
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๒๖๑ รูป ขาดสอบ ๑๕๒ รูป คงสอบ ๑๐๙ รูป สอบได้ ๕๐ รูป สอบตก ๕๙ รูป (๔๕.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๒๖๐/๐๐๐๑
พระปญญาวุฒิ ปฺาวโร พยัคฆนิธิ

๒๔/๐๗/๒๔๙๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนชัยวนาราม  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรนนทวัฒน์  จันดาเบ้า

๔/๘/๒๕๔๐
 ปารัตนมงคล  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๐๓
พระณัฐวุฒิ สุชาโต คลังเงิน

๒๙/๓/๒๕๒๘ ๑๕/๖/๒๕๕๗

ปาเรไร  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๐๔
พระลำดวน สุมโน เดินชาบัน

๖/๕/๒๔๘๔ ๕/๑๒/๒๕๕๑

ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๐๕
พระยุทธพงษ์ านิสฺสโร กันหา

๑๒/๖/๒๕๐๗ ๒๐/๓/๒๕๕๓

ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๐๖
พระน้วม มุตฺตจิตฺโต มูลอารีย์

๗/๓/๒๔๘๙ ๓/๕/๒๕๕๓
ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๐๗
พระนรินทร์ ธมฺมานนฺโท เอกตาแสง

๕/๕/๒๔๘๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาแสงอรุณ  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๐๘
พระสิทธิชัย สุทธิโก บุญหนัก

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

มิงโพธิวนาราม

่ ์

 

ขก ๖๒๖๐/๐๐๐๙
พระอุดม อาจาโร จรรเคลือ

๐๒/๑๑/๒๕๓๓ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีจันทร์  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๑๐
พระสุภิญา ธีโร ประทุมชัย

๒๓/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีจันทร์  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรณัฐศักดิ

์

 พันธนะบุญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรธนพล  หนึงคำมี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีจันทร์  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๑๓
พระผงยุทร์ สุมโน ใจแน่น

๒๐/๐๑/๒๕๑๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๖

ปาภูหันบรรพต  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๑๔
พระอภิชัย อภินนฺโท ศรีดาบัญทิตย์

๐๙/๐๓/๒๕๒๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

ศรีบุญเรือง  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๑๕
พระวรวิทย์ วรปฺโ ลาสะอาด

๐๙/๑๑/๒๕๑๗ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๑๖
พระปรีชา สนฺสุจิตโต รัตถา

๑๖/๑๑/๒๕๑๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรกิตติพงษ์  รัตถา

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 ศรีสุมังคล์  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๑๘
พระอำพล จิรสุโภ ศรีพา

๖/๑๒/๒๔๙๘ ๒๔/๓/๒๕๕๕

ปาบ้านแห่  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรดนัย  บุญพิมาย

๒๘/๑/๒๕๔๒

 ปาศรีบุรี  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๒๐
พระวินิจ อภินนฺโท คำภูมี

๐/๐๘/๒๕๒๑ ๐/๐๕/๒๕๕๙

เขาดินวนาราม  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรธีรยุทธ  ปฏิโชติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 มหาชัย  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๒๒
พระธนากร ยโสธโร ทารี

๑๕/๘/๒๕๑๖ ๒๕/๑/๒๕๕๕

ปาสุมนามัย  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๒๓
พระเทพณรินทร์ กิตฺติสาโร ภูสมปอง

๒๕/๐๔/๒๕๑๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

ศรีประทุมวนาราม  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๒๔
พระระพีพงษ์ นิพฺภโย แสงโพธิโค

์

๑๒/๐๒/๒๕๒๐
๔/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประทุมวนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๖๒๖๐/๐๐๒๕
พระสายัณ กุสลจิตฺโต วงค์ณรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

สันติการาม  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๒๖
พระแพรน สิริทตฺโต คำพิทูรย์

๐๖/๑๑/๒๕๒๔ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

สันติวนาราม  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๒๗
พระถวัสดิ

์

ปยสีโล ลีเบียง

้ ้

๑๒/๑๒/๒๕๑๗ ๒๘/๐๔/๒๕๕๔

อาคเนย์  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๒๘
พระสิงห์ชัย ชนุตฺตโม มังนางรอง

่

๑๘/๐๓/๒๕๒๓ ๒๕/๐๓/๒๕๕๕

อาคเนย์  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๒๙
พระเฉลียว ฉนฺทธมฺโม สังวรศิลป

๐๙/๐๔/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

อาคเนย์  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๓๐
พระธิติพัทธิ

์

สทฺธาธิโก มาสอน

๐๕/๑๐/๒๕๒๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

อาคเนย์  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๓๑
พระบุญมา กิตฺติโก บุญเถือน

่

๒๗/๐๗/๒๕๐๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

คำแคนเหนือ  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๓๒
พระสมคิด ิตมโน ดวงมนตรี

๑๔/๐๖/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

โนนสำนัก  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๓๓
พระเกียรติศักดิ

์

สาทโร เหล่าพิมพ์

๒๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๑/๒๕๕๘

โนนสำนัก  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๓๔
พระมังกร สุภาจาโร สีหานาค

๒๑/๐๖/๒๕๐๐ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๓๕
พระไกรสีห์ านุตฺตโร เสรีสัจจพจน์

๑๐/๑๐/๒๕๑๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๓๖
พระสมพงษ์ ฉนฺทกโร โสภาเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๒๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โนนสำนัก  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๓๗
พระอาทิตย์ อภิปาโล อุ่นเสือ

๐๘/๐๔/๒๕๑๖ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

โนนสำนัก  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรธรรพ์ธร  อุดรคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

 โนนสำนัก  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๓๙
พระเรืองชัย กิตฺติสาโร ภูถูกแสง

๒๙/๐๓/๒๕๑๙ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘
ปาสันติวาสอินทาราม

 

ขก ๖๒๖๐/๐๐๔๐
พระณัฐพงษ์ มงฺคลิโก จูลมา

๑๙/๐๔/๒๕๓๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๓

ปาดอนบาลไท  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๔๑
พระคำพันธ์ ขนฺติโก เดชโนนสังข์

๒๖/๐๖/๒๕๑๕ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

กลางสามัคคี  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๔๒
พระทินกร สนฺติกโร มุขมาลี

๐๘/๐๖/๒๕๒๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ปาบุญทันธรรมาราม
 

ขก ๖๒๖๐/๐๐๔๓
พระลือชัย านิสฺสโร ภูวังมน

๒๑/๐๔/๒๕๐๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๔๔
พระธนายุทธ ปสนฺโน สีสุทอ

๐๗/๐๕/๒๕๓๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาหนองจองจอย  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๔๕
พระบุญถม อภโย ปากศรี

๒๖/๐๖/๒๔๙๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองแดง  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๔๖
พระประดิษฐ์ อุชุจาโร อบอุ่น

๐๑/๑๒/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๓๔

ศรีแก้ว  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๔๗
พระสมควร าณธีโร แสนโหน่ง

๒๑/๐๑/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๓

ศรีแก้ว  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๔๘
พระสมาน เตชธมฺโม โคตรศรีวงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๔๙
พระกองพัน ปยสีโล กันหาเรียง

๐๗/๐๗/๒๕๐๙ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

สว่างหนองไฮ  

ขก ๖๒๖๐/๐๐๕๐
พระสุด ขนฺติพโล เรียนพิมาย

๐๓/๐๒/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

เกาะสะอาด  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น(ธ)  ๒ / ๒

้
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