรสิทธิกร  พระชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 ประโชติวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๗๗
พระเจียด สฺจิตโต ลมประโคน

๒๙/๖/๒๕๑๖ ๑๓/๓/๒๕๖๐
พุทธสถานบ้านเหล่า

 

ขก ๔๑๖๐/๐๘๗๘
พระชาญณรงค์ อภิวฑฺฒโน เกียนประโคน

๙/๕/๒๕๓๑ ๑๓/๓/๒๕๖๐
พุทธสถานบ้านเหล่า

 

ขก ๔๑๖๐/๐๘๗๙
พระศรายุทธ ธีโร คงธรรม

๘/๗/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๖๐ พุทธสถานบ้านเหล่า
 

ขก ๔๑๖๐/๐๘๘๐
พระก้องเกียรติ อภิวโร ลุนาดี

๒๐/๙/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐ พุทธสถานบ้านเหล่า

 

ขก ๔๑๖๐/๐๘๘๑
พระฐิตากร รกฺขิตจิตฺโต คำภู

๑๙/๕/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐ พุทธสถานบ้านเหล่า
 

ขก ๔๑๖๐/๐๘๘๒
พระอุดร โชติวโร ชัชวีระ

๑๕/๙/๒๕๐๗ ๒๓/๖/๒๕๕๙

โพธิตาล

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๘๘๓
พระธนกฤต กิตฺติปฺโ วงษ์นาค

๒๓/๐๘/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โพธิสาริการาม

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๘๘๔
พระพระกันตภณ สิรินฺธโร ภาคำ

๓๑/๐๘/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพนเลา  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๘๕
พระพระสถิตย์ อภิวณฺโณ ศรีสด

๐๖/๐๘/๒๕๑๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โพนเลา  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๘๖
พระพระพรพงษ์ อุปสโม ชมพู

๑๖/๐๕/๒๕๑๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โพนเลา  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๘๗
พระพระขวัญชัย สิริวณฺโณ ปกการะถา

๐๓/๐๘/๒๕๒๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โพนเลา  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๘๘
พระพระยุทนา สมจิตฺโต ชมพู

๑๔/๐๒/๒๕๒๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โพนเลา  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๘๙
พระอมร เมธิโก จันภูทัศ

๑๗/๔/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ศรีพนาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๙๐
พระอธิวัฒน์ กนฺตสีโล ตุนา

๑/๗/๒๕๑๑ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ศรีพนาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๙๑
พระณัฐพร ปยธมฺโม สินทร

๒๕/๗/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีรัตนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๙๒
พระวิทยา เมธิโก บุบผา

๖/๖/๒๕๐๖
๑๒/๑๑/๒๕๕๙

สมบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๙๓
พระบุญครอง สุนฺทโร จันทร์แจ้ง

๒๙/๖/๒๕๑๖ ๕/๑๒/๒๕๕๙

สมบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๙๔
พระศรัณย์ ปฺาธโร เพิมศรี

่

๒๖/๕/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
สมบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๙๕
พระเสมียน รกฺขิตจิตฺโต สอนบุปผา

๑๘/๑๒/๒๕๐๐ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

สระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๙๖
พระพระภาส สีลเตโช หมู่ประเสริฐ

๒๕/๑๐/๒๕๐๕ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

สระบัว  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๙๗
พระทำนอง ปยธมฺโม ทิพย์พระลุน

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๖

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๙๘
พระธนาคม ตปฺโ โพธิโน

์

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๘๙๙
พระสมบัติ นาถธมฺโม นิยมญาติ

๑๐/๐๕/๒๔๘๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

พิมลธรรมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๙๐๐
พระอรรถชัย ปภาโส รอยพิมาย

๑๘/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๐๑
พระชาญณรงค์ จิตฺตสํวโร ดอกนารี

๑๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๐๒
พระสมบูรณ์ สนฺตจิตฺโต ศรีส่ง

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๐๓
พระกิตติพงษ์ รตินฺธโร จันทร์ประทัด

๐๙/๐๗/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๐๔
พระสุดี จารุธมฺโม คู่กระสังข์

๑๔/๐๔/๒๕๒๔ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๐๕
พระขุน อติภทฺโท บัวไสย

๒๕/๐๓/๒๔๙๓ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๐๖
พระวิชัย อภินนฺโท ลมดา

๒๙/๑๒/๒๕๑๑
๐๓/๐๒/๒๕๖๐

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๐๗
พระเกียรติ เขมโก เขตเข้วา

๐๔/๑๑/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๐๘
พระสมบัติ นาธมฺโม แสงผ่องแผ้ว

๑๐/๐๕/๒๕๐๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๐๙
พระทรงวุฒิ วราโณ ศิริวรรณ

๐๙/๐๕/๒๕๒๒ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๑๐
พระไกรสร ขนฺธมฺโม สุภีร์

๑๘/๐๓/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๑๑
พระชนิด อรนฺทโม งามผิว

๑๔/๐๗/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีไพรวรรณ  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๑๒
พระวินัย านกโร ละมัยกลาง

๑๓/๐๒/๒๕๐๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

สวรรค์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๑๓
พระเสาร์ เตชปฺโ เกิดบ้านเปา

๐๗/๑๒/๒๔๙๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๑๔
พระรัตนพล กุสลจิตฺโต ขันแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๑๕
พระสุบัน าณวีโส อ่างบุญตา

๒๐/๐๑/๒๔๙๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

สวรรค์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๑๖
พระเวนิช กุสลธมฺโม สินทร

๑๓/๐๒/๒๕๑๗ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

สวรรค์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๑๗
พระมนตรี อภินนฺโท แก่นพิมพ์

๒๘/๐๓/๒๕๑๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สวรรค์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๑๘
พระชัยวิชิต ธมฺมธโร สีบุดดา

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวรรค์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๑๙
พระสถาพร มหาวีโร ดอนพรหม

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สวรรค์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๒๐
พระปฏิพัฒน์ จารุธมฺโม สีทอนราช

๐๓/๑๒/๒๕๓๔
๐๕/๐๘/๒๕๖๐

ชัยสวาสดิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๙๒๑
พระนรินทร์ านิสฺสโร สุพังโค

๑๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๕/๐๘/๒๕๖๐

ชัยสวาสดิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๙๒๒
พระพิสุทธิ

์

ิตธมฺโม สุพังโค

๑๔/๐๖/๒๕๔๐ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐

ชัยสวาสดิ

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๙๒๓
พระชิตพล โชติวโร ใสวงาม

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นันทาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๒๔
พระสิรภพ นาควโร ศรีตะกูล

๑๔/๑๐/๒๕๓๘
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

นันทาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๒๕
พระบุญถม ิตธมฺโม พันธ์พรม

๒๗/๐๙/๒๕๒๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

นาเลา  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๒๖
พระศิวกร ภูริาโณ สันโดษ

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๘/๒๕๖๐

มาลา  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๒๗
พระสุขสันต์ สุรปฺโ เถียงลม

๒๔/๑๑/๒๕๓๒
๓๐/๐๘/๒๕๖๐

เลียบโพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๙๒๘
พระสุพัฒน์ ผาสุกวาโส ตะรีศูนย์

๖/๐๖/๒๕๐๖ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๒๙
พระวุฒิชัย วรสทฺโธ ศรีชิน

๑๔/๐๓/๒๕๒๖
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดโชติการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๓๐
พระศุกร์อรุณ สติสมฺปนฺโน บุญลือ

๒๒/๐๕/๒๕๓๐ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดฤาษี  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๓๑
พระเดชา อิทฺธิาโณ พรมดวงสี

๖/๐๘/๒๕๓๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดฤาษี  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๓๒
พระจิระ กตปฺุโ สิมสา

๔/๐๖/๒๕๒๒ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๓๓
พระนิรัน ธีรปฺโ พิศวงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๐๐ ๑๓/๐๒/๒๕๖๐

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๓๔
พระอุดม อุตฺตมวํโส นิลศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๐๕
๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดอัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๙๓๕
พระปริพัฒน์ กิตฺติสาโร พิศวงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๓๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๓๖
พระอานนท์ ธมฺมนฺโท ภูผิวฟา

๑/๐๖/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างวงษ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๓๗
พระอดินันท์ สุปภาโส ดีโม้

๖/๐๙/๒๕๓๔ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่างวงษ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๓๘
พระสุริยา จนฺทสาโร ไชยสิมมา

๑๘/๐๕/๒๕๓๖

๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่างวงษ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๓๙
พระไพรชิด วิชฺชสมฺปนฺโน วิชาสี

๑๗/๑๐/๒๕๒๐
๔/๐๒/๒๕๕๙

สายทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๔๐
พระไพฑูรย์ ฌานวโร เทพนำเทียง

่

๒/๑๐/๒๕๒๒ ๖/๐๑/๒๕๖๐

สายทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๔๑
พระบุญธรรม ปภสฺสโร สุระสา

๑/๐๔/๒๕๑๔ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

สายทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๔๒
พระกรภัทร กิตตสาโร กันหา

๒/๐๒/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สิงห์ทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๔๓
พระมนัญชัย มหาปฺุโ ดาทอง

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

อิสานโพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๙๔๔
พระวัชระ สุทฺธิาโณ สาลิง

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐

อิสานโพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๙๔๕
สามเณรศรภัศ  ไชยนาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 อิสานโพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๙๔๖
สามเณรสมเกีตรติ  เจียระแม

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 จอมศรีมุนี  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๔๗
พระสามารถ ปภสฺสโร คุณทะวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๒๙ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ไชโย  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๔๘
พระภรภัทร กลฺยาโณ เครืองไธสง

่

๑๑/๐๔/๒๕๒๖ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ไชโย  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๔๙
พระจรูญ อนุตฺตโร แสนสนิท

๑๓/๙/๒๕๐๗ ๖/๐๗/๒๕๖๐

ไชโย  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๕๐
พระสมาน อคฺคธมฺโม พานโน

๑๔/๐๖/๒๕๐๗ ๑๓/๑๑/๒๕๖๐

ไชโย  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๕๑
พระรุ่งอรุณ โชติโก นาคประเวศ

๓/๑/๒๕๓๒ ๙/๕/๒๕๕๙
ดงกลาง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๕๒
พระก้องสยาม จกฺกวโร ศรีอาจ

๑/๑๒/๒๕๒๐
๔/๗/๒๕๖๐

ดาวดึงษ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๕๓
พระอุทัย สิริภทฺโท ดงหลวง

๑๔/๖/๒๕๐๕ ๒๐/๖/๒๕๖๐

เถาวัลย์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๕๔
พระเจริญ ปฺาพโล ชนะโยธา

๒๔/๐๗/๒๔๙๐
๕/๑๒/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๕๕
พระประเสริฐภพ ปริสุทฺโธ สิทธิลี

๑๙/๓/๒๕๒๙
๖/๒/๒๕๕๙

โพธิขุมดิน

์

 

ขก ๔๑๖๐/๐๙๕๖
พระคเณศ สุโพธิโก โพธิโทรพิทักษ์

๑๒/๘/๒๕๓๗
๒/ธค/๒๕๕๘

ศรีตาล  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๕๗
พระโชคชัย ชยธมฺโม นิยม

๑๓/๔/๒๕๐๑ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

ศรีพิมล  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๕๘
พระตรัยวัชร์ จิรสุโภ กุลอัก

๓/๙/๒๕๒๘ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ศรีพิมล  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๕๙
พระนัฐวุฒิ ิตธมฺโม ทองเปย

๔/๑๒/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
ศรีพิมล  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๖๐
พระภาสกร ชุติมนฺโต ชัยสงค์

๑๐/๘/๒๕๑๖
๕/๑/๒๕๖๐

สมสะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๖๑
พระณัฐนากรณ์ ภทฺรธมฺโม แก้วดวงจันทร์

๑๔/๖/๒๕๒๗
๒๐/๖/๒๕๖๐

สมสะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๖๒
พระจิระศักดิ

์

เกตุธมฺโม จอมศรี

๑๐/๑๒/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
สมสะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๖๓
พระธีระพล จรณธมฺโม คุณทะวงค์

๑๖/๕/๒๕๔๐ ๗/๐๗/๒๕๖๐

สมสะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๖๔
พระธวัช อนุตฺตโร วงษาหาร

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
สว่างวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๖๕
สามเณรประพจน์  ถนอมบุญ

๙/๔/๒๕๔๖
 สว่างวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๖๖
พระวุฒินันท์ วุฑฺฒิธมฺโม เงาะปก

๑๖/มีค/๒๕๓๕
๓ /กค/๒๕๖๐

สว่างแวงฮี  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๖๗
พระพรมมินทร์ ปยปุตฺโต กงสะเด็น

๒๓/๖/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
สว่างแวงฮี  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๖๘
พระวัชระผล พุทฺธโธ พระคุณ

๔/๓/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๖๐

สว่างแวงฮี  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๖๙
พระวุฒิชัย วิสุทฺโธ วิเชฎฐพงษ์

๓๐/๔/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๖๐

สว่างแวงฮี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๐๙๗๐
พระพนูเพียน กลฺยาโณ ราชธานี

๒/สิค/๒๔๘๓ ๑/๐๔/๒๕๕๒

สุทธิมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๗๑
พระไพโรจน์ สุภกิจฺโจ สมพงษ์

๘/๖/๒๕๓๓ ๕/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิมงคล  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๗๒
พระกิตติ านิสฺสโร ดาโสม

๑๒/๘/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

กุสวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๗๓
พระอรรณพ อภินนฺโท ชัยพระอินทร์

๑๘/๘/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

กุสวนาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๗๔
พระประสงค์ ปยชาโต ปราณีชน

๑๔/๙/๒๕๑๖ ๒๗/๑๒/๒๕๖๐

ถาวร  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๗๕
พระลำพอง กิตฺติวณฺโณ ถานะ

๒๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

ไทยบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๗๖
พระอดุลย์ ิตธมฺโม ฤทธิมาร

์

๒๔/๑๒/๒๔๙๖
๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ไทยบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๗๗
พระชาติชาย อุชุจาโร สีนา

๓๑/๑๑/๒๕๑๙
๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ไทยบำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๗๘
พระโฮม โกวิโท นรินทร์

๑๒/๑๑/๒๔๘๔
๒/๑๑/๒๕๕๘

นิโรธาราม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๗๙
พระสุริยันต์ กุสุโม ไชยวงศ์

๖/๕/๒๕๒๘
๙/๖/๒๕๖๐

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๘๐
พระอำพล านิโย สำรวมรัมย์

๑๒/๐๒/๒๔๙๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมวัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๘๑
พระศุภลักษณ์ สุชาโต ด้วงอำ

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประทุมวัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๘๒
พระปรวิศ ิตลาโภ พวงศรี

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

๓/๐๗/๒๕๖๐

มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๑๖๐/๐๙๘๓
พระสุพจน์ เตชปฺโ เผือดนอก

๐๙/๑๐/๒๕๑๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วาฬุการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๘๔
พระทักษิณ สุจิณฺณธมฺโม หมอยา

๐๔/๐๗/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วาฬุการาม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๘๕
พระนะที สุทฺธิาโณ สารกุล

๐๘/๐๒/๒๕๑๗ ๐๔/๐๑/๒๕๔๘

เวฬุวัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๘๖
พระแสน ธมฺมธโร พลรักษา

๑๐/๐๓/๒๕๐๑ ๐๖/๐๑/๒๕๕๔

เวฬุวัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๘๗
พระพรมมา มหาปฺโ สนิทเชือ

้

๑๗/๑/๒๕๐๖
๓/๕/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๘๘
พระศุภชัย สุทฺธิาโณ ศรีวิชา

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีชมพู  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๘๙
พระบุญฤทธิ

์

วิสารโท เพียงเกษ
๓/๗/๒๔๘๙

๓๑/๑๒/๒๕๕๗

ศรีทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๙๐
พระวชิรวิทย์ อิสฺสรทตฺโต สุรชัย

๗/๓/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๖๐

ศรีทอง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๙๑
พระเจนณรงค์ จิตฺตปฺโ เพชรนอก

๒๓/๕/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ศรีวิไล  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๙๒
พระมงคล สิริมงฺคโล ตันพล

๐๔/๐๑/๒๕๐๔ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๙๓
พระสุพรชัย สภทฺโท ไลยการ

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสุธรรม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๙๔
พระพดุงศักด์ ปภากโร ซ้ายกา

๒๖/๐๕/๒๕๑๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุธรรม  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๙๕
พระพิชิตพล านิสฺสโร ทารถ

๐๘/๐๑/๒๕๑๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ศิริชัย  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๙๖
พระสัญญาวุฒิ ฉนฺทสาโร อ้วนภักดี

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๙๗
พระสุบัน ธมฺมวโร สีดามาตย์

๐๔/๐๘/๒๔๙๕ ๑๘/๑๒/๒๕๕๔

สีสะปาวัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๙๘
พระประสาร เขมจิตฺโต ทนุวรรณ

๑๗/๘/๒๕๑๓ ๒๙/๘/๒๕๕๕

สีสะปาวัน  

ขก ๔๑๖๐/๐๙๙๙
พระอัฐพงษ์ จกฺกวโณ สีดามาตย์

๒๑/๐๒/๒๕๒๐ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

สีสะปาวัน  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๐๐
พระวัชระ อุตฺตจิตฺโต ควรแสวง

๐๖/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุคนธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๐๑
พระสุสีห์ ปยสีโล คำชมภู

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุคนธาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๐๒
พระสำราญ าณธีโร อ่อนศรี

๑๐/๐๓/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แสงธรรม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๐๓
สามเณรเพ็ญเพชร  กะตัญู

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๐๔
สามเณรเดชกระมล  เจริญผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 อโสการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๐๐๕
สามเณรสุริยันห์  อยู่เกิด

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๐๖
สามเณรณัฐวุฒิ  โมรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๐๗
สามเณรอิทธิพัทธ์  ศรีระโท

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๐๘
สามเณรศตคุณ  ไชยงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๐๙
สามเณรชินพัฒน์  ชินรัมย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๑๐
สามเณรกิตติภพ  บัวแสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๑๑
สามเณรกฤษฎา  ดีประคอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๑๒
สามเณรอภิรักษ์  ภักดีสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๑๓
สามเณรจักรกฤษ  พิศวิมล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๑๔
สามเณรพงศกร  เหล่ายนต์ขาม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๑๕
สามเณรณัฐวัตร  มาตรโค้ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๑๖
สามเณรยุคลเดช  ปจฉิม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๑๗
สามเณรจิรายุทธ  เยียมสวน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๑๘
สามเณรณัฐพล  ภูสุวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๑๙
สามเณรภูธเนศ  สุขโข

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๒๐
สามเณรยุรนันท์  เฉิดกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 อโสการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๒๑
สามเณรณฐกร  เรือนเจริญ

๓๐/๖/๒๕๔๖

 เฉลียงทอง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๒๒
สามเณรศราวุทธ  ไชยมาตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

 เฉลียงทอง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๒๓
พระสิงห์ ปฺาธโร ปนแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๒๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

ดงสะคร่าน  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๒๔
พระสมพร สุเมโธ ปนแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๑๘ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ดงสะคร่าน  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๒๕
พระรุ่งโรจน์ ปฺาทีโป เชือไพบูลย์

้

๓/๑๑/๒๕๓๗

๗/๓/๒๕๖๐
ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๒๖
พระสุระศักดิ

์

านวีโร เรืองเจริญ
๒/๓/๒๕๒๖

๗/๕/๒๕๖๐
ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๒๗
พระอัครเดช อคฺคเตโช บุญรักษา

๑๔/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๒๘
สามเณรธนวัฒน์  เขียวหัน

๒๔/๘/๒๕๔๗

 ท่ากระบือ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๒๙
พระทองใบ ยสปาโล นาคลา

๐๔/๑๐/๒๕๐๗ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

ปามะนาวศรี  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๓๐
พระมนตรี ธมฺมกาโม คำภาษี

๑๐/๑๐/๒๕๒๔ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

ปามะนาวศรี  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๓๑
สามเณรพงศกร  นมภูเขียว

๒๕/๗/๒๕๔๕

 วัดซำภูทอง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๓๒
สามเณรสรวิชญ์  บางแสงอ่อน

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

 วัดซำภูทอง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๓๓
สามเณรวีระพงษ์  ดาวละลม

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 สว่างยางคำ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๓๔
พระบุญเลิศ ถาวโร อนันตสุข

๔/๑๐/๒๕๐๑
๙/๗/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๓๕
พระสมบูรณ์ ิตธมฺโม รุนสำโรง

๒/๑๑/๒๕๐๗
๔/๓/๒๕๓๒

ห้วยซ้อ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๓๖
พระปานทอง ธมฺมธีโป ภูคำใบ

๑/๙/๒๕๒๑ ๒๗/๓/๒๕๖๐

ห้วยซ้อ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๓๗
พระพิชัย คุณวนฺโต นครขวาง

๘/๒/๒๔๙๘ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ห้วยซ้อ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๓๘
พระศรชัย สาธโร บุดดี

๐๔/๑๑/๒๕๓๗
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าเดือ

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๓๙
พระณรงค์ ยติโก ธรรมมา

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าเดือ

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๐๔๐
พระศรายุทธ สุจิณฺโณ พิมพ์ศรี

๑๑/๐๓/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าเดือ

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๔๑
พระอ่อนสี อกิฺจโน ศรีสังข์

๑๐/๓/๒๕๐๐ ๓/๑๑/๒๕๕๗

ธานี  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๔๒
พระวิทยายุทธ ลกฺขโณ มหาวงษ์

๓๑/๗/๒๕๒๑ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

ปาสุขิตาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๔๓
พระไพบูลย์ ชีวสุทฺโธ วงษ์ปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๐๓
๒๑/๖/๒๕๖๐

ปาสุขิตาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๔๔
พระเรือง โอฬาริโก นาริราช

๕/๖/๒๕๐๓ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ปาสุขิตาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๔๕
พระบุญหลาย รตนปุตฺโต สีดาเขียว

๔/๙/๒๕๐๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ปาสุขิตาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๔๖
พระธวัช คมฺภีรปยฺโ ยะปะเภา

๑๑/๑๐/๒๕๑๑ ๑๔/๐๔/๒๕๕๗

พระบาทโพธาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๔๗
พระอภิชาต สุเมโธ นิจรมย์

๒๐/๐๘/๒๕๒๐ ๒๗/๐๔/๒๕๕๘

พระบาทโพธาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๔๘
พระทะนง เทวสโก สีโท

๒๔/๐๗/๒๕๓๓
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

พระบาทโพธาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๔๙
พระสุรศักด์ ปยวณฺโณ ศรีสำราญ

๐๔/๐๗/๒๕๓๓ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

พระบาทโพธาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๕๐
พระอภิชิต อุตฺตโม พลพิมพ์

๒๖/๖/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๕๑
พระทวีวัฒน์ ปยธมฺโม เจียมเมืองปกษ์

๕/๓/๒๕๓๐ ๑๗/๔/๒๕๖๐

โพนทองดอนไข  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๕๒
พระเวียงชัย ปฺาวชิโร ฮามพิทักษ์

๘/๑๐/๒๕๐๒ ๑๘/๖/๒๕๖๐

มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๕๓
สามเณรกำพล  เพิมพร

่

๑๑/๒/๒๕๔๖

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๕๔
สามเณรชนะชัย  มะโนสัย

๑๙/๗/๒๕๔๖

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๕๕
สามเณรเทวฤทธิ

์

 โคตรสมบัติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๕๖
สามเณรศตรายุ  ดวงโพพิมพ์

๒๔/๑/๒๕๔๗

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๕๗
สามเณรพงศกร  มหาดไทย

๑๙/๔/๒๕๔๗

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๕๘
สามเณรภควัฒน์  คำมูลนิธินนท์

๒๘/๔/๒๕๔๗

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๕๙
สามเณรธิรพงศ  สุดสนธิ

์

๒/๖/๒๕๔๗
 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๖๐
สามเณรณัฐพงศ์  มหาฐิน

๓/๘/๒๕๔๗
 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๖๑
พระอังคาร จนฺทสาโร ทองลา

๑๓/๐๗/๒๕๒๕
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วารินทร์  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๖๒
พระมนูญ หิริธมฺโม ราชสมบัติ

๖/๖/๒๕๑๗ ๙/๗/๒๕๕๙
สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๖๓
พระยศพัทธ์ เทวสโร ราชสมบัติ

๒/๙/๒๕๓๘
๒๙/๑๒/๒๕๕๙

สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๖๔
พระนาคพันธ์ ธมฺมิโก มาเมืองเพีย

๓๐/๖/๒๕๒๒ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๖๕
พระมนูญ อภิาโณ จำปา

๒๘/๙/๒๕๑๒

๖/๗/๒๕๖๐
สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๖๖
พระวิศิษฎ์ วรจิตฺโต เพียสุพรรณ

๖/๑๑/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๖๗
พระพงษ์สิทธิ

์

สุจิตฺโต บุญจวง

๑๙/๔/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๖๘
สามเณรอภิชาต  เงินโคกกรวด

๑๔/๖/๒๕๔๓

 สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๖๙
สามเณรวิษณุ  อาธขันธุ์

๘/๑/๒๕๔๔
 สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๗๐
สามเณรธนรัตน์  สุวรรณภักดี

๑๓/๙/๒๕๔๔

 สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๗๑
พระสมบัติ สิริปฺโ ภัยวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๑๒ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

สำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๗๒
พระโกวิท สมาหิโต สินตรา

๓/๑/๒๕๓๔ ๓๐/๖/๒๕๖๐

สำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๗๓
พระอุทิศ ชาตเมโท บรรเลิง

๕/๑๑/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
สำราญ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๗๔
พระศุภชัย อติเมโท เดชสิมมา

๒๔/๓/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
สำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๐๗๕
พระสุวรรณ สุภทฺโท คำละมูล

๑๙/๐๕/๒๕๐๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกุงธนสาร  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๗๖
พระสุนทร สมจิตฺโต จันทะแสน

๑๒๘/๐๔/๒๕๑๒
๐๓/๑๒/๒๕๕๘

ชมภูคำ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๗๗
พระเหรียญชัย ชยฺปโร ธงภูเขียว

๒๖/๐๙/๒๕๐๕ ๑๗/๐๒/๒๕๖๐

ชมภูคำ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๗๘
พระนิคม ปยสีโล โนนเปา

๑๙/๐๖/๒๕๐๑ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ชมภูคำ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๗๙
พระสมัย สีลคุโณ วรวงศ์

๐๑/๐๔/๒๔๙๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ชมภูคำ  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๘๐
พระวิมล าณวีโร สุนาทัย

๕/๑/๒๕๐๑ ๑๒/๗/๒๕๔๐

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๘๑
พระรณชัย ชยปาโล อาสานนอก

๓/๔/๒๕๑๗ ๒/๗/๒๕๖๐
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๘๒
สามเณรสิปกรณ์  ศรีบัวลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๘๓
สามเณรรัชชานนท์  จันทร์เอียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๘๔
สามเณรฐิติวัฒน์  แก้วทน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๘๕
สามเณรนฤพล  วงษ์แวงน้อย

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๘๖
สามเณรกฤษกร  วงศ์สกุลเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๐๘๗
พระบุญธรรม รตนาโณ ค่องการยุทธ

๐๒/๐๕/๒๔๘๖
๑๓/๗/๒๕๕๔

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๘๘
พระนิยม สุทฺธาโน โคตบอด

๑๕/๑/๒๕๑๐ ๕/๑๐/๒๕๕๖

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๘๙
พระทรงพล กนฺตสีโล สุวรรณรอด

๑๑/๒/๒๕๓๔ ๒๑/๑๐/๒๕๕๖

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๙๐
พระประเพียร ทีปงฺกโร กงทอง

๖/๗/๒๕๐๖
๑๘/๔/๒๕๕๗

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๙๑
พระเสมือน เขมจิตฺโต ชำนาญ

๖/๐๙/๒๔๙๔ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๙๒
พระทวีศักดิ

์

ถาวรสทฺโธ แจ้งไพร

๒๕/๔/๒๕๑๙ ๑๗/๖/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๙๓
พระบุญตา กนฺตธมฺโม บวรพรเดชา

๒๐/๐๙/๒๕๐๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๙๔
พระสวัสดิ

์

ภาวนีโย นครภักดี

๑๑/๐๒/๒๕๑๑ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๙๕
พระแสวง เตชสมาธิโก ศิลาคำ

๑๑/๐๔/๒๕๐๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๙๖
พระลอง อุชุสมฺปนฺโน กุมหอม

๑๕/๐๖/๒๕๐๗ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๙๗
พระมนตรี มนฺตีชยวํโส ชัยณรงค์

๑๔/๐๗/๒๕๓๑ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๙๘
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒนวโร นาดี

๑๘/๐๑/๒๕๓๗ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๐๙๙
พระทรงสันต์ คุณาโณ ผาจันทร์

๐๗/๑๑/๒๔๙๗ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๐๐
พระบังเอิญ สุวณฺณสิงฺหวํโส คำสิงห์วงศ์

๒๓/๘/๒๕๒๓ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๐๑
พระอาธร อุตฺตรวํโส โมวงษ์

๑/๐๓/๒๕๒๔ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๐๒
พระนิคม ปยปตโร สารสี

๒๘/๐๕/๒๕๒๓ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๐๓
พระพีรศักดิ

์

ปยมาตโร สารสี

๒๔/๐๒/๒๕๒๘ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๐๔
พระชัยวัฒน์ อภิชยวุฒฺโฑ โง๊ะบุดดา

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๐๕
พระวัศพล โคตมวํโส นารมณ์

๒๑/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๐๖
พระบัญชา เหมวณฺโณ โนนหิน

๑๕/๐๕/๒๕๓๐ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๐๗
พระณัฐพล คุเณสโก โนนหิน

๑๕/๐๓/๒๕๓๕
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๐๘
พระสุทิน สุทินวโร ไสลวงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๐๙
พระนพดล เตชธมฺโม ศรีโหน

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๑๑๐
พระชัยวัฒน์ ชยวฒฺฑโก นันทะปด

๒๖/๐๙/๒๕๒๑ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๑๑
พระณัฐพงษ์ มนฺตีณฎฺิโก อาจมนตรี

๑๑/๐๖/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๑๒
พระสุพิทธิ

์

ิตธมฺโม สีนาดี

๐๘/๐๘/๒๕๑๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๑๓
พระกิตติศักดิ

์

จกฺกวรธมฺโม โพธิจักร

๒๐/๐๓/๒๕๓๓ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๑๔
พระกิตติศักดิ

์

จกฺกวรธมฺโม โพธิจักรี

์

๒๐/๐๓/๒๕๓๓ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๑๕
พระจตุพล จตุพโล นนลือชา

๑๕/๑๑/๒๕๓๕
๒๗/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๑๖
พระเกรียงไกร นิปโก โยธาวิจิตร

๒๖/๐๙/๒๕๓๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๑๗
พระเทพนคร กาจหา เทวนครวโร

๒๑/๑๐/๒๕๑๕
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๑๘
พระประทวน จิรสุโภ สุนาโท

๑๒/๐๑/๒๕๓๑
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๑๙
พระปฏิกาญจน์ ปฏิการธมฺโม สีชาลี

๖/๑๒/๒๕๓๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๒๐
พระวัฒนศักดิ

์

สิริวฑฺฒโน ซอลี

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๒๑
พระศักดิกิตติพัฒน์

์

กิตฺติวฑฺฒโน โกจารย์ศรี

๓๐/๐๑/๒๕๒๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๒๒
พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน อานันเตา

๐๕/๐๘/๒๕๓๓ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๒๓
พระสิทธิโชค สิทฺธิลาโภ แดงน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๓๔ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๒๔
พระวิเชียร กิตฺติปาโล พานปอ

๑๘/๐๔/๒๕๒๐ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๒๕
พระสนธยา ถิรปฺโ สาริมา

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๒๖
พระสิทธิพล สิทฺธิาโณ ไพศาลวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๓๗
๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๒๗
พระภัทรพงศ์ ภทฺทรวํโส ตันหยง

๐๒/๐๘/๒๕๒๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๒๘
พระปรีชา สิริโคตโม ศรีโคตร

๒๕/๐๓/๒๕๑๘
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๒๙
พระเพชร าณวีโร พรมไธสง

๑๗/๐๕/๒๕๐๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๓๐
พระกฤษณะ คุณวีโร สีหาพล

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๓๑
พระอนุชิต อนุตฺตโร โคตรรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๓๓
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๓๒
พระทฤษฎี ทนฺตมโน สาริมา

๐๕/๑๒/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๓๓
พระบุญจันทร์ จนฺทสาโร ใจอ่อน

๑๗/๐๓/๒๔๙๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๓๔
พระจริวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ยมศรี

๐๙/๐๔/๒๕๒๒
๒/๐๗/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๓๕
พระอภิชัย พฺรหมฺวํโส พรมหาชัย

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๓๖
พระพลวัฒน์ านวุฑโฒ เชือหนองใฮ

้

๑๗/๐๘/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๓๗
พระสุริยา สุริยปาลวํโส ลาปราบ

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๓๘
พระสำรวย ตปสีโล เจริญสุข

๐๑/๐๔/๒๔๘๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๓๙
สามเณรอัศราวุฒิ  รู้สมกาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๔๐
สามเณรวัลลภ  บุญมี

๓/๑๑/๒๕๔๕

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๔๑
สามเณรชินาธิป  ภูหาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๔๒
สามเณรพรมนัส  คำไทย

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๔๓
สามเณรปญญาพนต์  ภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๔๔
สามเณรธีระ  ธนะสาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

 สะอาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๑๔๕
สามเณรปรีชา  อาจมนตรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๔๖
สามเณรรัตน์สุพล  สีใส

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๔๗
สามเณรอภิชาต  บุญเกิด

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๔๘
สามเณรชาญชัย  จัตริ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๔๙
สามเณรธีระชาติ  ผลนาทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๕๐
สามเณรยศพันธ์  สงเสริฐ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๕๑
สามเณรศุภชัย  สงเสริฐ

๗/๑/๒๕๔๗
 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๕๒
สามเณรธณพล  หงอกสิมมา

๑๕/๕/๒๕๔๓

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๕๓
สามเณรชัยวัฒน์  มะรุม

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๕๔
สามเณรธีรวุฒิ  ละเวงวรรณ

๙/๑๒/๒๕๔๐

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๕๕
สามเณรเจตนา  เจริญศิลป

๑๗/๐๓/๒๔๘๗

 สะอาด  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๕๖
พระสดใส านธมฺโม นามเดช

๓/๑๒/๒๕๒๑ ๑๐/๕/๒๕๕๒

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๕๗
พระอัตราพร อุตตฺธมฺโม วรแสน

๑๒/๘/๒๕๓๐
๖/๕/๒๕๕๘

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๕๘
พระอำพล พลาโณ สีดีงาม

๑๕/๑๐/๒๕๐๒
๒๐/๗/๒๕๕๘

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๕๙
พระวิศนุพงษ์ ปฺาธโร ธรรมนิติ

๔/๕/๒๕๑๘ ๒/๖/๒๕๖๐
นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๖๐
พระบุญทัน ทนฺตกาโย ผิวเวียง

๒๐/๔/๒๕๐๒ ๑๔/๖/๒๕๖๐

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๖๑
พระสุธีร์ หาสจิตโต ชนะศร

๒๕/๓/๒๕๑๓ ๑๘/๖/๒๕๖๐

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๖๒
พระทวิช ปภสสฺโร อุ่นแพงศรี

๑๐/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๖๓
พระจักริน รตฺนโชโต ทองเจริญ

๒๐/๕/๒๕๓๙ ๒๐/๗/๒๕๖๐

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๖๔
พระพงศ์ กาจโน ทองลัม

๖/๑๐/๒๔๘๔
๒/๘/๒๕๕๙

ศรีประทุม  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๖๕
พระสุทธิชัย าณสุทฺโธ คำภาเวียง

๑๘/๒/๒๕๐๗ ๒๘/๒/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๖๖
พระมานพ จกฺธมฺโม โพหานาม

๒๔/๔/๒๕๒๓ ๒๘/๔/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๖๗
พระสมบัติ สนฺตจิตโต ตะนันชัย

๑๖/๑/๒๕๐๒ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๖๘
พระพันธ์แสง อธิจิตโต ราชาวงษ์

๒๒/๙/๒๕๓๗ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๖๙
พระมานัฐพงษ์ อภิฺจโน หมันแอด

่

๒๒/๖/๒๕๒๘ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๗๐
สามเณรสิทธิโชค

์

 ศรีทน

๑๙/๙/๒๕๔๒

 ศรีประทุม  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๗๑
พระบัญชาพงศ์ สุเมโธ กองสุข

๓/๖/๒๔๙๒
๒๕/๑๑/๒๕๕๙

เกาะศิริ  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๗๒
พระเทียบ โอภาโส วิชาธรรม

๓๑/๘/๒๔๘๔

๕/๑/๒๕๖๐
เกาะศิริ  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๗๓
พระสมจิตร์ สิริจนฺโท จันทะสี

๒๖/๖/๒๕๓๐ ๑๑/๓/๒๕๖๐

เกาะศิริ  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๗๔
พระอำพร ขนฺติพโล โพธิขำ

๑๖/๑๐/๒๕๐๔

๕/๗/๒๕๖๐
เกาะศิริ  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๗๕
พระวิชัย อิทฺธิเตโช คำโส

๙/๙/๒๕๒๒ ๑๑/๗/๒๕๕๘

จุมพล  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๗๖
พระวณมงคล คุณสมฺปนฺโน สุธรรม

๖/๘/๒๕๑๖ ๖/๑/๒๕๕๙
จุมพล  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๗๗
พระประสิทธิ

์

ถิรปฺโ บุญรักษา

๒๗/๑๐/๒๕๐๕

๕/๗/๒๕๖๐
จุมพล  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๗๘
พระนพพล มหปฺภโร สีดาดี

๑๑/๑๒/๒๕๓๐
๑๘/๗/๒๕๕๙

ชุมพร  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๗๙
พระสน สติสมฺปนฺโน ลุมประถา

๓/๖/๒๔๙๕ ๕/๖/๒๕๕๔
ทรงศิลา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๑๘๐
พระหนู ชนุตฺตโม นาจรูญ

๒๓/๑/๒๔๙๐ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๘๑
พระพิสิษฐ์ ภทฺทธมฺโม แสงจันทร์

๔/๑๒/๒๕๑๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๘๒
พระบรรพจน์ รตนโชโต ปุงโพธิ

์

๑/๕/๒๕๒๘
๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๘๓
พระพิชิตพล มหาาโณ อินต๊ะกอก

๓๐/๓/๒๕๓๒ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๘๔
พระนพพล วรธมฺโม ภูธร

๖/๑๑/๒๕๓๔
๓๐/๖/๒๕๖๐

ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๘๕
พระธนาคม วิริโย พรรณา

๑๐/๘/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๘๖
พระจำนงค์ เตชธมฺโม ไชยเลิศ

๒๕/๙/๒๔๙๗

๕/๗/๒๕๖๐
ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๘๗
พระชัยชาญ ปภงฺกโร ลุมประถา

๒๙/๑/๒๕๑๙

๕/๗/๒๕๖๐
ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๘๘
พระพันธ์ชาย าณวโร ลุนจันทร์

๒๘/๓/๒๕๒๑

๕/๗/๒๕๖๐
ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๘๙
สามเณรทรงเดช  บุตรศักดิแสง

์

๗/๕/๒๕๔๖
 ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๙๐
สามเณรธีรภัทร  หาญณรงค์

๑๔/๓/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๙๑
สามเณรนพรัตน์  กุคำวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๙๒
พระชุมพล ปฺาวโร มันจันทึก

่

๑/๗/๒๕๑๖ ๕/๒/๒๕๕๕
ท่าละหาน  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๙๓
พระทองบ่อ ปสนฺโน พลาพล

๑๔/๖/๒๔๙๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ท่าละหาน  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๙๔
พระยม ตปสีโล หงษ์เอก

๑/๔/๒๔๗๓ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ท่าละหาน  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๙๕
พระอำนวย ธมฺมกาโม ยอดคำ

๑/๘/๒๕๐๗ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ท่าละหาน  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๙๖
พระบุญญฤทธิ

์

ปภากโร ฝายจันทร์
๔/๗/๒๕๑๑ ๑๐/๕/๒๕๔๘

ประชาสามัคคี  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๙๗
พระภัทรกร อาภากโร เอียมสอาด

่

๑๗/๓/๒๕๑๑ ๑๕/๗/๒๕๕๘

ประชาสามัคคี  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๙๘
พระสันติ สิริปฺโ แสนกระจาย

๑๗/๘/๒๕๓๓ ๒๕/มิย/๒๕๖๐

มงคลนิมิตร  

ขก ๔๑๖๐/๑๑๙๙
พระคุณากร กตปณฺโ วุฒิสารคุณ

๑๑/๒/๒๕๓๔ ๒๕/มิย/๒๕๖๐

มงคลนิมิตร  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๐๐
พระสุดใจ ปฺุกาโม หลงมาดี

๒๖/๕/๒๕๒๖ ๑๒/๔/๒๕๖๐

มัคคาลัย  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๐๑
พระประทวน ปภาโส โยธานา

๒๑/๑๐/๒๕๒๕

๖/๗/๒๕๖๐
มัคคาลัย  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๐๒
พระณรงค์ศักดิ

์

โสภณจิตฺโต ศรีชมพร

๓๑/๓/๒๕๓๒

๗/๗/๒๕๖๐
มัคคาลัย  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๐๓
พระบุญเหรีญ สุจิณฺณธมฺโม ปราบนา

๒/๓/๒๔๘๙ ๑/๑/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๐๔
พระทอม อนาลโย สุดวิสัย

๑๔/๘/๒๕๐๗ ๒๕/๖/๒๕๕๔

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๐๕
พระเหลือม

่

สุมโน พันนาม

๑๙/๔/๒๕๐๐
๗/๗/๒๕๕๖

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๐๖
พระอุดร โรจนาโณ ไวจันทร์

๖/๕/๒๕๑๓ ๑๗/๙/๒๕๕๖

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๐๗
พระอนันต์ จนฺทวรสาโร แสนโก

๒๘/๕/๒๕๒๘
๙/๒/๒๕๕๘

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๐๘
พระวิไล ปภสฺสโร ลาภคำนนท์

๑๘/๑/๒๕๒๐ ๒๙/๗/๒๕๕๘

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๐๙
พระบรรเจิด สุธีโร เหง่าศรี

๒๗/๒/๒๕๑๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๑๐
พระเจริญ กิตติสาโร สีดา

๔/๙/๒๕๒๑
๒๐/๑๒/๒๕๕๘

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๑๑
พระกฤษดา สุธีโร ไกลถิน

่

๒๖/๖/๒๕๓๕ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๑๒
พระวินันท์ กิตฺติโก สิงห์คำโม

๘/๒/๒๕๑๔ ๑๑/๒/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๑๓
พระแคล้ว จตฺตมโล โพธิคำ

์

๒๕/๘/๒๔๙๕

๑/๓/๒๕๖๐
สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๑๔
พระพงษ์ศักดิ

์

ิติโก สร้อยโอโล

๑๖/๑๐/๒๕๒๙
๑๘/๓/๒๕๖๐

สระเกษ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๒๑๕
พระนิรันดร์ นิทฺทโร พิมพ์ดี

๒๙/๓/๒๕๒๙ ๒๑/๓/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๑๖
พระสุวรรณ อภิวณฺโณ วงษ์ใหญ่

๑๓/๙/๒๕๓๕ ๒๑/๓/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๑๗
พระพรอนันต์ ปสนฺโน ขาวนอก

๒๒/๗/๒๕๓๖ ๒๑/๓/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๑๘
พระประภากร ปริปุณโณ สุขโข

๔/๕/๒๕๓๘ ๒๖/๔/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๑๙
พระณัฐภพ สุทธิาโณ คำพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

๒/๕/๒๕๖๐
สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๒๐
พระเทพบัญชา มหาวีโร ยุภารกร

๑/๕/๒๕๔๐ ๙/๕/๒๕๖๐
สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๒๑
พระวิญญารัตน์ วราสโภ ปยขาม

๑๙/๖/๒๕๓๙ ๒๓/๕/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๒๒
พระยุทธพงศ์ จนฺตสาโร สุรา

๒๑/๒/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๒๓
พระศิวกร อาภาจาโร พัวสอน

่

๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๒๔
พระนิวัฒน์ โฆสิตธมฺโม ชัยปจชา

๙/๒/๒๕๓๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๒๕
พระวิบูลย์ สุภาจาโร โคตะมะ

๑๐/๑/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๒๖
พระพงษ์สิทธิ

์

สิทธิเมธี โสภา

๑๒/๖/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๒๗
พระคำสิงห์ อภิวณฺโณ ไตรเสนีย์

๒๔/๑๒/๒๔๘๙

๕/๗/๒๕๖๐
สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๒๘
พระพรรษา อธิปุโ ทองแจ่ม

๘/๗/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๒๙
พระอภิสิทธิ

์

ปยธมฺโม ก้อมมณี

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

พิบูลย์  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๓๐
พระอาทิตย์ อาภากโร แสงอาจ

๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พิบูลย์  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๓๑
พระทองสุข สุมงฺคโล วงษ์จำปา

๒๒/๐๑/๒๔๙๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

พิศาล  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๓๒
พระบัวผัน ปฺาพโล คำยัง

๒๓/๑๑/๒๕๒๑
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

พิศาล  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๓๓
พระสามทิต กิตฺติสาโร ตรีศาสตร์

๐๖/๐๖/๒๕๑๙ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๓๔
พระวีระยุทธ ปยวณฺโณ มะโรงฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๒๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๓๕
พระสมถิน

่

สมตฺโถ เรืองรัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๒๕ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

ศรีรัตนปรับปรุง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๓๖
พระศรชัย ปฎิภาโณ โพธิชัย

์

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๓๗
พระนัฐพงศ์ ปฺาวโร ผุยนวน

๒๒/๐๒/๒๕๓๓ ๒๗/๐๕/๒๕๕๕

สีชมพู  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๓๘
พระวันเฉลิม อภิวโร ทิพย์พิทักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๐๖/๐๘/๒๕๕๗

สีชมพู  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๓๙
พระนราศักดิ

์

สีลเตโช สิมหลวง

๒๒/๑๐/๒๕๓๐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

สีชมพู  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๔๐
พระสุวิทย์ ิตฺตเมโธ คำโฮง

๓๐/๐๔/๒๕๑๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สีชมพู  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๔๑
พระเคน ยนฺตสีโล ฤทธิวิจิตร

๑๑/๐๘/๒๔๙๒
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สีชมพู  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๔๒
พระวีระศักดิ

์

ปภสฺสโร ถิตย์รัศมี

๑๙/๐๗/๒๕๒๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สีชมพู  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๔๓
พระโอภาส ปฺาวโร วันนา

๐๗/๑๐/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สีชมพู  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๔๔
สามเณรรัชกร  ธนาเรืองเดช

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 สีชมพู  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๔๕
พระศรายุทธ รกฺขิตจิตฺโต คำตุ๊

๐๒/๑๑/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๔๖
พระอิทธิพล กตปฺุโ คำตุ๊

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๔๗
พระสมพิศ านรโต มังคุณ

๒๖/๐๖/๒๕๐๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จอมมณี  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๔๘
พระกฤษนะ สุวีโร มานะศรี

๒๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

จอมมณี  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๔๙
พระชำนาญ กตปฺุโ นวนสำลี

๒๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

จอมมณี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๒๕๐
พระอุทัย วิสุทธสาโร กองจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๒๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จอมมณี  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๕๑
พระบุญเพ็ง สุธิตฺโต นามสีพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๐๗ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

จอมมณี  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๕๒
พระวิทยา วิสารโท เพียปาน

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๕๓
พระไพบูรณ์ สาทโร สีสะอาด

๑๐/๑๒/๒๕๒๖
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๕๔
พระศรัน ปฺาวโร ทองภูทร

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๕๕
พระสุรศักดิ

์

ธมฺมทินโน จันดาเวียง

๐๘/๐๗/๒๕๑๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๕๖
พระสุเทพ พลวณฺโณ พลงาม

๒๔/๐๒/๒๕๑๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

โนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๕๗
พระวรุธ ปณฺฑิโต บุญบรรจง

๑๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

โนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๕๘
พระเสวียน านจาโร น้อยม่วง

๐๕/๐๙/๒๕๐๒ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

โนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๕๙
พระอดุลย์ ปภากโร ชัยจีน

๐๗/๐๔/๒๕๒๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๖๐
พระชัชชัย อาภสฺสโร ศรีอำดี

๑๓/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนงาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๖๑
พระอนุวัฒน์ โชติาโณ บุญแล

๑๖/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธยาวาส  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๖๒
พระส่าน อมโร จันดาเวียง

๐๖/๑๒/๒๔๗๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๖๓
พระวิริยะ เมธิโก บุญประคม

๑๓/๐๘/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๖๔
พระฉัตรชัย ชยปาโล อ้อกอง

๒๙/๐๕/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๖๕
พระประสงฆ์ สจฺจวโร ศรีมงคล

๐๔/๐๗/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๖๖
พระสุรินทร์ นารโท ราพรมมา

๑๕/๐๒/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภู  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๖๗
พระขุนทอง จตฺตมโล ชนะพล

๑๒/๐๒/๒๕๑๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๖๘
พระบุญเลียง

้

ชยธมฺโม สมหวัง

๑๒/๐๙/๒๔๙๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๖๙
พระเฉลิม ปริสุทโท เทียนคำ

๑๗/๐๒/๒๕๐๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๗๐
พระกิจติศักดิ

์

มหาปฺโณ พร้อมจิต

๐๙/๑๒/๒๕๑๙ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๗๑
พระบรรจง กตธมฺโม เทียนคำ

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๗๒
สามเณรสิทธิพร  แขมคำ

๑๔/๑๑/๒๕๓๐

 ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๗๓
สามเณรพัฒนะ  เรืองศรี

๐๙/๐๖/๒๕๓๘

 ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๑๖๐/๑๒๗๔
สามเณรชนาภัทร  ศิริป

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๗๕
สามเณรณัฐดนัย  ทองคำ

๑๔/๘/๒๕๔๕

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๗๖
สามเณรณัฐวุฒิ  โค้งอาภาส

๓๐/๑/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๗๗
สามเณรนที  ชมชัย

๗/๔/๒๕๔๗
 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๗๘
สามเณรพีระพัน  คะละยาง

๒๘/๔/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๗๙
สามเณรสุรเชษฐ์  นาสุทธิ

๑๕/๖/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๘๐
พระสุทธิพงษ์ สุทธิาโณ ภูมิพิพัฒน์

๑๐/๙/๒๕๒๙ ๑๔/๗/๒๕๕๔

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๘๑
พระสุพัฒน์ สุมโน พัฒนโชติ

๒๗/๒/๒๕๑๒ ๑๐/๔/๒๕๕๕

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๘๒
พระเดือน านุตฺตโร ศรีบุญ

๘/๗/๒๕๐๒
๑๗/๖/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๘๓
พระจักวาล ชยปฺโ ท้าวแสง

๑๓/๗/๒๕๐๖ ๒๐/๗/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๘๔
พระบุญส่ง ปณฺณาโภ บรรเทา

๑๑/๑/๒๕๒๙ ๒๑/๔/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๒๘๕
พระพรชัย านวโร วงศ์นุช

๒๙/๘/๒๕๒๕ ๒๙/๕/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๘๖
พระบุญลือ านวีโร เชือศิริ

้

๓๑/๓/๒๕๒๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๘๗
พระสังทอง โอภาโส ไชยวงศ์

๘/๓/๒๕๑๔
๑๗/๑๒/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๘๘
พระทำนอง สุมงฺคโร สีอุดร

๑๘/๓/๒๕๑๖ ๑๘/๓/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๘๙
พระอาทิตย์ อภิปฺโ มูลมณี

๑๙/๒/๒๕๒๗ ๑๓/๕/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๙๐
สามเณรชวณัฐ  มังคัง

่ ่

๒๓/๙/๒๕๔๔

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๙๑
สามเณรทนุธรรม  โลสูงเนิน

๑๙/๒/๒๕๔๕

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๙๒
สามเณรอดิศักดิ

์

 ศรีเพียชัย
๗/๑/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๙๓
สามเณรนิพัทธ์  คุณประทุม

๑๖/๑/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๙๔
สามเณรธนาดุล  ชาติพหล

๑๓/๓/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๙๕
สามเณรณัฐดนัย  จวบชัย

๒๑/๗/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๙๖
สามเณรพนมกร  อาวรรณดี

๒๙/๗/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๙๗
สามเณรวรเมธ  ตุ่มหนแย้ม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๙๘
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 สำราญวงศ์

๓/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๒๙๙
สามเณรอภิชาต  ลุยตัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๐๐
พระละดม รติโก เพียอ้ม

๒๕/๘/๒๕๐๒ ๑๙/๔/๒๕๕๙

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๐๑
พระวัฒนา เตชธโร ริมหนองเรือ

๘/๑๑/๒๕๐๒ ๑๙/๔/๒๕๕๙

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๐๒
พระปฎิพัทธ์ ปฎิภาโณ ไชจักร์

๒๕/๒/๒๕๓๕

๙/๑/๒๕๖๐
สิทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๐๓
พระบุญศาล ปุณฺณโก ปาสิม

๘/๖/๒๕๑๒ ๑๘/๑/๒๕๖๐

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๐๔
พระแสงจันทร์ กตปฺุโ นามมาประดิษฐ์

๑๐/๔/๒๕๐๖ ๑๒/๓/๒๕๖๐

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๐๕
พระวีรศักดิ

์

วีรโก ทรงศรี

๑๕/๓/๒๕๑๑
๒๐/๖/๒๕๖๐

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๐๖
พระสังวาล สฺโม อนาคะ

๑๘/๖/๒๕๐๗ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๐๗
พระสายัญ วรธมฺโม แสนทวีสุข

๑๙/๘/๒๕๒๒

๓/๗/๒๕๖๐
สิทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๐๘
พระขวัญ ชยธมฺโม สีคำตา

๑๓/๗/๒๕๓๙ ๒๔/๗/๒๕๖๐

สิทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๐๙
สามเณรคมสันต์  ยาทาง

๑/๘/๒๕๔๕
 สิทธิการาม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๑๐
พระชง เขมโก แซ่งขนทด

๐๕/๑๐/๒๔๙๗ ๐๑/๐๘/๒๕๓๖

ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๑๑
พระอานนท์ ปฺาธโร อาษานอก

๐๒/๑๐/๒๕๒๙ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๑๒
พระกวี จกธมฺโม เค็งนอก

๑๕/๐๓/๒๔๙๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๑๓
พระพยุงศักดิ

์

รตินฺธโร ศรีสมศักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๒๑ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๑๔
พระสมศักดิ

์

านุตฺตโม จอดนอก

๐๕/๑๐/๒๕๒๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ชัยศรี  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๑๕
พระลำดวน อาภสฺสโร อัมวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๔๙๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๗

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๑๖
พระพรมมา พรหมปฺโ บุตรพรม

๒๙/๐๘/๒๕๑๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๑๗
พระเคน กิจฺจสาโร อินทร์กลาง

๐๕/๐๕/๒๕๐๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๑๘
พระสถาพร ชยธมฺโม พวงมาลัย

๐๖/๐๓/๒๕๓๓ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๑๙
พระโกวิท โกวิโท กฤตเวทิน

๐๒/๐๘/๒๕๐๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๓๒๐
พระอนันต์ กตสาโร ประโพธิทะกัง

์

๐๖/๐๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๒๑
พระทอดดา าณธโร แก้วพรม

๐๓/๐๘/๒๔๘๓ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๒๒
พระสุริยา สุทนฺโต ขานเรือง

๐๙/๐๔/๒๕๒๙ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๒๓
พระทศพล อคฺคปฺโ วิเศษธร

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๒๔
พระจวน านิสฺสโร ชาดาเม็ก

๐๑/๐๒/๒๕๐๑ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๒๕
พระไพศาล วิปุลธมฺโม สุขมี

๐๕/๐๗/๒๕๒๘ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๒๖
พระสุระ จนฺทธมฺโม มัตตะวงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๒๔ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๒๗
พระมานพ ปฺาวโร นักผูก

๒๔/๐๙/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๒๘
พระนพพล จิรสุโภ ฉายศรี

๑๑/๐๓/๒๕๒๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๒๙
พระปยพงษ์ ปริปุณฺโณ พลางวัน

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๓๐
พระสมพงษ์ กิตฺติสมฺปนฺโน อินธิแสน

๑๐/๐๓/๒๔๙๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๓๑
พระสวาท ปยสีโล เกาะโค้ง

๑๐/๐๓/๒๔๙๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๓๒
พระสมบัติ กตธมฺโม แสนดี

๑๙/๑๐/๒๕๐๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๓๓
พระสุรชัย อภิวณฺโณ การมิง

่

๐๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๓๔
พระธนกฤต พุทฺธาโณ ราษฎร์ภักดี

๒๔/๐๘/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๓๕
สามเณรอัษฎาดล  กองกลิน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๓๖
พระประสิทธิ

์

ปภสฺสโร อุ่นสิม

๒/๐๖/๒๕๒๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๓๗
พระสุนทร อนาลโย อุตมา

๒๕/๑/๒๕๐๒ ๑๖/๑/๒๕๖๐

เขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๓๘
พระดำรงณ์ ชินวโร นาเมืองรักษ์

๘/๓/๒๕๐๑ ๑๘/๔/๒๕๖๐

เขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๓๙
พระวันชัย ธมฺมชโย โหว่ภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๒๕
๑๑/๕/๒๕๖๐

เขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๔๐
พระสุรพงษ์ พลสิทฺโธ สุดแทนพิทักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๐๔
๙/๐๗/๒๕๕๗

นาคำ  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๔๑
พระเจษฎา กิจฺจสาโร เค้ามิม

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๒/๕/๒๕๖๐

นาคำ  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๔๒
พระวีระพันธ์ ถาวโร ดอนลุน

๑๔/๓/๒๕๓๙ ๑๙/๕/๒๕๖๐

นาคำ  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๔๓
พระวุฒิชัย อภิวฒฺโน ทองโคตร

๙/๔/๒๕๓๙ ๑๙/๕/๒๕๖๐

นาคำ  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๔๔
พระพรหมลิขิต ิตปฺุโ ศักดาราช

๑/๕/๒๕๓๙ ๑๙/๕/๒๕๖๐

นาคำ  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๔๕
พระวรศักดิ

์

โฆสิตธมฺโม สุดจันฮาม

๒/๑๐/๒๕๒๑ ๑๐/๖/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๔๖
พระอดุลย์ อชิโต สุทธิประภา

๑/๑๑/๒๕๐๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๔๗
พระมารุต รตนาโน สีนำมัง

๑๙/๑/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๔๘
พระมนชัย ถาวโร ยางแวง

๑๗/๐๗/๒๕๒๓ ๒๔/๐๕/๒๕๕๓

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๔๙
พระณัฐพล อคฺคภาโส พรแสน

๑๔/๐๑/๒๕๒๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๕๐
พระเอนกพงษ์ อคฺคธมฺโม ทองยา

๓๐/๐๗/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๕๑
พระนิยม ถาวโร ธงชัย

๐๙/๐๑/๒๕๒๒ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๕๒
พระพระสมพงษ์ อคฺคธมฺโม โชคลา

๑๑/๐๗/๒๔๙๗ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๕๓
พระเศรษฐา ปณฺามโน เชือนาหว้า

้

๒๗/๐๒/๒๕๒๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๕๔
พระชัตชัย โชติปฺโ สิมมาโคตร

๒๕/๐๑/๒๕๓๗
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิสง่า

์
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้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๑๖๐/๑๓๕๕
พระเสกสรร ผาสุโก เพชรดง

๒๙/๐๖/๒๕๒๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๑๖๐/๑๓๕๖
พระหนู สนฺติกโร สอนดงบัง

๑/๗/๒๔๙๑ ๑๕/๒/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๕๗
พระชำนาญ รตโน ช่างสากล

๒๘/๙/๒๕๓๑

๖/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๕๘
พระชัชวาลย์ จนฺทสมฺโม ชัยชนะ

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

อุตสาหะ  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๕๙
พระฐาปกรณ์ ยสปาโล ภาโส

๒๗/๙/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
อุตสาหะ  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๖๐
พระธนกร กตธมฺโม ทองแท่งไทย

๑๓/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

อุตสาหะ  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๖๑
พระสราวุฒิ านิสฺสโร ปญญาใส

๒/๗/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
อุตสาหะ  

ขก ๔๑๖๐/๑๓๖๒
สามเณรวริทธิธร

์

 คำคลี

่

๘/๑๒/๒๕๔๕

 อุตสาหะ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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