
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑,๓๕๖ รูป ขาดสอบ ๔๙๗ รูป คงสอบ ๘๕๙ รูป สอบได้ ๕๑๐ รูป สอบตก ๓๔๙ รูป (๕๙.๓๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระครุศาสตร์ เตชธมฺโม อวนศรี

๑๖/๐๑/๒๕๓๑
๗/๐๕/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระลิขิต ปริปุณฺโณ เลียมเพ็ชรรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรธีรพงษ์  นิรโคตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

 กลาง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๐๔
พระอุทัย อุทโย วงษ์โก

๓๐/๕/๒๕๐๖
๑/๓/๒๕๕๖

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระวิศักดิ

์

านุตตโม ราชมนตรี
๙/๖/๒๕๑๙ ๑๕/๒/๒๕๕๘

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระวัลลภ ิตเมโธ คำชมภู

๒๒/๖/๒๕๒๐ ๒๐/๓/๒๕๕๘

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระบุญธรรม กิตฺติวณฺโณ แก้วสาธร

๙/๕/๒๕๒๖ ๑๘/๕/๒๕๕๘

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระสมภาร ธมฺมสาโร กล้าหาญ

๘/๕/๒๕๑๖ ๓/๑๒/๒๕๕๘

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระภิรมย์ภักดี ธมฺมธีโร สิงห์สนัน

๑๗/๓/๒๕๑๖
๘/๖/๒๕๕๙

ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระศุภนิมิตร สุจิตฺโต วัฒโน

๓/๓/๒๕๑๕ ๘/๗/๒๕๕๙
ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรสิเนรุ  แสนจำลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรมงคล  มาลา

๒/๑๐/๒๕๔๒

 ตราชูวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระดุสิต อตฺตคุตฺโต ยศสาร

๒/๙/๒๕๐๙ ๑๐/๕/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระปติพงษ์ ปติธมฺโม ปอศรี

๒๙/๖/๒๕๓๘ ๑๓/๕/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระฉกาจ อภิชฺชโว แก้วบุญเรือง

๑๙/๕/๒๕๑๗ ๑๖/๕/๒๕๕๙

ตาลเรียง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระอมร อคฺคปฺโ สอรักษา

๐๑/๐๔/๒๔๙๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

ท่าบึง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๑๗
พระวิเชียร เตชวโร ศรีดวง

๒๕/๑๒/๒๕๐๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ท่าบึง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระศุภคณิค นริสฺสโร แสนพล

๒๒/๐๒/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ท่าบึง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรนิวัฒน์  อุปพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรศรเทพ  วาลุน

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรณัฐพล  เพ็ญจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

 

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรนพพร  สายรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรพัทธพล  ดิษฐเนตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรสงวนศักดิ

์

 แย้มศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

 เทพปูรณาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรวัชรพล  ร้อยพิลา

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรเจษฎาพันธ์  ไผ่ตาแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรณัฐพงค์  ใสไหม

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

 เทพปูรณาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๒๘
พระธนินทร์ ิตวํโส ขจรโชติรัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระศุภวัฒน์ สุขวฑฺฒโน เกตุกระทึก

๐๓/๐๓/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระปกาศิต โฆสิตธมฺโม มีทอง

๐๓/๑๐/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรสุเมธ  สายธนู

๑๖/๐๘/๒๕๓๙

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรสิทธิชัย  เงินถาวร

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรอานนท์  หร่ายกลาง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรวีระพงษ์  วงษ์ธรรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรดำเนิน  พรมบุญพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรพงส์ปณต  จันทร์หนู

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรวราวุฒิ  กระแสร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรอภิชาต  ศรีมะโรง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรอัครพล  สามงามนิม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรศุภกฤต  สีฉัน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรรวิสุต  ภู่วงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระวีรชาติ ธีรสิทฺโธ เพ็งแจ่ม

๐๖/๐๒/๒๕๑๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๘

ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระอุทิศ ปฺาภรโณ เรียนชาลี

๐๕/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรเดชาวัตร  อยู่แก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

 ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๔๕
พระธานรักษ์ สุจิตตฺโต จำเริญควร

๒๔/๐๘/๒๕๓๓ ๒๓/๐๕/๒๕๕๖

นาถวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๔๖
พระอนุพงษ์ สุธมฺโม อิมนาง

่

๒๘/๐๑/๒๔๙๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

นาถวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรกิติพงษ์  ศรีรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

 นาถวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรวิทยา  ขำแข

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

 นาถวนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระมงคล จนฺทโชโต จันทะดวง

๒/๑๒/๒๕๒๓ ๕/๑๒/๒๕๕๐

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระประยูร จิตฺตสํวโร สอนชัย

๒๕/๒/๒๕๑๒
๒/๑/๒๕๕๘

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๕๑
พระสิริเชษฐกมล ปฺาทีโป ดีพุ่ม

๑๙/๐๗/๒๕๓๔ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระสิทธิกานต์ สุเมโธ โพธิศรีเรือง

์

๑๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระนรา นรธมฺโม คุ้มโพธิน้อย

์

๓๐/๑๑/๒๕๒๑
๑๘/๗/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรณัฐิวัฒน์  โนตไธสง

๑๘/๗/๒๕๔๔

 โพธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรวีรพงษ์  ยาตาล

๒๔/๙/๒๕๔๖

 โพธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรชิษณุพงศ์  ชาวสวน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรชาติชาย  เจริญ

๑๗/๓/๒๕๔๖

 โพธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรพีรยุทธ  บานชา

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรอภิศักดิ

์

 ทักษา

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

 มรรคสำราญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรสหชัย  ใบหมาด

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรอนันท์  ไชยแสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรอัครพนธ์  ทองดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรธีระพงษ์  บุตรจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรณภัทร  นิรอรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรณัฐชา  ศรีทาถุ่ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรปณณธร  สมตา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรชินวัตร  พิสัยสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรณัฐวุฒิ  เสริฐสายบัว

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรเดชาวัต  พูลทรัพย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรสิงห์หาร  สุโภชน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรณัฐวุฒิ  แซ่โก

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรธนาธิป  ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรภาคภูมิ  แพนน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรอนาวิน  อุประ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรพงษ์ภูษิต  สองนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

 มรรคสำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระอุดร ชินฺวโร ท้าวสิงห์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๕

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระอุไร สุทธิาโณ ศรีสม

๒๓/๐๙/๒๕๒๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๖

วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรอนุวัฒน์  จันทร์แดง

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรนพพล  กุลวงศ์

๒/๙/๒๕๔๕
 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรทักษิณ  เขือนจันทึก

่

๑๔/๑/๒๕๔๕

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรศรายุทธ  พาพุทธ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรวุฒิชัย  จักรนารายณ์

๖/๑๒/๒๕๔๕

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรธวัชชัย  บุตรทอง

๒๐/๓/๒๕๔๕

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรภาคภูมิ  คำมูล

๒๐/๓/๒๕๔๖

 วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรกฤตวิทย์  พรมรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 วุฒาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระสุริยา ปฺุมโน คำยา

๑๗/๘/๒๕๑๐
๗/๗/๒๕๕๒

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระนรินทร์ ขนฺติโก บำรุงสำราญ

๑๒/๙/๒๕๒๐ ๑๐/๗/๒๕๕๘

ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระสุนทร ขนฺติสุโภ ขันธ์ไชย

๙/๘/๒๕๑๙ ๘/๗/๒๕๕๙
ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรไตรภพ  รุ่งเรือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรธรรมสถิตย์  ปริวันนัง

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรศรายุทธ  วรรณคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรหัตธชัย  กราบบัวลอย

๐/๐/๒๕๔๔
 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรสถาพร  สืบกินนอน

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรทัศวรรษ  บุญเรา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๑๖

้
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ขก ๔๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรอภิวิชญ์  แสงภูมิ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรธนพล  คงขันตะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรพีรพล  ชอบค้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรศราวุฒิ  พลขาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรสันติสุข  เกิดนอก

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรธนาธิป  สิงห์เสนา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรเต่าทอง  นันจันที

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรพงศ์พล  มุ่งวิชา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรนัฐวุฒิ  ลิมี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรจิรพงศ์  เพรงมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรนาวิน  กัมหาวงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรอภินันท์  คำขันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรชนกชนม์  รินทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีนวล  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระเอกพิชิต อธิปฺโ บัวเทิง

๓๑/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 หมืนบุญมี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรสุรชัย  ชาภูพัตร์

๑๖/๓/๒๕๔๓

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรโฆษิต  ถาวรสาลี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรณัฐพล  ศรีหามาตย์

๒๗/๖/๒๕๔๔

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรจอนนี

่

 แก้วดอนญวน

๒๕/๖/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรธนดล  พงษ์เถือน

่

๑๕/๗/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรพลพล  นิกรกุล

๒๔/๗/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรวีรภัทร  ประดับศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรศรัณย์  ตาลกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรสุชิน  ศรีศักดินอก

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรศุภวิญช์  ศรีมายา

๑๙/๖/๒๕๔๖

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรวศิน  พละลี

๑๔/๘/๒๕๔๖

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรสุเทพ  ทักษี

๒๓/๙/๒๕๔๖

 ศรีสว่างโนนทัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระชวลิต ชวนปฺโ จงทวีกียรติ

๑๔/๐๑/๒๕๐๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๓

ศิริธรรมมิกาวาส  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระเจริญ จนฺทโสภโน จันทร์รักษ์

๑๐/๑๑/๒๔๙๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

ศิริธรรมมิกาวาส  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระวิชัย เตชปุโ แฝงเมืองคุก

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

ศิริธรรมมิกาวาส  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระจรูญ จรณธมฺโม ไชยสอน

๐๗/๐๘/๒๕๑๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

สระทอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระปรีชา ิตปฺุโ พานสายตา

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สระทอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระอภิวัฒน์ จิรวฑฺฒเมธี เอือเฟอกลาง

้

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระฉัตรมงคล อตฺตภิฺโ อัตรา

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรเทน  ธรรมศิริ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

 หนองแวง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๑๖

้
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ขก ๔๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรธีรภัทร์  บุญวาล

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรวรินทร์  สุทธินิยม

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรนำชัย  แสงเดือน

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรอาทิตย์  ฤทธิธานันท์

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรนคร  ไสยันต์

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรขจรเกียรติ  บุบผา

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรยอดชาย  ถินสำโรง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๓๗
สามเณรภูวนาท  ศรีโยธา

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรศรชัย  วัฒโน

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรบุชชนะ  ชายเพ็ชร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรอาทิตย์  คำตะเพชร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรทวีศักดิ

์

 เสยสิว

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรจิณณวัตร  ศรีชูยงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรภานุพงษ์  ตันเพ็ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรจิระวัฒน์  ประทุมชาติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรภานุพล  จำเริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรภัทรพงษ์  นรภาร

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรสุธาวริน  อวะภาค

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๔๘
สามเณรยุทธนา  ทิงิวงาม

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรสรศักดิ

์

 เพ็งเพ็ชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรวัชรพล  แก้วชิงดวง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรสมปราชน์  ปองไว้

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรศิวกร  วงษาบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรภูมนัส  สง่าแดน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรพสิษฐ์  ทิงเทพ

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๕๕
สามเณรอดิศักดิ

์

 ดาทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรไตรภพ  สุขสงวน

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 ทศวัตร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรอโณทัย  รุ่งโชติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรเอกปญญา  ชายทรงเดช

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 หนองแวง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๖๐
พระเอกรัฐ ทีปธมฺโม กางตัน

๒๑/๐๕/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ไชโย  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระประยวร ปภสฺสโร ปลัดศรีช่วย

๑๖/๐๒/๒๔๘๒ ๓๐/๐๒/๒๕๕๙

โคกหย่อน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระรังศรี อคฺคธมฺโม พลพลอย

๐๓/๐๗/๒๕๓๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

โคกหย่อน  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระบุญช่วย จารุธมฺโม ไซดา

๑/๐๓/๒๔๙๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

ทาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระคำพัน ิตคุโณ สร้อยเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๑๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

ทาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๑๖

้
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ขก ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระธนพล ฉนฺทธมฺโม สิเนหา

๒๖/๐๓/๒๕๒๗
๒๘/๗/๒๕๕๑

นาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระมีชัย จิตฺตทนฺโต ชัยมงคล

๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

โนนศิลา  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระจักรพรรณ สุจิณฺโณ โฮมปา

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

โนนศิลา  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระศิลป ปฺาคโม ขุนธิศรีจันทร์

๒๓/๐๕/๒๔๙๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๖๙
พระสุภชัย ธนิสฺสโร ศรีทอง

๐๕/๐๙/๒๕๐๗ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๗๐
พระบุญหลาย เขมรโต นวลจันทร์

๐๑/๐๗/๒๔๘๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรภูมิสิทธิ

์

 จันทร์เสถียร

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๗๒
สามเณรยุทธพิชัย  คงสอน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรกฤษฎา  ปญญาใส

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรศุภกิจ  ไชยชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรยศกร  ทองวัน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรคามิน  กิงแก้ว

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรสมหวัง  หอมวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๗๘
สามเณรสุรเดช  คำสุก

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 บริบูรณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระธีรวัฒน์ จิรสุโภ ขึงภูเขียว

๑๕/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บึงนาเพียง  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระสากล สาทโร พุฒขุนทด

๐๖/๐๕/๒๕๒๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๐

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๘๑
พระสมพงษ์ ธมฺมโชโต สอนจ้อย

๐๖/๐๕/๒๔๙๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๘๒
พระประสาน สุจิตฺโต มีหอม

๐๘/๐๘/๒๔๙๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๘๓
สามเณรจิรศักดิ

์

 เทียนคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๘๔
สามเณรวันชัย  ทนงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๘๕
สามเณรตะวัน  พรอนุลี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๘๖
สามเณรธนชิต  แสนพงษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๘๗
สามเณรธีรภัทร  ยอดนครจง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรวชิรพันธ์  ตุลาเนตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรรัตนพล  ศรีกัณหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรสหภาพ  อ่อนจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรภาณุ  กิงมิงแฮ

่ ่

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

 บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๙๒
พระนันทชัย กิตติาโณ เพชรลำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรอภิชาต  แซงราชา

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

 ราษี  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรณัฐวุฒิ  พลแรง

๒๓/๑/๒๕๔๕

 ราษี  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๙๕
สามเณรสมชาติ  อภิวุฒิคงเดช

๑๖/๓/๒๕๔๕

 ราษี  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๙๖
พระประดับ อาสโย วรรณดิษ

๐๓/๐๔/๒๔๙๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๐

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๙๗
พระอโนทัย กตปฺุโ ประทุมรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๒๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๑

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๙๘
พระจันที กวิวงฺโส พรมนิล

๑๕/๐๘/๒๔๘๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๔

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๑๙๙
พระสุภาพ อคฺควุฑฺฒิ สาระกุล

๑๐/๐๔/๒๔๙๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

วัดแจ้งสว่างนอก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๒๐๐
พระอินทร์ ปุณินฺทสี ศรีสิงห์

๑๗/๑๒/๒๔๙๖ ๐๔/๑๑/๒๕๕๕

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๐๑
พระบุญเกิด ปฺุโชติ เหมือนแซง

๒๓/๑๐/๒๕๑๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๐๒
พระวัฒนา เขมปฺโ โจระสา

๑๕/๐๗/๒๕๑๑ ๐๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๐๓
พระพรสวรรค์ วณฺณสิริ หมืนหน

่

๑๕/๐๑/๒๕๓๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๐๔
สามเณรวรโชติ  มาตรนอก

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๐๕
สามเณรนฤเบศร์  พิศณุ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๐๖
สามเณรชยานันท์  ศิลาคม

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๐๗
สามเณรวันชัย  ดวงโสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๐๘
สามเณรณัฐวุฒิ  สุนทรไกรศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๐๙
สามเณรทวีศักดิ

์

 สุนทวงศ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๑๐
สามเณรชัยณวัฒน์  พรมเวียง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๑๑
สามเณรณัฐวุฒิ  คงทรัพย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๑๒
พระนนทชัย รกฺขิตธมฺโม สาทัน

๒๙/๐๖/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๑๓
พระอดุลย์ ปริปฺุโณ เอ่นนู

๐๓/๑๒/๒๔๙๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๑๔
สามเณรวัชรากร  ภูทองเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๑๕
สามเณรชูเกียรติ  นาสาธร

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๑๖
สามเณรจักรจิตร  บุญตา

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๑๗
สามเณรศิริชัย  เกิดฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๑๘
สามเณรปรเมษฐ์  ชัยลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๑๙
สามเณรณัฐพงษ์  โมกไธสง

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๒๐
สามเณรสุรศักดิ

์

 แสงฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๒๑
สามเณรอาทิตย์  รุกไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๒๒
พระพิสิทธิ

์

กตนาโถ ภูมี

๑๒/๐๙/๒๕๑๒ ๑๗/๑๒/๒๕๕๕

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๒๓
พระพินิตย์ อตฺตทีโป วงษ์หนองแล้ง

๑๐/๐๒/๒๕๑๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๒๔
พระลำดวล ธมฺมปาลี ชัยวิกิตร

๑๓/๐๗/๒๕๑๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

สว่างโนนงาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๒๕
พระอภินันท์ อคฺคธมฺโม วงศ์พรม

๑๗/๐๓/๒๕๒๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

สว่างหนองบัว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๒๖
พระสิงห์ขร ยตินธโร รถหามแห

๐๘/๐๕/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

สว่างหนองบัว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๒๗
สามเณรมีชัย  ผุยคำพิ

๖/๓/๒๕๔๔
 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๒๘
สามเณรจักรพันธ์  ด่านขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๒๙
สามเณรอานนท์  เทพเบต

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๓๐
สามเณรอัศรินทร  ดอนเสียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๓๑
สามเณรภูมิพัฒน์  สังขวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๓๒
สามเณรทรัพย์เงิน  คำพิกุล

๔/๑/๒๕๔๖
 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๓๓
สามเณรกิตติพงษ์  สาวิชัย

๒๖/๗/๒๕๔๖

 สามัคคีชัย  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๓๔
พระชมพู ชวนปฺโ ชินทะนาม

๐๘/๐๑/๒๔๙๓ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

แสงจันทร์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๑๖

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๒๓๕
พระตรีศักดิ

์

กิตฺติสทฺโท ทองสุพรรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ดงสะคร่าน  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๓๖
พระสามารถ ธนปฺโ ศรีโครต

๑๖/๐๗/๒๔๘๙ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดธรรมิการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๓๗
พระสุชาติ ถิรธมฺโม แวงอุบล

๑๒/๐๖/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดธรรมิการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๓๘
พระสมเดช เตชสิริ ศรีกัณหา

๐๕/๐๒/๒๕๐๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๔

ศรีสว่าง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๓๙
พระจรัส มหาคุโณ สิงห์ชัย

๑๒/๐๘/๒๔๙๑ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

ศรีสว่าง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๔๐
สามเณรสุพิศักดิ

์

 ภิญโญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

 สีชมพู  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๔๑
สามเณรอชิตพล  มาวิชัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

 สีชมพู  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๔๒
พระหนูพร กิตฺติสาโร ยศบุญ

๗/๑๑/๒๔๘๗ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๔๓
พระพงษ์ศิริ มหาวีโร โคตรศรีวงษ์

๑/๔/๒๕๓๖
๓๑/๑๐/๒๕๕๘

นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๔๔
สามเณรรุ่งเจริญ  ร่วมเกิด

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 นามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๔๕
พระสุชาติ ทีปวํโส มุงคุณแสน

๑/๖/๒๕๑๗ ๙/๖/๒๕๕๖
นาเลาะ  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๔๖
พระสมสี จนฺทรํโส จันทะวงษ์

๒๗/๓/๒๕๑๒ ๒๓/๗/๒๕๕๐

ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๔๗
พระสมศักดิ

์

ยโสธโร พลหมอ

๒๙/๑/๒๕๒๕
๙/๗/๒๕๕๑

ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๔๘
พระมนต์ณัฐ์ โชติปฺโ จุมพลขันธ์

๖/๓/๒๕๐๖
๑๓/๔/๒๕๕๘

ปาประชาบำรุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๔๙
สามเณรศุภโชค  ชุมพล

๔/๑/๒๕๔๕
 ศรีสว่าง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๕๐
พระปยะ มหาลาโภ โคตมี

๓๒/๑๐/๒๕๒๙ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๒๕๑
พระจักรกฤษ จนฺทโชโต จันทรโชติ

๑/๘/๒๕๓๗ ๑๒/๔/๒๕๕๘

เจติยภูมิ  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๕๒
พระศรชัย ยุตฺติโก ศรีนง

๘/๑๒/๒๕๓๐
๑/๗/๒๕๕๐

ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๕๓
พระวีรยุทธ มหาปฺุโ คำแสนเงิน

๑๗/๑๑/๒๕๓๑
๒๓/๔/๒๕๕๘

ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๕๔
พระสุริยา อาทิจฺโจ บัวมาตย์

๔/๒/๒๕๒๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๕๕
พระพิษณุพงค์ กวิวํโส หงษา

๒๔/๑/๒๕๒๖
๖/๕/๒๕๕๙

ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๕๖
สามเณรพิเชษฐ์  นาชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๕๗
สามเณรอริยาวุธ  ศรีชานิล

๒๑/๘/๒๕๔๔

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๕๘
สามเณรบุญส่ง  สีหานอก

๒/๓/๒๕๔๕
 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๕๙
สามเณรจารุบุตร  น้อยเวียง

๒๕/๓/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๖๐
สามเณรพัสกร  แสนโหน่ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๖๑
สามเณรเดชาพล  นาชัย

๔/๑๑/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๖๒
สามเณรอนุพงษ์  สาทิพย์จันทร์

๑/๕/๒๕๔๘
 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๖๓
สามเณรอรรถพร  เตชะผล

๓๑/๓/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๖๔
สามเณรโชคทวี  หล่าศรี

๒๔/๒/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๖๕
สามเณรสมพงษ์  เครือตาแก้ว

๔/๓/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๖๖
สามเณรวิทยา  สมระหาร

๒/๔/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๖๗
สามเณรณัฐวัฒน์  พิมพ์โยธา

๒/๖/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๖๘
สามเณรปรีชา  พลแสน

๑/๘/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๖๙
สามเณรอนุชา  พลแสน

๑/๘/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๒๗๐
สามเณรรัฐธรรมนูญ  สำราญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๗๑
พระบุญเลิศ สีลเตโช จันทร์ทลา

๒๐/๗/๒๕๔๐ ๓๐/๗/๒๕๖๐

ท่านำพอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๗๒
สามเณรดาวเพ็ชร  แสงอาทิตย์

๖/๑๒/๒๕๔๑

 ท่านำพอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๗๓
สามเณรจาตุรงค์  มูลตรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 ท่านำพอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๗๔
สามเณรกฤษฎา  เถโล

๖/๑๒/๒๕๔๕

 ท่านำพอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๗๕
พระวิชัย วรธมฺโม เยืยนทรง

่

๒๒/๖/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๖

โนนกลาง  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๗๖
พระวีรยุทธ สิริปฺโ เหล่าม่วง

๕/๗/๒๕๓๔ ๓๑/๑/๒๕๕๙

โนนสระบัว  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๗๗
พระสมปอง อคฺคธมฺโม ปะวะเท

๒๘/๒/๒๕๑๔
๘/๒/๒๕๓๔

บัวระพา  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๗๘
พระสิทธินนท์ วิสุทฺโธ ขานเกตุ

๑๔/๓/๒๕๒๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗ ปาชลประทานศรัทธาราม

 

ขก ๔๒๖๐/๐๒๗๙
พระสรพงษ์ สิรินฺธโร มหามูลตรี

๘/๕/๒๕๒๐ ๓๐/๗/๒๕๕๙

ปาภูกระแต  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๘๐
สามเณรอาทิตย์  พินิจมนตรี

๙/๒/๒๕๔๖
 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๘๑
สามเณรอดิรุจ  ปองเทพ

๑๘/๒/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๘๒
สามเณรศุภวัฒน์  หงษ์หา

๒๑/๔/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๘๓
สามเณรเด่น  ศรีแก้ว

๑/๗/๒๕๔๖
 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๘๔
สามเณรธนวิชญ์  ศรีคำภา

๒๓/๘/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๘๕
สามเณรสมฤทัย  พลข่า

๔/๑๐/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๘๖
สามเณรธนภัทร  แก่นม่วง

๒/๑๒/๒๕๔๖

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๘๗
สามเณรสรัล  แสงพล

๑๐/๓/๒๕๔๗

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๘๘
สามเณรภัทรบูรณ์  แดงจันที

๒๐/๓/๒๕๔๗

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๘๙
สามเณรสหรัฐ  เปาไธสง

๒๘/๕/๒๕๕๔

 พิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๙๐
พระวิรัตน์ วิโรจโน มูลสมบัติ

๒๓/๔/๒๕๒๖ ๒๐/๑/๒๕๕๘

พุทธเกษม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๙๑
พระนิเวศน์ านธมฺโม ประเสริฐสังข์

๒/๑/๒๕๑๐
๕/๑๒/๒๕๕๖

มุกดาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๙๒
พระพงษ์นรินทร์ สนฺตมโน อินทร

๒๒/๒/๒๕๐๖ ๙/๑๑/๒๕๕๘

มุกดาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๙๓
พระบุญเพ็ง วิปุโล ตาดี

๑/๒/๒๕๑๕ ๑๒/๔/๒๕๕๖

ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๒๖๐/๐๒๙๔
สามเณรศิริศักดิ

์

 สุดประเสริฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๒๖๐/๐๒๙๕
สามเณรธนากร  มอโท

๒๐/๑/๒๕๔๖

 ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๒๖๐/๐๒๙๖
สามเณรพิพัฑฒน์  จันทโยธี

๒๕/๒/๒๕๔๗

 ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๒๖๐/๐๒๙๗
สามเณรธราธิป  ทุมจีน

๘/๕/๒๕๔๗
 ศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๒๖๐/๐๒๙๘
พระวัชรพงษ์ ปภาโส ศรีเสาร์

๒๘/๘/๒๕๓๕
๑/๕/๒๕๕๖

ศรีธรรมา  

ขก ๔๒๖๐/๐๒๙๙
พระส่งศักดิ

์

สุจิณฺโณ บุตรนอก

๑๗/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีธรรมา  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๐๐
สามเณรจิรพัน  สินเดช

๒/๑๑/๒๕๔๑

 ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๐๑
พระจักรพันธ์ ตปสีโล งัดโคกกรวด

๑๕/๑/๒๕๒๔ ๒๑/๗/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๐๒
พระธัญวิวรรธน์ ธมฺมิโก บุตรประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๑๓
๓/๑๙/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๐๓
พระชำนาญ ฉนฺทสุโภ ปะวันตา

๑/๒/๒๕๒๖ ๒๙/๖/๒๕๕๗

สระทอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๐๔
พระจักรกฤษ วราโณ ถนนใหญ่

๑๔/๔/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๔๙

สว่างแสงอรุณ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๓๐๕
พระฐาปกรณ์ านวโร ทูลธรรม

๑๐/๑๒/๒๕๓๖

๒/๕/๒๕๕๙
สามัคคีวิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๐๖
สามเณรณัชพล  สิทธิพรหม

๒๑/๘/๒๕๔๓

 หนองกุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๐๗
สามเณรธีรนัย  ไชยจันทร์

๔/๑๒/๒๕๔๔

 หนองกุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๐๘
สามเณรติมากร  จันทร์ศิริ

๑/๓/๒๕๔๕
 หนองกุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๐๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 คำอาษา
๘/๔/๒๕๔๕

 หนองกุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๑๐
สามเณรธนัท  ประทุมโพธิ

์

๒๘/๕/๒๕๔๕

 หนองกุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๑๑
สามเณรธิเบศ  ภักดีสอน

๗/๒/๒๕๔๖
 หนองกุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๑๒
สามเณรบุลกิต  วงษ์หนองแล้ง

๑๗/๙/๒๕๔๖

 หนองกุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๑๓
พระคฑาวุธ ขนฺติธโร ไชยคำภา

๗/๑/๒๕๒๖
๑๙/๑๒/๒๕๕๗

อุทุมพร  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๑๔
พระภูวนัย ิตวีโร โชคบัณฑิต

๐๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๕

นาคำ  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๑๕
พระยูอิด ธมฺมโฆสโก ฐานไทยยิง

่

๓๐/๑๐/๒๕๑๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖

นาคำ  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๑๖
พระมะลิ ธมฺมิโก สายทองดี

๐๑/๐๑/๒๔๙๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาคำ  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๑๗
พระธีระวัฒน์ ิตสีโล บุญมาก

๑๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๑๘
พระอภิศักดิ

์

ติกฺขวีโร ลุ่มพนานุสรณ์

๑๐/๑๐/๒๔๙๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๑๙
พระกวี อินฺทปฺโ ศิริจันโท

๑๗/๑๐/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๒๐
สามเณรศุภโชค  ล้านแสน

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

 โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๒๑
พระสุจิตจา อคฺคจิตฺโต โกมาลย์

๒๓/๕/๒๕๑๙
๙/๕/๒๕๕๘

อุตสาหะ  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๒๒
พระมงคล ปฺาวุฑโฒ ดาหาญ

๒๐/๑๑๐/๒๕๐๙

๔/๑๑/๒๕๕๘

อุตสาหะ  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๒๓
พระสงวน ธมฺมทีโป ใสเหลียม

่

๘/๘/๒๔๙๐
๑๙/๑๑/๒๕๕๘

อุตสาหะ  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๒๔
พระอำนวย อพินนฺโท ปสสะมาลา

๐๒/๐๖/๒๕๐๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

กองศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๒๕
พระประเทือง โชติวโร แก้วสุพรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๐๓ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

สระทอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๒๖
พระประเสริฐ กิตติวณฺโณ จันทาทุม

๒๕/๐๑/๒๔๙๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

สระทอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๒๗
พระจำรวม จนฺทโชโต นาเหล็ก

๑๙/๑๑/๒๕๐๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

สว่าง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๒๘
พระพันจรูญ สมาจาโร ลำเลียว

๙/๑๑/๒๕๐๑ ๓/๑๒/๒๕๕๐

บึงแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๒๙
พระสมใจ โชติวํโส สนิทวงศ์

๑๙/๒/๒๕๑๔
๕/๑/๒๕๕๘

บึงแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๓๐
พระตรีรพัตร์ กิตฺติโก เชือชำนาญ

้

๑๔/๑๒/๒๕๒๓
๒๙/๓/๒๕๕๘

บึงแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๓๑
พระบัญชา กิตฺติปาโล ปาคอง

๙/๔/๒๕๑๙ ๗/๖/๒๕๕๘
บึงแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๓๒
พระอภิสิทธิ

์

อคฺคปฺโ ทองสว่าง
๘/๗/๒๕๑๗ ๘/๖/๒๕๕๘

บึงแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๓๓
พระสุรเดช สุรกฺโข ชนะเวน

๓/๑๑/๒๕๓๔
๓/๓/๒๕๕๕

ศรีประชาสรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๓๔
พระณรงค์ อติพโล ไชยสง

๓๐/๙/๒๕๐๕
๔/๓/๒๕๕๕

ศรีประชาสรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๓๕
พระพร ปุคนฺโท ศาตราวงศ์

๑๙/๒/๒๔๘๕
๑/๕/๒๕๕๕

ศรีประชาสรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๓๖
พระดำรงค์ชัย อภินนฺโท นุชิต

๑๓/๖/๒๕๒๔ ๒๖/๗/๒๕๕๕

ศรีประชาสรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๓๗
พระวิฑุลย์ อารยธมฺโม คำจันทน์

๕/๙/๒๕๐๘
๑๕/๕/๒๕๕๘

ศรีประชาสรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๓๘
พระเสมียน ชาคโร ศรีพูล

๑๒/๖/๒๕๑๑

๔/๗/๒๕๖๐
ศรีประชาสรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๓๙
พระวิชัย านวีโร ชนไฮ

๑๒/๕/๒๕๐๘ ๒๐/๗/๒๕๕๖

สว่างนำใส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๓๔๐
พระไกร เตชธมฺโม แสงภักดิ

์

๑๐/๒/๒๕๐๕
๘/๖/๒๕๕๗

สว่างนำใส  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๔๑
พระสมาน วรธมฺโม มานำเทียง

่

๒/๙/๒๕๑๓ ๑๐/๖/๒๕๕๕

สว่างโพธิชัย

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๔๒
พระสำเนียง ธมฺมปาโล บุตรแก้ว

๑๘/๓/๒๕๒๑ ๒๐/๔/๒๕๕๘

สว่างโพธิชัย

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๔๓
พระสมชาย ธมฺมทีโป นาน้อย

๒๐/๑๐/๒๕๐๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

แคนเหนือ  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๔๔
พระดาวไทย อภิปาโล โพธิภักดี

์

๒๓/๐๕/๒๕๒๓
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

แคนเหนือ  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๔๕
พระชโลธร ชยานนฺโท สมปุย

๒๙/๖/๒๕๒๕ ๑๘/๖/๒๕๕๘

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๔๖
สามเณรอรรถพล  เหล็กกลาง

๒๐/๐๕/๒๕๔๐

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๔๗
สามเณรแดเนียล  ดุยมอฟ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๔๘
สามเณรอมรินทร์  ใจปง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๔๙
สามเณรอรรถพล  ชินแข

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๕๐
สามเณรเสกสรร  ประเสริฐสัง

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๕๑
พระวิทวัฒน์ ยตินฺธโร บุตรพรม

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๕๒
พระเตน สุทฺธสีโล ใสทอง

๓/๖/๒๔๘๓ ๒๖/๔/๒๕๕๘

มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๕๓
พระสุจิตร สุจิตฺโต ฉิมหลวง

๐๒/๐๑/๒๕๑๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

สว่างชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๕๔
พระศรีทัสน์ อภินนฺโท สันเพิก

๐๔/๐๖/๒๔๙๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่างชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๕๕
พระทองดำ สนฺตมโน เหง่าชัยภูมิ

๑๗/๐๖/๒๔๙๗ ๒๗/๓๒/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๕๖
พระสวัสดิ

์

สิริธมฺโม สวัสดี

๐๔/๐๒/๒๔๙๒ ๑๓/๐๓/๒๕๓๗

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๕๗
พระพนมไพร กตปฺุโ ฤาชา

๒๑/๐๔/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๔๖

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๕๘
พระสมพงษ์ อรุโณ ศรีดอนราษฎร์

๐๘/๐๓/๒๔๙๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๑

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๕๙
พระจีราวัฒน์ ถิรวฑฺฒโน รุ่งวรางค์รัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๑๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๑

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๖๐
พระสนอง อรธมฺโม จุมพร

๑๔/๐๓/๒๔๙๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๖๑
พระสายันต์ สารจิตฺโต ประวรรณา

๑๙/๐๖/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๖๒
พระคำพัน ิตมโน แก้วก้นยา

๐๙/๑๑/๒๔๙๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๗

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๖๓
พระสมควร ติกฺขปฺโ เปลือยศรี

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๖๔
พระกิติศักดิ

์

โชติวํโส เพ็ญศรี

๒๑/๐๖/๒๕๒๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๖๕
พระบุญจันทร์ ตนฺติปาโร ศรีหนอง

๑๘/๐๕/๒๕๑๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๖๖
พระสวรรค์ อตฺตคุตฺโต เสโส

๐๓/๐๔/๒๔๙๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๖๗
พระประจง เขมจาโร พรหมเทพ

๐๒/๐๙/๒๕๐๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๖๘
พระอนันต์ ตปสีโล พันธุ์งาม

๐๖/๐๑/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๖๙
พระธนกฤษ กตธมฺโม โชติ

๑๔/๑๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๗๐
พระสาคร ปภากโร ปลาปลูก

๓๑/๐๕/๒๕๑๖
๒๐/๐๒/๒๕๖๐

สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๗๑
สามเณรอรรถพงศ์  มณีวงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๗๒
สามเณรสินชัย  สีหา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๗๓
สามเณรณัลทวัฒน์  พรมจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๐

 สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๗๔
สามเณรสุทธิพงษ์  กบิลพัสดุ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 สวรรค์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๓๗๕
สามเณรสุที  ชานอก

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๗๖
สามเณรกิตติ  คำลีมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

 สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๗๗
สามเณรภัครพงษ์  ขวาคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๐

 สวรรค์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๗๘
พระเฉลิมชัย ธมฺมกาโม คนไทย

๑๙/๐๓/๒๕๒๗
๘/๐๖/๒๕๕๙

ธาตุกู่ทอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๗๙
พระสหรัฐ คุณสีโล คำหงษา

๑๘/๐๓/๒๕๒๓ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

เลียบโพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๓๘๐
พระเผด็จ ธมฺมธโร มาตย์คำ

๓๑/๐๘/๒๕๒๗ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดโชติการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๘๑
พระวิบูลย์ เตชธมฺโม ปะกังลาภัง

๒๖/๐๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๘๒
พระวีระ กตปฺุโ สาริพันธ์

๒/๐๘/๒๕๐๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๘๓
พระรุ่ง จารุธมฺโม เลิศรัมย์

๒๐/๙/๒๕๒๐ ๑๐/๕/๒๕๕๘

ชมพูพฤกษ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๘๔
พระจำรัส จารุธมฺโม เรืองรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๓๗
๒๔/๑/๒๕๕๙

ชลขันธ์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๘๕
พระสุวุฒิ กิตฺติาโณ วิจักรกูล

๑๔/๐๗/๒๔๙๑ ๐๕/๑๒/๒๕๓๙

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๘๖
พระชนะชัย จารุวณฺโณ บุญภักดี

๒/๐๓/๒๕๑๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๘๗
พระวิไล สิริจนฺโท ปรีวัลย์

๒๑/๐๒/๒๕๐๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๘๘
พระประทักษ์ ทีปกโร เกตุมาลา

๒๔/๐๒/๒๕๑๐ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๘๙
พระสุนทร กิตฺติาโณ เทพแพง

๑๙/๐๒/๒๕๐๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

เนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๙๐
พระชาลี อภินนฺโท ทาบาล

๑๐/๐๓/๒๕๑๐ ๐๒/๐๘/๒๕๕๘

วาฬุการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๙๑
พระเทียง

่

กิตติปโ ดาสี

๑๕/๐๖/๒๔๙๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๙๒
พระจันทรุ รตฺนาโภ ขันตี

๑๔/๓/๒๕๒๒
๔/๖/๒๕๕๘

ศรีทอง  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๙๓
พระสุทัศน์ ขนฺติโก ปุริตัง

๑๖/๐๙/๒๕๓๔ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

สระแก้ว  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๙๔
พระหาญ จกฺกชโย ไชยกาล

๒๐/๐๙/๒๔๘๕
๘/๐๒/๒๕๕๓

สว่างทุ่งน้อย  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๙๕
พระประวิทย์ ปริปณฺโน เพียรุ้ย

๔/๑/๒๕๒๑ ๑๐/๕/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๙๖
พระมานพ สารโท หอมกลาง

๑๓/๒/๒๕๐๐ ๑๔/๒/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๙๗
พระพฤหัส ิตาโณ หล้าโคตร

๑๔/๑๑/๒๔๙๙ ๒๖/๐๘/๒๕๕๘

สีสะปาวัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๙๘
พระเทพพิชิต ถาวรธมฺโม เกตุพิบูลย์

๑๒/๕/๒๔๙๐
๙/๑/๒๕๕๙

สีหมงคล  

ขก ๔๒๖๐/๐๓๙๙
สามเณรธนากร  ดียิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๐๐
สามเณรวรชิต  โพธิศรี

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๐๑
สามเณรวิชัย  หารมาก

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๐๒
สามเณรอรรถพร  จินพละ

๒๓/๘๐๙/๒๕๔๕

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๐๓
สามเณรสุภชัย  คนพิทักษ์

๑/๑๑/๒๕๔๕

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๐๔
สามเณรยศกร  ผาสารคำ

๘/๑๐/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๐๕
สามเณรนนทกร  พลศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๐๖
สามเณรเกรียรติศักดิ

์

 สุขงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๐๗
สามเณรธุวานนท์  ศรีจันทร์กลัด

๔/๑๐/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๐๘
สามเณรเอกลักษณ์  จิตใบ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๐๙
สามเณรธนพล  สะอาดรัมย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 อโสการาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๔๑๐
สามเณรเอกรัฐ  โพธิแสง

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 อโสการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๑๑
พระสมชิต มหาลาโภ ชุนซอนรักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๐๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

อินทร์แปลง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๑๒
พระสุพิตร สุภทฺโท คำลือ

๓๐/๑๒/๒๕๐๘
๘/๐๖/๒๕๕๙

อินทร์แปลง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๑๓
พระบุญถม ถิรสทฺโธ ศิลาสม

๑๐/๒/๒๔๙๙ ๒๒/๔/๒๕๕๖

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๑๔
พระวันเฉลิม ขนฺติาโณ สิงห์เกิด

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๑๒/๗/๒๕๕๖

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๑๕
พระเอกพล อนุตฺตโร อนงค์ชัย

๒๐/๒/๒๕๓๑ ๒๑/๗/๒๕๕๕

สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๑๖
พระบุญจันทร์ จนฺทวณฺโณ เกตุพิจักร์

๑/๘/๒๔๘๗ ๑/๒/๒๕๕๗
สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๑๗
พระสังวาฬ ปภสฺสโร มุดผา

๒๗/๑/๒๕๑๕
๙/๖/๒๕๕๗

สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๑๘
พระณัฐพงษ์ กตธมฺโม บำรุงนา

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๘/๔/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๑๙
พระศุภวิทย์ จารุธมฺโม จ้านกันหา

๒๐/๕/๒๕๓๑ ๑๓/๕/๒๕๕๘

สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๒๐
พระอนุชา ฉินฺนาลโย กองกะมุด

๒๒/๒/๒๕๓๖ ๑๓/๔/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๒๑
พระมานิตย์ เขมาภิรโต ประจุดทะเน

๑๑/๔/๒๕๑๗ ๑๗/๖/๒๕๕๙

สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๒๒
พระพรเทพ ปฺาวุฑฺโฒ ศรีนะ

๑๙/๘/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๒๓
สามเณรณัฐวัฒน์  แก้วบุตร

๒๐/๒/๒๕๔๖

 สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๒๔
สามเณรเพชรคมสันต์  สิงหนัน

๑๗/๕/๒๕๔๖

 สะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๒๕
พระหนู อภิปุณฺโณ ภาระภักดี

๒๐/๒/๒๔๙๓ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

เกาะศิริ  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๒๖
พระสนอง ิตปุโ สุขสำราญ

๑๓/๖/๒๔๙๕
๕/๗/๒๕๕๒

จุมพล  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๒๗
พระเกริกก้อง สีลสงฺวโล ดวงมะณี

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

๖/๖/๒๕๕๖
จุมพล  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๒๘
พระสุนทร ธีรสาโร ดงพงษ์

๙/๗./๒๕๓๑
๓/๑/๒๕๕๙

จุมพล  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๒๙
พระปรีชา อคฺคธมฺโม สมบูรณ์

๒/๒/๒๔๙๙ ๙/๗./๒๕๕๙
จุมพล  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๓๐
พระสมยศ สุมโณ ไกรสุวรรณ

๒/๔/๒๔๙๗
๑๑/๑๑/๒๕๔๑

ทรงศิลา  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๓๑
พระวิชาญ โอภาโส นาคนวล

๑๔/๑๐/๒๕๒๒
๑๐/๗/๒๕๕๒

ทรงศิลา  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๓๒
พระหนูกันฑ์ ธีรวโร ศรีชัย

๒๓/๓/๒๕๐๐ ๒๖/๗/๒๕๕๓

ทรงศิลา  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๓๓
พระสมพร ทสฺสนธมฺโม สวนไผ่

๙/๗/๒๕๒๐
๒๖/๗/๒๕๕๘

ทรงศิลา  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๓๔
พระอาทิตย์ อภสฺสโร แก้วกันยา

๒๘/๑/๒๕๒๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ทรงศิลา  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๓๕
พระสมศักดิ

์

านสโม พิมพา
๗/๒/๒๕๐๙ ๑/๖/๒๕๖๐

ทรงศิลา  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๓๖
พระทวี ถิราโณ ศรีบริบูรณ์

๑/๑/๒๔๘๖ ๙/๔/๒๕๕๕
เทวราช  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๓๗
พระจำรัส ธีรปฺโ นาเจ็ก

๖/๑/๒๕๒๔ ๘/๗/๒๕๕๙
เทวราช  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๓๘
พระคณิตย์ อคฺคจิตฺโต พาว่าง

๑๐/๙/๒๕๒๑ ๑๓/๑/๒๕๕๙

พุทธาวาส  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๓๙
พระประกอบ สติสมฺปนฺโน สุวรรณศรี

๓๐/๑/๒๕๑๓ ๑๕/๕/๒๕๕๘

มัคคาลัย  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๔๐
พระวิจิตร กุสลจิตฺโต ทองดี

๒๒/๒/๒๕๐๓ ๑/๑๒/๒๕๕๘

มัคคาลัย  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๔๑
พระสัญญากรณ์ ทาพหุโล จันทร์คอนทิพย์

๒๕/๒/๒๕๑๔
๑/๔/๒๕๕๗

วัดราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๔๒
พระจักรี ปภสฺสรจิตฺโต พูนแสวงทรัพย์

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สุนทราวาส  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๔๓
พระสมาน สมนจิตฺโต นาอุดม

๑๖/๖/๒๕๐๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๔๔
พระเกียรติศักดิ

์

กิตติสาโร รัตนะภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๒๘
๒๑/๓/๒๕๕๗

กาญจนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๔๔๕
พระศักดิชัย

์

เขมจาโร โทอึน

้

๓๐/๑๒/๒๕๒๗

๔/๗/๒๕๕๒
สระเกษ  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๔๖
พระบรรชนะ อคฺคปฺโ โพธิสมบูรณ์

์

๒๖/๙/๒๕๐๔ ๑๑/๙/๒๕๔๖

สาลวัน  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๔๗
พระสายชล วชิราโณ ศรีสนิท

๒๐/๐๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๔๘
สามเณรไพวรรณ  นิตไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 ชัยศรี  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๔๙
พระธนาพร ถาวโร ปดตาระโพธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๐๖ ๒๔/๐๗/๒๕๒๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๕๐
พระอดุล ิตพโล คาไธสง

๐๘/๑๐/๒๕๑๘ ๒๖/๑๐/๒๕๔๕

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๕๑
พระจักรพงษ์ อคฺคปฺโ สมอนา

๑๙/๐๕/๒๕๐๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๔

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๕๒
พระเนตรนิน สารคนฺโท กาญจนเจริญชัย

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ๐๒/๐๑/๒๕๕๕

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๕๓
พระล้วน รติโก ดาเยอ

๒๙/๒/๒๔๙๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๕๔
พระอดุลย์ วุฒฺฑาโณ ประตังเวสา

๐๕/๐๖/๒๕๑๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๖

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๕๕
พระทองเตา ปริปุณฺโน ยืนชีพ

๐๙/๐๘/๒๔๙๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๕๖
พระพงษ์เพ็ชร พลวุฑฺโฒ กันโสภา

๑๒/๑๑/๒๕๐๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๕๗
พระไสว สุเขสิโต ไกลพอก

๐๖/๐๒/๒๕๑๓ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๕๘
พระชาญ ธมฺมโชโต ศรีทน

๐๗/๐๗/๒๔๘๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๕๙
พระวิโรจน์ โรจนาโณ จิตรานุฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๑๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๖๐
พระจิรันธนิน ติสฺสวโร ไพศาลอุดมสุข

๑๔/๐๔/๒๔๙๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๖๑
พระทองลี อภินนฺโท สาไธสง

๑๘/๑๐/๒๕๐๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๖๒
พระเสน่ห์ ขนฺติวโร ขันธวงค์

๐๕/๐๔/๒๔๙๙ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๖๓
พระอ่อนจันทร์ อาภสฺสโร ประธง

๐๒/๐๓/๒๕๑๑ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๖๔
พระวิชัย อภิปุณฺโน จันทะโล

๑๕/๑๑/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๖๕
พระพรเทพ ยโสธโร ประกิระเค

๒๕/๑๐/๒๕๑๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๖๖
พระอธิการประชุม คมฺภีรธมฺโม ทองเหง้า

๑๓/๘/๒๕๐๐ ๒๕/๗/๒๕๔๗

ท่าประชุม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๖๗
พระอธิการเวชกิจ ปฺาทีโป บุญประสพ

๒๒/๗/๒๕๐๘
๘/๒/๒๕๕๓

แท่น  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๖๘
พระประเสริฐ สุจิณฺณธมฺโม ธนะภูมิชัย

๒๒/๕/๒๕๓๕ ๒๑/๓/๒๕๕๖

โนนศรีเรือง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๖๙
พระทวีวัฒน์ ปยธมฺโม เจียมเมืองปกษ์

๕/๓/๒๕๓๐ ๑๗/๔/๒๕๖๐

โพนทองดอนไข  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๗๐
สามเณรนพรัตน์  พันธมา

๓/๑๒/๒๕๔๕

 มิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๗๑
พระสมหมาย เปมสีโล ศรีบุญเรือง

่

๒๒/๑๐/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วารินทร์  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๗๒
พระสุพัฒน์ อนุสิทฺโธ สีดาแหลม

๑๗/๑๒/๒๕๑๓

๒๐/๗/๒๕๕๘

ศรีสะอาด  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๗๓
พระสมชาย โชติมนฺโต ตรีกุล

๒๘/๓/๒๕๒๘ ๒๑/๗/๒๕๕๘

สว่างเลิงแสง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๗๔
พระสุขสวัสดิ

์

สุปณฺฑิโต มอมหม่าย

๑๕/๗/๒๕๒๐ ๒๔/๗/๒๕๕๘

สามัคคี  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๗๕
พระอำนาจ นิมฺมโล ศรีไพรเลิศ

๐๑/๐๔/๒๕๒๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

สำราญ  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๗๖
พระชวลิต สิริภทฺโท กันหาเวียง

๑๘/๘/๒๔๙๔
๘/๔/๒๕๕๗

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๗๗
พระเกียรติภูมิ สุภทฺโท ดีพอ

๓๐/๕/๒๕๒๘
๘/๔/๒๕๕๗

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๗๘
พระทรงศักดิ

์

ธีรปฺโ แนวทอง

๑๘/๘/๒๔๙๔
๘/๔/๒๕๕๘

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๗๙
พระสนธยา าณสมฺปฺโน มาลัยขวัญ

๑/๔/๒๕๒๗ ๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดศรีประทุม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๔๘๐
พระวรวุฒิ ธมฺมธโร บุญบรรจง

๒๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนงาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๘๑
พระภานุ านสมฺปณฺโณ กงทิพย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนงาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๘๒
พระปรีชาเวช จิรวฑฺฒโน เทิงสูงเนิน

๑๑/๐๓/๒๕๒๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

โพธยาวาส  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๘๓
พระณรงค์ศักดิ

์

ภทฺทธมฺโม ศรีภูธร

๑๖/๐๑/๒๕๓๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

โพนแพง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๘๔
พระอ๊อด จิรธมฺโม เคนนิคม

๐๔/๑๐/๒๕๒๐ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

โพนแพง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๘๕
พระอนันต์ คนฺธวโร โคตรมี

๒๓/๐๖/๒๕๒๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

ศรีชมภู  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๘๖
พระวิรุฬ านวีโร แก้วนาคูณ

๐๕/๐๖/๒๕๐๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๘๗
พระแหวน พุทฺธาโณ เชิญไธสง

๑๕/๐๓/๒๕๐๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๘๘
พระวสันต์ สิริปฺโ แดนสีแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๓๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๘๙
พระบุญเทือง คมฺภีรธมฺโม สีสันงาม

๐๖/๐๖/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๒๖๐/๐๔๙๐
พระนพรัตน์ นริสโร จันทร์ชมภู

๑๐/๑๐/๒๕๒๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๙๑
พระสุขสันต์ เตชวโร เทพรักษ์

๕/๕/๒๕๑๖ ๒๗/๔/๒๕๔๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๙๒
พระพนม ภาวนาโร แสงกระจ่าง

๕/๘/๒๔๙๗ ๑๐/๕/๒๕๕๒

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๙๓
พระคำมูล จกฺกวโร ไชยวงค์

๒๒/๗/๒๕๐๙ ๓๑/๑/๒๕๕๓

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๙๔
พระไพจิตร ปฺุกาโม อันธฤทธิ

์

๙/๑๐/๒๕๐๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๙๕
พระวิชัย สุจิณฺโณ พยัคฆ์เมฆ

๘/๘/๒๕๑๐
๑๖/๕/๒๕๕๖

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๙๖
พระศีล สีลจารี คำแก้ว

๑๒/๒/๒๔๙๕ ๑/๑๑/๒๕๕๗

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๙๗
พระปรีชา อธิจิตฺโต ดาวสาวะ

๑๘/๗/๒๕๐๘ ๒๐/๔/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๙๘
พระมนัสชา จารุธมฺโม มีภูงา

๒๑/๙/๒๕๓๔ ๓๐/๕/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๔๙๙
พระสวัสดิ

์

านวโร มาเห็ม

๑๐/๑๒/๒๔๘๘
๒๔/๖/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๕๐๐
พระเศวต ปฺาธโร คุณที

๒๑/๓/๒๕๑๑ ๑๓/๖/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๕๐๑
สามเณรทวี  บุญศรี

๒/๓/๒๕๔๒
 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๕๐๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 กาดนอก

๑๔/๔/๒๕๔๔

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๕๐๓
สามเณรณัฐกมล  โสดร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๕๐๔
สามเณรเจตนิพัทธ์  แก้วภักดี

๑๑/๔/๒๕๔๗

 โพธิทอง

์

 

ขก ๔๒๖๐/๐๕๐๕
พระธนูสร านวโร ทุมหนู

๑๔/๘/๒๔๘๗ ๒๒/๑๒/๒๕๔๔

สิทธิการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๕๐๖
พระสมใจ สมจิตฺโต ผานาค

๒๐/๑๐/๒๕๑๒

๖/๖/๒๕๕๘
สิทธิการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๕๐๗
พระสมเด็จ สมงฺคิโก ทีดินดำ

่

๕/๒/๒๕๐๗ ๘/๗/๒๕๕๘
สิทธิการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๕๐๘
พระเหมือน สนฺตมโน โทไข

๗/๑๒/๒๕๐๑ ๑๔/๓/๒๕๕๙

สิทธิการาม  

ขก ๔๒๖๐/๐๕๐๙
พระสุรสิทธิ

์

สุจิณฺโณ บุปผา

๒๙/๔/๒๕๑๓ ๑๔/๓/๒๕๕๙

สิทธิการาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕ / ๑๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๒๖๐/๐๕๑๐
พระสุวิชัย สุวีโร ลาบุญตา

๒๐/๕/๒๕๒๙ ๑๔/๓/๒๕๕๙

สิทธิการาม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖ / ๑๖

้
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