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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้
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สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๙๗ รูป ขาดสอบ ๔๐ รูป คงสอบ ๕๗ รูป สอบได้ ๓๘ รูป สอบตก ๑๙ รูป (๖๖.๖๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๓๖๐/๐๐๐๑ พระอธิวัฒน์ เขมปฺโ แทบศรี ๑/๓/๒๕๓๖ ๑/๓/๒๕๕๖ วัดโนนชัยวนาราม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๐๒ พระปฏิพัทธ์ อภิปุณฺโณ ภักดีสอน

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดโนนชัยวนาราม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๐๓ พระบุญเพ็ง จนฺทโชโต ผิวผ่อง
๒๗/๙/๒๕๒๐ ๑๒/๗/๒๕๕๔

วัดปารัตนมงคล  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๐๔ พระสมบัติ านวุฑฺโฒ สิทธิพร
๘/๖/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดปารัตนมงคล  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๐๕ พระปยะนัฐ วรวํโส สว่างวงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๒๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๐๖ พระทรงวุฒิ จาครโต โสมณาวัฒน์

๒๕/๐๔/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรธนพร  อาคะนิช

๐๓/๐๒/๒๕๔๐

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรสรวิศ  หิรัญคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรอภิวัฒน์  ศรีโทมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๑๐ พระสังวาล สุทฺธจิตโต ย่อคาน

๐๙/๐๔/๒๕๒๐ ๑๐/๑๑/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๑๑ พระทัศนัย อุชุจาโร สะเดา

๑๙/๑๐/๒๕๑๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีสุมังคล์  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๑๒ พระกฤต ถิรจิตโต จักรพิมพ์

๒๕/๐๖/๒๕๑๓ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดศรีสุมังคล์  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๑๓ พระนกเล็ก กิตติธโร แทนจอหอ

๑๒/๐๙/๒๕๐๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๓๖๐/๐๐๑๔ พระสุวัจน์ สุจิตโต สายสุวรรณ
๑๗/๒/๒๕๑๙ ๒๒/๖/๒๕๕๕

วัดประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๓๖๐/๐๐๑๕ พระสุรัตน์ ฉุตฺตโม สีพันนา ๒/๖/๒๕๐๘
๒๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดสุทธิไชยาราม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๑๖ พระชาญชัย เตชวโร โฮงคำแก้ว
๐/๐๗/๒๕๐๖ ๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดเขาดินวนาราม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๑๗ พระกฤษณะ ฉนฺทโร วงษ์พรรษา

๑๙/๐๖/๒๕๒๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดปาฟาระงึม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๑๘ พระปยวัฒน์ ปยธมฺโม อินยะ

๒๒/๐๙/๒๕๓๗
๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดปาฟาระงึม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๑๙ พระคง อาจาโร ใจภักดี
๖/๐๔/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๔๐

วัดศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๒๐ พระฉโรจน์พันธ์ พนฺธมุตฺโต ภากรอนุรักษ์
๒/๑๑/๒๕๐๕ ๑๔/๒/๒๕๕๗

วัดศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๒๑ พระพัชระ สุขวฑฺฒโน พัฒนสูญ

๒๗/๐๓/๒๕๒๙
๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๒๒ พระนัฐทร จนฺทปฺุโ พาลี

๒๕/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๒๓ พระสยาม สิริปุโ ศรีคูณ

๑๗/๐๕/๒๕๑๒ ๑๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระจันทราวาส  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๒๔ พระวิษณุ ิตสีโล เขาเขียว

๐๙/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๔

วัดปาสิริสมบัติ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๓๖๐/๐๐๒๕ พระศราวุธ กลฺยาโณ แสงมะณี

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดสันติการาม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๒๖ พระฉัตรชัย อคฺควโร ผิวสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดสันติวนาราม  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๒๗ พระสุทธิรักษ์ สนฺตจิตฺโต อุ่นผาง

๐๗/๐๔/๒๕๒๑ ๑๔/๐๑/๒๕๕๘

วัดอาคเนย์  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๒๘ พระอภิชาต อนาลโย หอมสมบัติ

๐๔/๐๔/๒๕๒๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดอาคเนย์  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๒๙ พระสุรสิทธิ

์

สิริปฺโ ศรีภา

๐๓/๐๗/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดอาคเนย์  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๓๐ พระธงเส็ง กิตฺติโก มหาวงษ์
๒๒/๔/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดโนนสำนัก  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรสันติราช  ชัยรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

 วัดโนนสำนัก  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๓๒ พระพิชิต ธมฺมทีโป ภูศรีอ่อน

๓๑/๑๐/๒๕๑๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๔

วัดเกาะแก้ว  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๓๓ พระวิชัย จนฺทปฺโ โปกันยา

๒๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดปาสันติสุข  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๓๔ พระวิรัตน์ กนฺตวณฺโณ กรรณลา

๐๕/๐๔/๒๕๐๘ ๑๕/๑๑/๒๕๕๕

วัดศรีแก้ว  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๓๕ พระกิตติพงษ์ อาภาธโร เชยกลิน

่

๓๑/๐๕/๒๕๒๔ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดศรีแก้ว  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๓๖ พระกิตติพงษ์ ผาสุกาโม ยงยิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๑๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีแก้ว  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๓๗ พระวิสุทธิพร สุทฺธิสิริ แก้วศรีนวล

๑๕/๐๖/๒๕๒๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดสุวรรณรังษี  

ขก ๖๓๖๐/๐๐๓๘ พระวิสุทธิกษัตริย์ านธมฺโม อินทะมัวสี
๐/๐๘/๒๕๒๐ ๐/๐๖/๒๕๕๘ วัดพระบาทภูพานคำ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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