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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๒๓๑ รูป ขาดสอบ ๑๐๙ รูป คงสอบ ๑๒๒ รูป สอบได้ ๓๗ รูป สอบตก ๘๕ รูป (๓๐.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๒๕๙/๐๐๐๑
พระปฏิพัทธ์ อภิปุณฺโณ ภักดีสอน

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

โนนชัยวนาราม  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๐๒
พระทศพร อภิปฺโ แปลงดี

๐๔/๐๔/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๓

วัดปาศิริวันวนาราม  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๐๓
พระนิล สนฺตจิตฺโต มาวรรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๑๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดปาศิริวันวนาราม  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๐๔
พระเอนก เตชปฺโ จิตจักร์

๒๕/๑๐/๒๕๒๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรอภิวัฒน์  ศรีโทมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรทรงวุฒิ  โสมณาวัฒน์

๒๕/๐๔/๒๕๓๘

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรธนพร  อาคะนิช

๐๓/๐๒/๒๕๔๐

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรพิษณุ  สุวรรณรอด

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๐๙
พระกฤต ถิรจิตฺโต จักรพิมพ์

๒๕/๐๖/๒๕๑๓ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๑๐
พระทัศนัน อุชุจาโร สะเดา

๑๙/๑๐/๒๕๑๘ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๑๑
พระปยวัฒน์ ปยธมฺโม อินยะ

๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๑๒
พระสุวัจน์ สุจิตโต สายสุวรรณ

๒๗/๐๒/๒๕๑๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

ประสิทธิไพศาล

์

 

ขก ๖๒๕๙/๐๐๑๓
พระชาญชัย เตชวโร โฮงคำแก้ว

๐/๐๗/๒๕๐๖ ๐/๐๗/๒๕๔๘

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๑๔
พระวุฒิไกร กิตฺติธโร หล้าทองศรี

๑/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๑/๒๕๕๙

คุ้มจัดสรรค์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๑๕
พระคัมภีร์ โชติปฺุโ พรรษา

๑๐/๐๓/๒๕๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔
วัดศรีประทุมวนาราม

 

ขก ๖๒๕๙/๐๐๑๖
พระฉโรจน์พันธ์ พนฺธมุตฺโต ภากรอนุรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๐๔
๑๔/๒/๒๕๕๗ วัดศรีประทุมวนาราม

 

ขก ๖๒๕๙/๐๐๑๗
พระนัฐทร จนฺทปุโ พาลี

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘
วัดศรีประทุมวนาราม

 

ขก ๖๒๕๙/๐๐๑๘
พระพัชระ สุขวฑฺฒโน พัฒนสูญ

๑๘/๓/๒๕๒๙ ๒๑/๗/๒๕๕๘ วัดศรีประทุมวนาราม
 

ขก ๖๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรอภิเชษฐ์  ขวัญเขียน

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

 
วัดศรีประทุมวนาราม

 

ขก ๖๒๕๙/๐๐๒๐
พระพิศณุ ิตสีโล เขาเขียว

๐๙/๐๕/๒๕๓๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๕

ปาสิริสมบัติ  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๒๑
พระบุญเพ็ง จนฺทโชโต ผิวผ่อง

๒๗/๐๙/๒๕๒๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

สันติวนาราม  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๒๒
พระฉัตรชัย อคฺควโร ผิวสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๑๔
๐๑/๐๔/๒๕๕๗

สันติวนาราม  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๒๓
พระสุทธิรักษ์ สนฺตจิตฺโต อุ่นผาง

๐๗/๐๔/๒๕๒๑ ๑๔/๐๑/๒๕๕๘

อาคเนย์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๒๔
พระอภิชาต อนาลโย หอมสมบัติ

๐๔/๐๔/๒๕๒๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

อาคเนย์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๒๕๙/๐๐๒๕
พระสุรสิทธิ

์

สิริปฺโ ศรีภา

๐๓/๐๗/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

อาคเนย์  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรสันติราช  ชัยรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

 โนนสำนัก  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๒๗
พระจิราวัฒน์ อคฺคธมฺโม แสนกำรุ่งเกียรติ

์

๒๕/๐๓/๒๕๒๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๖

ปาสันติสุข  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๒๘
พระวิรัตน์ กนฺตวณฺโณ กรรณลา

๐๕/๐๔/๒๕๐๘ ๑๕/๑๑/๒๕๕๕

ศรีแก้ว  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๒๙
พระกิตติพงษ์ อาภาธโร เชยกลิน

่

๓๑/๐๕/๒๕๒๔ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

ศรีแก้ว  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๓๐
พระกิตติพงษ์ ผาสุกาโม ยงยิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๑๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ศรีแก้ว  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรปรัชญามิตร  ประเสริฐสังข์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

 ปาอนันตคุณ  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๓๒
พระสยาม สิริปฺุโ ศรีคูณ

๑๗/๐๕/๒๕๑๒ ๑๑/๐๑/๒๕๔๙

เกาะสะอาด  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๓๓
พระพิเชฐ จิรวิปุโล หรรษไพบูลย์

๐/๐๔/๒๕๓๐
๐/๐/๒๕๕๔ พระบาทภูพานคำ  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๓๔
พระธนาดล านธมฺโม เนือยทอง

๐/๐๓/๒๕๒๕ ๐/๐๔/๒๕๕๖

พระบาทภูพานคำ  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๓๕
พระสุรเดช เตชธโร ศรีดอกไม้

๐/๐๔/๒๕๒๒ ๐/๐๗/๒๕๕๖

พระบาทภูพานคำ  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๓๖
พระชูชาติชัย จิรสุโภ เคนทวาย

๐/๐๒/๒๕๐๗ ๐/๑๐/๒๕๕๗

พระบาทภูพานคำ  

ขก ๖๒๕๙/๐๐๓๗
พระวิสุทธิกษัตริย์ านธมฺโม อินทะมัวสี

๐/๐๘/๒๕๒๐ ๐/๐๖/๒๕๕๘

พระบาทภูพานคำ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น(ธ)  ๒ / ๒

้

http://www.tcpdf.org

