
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑,๒๐๗ รูป ขาดสอบ ๔๔๓ รูป คงสอบ ๗๖๔ รูป สอบได้ ๓๓๔ รูป สอบตก ๔๓๐ รูป (๔๓.๗๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรศราวุธ  ทัพสุริ

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

 กลาง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรโสภณวิทย์  พระโสภณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรสหรัช  แก้วเกตุ

๑/๔/๒๕๔๕
 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 พรมพันธ์ใจ

๑๙/๔/๒๕๔๔

 ตาลเรียง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรพีรพล  ขานหมัด

๑๒/๙/๒๕๔๔

 ตาลเรียง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรบุญปฐม  โสดาพรม

๗/๑๐/๒๕๔๔

 ตาลเรียง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรฤกษ์ดี  บัวพันธ์

๔/๑๑/๒๕๔๔

 ตาลเรียง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรทองแท้  ไชยยงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 ตาลเรียง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรวชิรพล  กดสาพรม

๑/๔/๒๕๔๕
 ตาลเรียง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรอาธินันท์  เสนปอพาน

๔/๗/๒๕๔๕
 ตาลเรียง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรญาณวุฒิ  สีอาจ

๓/๙/๒๕๔๕
 ตาลเรียง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระธัญพิสิษฐ์ โฆสขโย ธนวุฒิโฆสิต

๑๕/๐๙/๒๕๐๗ ๒๔/๐๑/๒๕๕๓

ท่าบึง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรปญญา  ประเสริฐสังข์

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรแทนศักดิ

์

 ปลากบุตร

๖/๐๗/๒๕๔๑

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรธเนศ  ประทุม

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรศราวุธ  คะสีทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรธนพล  เอกตาแสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรสิทธิพงษ์  สอนซุน

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรจิรายุทธ  ภูจำป

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๐๒๐
พระวัชระ กิตฺติโสภโณ หวานเมืองปกษ์

๑๔/๐๗/๒๕๓๐ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖

เทพปูรณาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรศุภกร  วรรณสุทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรคฑาวุธ  ไผ่ตาแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรสารัช  โพธิทอง

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระเชาวรินทร์ อตฺตทีโป

วันแต่งนวโชติชืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ธาตุ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๑๑

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรเริงชัย  วรสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

 ธาตุ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรพงศธร  นามสิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรกัมปนาท  พรมบุญพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

 ธาตุ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรพงศภัค  จันทร์หนู

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรทวีศักดิ

์

 อยู่ดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

 ธาตุ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรภูชิต  รักษาอยู่

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรเสกสรร  บับพะเอก

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

 ธาตุ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรพีรวิชญ์  หยาดไธสง

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรลักษณะชัย  สันพลี

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

 ธาตุ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรณัฐพงษ์  เดชมะเริง

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

 ธาตุ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระขาน ปฺาปโชโต สนวา

๒๕/๑๑/๒๔๗๑ ๒๓/๐๗/๒๕๔๒

ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระสมใจ มหาวีโร เฉลิมทอง

๒๖/๐๒/๒๕๐๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรณัฐพงษ์  เสียมแหลม

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระชัยยา ธมฺมสาโร หงษ์เวียงจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรทัศนัย  สีหนาถ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรธนัช  โชคเหมาะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรภูวนัย  สนธิน้อย

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรพิเชฐ  อาญาเมือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรยศภัทร  พานสมัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรกฤษดา  ชัยมุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 จันทโคตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระจิรัฏฐ์ จิรสีโล ทรัพย์สมาน

๑๑/๖/๒๕๓๒ ๑/๑๒/๒๕๕๖

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรกฤติพงศ์  พรมรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 วุฒาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระสุนทร ขนฺติสุโภ ขันธ์ไชย

๐๖/๑๐/๒๕๒๑ ๒๕/๐๘/๒๕๕๖

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 โม้ศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรพงศธร  ดาเลิศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรจิรพันธ์  แก้วมีมา

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 มีชัยสงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรธนวัฒน์  โคตรวงษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 สรบุญกอง

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรวุฒิชัย  หาดทะเล

๑๖/๐๗/๒๕๔๐

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรอานนท์  พลขันธ์

๒๒/๘/๒๕๔๔

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระสมบูรณ์ สุวีโร นาเล่าห์

๒๓/๐๕/๒๔๙๐ ๐๑/๐๗/๒๕๓๘

ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระพิชิต านวีโร คำสุข

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

ศิริธรรมิกาวาส  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระอำพล าณวีโร โคกสี

๑๐/๑๐/๒๕๓๒ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

ศิริธรรมิกาวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๐๖๐
พระบุญมา จิตฺตธมโม เอกบัว

๒๘/๐๖/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

สระทอง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระสมเกียรติ ถิรปฺุโ โพธินิล

์

๒๔/๐๘/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

สระทอง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๖๒
พระประเสริฐพร ปรกฺกโม ถาวรศักดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๑๑ ๒๕/๐๒/๒๕๕๑

หนองแวง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระบุญโฮม ปฺภาโค อ่อนวัง

๐๔/๐๖/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒

หนองแวง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระพิเชษฐ ธมฺมธโร เสริมศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๒๖ ๒๕/๐๕/๒๕๕๖

หนองแวง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรเอกภพ  แสนปาลี

๑๕/๐๑/๒๕๓๗

 หนองแวง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรปรัชญคุปต์  อนุศาสนนันท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

 หนองแวง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรทินวัฒน์  โตโส

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรอนุชา  แก้วมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระวุฒิชัย วชิรธมฺโม ชัยชนะ

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

๙/๑๐/๒๕๕๗

ไชโย  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระสัญญา ธมฺมทีโป สิทธิ

๔/๔/๒๕๓๐ ๓๐/๑/๒๕๕๘

ไชโย  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระสมคิด ปาธโร ปตถาพิมพ์

๑๘/๐๓/๒๕๓๓

๒/๔/๒๕๕๘
ดงกลาง  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระพิเชษฐ์ จิตฺตคุตฺโต รามจาตุ

๓๐/๓/๒๕๑๔ ๒๘/๗/๒๕๕๘

เถาวัลย์  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระธีระยุทธ ธีรปฺโ พรมแสง

๑๑/๒/๒๕๒๙ ๒๐/๖/๒๕๕๘

บริบูรณ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระสุกฤษฎิ

์

ภทฺทรเมธี มาระศรี

๑๖/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๕/๒๕๕๘

ศรีพิมล  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระวีระชัย ชาติธมฺโม ชาติธรรม

๑๑/๓/๒๕๓๓ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ศรีพิมล  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระวรรณสุข สุทฺธจิตฺโต โนนชาติ

๒๑/๘/๒๕๐๗
๖/๒/๒๕๕๓

สระโนน  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระทองแถม จารุธมฺโม เปรมประโยชน์

๑๘/๐๖/๒๔๘๘ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

โกสุมภาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระตุ๊ กนฺตวีโร แซ่เล้ง

๑๕/๐๙/๒๕๐๑ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

โกสุมภาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระชาญกิจ จิรวฑฺฒโน ชัยหล่อน

๒๓/๐๔/๒๕๑๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

โกสุมภาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระสมพบ สุขจารี สุขพวง

๒๔/๑๒/๒๕๒๕ ๒๖/๐๒/๒๕๕๑

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระณัฐพงษ์ นิภาธโร คำรัษา

๒๕/๑๐/๒๕๓๑
๑๐/๗/๒๕๕๔

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระวาสนา ธมฺมเตโช นครศรี

๒๒/๘/๒๕๒๘
๒/๓/๒๕๕๖

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระเอกสิทธิ

์

สีลเตโช ฤาชา

๑๐/๐๘/๒๕๒๒ ๑๓/๑๑/๒๕๕๖

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระสมดุล มหาปุโ เจริญวงษ์

๒๒/๒/๒๔๙๙
๓/๓/๒๕๕๘

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรสุทธิเกียรติ  ไสยกิจ

๑๐/๑/๒๕๔๐

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรณัฐพล  อยู่พาณิชย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรธีรพงษ์  ช่างชุม

๒๑/๘/๒๕๔๔

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรชนาธิป  ทนทาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรณัฐพงศ์  มูลบัวภา

๑๓/๓/๒๕๔๕

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรอดิเชนทร  คำหาญพล

๓๐/๖/๒๕๔๕

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรกิตติพงศ์  ทับพิมพ์แสน

๑๙/๙/๒๕๔๕

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรไชยวัฒน์  ศรีวิชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรณัฐวุธ  แก้วสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรศุภชาติ  จิมขุนทด

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

 บริบูรณ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรธวัชชัย  บุตรโคตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรจีรพัฒน์  ลักษณะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรอิทธิพล  ประการะโต

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรศราวุฒิ  สุดลี

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรบุญหลาย  ชมพุฒ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรสาคร  โทดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรสถิต  ศรีชัยภูมิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรบุญฤทธิ

์

 ปราบปราณี

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรอนุวัฒน์  เลียวชัยภูมิ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระพานิช กิตฺติาโณ แสนประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๒๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๗

ราษี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระสุนทร ธมฺมกาโม ภูวงษ์ไกล

๑๑/๐๖/๒๕๑๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

ราษี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรสมจิตร  แสนประเสริฐ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 ราษี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรสุรพล  สิงทัน

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรสุริยวงษ์  วันแก

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรอดิศร  นันทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๑๐
สามเณรอภิวัฒน์  ชะรุรัมย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๑๑
สามเณรทวีศักดิ

์

 อุ่นเมือง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๑๒
พระชานนท์ ชาติโก บุตรเต

๑๔/๑๒/๒๕๐๘ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๑๓
พระฉลอง สมาจาโร กัณหาเรียง

๑๒/๐๔/๒๔๙๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๑๔
พระธนภัทร เตชธมฺโม อยู่สุข

๑๕/๑๐/๒๕๒๐ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๑๕
พระโลม จนฺทสาโร คำมา

๑๒/๙/๒๕๑๕ ๑๔/๖/๒๕๕๘

สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๑๖
พระทัชภณ อภิปาโล พิมพิมูล

๘/๑๐/๒๕๓๑ ๓๑/๖/๒๕๕๘

สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรภูวดล  ภูมิคอนสาร

๑๘/๕/๒๕๔๘

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๑๘
สามเณรธีรพัฒน์  สังขวรรณ

๙/๙/๒๕๔๑
 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๑๙
สามเณรนนทวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรธวัชชัย  อัคนัน

๙/๑๒/๒๕๔๕

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๒๑
สามเณรณัฐวุฒิ  ทะวงสา

๒๖/๒/๒๕๔๕

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๒๒
สามเณรณัฐพล  บัวจาน

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 เฉลียงทอง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๒๓
สามเณรวงศธร  ไกรโคกสูง

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

 เฉลียงทอง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๒๔
สามเณรกฤษฏา  จันทร์วิเศษ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

 เฉลียงทอง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๒๕
พระสุรสิทธิ

์

ธีรวํโส ชมแสง

๐๑/๑๐/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๑

ท่ากระบือ  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๒๖
พระประกาศชัย อนาลโย ท่อนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๓๑ ๒๕/๑๒/๒๕๕๗

ท่ากระบือ  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๒๗
พระยุทธนา ปฺาวุโธ เชือไพบูลย์

้

๒๓/๙/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

ท่ากระบือ  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๒๘
พระพุฒิพงศ์ พุทฺธาโณ สุวรรณคำ

๒๓/๐๑/๒๕๒๑ ๓๐/๑๐/๒๕๕๓

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๒๙
พระวิสุทธิ

์

อนีโฆ แสนดี

๒๒/๐๘/๒๔๙๔ ๒๔/๑๐/๒๕๕๖

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๑๓๐
พระเชาวลิต อธิมุตโต ศรีทอง

๒๖/๕/๒๕๓๔
๕/๑/๒๕๕๘

พิศาล  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๓๑
พระสายันต์ านวุฑโฒ ซาแก้ว

๒๗/๕/๒๕๑๐
๖/๓/๒๕๕๘

พิศาล  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๓๒
พระสงกรานต์ โชติมงฺคโล เชือสารถี

้

๑๓/๔/๒๕๑๔ ๒๕/๗/๒๕๕๘

สีชมพู  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๓๓
พระจักรี ชาติสโภ มาปอง

๒๕/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๗/๒๕๕๘

สีชมพู  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๓๔
พระพรมมา กตปฺุโ ศรีทิศ

๑๔/๐๗/๒๔๙๔
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

ทางพาด  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๓๕
พระสมพงษ์ สุจิณฺโณ บุตราช

๕/๖/๒๔๙๓ ๒๕/๕/๒๕๕๑

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๑๓๖
พระธเนศ สุทฺธปฺโ เชือประทุม

่

๒๘/๖/๒๕๓๙ ๑๑/๓/๒๕๕๙

เจติยภูมิ  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๓๗
พระสุชาติ ธีรปฺโ ชัญธุระ

๒๓/๒/๒๕๐๖ ๒/๑๑/๒๕๕๕

ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๓๘
พระธนารักษ์ โชติปฺโ วงษ์สาหาราช

๑๗/๓/๒๕๓๐ ๕/๑๑/๒๕๕๕

ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๓๙
พระสมศักดิ

์

จนฺทูปโม บุตรศรีภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๒๘
๒๙/๖/๒๕๕๗

ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระศราวุธ กลฺยาโณ แสงมะณี

๖/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๖/๒๕๕๘

ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๔๑
พระ ดร.ธรรมจิตต์ ธมฺมจิตฺโต

วงศ์ยาถาวรทนต์
๗/๘/๒๕๑๔ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๔๒
สามเณรพิพัฒน์  ศรีสะอาด

๓/๒/๒๕๔๓
 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๔๓
สามเณรธนวัฒน์  ภักดี

๑๘/๑/๒๕๔๓

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๔๔
สามเณรเจษฎาพร  ยืนยงค์

๕/๑๐/๒๕๔๓

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๔๕
สามเณรศรัณย์  หมืนหล้า

่

๓๑/๕/๒๕๔๕

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๔๖
สามเณรกรรชัย  ภูห้องไส

๓/๑๒/๒๕๔๒

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๔๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สิงห์สุข
๕/๘/๒๕๔๕

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๔๘
สามเณรขจรพงษ์  วงษ์เส

๑๗/๖/๒๕๔๕

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๔๙
สามเณรณัชพนต์  สุขศิริกุลศักดิ

์

๒๑/๗/๒๕๔๓

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรสมคิด  ชำนาญยิง

่

๒๕/๙/๒๕๔๕

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๕๑
สามเณรชวิน  ชนไชยสง

๙/๒/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๕๒
สามเณรธีระภัทร  มะแสน

๑๙/๖/๒๕๔๕

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๕๓
สามเณรเก่งกาจ  พรมภักดี

๒๕/๙/๒๕๔๕

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๕๔
พระศรราม าณวีโร สุขสำราญ

๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๙/๔/๒๕๕๘

ท่านำพอง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๕๕
พระสินธนู อาภาธโร กองมณี

๒๔/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๘/๒๕๕๙

ท่านำพอง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๕๖
พระสุพจน์ สุทฺธิจิตฺโต เอกฉัตร

๖/๘/๒๕๑๔ ๑๓/๖/๒๕๕๒

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๕๗
พระนัทธวัฒน์ สุตาภินนฺโท ไสยประเสริฐ

๑๗/๒/๒๕๑๐ ๒๐/๗/๒๕๕๘

โนนสระบัว  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๕๘
พระพรชัย มหาวีโร แสงยุติธรรม

๕/๙/๒๕๑๑
๙/๔/๒๕๕๐

พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๕๙
พระเอกชัย ปยสีโล ใหม่จันทร์ดี

๓๑/๕/๒๕๒๒ ๑/๑๒/๒๕๕๕

พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรชัยณรงค์  ตุ้มนิลกาล

๘/๑๒/๒๕๔๕

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๖๑
สามเณรกฤษฎา  รสหอม

๑๓/๕/๒๕๔๕

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๖๒
สามเณรจิรายุทธ  ไตรทิพย์

๑๗/๕/๒๕๔๕

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๖๓
สามเณรทัศนานุตริยะ  เหลือผล

๔/๗/๒๕๔๕
 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๖๔
สามเณรสุรเกียรติ  แก้วสง่า

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 พิชัยพัฒนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๑๖๕
สามเณรสมศักดิ

์

 เพชรรัตน์

๑๔/๒/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๖๖
สามเณรสรศักดิ

์

 เพชรรัตน์

๑๔/๒/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๖๗
สามเณรอรรถพล  ชัยแสง

๒๗/๘/๒๕๔๕

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๖๘
สามเณรธนาวิน  รักษาพล

๑๖/๓/๒๕๔๔

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๖๙
พระวุฒิชัย ธมฺมธโร คำศรี

๒๑/๘/๒๕๒๒ ๑๘/๓/๒๕๕๘

พุทธเกษม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระสำราญ กิตฺติสาโร วรวงศ์

๗/๑/๒๕๑๗ ๖/๗/๒๕๕๘
ศรีอุดม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๗๑
พระศุภชัย สิริภทฺโท คงใหญ่

๔/๑๒/๒๕๐๗ ๒๕/๗/๒๕๕๘

สองคอน  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๗๒
สามเณรอัครเดช  สะตะ

๕/๙/๒๕๔๕
 หนองกุง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๗๓
สามเณรศิวกร  คมขำ

๑/๘/๒๕๔๕
 หนองกุง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๗๔
สามเณรสันต์ติธร  บุญฆ้อง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

 หนองกุง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๗๕
สามเณรพิเชฐ  ราวงษ์

๔/๙/๒๕๔๕
 หนองกุง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๗๖
พระปน สมฺปนฺนธมฺโม คำวงค์

๐๖/๐๘/๒๔๘๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๖

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๗๗
พระบุญโฮม กลฺาโณ รัตนะยา

๑๔/๐๒/๒๕๑๓ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๗๘
พระสมพงษ์ ปฺาวโร ขุนทร

๐๖/๐๙/๒๔๙๑ ๐๖/๐๘/๒๕๕๗

ทุ่งสว่าง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๗๙
พระบัวลอง านวีโร คเณรุพรรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๐๔ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๘๐
พระบัญชา กิตฺติปาโล ปาคอง

๐๙/๐๔/๒๕๑๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

บึงแก้ว  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๘๑
พระอภิสิทธิ

์

อคฺคปฺโ ทองสว่าง

๐๘/๐๗/๒๕๑๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘

บึงแก้ว  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๘๒
พระสมชาย อธิปฺโ ภานุรักษ์

๙/๕/๒๕๒๖ ๒๕/๗/๒๕๕๓

สว่างนำใส  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๘๓
พระไชยวัฒน์ ชยฑุฒโน ภาจำรงค์

๑๘/๒/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๕๕

สว่างนำใส  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๘๔
พระคำ สิริจนฺโท ยอดสง่า

๒๔/๔/๒๔๙๐
๓/๔/๒๕๕๗

สว่างนำใส  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๘๕
พระธนวัฒน์ ทกฺขิโณ ทักษิโน

๗/๙/๒๕๑๙
๑๐/๑๐/๒๕๕๗

สว่างนำใส  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๘๖
พระพรพรหม กิตฺติปาโล โสภา

๓/๕/๒๕๐๒ ๒/๗/๒๕๕๐
จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๑๘๗
พระบุญมา ภูริปฺโ เตชะแก้ว

๗/๖/๒๔๘๕ ๑๓/๒/๒๕๕๑

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๑๘๘
สามเณรศิริพงษ์  พรมศาสตร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๑๘๙
สามเณรรัชพล  ภักดีนรินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๑๙๐
สามเณรคมสันต์  พันจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๑๙๑
พระประเสริฐ อคฺคปฺโ ด่านกลาง

๒๖/๑/๒๕๐๗ ๒๗/๕/๒๕๕๘
พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๙๒
พระเฉลียว ภูริปฺโ นุชรุ่งเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๔/๒๕๕๓

มงคลหลวง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๙๓
พระปรีชา กตปฺุโ ประวันนา

๐๔/๐๑/๒๕๑๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

มงคลหลวง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๙๔
พระนิยม ถิรวฑฺฒโน ใสศรี

๐๑/๐๗/๒๔๘๑ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๙๕
พระนิกร ทีปงฺกโร ไสเสริม

๑/๗/๒๕๑๔
๐๙/๐๗/๒๕๕๗

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๙๖
พระประสาท สุภพโล เวียงวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๐๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๙๗
พระวงศ์ ิตสุโข นารินทร์

๐๓/๐๑/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๙๘
พระสุสันติ อินทาโณ ตาราช

๑๙/๐๔/๒๕๐๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๕๙/๐๑๙๙
พระพรชัย ขนฺติธโร มุกดาปกรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๓๔ ๒๒/๐๑/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๒๐๐
พระรังสรรค์ สมฺมาวุฑฺโฒ วรรณปะกะ

๒๙/๐๘/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๐๑
พระบุญเดช สุธมฺโม ศรีแก้ว

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๒๗/๐๒/๒๕๕๔

สว่างชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๐๒
พระชาญชัย เตชธมฺโม ขันนาโพธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๐๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

สว่างชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๐๓
พระประยูร ปภาโส กุลสวรรณ์

๒๗/๑๐/๒๔๙๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

สว่างชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๐๔
พระวีระศักดิ

์

อคฺคปฺโ ราชเข่ง

๐๑/๐๓/๒๕๒๑ ๐๒/๐๓/๒๕๕๕

สามัคคี  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๐๕
พระธีระ ธมฺมธโร โพธิศรี

์

๐๖/๐๗/๒๕๑๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖

สามัคคี  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๐๖
พระนรวรรธน์ าณธโร โคโตสี

๐๘/๐๗/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

สามัคคี  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๐๗
พระสี กิตติปุโ สุขประทุม

๓/๓/๒๔๘๖ ๒๘/๖/๒๕๕๘

อรัญญาวาส  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๐๘
พระปอเรียน ธมฺมวฒฺโฒ ราชมะโรง

๑๕/๑๒/๒๔๙๗

๘/๗/๒๕๕๘
อรัญญาวาส  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๐๙
พระคำพอง กิตติปุโ สีสังข์

๓/๓/๒๔๙๕ ๒๓/๗/๒๕๕๘

อรัญญาวาส  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๑๐
พระทองบ่อ เขมวโร แพงศรีละคร

๑๐/๐๓/๒๔๘๕ ๑๕/๑๑/๒๕๕๒

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๑๑
พระทรงศักดิ

์

สุทฺธสีโร ทิพย์ชาติ

๑๕/๐๓/๒๔๙๑ ๑๑/๑๒/๒๕๕๗

พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๑๒
พระตี

๋

จารุธมฺโม มะพิมาย

๒๓/๑๑/๒๔๙๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

สวรรค์  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๑๓
พระจันทา ถาวโร ศรีพุทธา

๒๐/๐๔/๒๔๘๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

สวรรค์  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๑๔
พระสนัน

่

กิตฺติปาโล พัฒนาสูญ

๐๒/๐๗/๒๕๒๗ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

สวรรค์  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๑๕
สามเณรภูวนัย  เทพนวล

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

 สวรรค์  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๑๖
พระกิตติชัย อณุโร ทิงเสน

้

๒๘/๑๑/๒๕๐๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

สุมังคลาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๑๗
พระโสภณ กนฺตวีโร พระจันทร์ศรี

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

โชติการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๑๘
พระอนันตพงษ์ จรณธมฺโม บุสำโรง

๒๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

โชติการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๑๙
พระประสิทธิ

์

โชติวโร ยางนอก

๑๕/๐๖/๒๕๑๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

โชติการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๒๐
พระสมัย านวีโร ชำนาญไพร

๑๐/๑๐/๒๕๐๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๓

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๒๑
พระโปร่ง ปฺาวุฑฺโฒ แก้วจรูญ

๐๑/๐๘/๒๔๙๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๔

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๒๒
พระอนิรุธ กิตฺตวุฑฺโฒ สว่างศิลป

๐๗/๐๑/๒๕๐๐ ๑๓/๑๑/๒๕๔๙

มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๒๓
พระภาณุวัฒน์ ติกฺขวีโร ติกขวีโร

๑๔/๑๐/๒๕๒๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๒๔
พระอุทิศ อนาทโย สีสาร

๒๓/๑๐/๒๔๙๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๒๕
พระจรัณเสริฐ อาจิตปฺุโ จรัณเสถียร

๑๗/๐๓/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๒๖
สามเณรปรีชา  ชุนรัมย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

 อโสการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๒๗
สามเณรธนพงษ์  บัวนาค

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

 อโสการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๒๘
สามเณรอลงกต  ปจจัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 อโสการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๒๙
สามเณรมงคลชัย  สะอาดรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 อโสการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๓๐
พระถวิล ถาวโร ร่มซ้าย

๑๒/๒/๒๕๑๔
๕/๗/๒๕๕๗

ชมภูคำ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๓๑
พระอติเทพ อภิปฺุโ สารดี

๐/๑๑/๒๕๓๓
๓/๔/๒๕๕๘

ชมภูคำ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๓๒
พระสัตยา สจฺจวโร ละลี

๓๐/๑๑/๒๕๓๓
๒๓/๔/๒๕๕๘

ชมภูคำ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๓๓
พระภักดี ธีรปฺโ ราชศักด์

๘/๑๒/๒๕๓๓
๒/๕/๒๕๕๘

ชมภูคำ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๓๔
พระนนทชา กนฺตฺตโร ปองบุญจันทร์

๒๕/๔/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๘

ชมภูคำ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๒๓๕
พระยุทธนา ตปสีโล โสทอง

๒๓/๔/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๘

ชมภูคำ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๓๖
พระสวาท กนฺตวีโร สงบุตรดี

๒๓/๑/๒๔๙๒ ๒๒/๗/๒๕๕๘

ชมภูคำ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๓๗
พระชาญ พุทฺธสโร แหลมคม

๘/๑๑/๒๕๑๙
๑/๔/๒๕๕๙

ชมภูคำ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๓๘
พระบุญสวน อกิฺจโน ศรีอุดร

๓/๕/๒๕๐๒ ๒๐/๕/๒๕๕๘

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๓๙
สามเณรพิชัยยุทธ  ผาจันทร์

๒๑/๖/๒๕๔๑

 โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๔๐
พระอนันต์ สุตธมฺโม จำปาศรี

๑/๙/๒๕๒๘ ๑/๗/๒๕๕๓
สระบัว  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๔๑
พระสมจิตร อภิวณฺโณ พรมจันทร์

๑๘/๗/๒๕๑๕ ๑๘/๖/๒๕๔๗

สะอาด  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๔๒
พระเทียง

่

คมฺภีรธมฺโม ประจวบสุข

๑/๑๒/๒๕๐๑ ๒๘/๓/๒๕๕๒

สะอาด  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๔๓
พระสนอง ปฺุภาโค เกิดบุญมี

๑๕/๒/๒๔๘๕ ๑๑/๗/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๔๔
พระธีรพล ธีรสาโร โพธิชา

๒๙/๑๒/๒๕๓๓
๐๑/๐๓/๒๕๕๕

เกาะศิริ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๔๕
พระสันต์ อํสุธมฺโม สืบสุนทร

๒๐/๐๑/๒๕๐๕ ๒๓/๐๔/๒๕๔๘

ชุมพร  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๔๖
พระสูรย์ ปฺาวโร รัตนา

๑๕/๙/๒๔๙๗ ๑๑/๗/๒๕๕๗

ดอนศิลา  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๔๗
พระอภินันท์ สาทโร เหง่าทอง

๐๔/๑๑/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๔๘
พระประมุข ชยานนฺโท ด้วงพิทักษ์

๐๖/๐๖/๒๕๒๐ ๒๘/๐๑/๒๕๕๗

ท่าละหาน  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๔๙
พระรุ่งโรจน์ ภูมิปฺโ ถานะวร

๐๙/๐๕/๒๕๑๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

ท่าละหาน  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๕๐
พระสวัสดิ

์

ธมฺมสีโร สุดชา

๒๗/๐๔/๒๕๐๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ท่าละหาน  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๕๑
พระโสภา นรินฺโท หนูนา

๒๘/๗/๒๕๒๒
๕/๙/๒๕๕๒

บูรณ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๕๒
พระสุมาส จนฺทโชโต สระแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๓๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

ราษฎร์อุดม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๕๓
พระจิตพิทักษ์ จิตฺตกโร สวาสดี

๓๑/๐๑/๒๕๐๓ ๒๒/๑๐/๒๕๔๙

สุทธังคณาวาส  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๕๔
พระธเนศ ตุฏจิตฺโต ช่วยวัน

๑๕/๓/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๖

ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๕๕
พระพิทยา าณธมฺโม สร้อยอุทา

๑๐/๑๑/๒๕๐๒
๑๒/๗/๒๕๕๘

ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๕๖
พระบุญส่ง ขนฺติมโน ศรีชมพู

๑๕/๖/๒๔๘๖
๗/๕/๒๕๕๗

สระเกษ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๕๗
พระวิชิต ธมฺมวโร พิมลตรี

๕/๔/๒๕๑๒ ๒๖/๗/๒๕๕๕

สาลวัน  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๕๘
พระจิตต์ อธิจิตฺโต ศิลปประกอบ

๒๒/๑๑/๒๕๐๒ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘

ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๕๙
พระศุภยุทธ ปฺาคโม ทองโสม

๓๐/๐๗/๒๕๑๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ชัยศรี  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๖๐
พระพิชิต สุวิชิโต วงศ์สุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๑๐ ๐๑/๐๖/๒๕๓๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๖๑
พระจำลอง กิตฺติสาโร จิตต์นอก

๑๙/๐๘/๒๕๐๖ ๑๔/๐๕/๒๕๔๑

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๖๒
พระอาน กิตฺติปาโล ซองเหล็กนอก

๑๘/๐๓/๒๔๙๕
๑๘/๔/๒๕๔๒

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๖๓
พระบุญศรี านิโย นพศรี

๒๓/๐๖/๒๔๙๗
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๖๔
พระวิเลียน ปุณฺณาโณ วรรณสิงห์

๑๕/๐๑/๒๕๑๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๖๕
พระแก่น กตปฺุโ ประทุมตะ

๐๙/๐๔/๒๔๙๔ ๒๐/๑๒/๒๕๕๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๖๖
พระไตรยเมตย์ ปยวณฺโณ ทิพบำหลาบ

๐๑/๐๘/๒๕๒๑ ๑๙/๐๒/๒๕๕๒

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๖๗
พระกำธร จกฺกวโร สอนศิลพงษ์

๐๒/๐๕/๒๔๙๓ ๑๖/๐๑/๒๕๕๔

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๖๘
พระสุพัตร สุภทฺโท สุขสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๑๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๖๙
พระสิทธิพงษ์ ยสินฺธโร หล้าพรม

๑๕/๐๘/๒๕๒๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๕

นิเวศน์วิทยาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๒๗๐
พระอภิเดช เขมโก วิเชียร

๐๖/๐๕/๒๕๐๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๗๑
พระนาค อคฺคธมฺโม อ่อนสนิทเพนาว์

๑๕/๐๑/๒๕๑๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๗๒
พระเจ็ก อนาลโย สีฟา

๐๖/๐๕/๒๔๙๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๗๓
พระจันทร์ดี กตนาโถ สอนคำจิก

๑๐/๐๓/๒๔๙๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๗๔
พระคมสันติ ขนฺติโก ขวานอก

๑๗/๐๙/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๗๕
พระไพรัตน์ ฉนฺทธมฺโม ประวันจะ

๒๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๗๖
สามเณรธนากรณ์  ยอดอัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

 นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๗๗
พระวิทวัส สุทฺธิจิตฺโต มณีบุตร

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๗

พัฒนาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๗๘
พระอธิการอุดม สุจิณฺโณ วงศ์คำจันทร์

๑/๑/๒๔๘๘ ๑๐/๕/๒๕๕๒

ขันธสีมา  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๗๙
พระประสพ พลาโณ อนุศรี

๑๐/๑/๒๔๙๙
๘/๔/๒๕๕๖

ขันธสีมา  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๘๐
พระธีระพงศ์ วสินฺโท คำปคา

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๑๒/๓/๒๕๕๘

โคกสามารถ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๘๑
พระพิเชษฐ์ มงฺคโล แพงน้อย

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๒๑/๗/๒๕๕๘

โคกสามารถ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๘๒
พระถาวร จิตฺตสุโก ปดงูเหลือม

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๒๑/๗/๒๕๕๘

โคกสามารถ  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๘๓
สามเณรพิทยุตษ์  สีทะบาล

๒๙/๖/๒๕๐๖

 ท่าประชุม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๘๔
พระทัยพนม กิตฺติสาโร มณีฉาย

๗/๕/๒๕๒๒ ๗/๑/๒๕๕๖
แท่น  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๘๕
พระชัยวัฒน์ ชยวฒฺฑโน พันโท

๔/๔/๒๕๓๘ ๑/๕/๒๕๕๙
แท่น  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๘๖
พระณรงค์ ชวทีโป บุญชาติ

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๑๐/๕/๒๕๕๒

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๘๗
สามเณรทินกร  เพียสุพรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๑

 บูรพาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๘๘
พระประเสริฐ ิตวงฺโส สอนเอียม

่

๑๕/๖/๒๕๐๙ ๒๙/๖/๒๕๕๓

ปาวิปสสนา  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๘๙
พระวิชัย ขนฺติพโล คำสระแก้ว

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๑๐/๕/๒๕๕๒

สระแก้ว  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๙๐
พระภาสกร สติสมฺปนฺโน ปลืมวงษ์

้

๑๘/๗/๒๕๑๗
๘/๗/๒๕๕๕

สระบัว  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๙๑
พระสิทธิสมบูรณ์ สุทธิาโณ เศษอ่อน

๑๓/๙/๒๕๑๑ ๑๑/๖/๒๕๕๘

ท่าเดือ

่

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๙๒
พระหงษ์ทอง ธมฺมวชิโร ถาพร

๒๒/๑๐/๒๕๐๙
๓๑/๗/๒๕๕๕

พระบาทโพธาราม  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๙๓
พระอนาวิล วิสุทฺโธ เพ็งเหล็ก

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

๑/๕/๒๕๕๖
โพธิงาม

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๙๔
สามเณรสุริยันต์  ทรัพย์สาร

๑๖/๕/๒๕๔๕

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๙๕
สามเณรอภิบาล  โนนโพธิ

์

๑๓/๖/๒๕๔๕

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๙๖
สามเณรพัทธดนย์  สุขดี

๒๐/๘/๒๕๔๕

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๒๕๙/๐๒๙๗
พระหรรษา กตธมฺโม บ่อแกพิทักษ์

๒/๘/๒๕๓๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ศิลา  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๙๘
พระสุริยา ปภาโส ชัยเนตร

๒/๔/๒๔๙๙ ๑๘/๑/๒๕๕๘

สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๒๕๙/๐๒๙๙
พระนิรุต ิตเมโธ ศรีไพรเลิศ

๑/๓/๒๕๒๐ ๑/๕/๒๕๕๘
สำราญ  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๐๐
พระวะเรศ อสีวโร แก้วอินทร์

๒/๓/๒๕๐๔ ๒/๖/๒๕๕๑
นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๐๑
พระสดใส านธมฺโม นามเดช

๓/๑๒/๒๕๒๑ ๑๐/๕/๒๕๕๒

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๐๒
พระบุญมา ขนฺติโก หมัมมี

่

๘/๑๐/๒๕๒๒
๘/๔/๒๕๕๗

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๐๓
พระคำหม่อน สุภทฺโท แปนุ่น

๖/๖/๒๔๘๓ ๗/๖/๒๕๕๗
นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๐๔
พระพรชัย สฺจิตฺโต อาสาสู้

๓๐/๕/๒๕๒๘
๘/๖/๒๕๕๘

หนองดู่  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๓๐๕
พระสมบูญ สมจิตโต ดำเนิน

๗/๘/๒๕๒๙ ๑๔/๗/๒๕๕๓

จอมมณี  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๐๖
พระสงกรานต์ คุณสาโร แสนฝาย

๑๑/๑๒/๒๔๙๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๓

โนนงาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๐๗
พระเกรียงไกร วิสุทฺโท สมใจ

๒๔/๑/๒๕๑๘ ๑/๑๒/๒๕๕๔

โนนงาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๐๘
พระธนพล กตพโล คำมัน

่

๒๗/๔/๒๕๐๘ ๑๒/๓/๒๕๕๕

โนนงาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๐๙
สามเณรนันทกรณ์  สมใจ

๒๗/๕/๒๕๐๕

 โนนงาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๑๐
พระธนพล กตปุโ สิงห์ดา

๒๗/๗/๒๔๙๔ ๒๕/๗/๒๕๔๗

โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๑๑
สามเณรคุอัคคี  สุทธิไกร

๒๖/๑/๒๕๑๘

 โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๑๒
พระปวรปรัชญ์ พลาโน สุขบรรเทิง

๑๕/๑๑/๒๕๒๙

๙/๔/๒๕๕๓
ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๑๓
พระทองดี กตฺสาโร สมจิต

๘/๕/๒๕๑๖ ๑๘/๕/๒๕๕๓

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๑๔
พระเมธี ฉนฺธธมฺโม จันทร์โสภา

๑๓/๙/๒๕๑๑ ๑๘/๑/๒๕๕๓

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๑๕
พระพายุ วายาโม เจียมบัวสี

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๑๐/๕/๒๕๕๒

ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๑๖
สามเณรนัฎทนันท์  จันทร์ภูเขียว

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๑๗
สามเณรวงศ์วณิช  จันทร์แดง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๑๘
สามเณรตะวัน  อุปการะ

๘/๔/๒๕๔๔
 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๑๙
สามเณรศดิศคุณ  บุญศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๒๐
พระธนพัฒน์ ชยนฺโต มูลสมบัติ

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๑๑/๓/๒๕๕๖

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๒๑
พระอิชย์ศิวัช จิตฺตสํวโร จุติปราโมทย์

๑๑/๐๖/๒๕๑๑
๑๑/๔/๒๕๕๖

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๒๒
พระรินทร์ สิรินฺธโร เสนายอด

๑/๓/๒๕๐๒ ๓๐/๓/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๒๓
พระแสน กนฺตาโณ จำปาหวาย

๑๗/๐๒/๒๔๗๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๒๔
พระสำเภาทอง โชติาโณ สิวิไล

๓/๐๘/๒๔๙๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๒๕
สามเณรกิตติกานต์  แข็งขัน

๒๘/๙/๒๕๔๐

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๒๖
สามเณรสัญชัย  ทองโคตร

๒๐/๑/๒๕๔๓

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๒๗
สามเณรวรดนัย  ตุ่ยหนแย้ม

๑๓/๒/๒๕๔๕

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๒๘
สามเณรพัสกร  แสนโท

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๒๙
สามเณรสาทิตย์  งอกผล

๒๒/๔/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๕๙/๐๓๓๐
พระธนกร ธนกโร จิตร์ธรรมชัย

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๑๐/๕/๒๕๕๒

สิทธิการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๓๑
พระสุหลา สุตาคโม โพธิสา

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๑๐/๕/๒๕๕๒

สิทธิการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๓๒
พระอุดม โสภณสโย ศรีพิทักษ์

๗/๘/๒๕๑๓ ๑๐/๕/๒๕๕๒

สิทธิการาม  

ขก ๔๒๕๙/๐๓๓๓
พระเอกราช ขิปฺปลิทฺโธ มอมหมาย

๑๓/๑๑/๒๕๑๘

๑๐/๕/๒๕๕๒

สิทธิการาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๕๙/๐๓๓๔
พระอธิการกองคำ อภิชาโน เภาบาง

๒๙/๖/๒๕๐๖ ๑๐/๕/๒๕๕๒

แสงจันทร์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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