
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๔๗ รูป ขาดสอบ ๓๖ รูป คงสอบ ๑๑๑ รูป สอบได้ ๗๗ รูป สอบตก ๓๔ รูป (๖๙.๓๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระปยะพงษ์ านิสฺสโร ศศิมณฑล
๑๕/๑/๒๕๒๙ ๑๗/๔/๒๕๕๘

วัดกุดจิก  

สน ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระศรณัฐ ยโสธโร คำพรหม
๔/๙/๒๕๐๕ ๔/๙/๒๕๔๘ วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรโชคทวี  สมานมิตร
๖/๒/๒๕๔๔

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรธีรวัฒน์  กาวี
๑๑/๖/๒๕๔๔

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรวรเมธ  สมสายผล
๒/๘/๒๕๔๔

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรอัครเดช  ปดปอง
๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรวิชิต  วงศ์แสง
๖/๒/๒๕๔๕

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรบารมี  ผาวิชัย
๑๔/๒/๒๕๔๕

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรสิทธิพล  แสงสิงห์
๑๘/๒/๒๕๔๕

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรนิรุตย์  กาชาคำ
๙/๘/๒๕๔๕

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรธนาพร  ขันบรรจง
๒๕/๘/๒๕๔๕

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระชัยยันต์ ปริสุทฺโธ ไชยบุญ
๒๔/๒/๒๕๑๕

๕/๗/๒๕๕๗ วัดนาเวง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระทรัพย์โสภา อภโย ราชม
๙/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๒/๒๕๕๗

วัดปาบูรพาราม  

สน ๔๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรสมศักดิ

์

 กลยะนี

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

 วัดศรีชมพู  

สน ๔๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรอาทิตย์  กงแก่นทา
๗/๑๑/๒๕๔๒

 วัดศรีทอง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๑๖ พระพนม ปภสฺสโร สมบัติพล
๙/๑๐/๒๔๙๕ ๒๖/๑/๒๕๕๑

วัดศรีวิทยาลัย  

สน ๔๓๖๐/๐๐๑๗ พระปรีชา เตชธมฺโม คำมุงคุณ

๐๕/๐๕/๒๕๑๒ ๐๔/๐๕/๒๕๔๑

วัดบ้านบัว  

สน ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระธราธร นาถธมฺโม เทพวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๒๙
๐๖/๐๗/๒๕๕๑

วัดปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๓๖๐/๐๐๑๙ พระมหาธนยศ าณวีโร โสมภักดี

๐๗/๐๒/๒๕๑๐ ๐๘/๐๘/๒๕๕๗

วัดปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๓๖๐/๐๐๒๐ พระบัญชา านุตฺตโร ใจน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดมงคลวีระพันธ์  

สน ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระนำเงิน อคฺคธมฺโม ทะชัยวงค์ ๕/๑/๒๕๐๘ ๙/๓/๒๕๔๒ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๓๖๐/๐๐๒๒ พระไพบูลย์ านจาโร ชัยทะ
๘/๖/๒๕๒๘ ๒๖/๔/๒๕๕๘

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๓๖๐/๐๐๒๓ พระเสมียน อภิฺโ พาวมาส
๗/๖/๒๕๒๔ ๑๖/๓/๒๕๕๖

วัดโพนธาราม  

สน ๔๓๖๐/๐๐๒๔ พระเฉลิมชัย โชติธมฺโม โคตรวิทย์
๑๗/๓/๒๕๓๕

๗/๔/๒๕๕๖ วัดโพนธาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๓๖๐/๐๐๒๕ พระครรชิต ธมฺมธโร เพ็ชคำ

๒๗/๑๒/๒๕๑๕

๑/๑/๒๕๕๐ วัดสนามบิน  

สน ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระวิรัตน์ ผาสุโก กองวงค์
๘/๕/๒๔๙๓ ๑๖/๔/๒๕๕๔

วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระเกียรติศักดิ

์

กิตติาโณ สืบสิงห์
๑๕/๑/๒๕๓๓ ๒๓/๗/๒๕๕๘

วัดไตรสิกขาราม  

สน ๔๓๖๐/๐๐๒๘ พระมงคล มณิสาโร มณีสา

๒๒/๙/๒๕๒๗
๓๐/๗/๒๕๕๕

วัดบูรพา  

สน ๔๓๖๐/๐๐๒๙ พระไสว อธิจิตฺโต นิสีดา
๑๔/๒/๒๕๐๘ ๒๒/๕/๒๕๔๙

วัดปาบ้านตาด  

สน ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระอนุรักษ์ อาภสฺสโร ศิลปชัย
๒๖/๒/๒๕๓๒ ๑๗/๕/๒๕๕๖

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระพรชัย คุณธมฺโม สุวรรณชัย ๕/๒/๒๕๑๖ ๑๘/๑/๒๕๕๘
วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๓๖๐/๐๐๓๒ พระลุน รวิวํโส กลไกร ๑/๘/๒๔๘๕ ๖/๑๒/๒๕๕๔
วัดมหาชัย  

สน ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระวีระไชย์ สนฺตจิตฺโต ชาคำ
๙/๑๑/๒๕๒๓

๗/๓/๒๕๕๗ วัดสระพังทอง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระสายัญ ธมฺมทีโป ภูเกตุคำ
๗/๕/๒๔๙๘ ๓/๑๒/๒๕๕๔

วัดแสงมณีวนาราม  

สน ๔๓๖๐/๐๐๓๕ พระกรีเพชร อธิปฺโ เสนจันตะ

๒๓/๐๒/๒๕๑๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดบูรพาราม  

สน ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระปยะพงษ์ กิตติปฺโ แสนดวง

๐๘/๐๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๓๗
พระยงยุทธ วราสโย อ้มพรม

๐๕/๑๐/๒๕๒๖ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙

วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๓๘ พระอัษฏาวุฒิ ิตฺธมฺโม เขือนแก้ว

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๓๙ พระจักรพงษ์ โชติปฺโ ตะวันคำ
๓/๑๒/๒๕๑๙

๓/๑/๒๕๕๗ วัดม่วงคำ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระวัฒนา โกวิโท งอยภูธร

๑๗/๐๘/๒๕๓๐ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

วัดศิริมังคละ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรเดชา  สุขสร้อย

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

 วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรทัตเทพ  แสงสุรินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระเดชสุวรรณ อิจิตฺโต หอมทรัพย์

๑๖/๐๒/๒๕๒๑ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดภูด่านแต้  

สน ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระทูล จนฺทวณฺโณ วงศ์เจริญ

๑๙/๐๘/๒๕๐๒ ๐๖/๐๒/๒๕๔๙

วัดศรีสำราญ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระอุทิศ านุตฺตโร เนาวราช

๑๔/๑๐/๒๕๑๔

๔/๑/๒๕๕๘ วัดเจริญศรี  

สน ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระธวัชชัย สุภากาโร การรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๓๕

๒/๓/๒๕๕๗ วัดบ่อแดง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๔๗
พระบุญฤทธิ

์

อุตฺตโม จันทะลา

๑๕/๐๙/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดบุปผาราม  

สน ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระสุริยัณ ธมฺมคุตฺโต บุตรละคร
๑๒/๓/๒๕๒๔ ๒๙/๔/๒๕๖๐

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๓๖๐/๐๐๔๙ พระลาซิณย์ กิตติสาโร ไชยตะมาตร์
๓/๑๑/๒๕๑๘ ๑๖/๑๑/๒๕๕๕

วัดจินดามณี  

สน ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระสง่า สุขธโร สุขสำราญ
๒๐/๑/๒๕๐๖

๔/๒/๒๕๕๘ วัดพระธาตุโพนทอง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระอธิการ ทรงกลด โชติปฺโ ศรีหานาม

๒๐/๑๒/๒๔๙๘ ๒๕/๑๒/๒๕๕๑

วัดบุพเพนิมิต  

สน ๔๓๖๐/๐๐๕๒ พระรชานนท์ อคฺคปฺโ เครือตาแก้ว
๒๘/๘/๒๕๓๑ ๘/๑๒/๒๕๕๔

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๓๖๐/๐๐๕๓ พระสุนทร ปภาโส ไก่สระแก้ว
๑/๑๒/๒๔๘๕

๗/๓/๒๕๕๘ วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระวิชา ชุตินฺธโร ดาบพลหาร

๒๕/๑๐/๒๕๐๗
๒๐/๒/๒๕๕๖

วัดอรุณแสงทอง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระอิสระ านิสฺสโร วรรณสุข
๒๕/๑/๒๕๑๐ ๒๑/๑๐/๒๕๕๔

วัดดอนสวรรค์  

สน ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระธวัชชัย ิตปสาโท บุญราศรี

๒๘/๓/๒๕๒๗ ๒๔/๗/๒๕๕๖
วัดธรรมบวร  

สน ๔๓๖๐/๐๐๕๗
สามเณรชาญณรงค์  จันทร์โพธิ

์

๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโนนฤาษี  

สน ๔๓๖๐/๐๐๕๘ สามเณรสมพร  ปราบทอง
๓๑/๘/๒๕๔๓

 วัดโนนสะเคียน  

สน ๔๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรธีรพงษ์  ทับสีแก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๔

 วัดโนนสะเคียน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรนันฐกานต์  ทับสีแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดโนนสะเคียน  

สน ๔๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรสุริยะ  ไพรวัน
๑๕/๘/๒๕๔๑

 วัดบ้านดงศรีชมภู  

สน ๔๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรกลาง  สารโภคา
๑๐/๔/๒๕๔๓

 วัดบ้านดงศรีชมภู  

สน ๔๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรเจษฎา  อาจทุมมา
๒๑/๘/๒๕๔๓

 วัดบ้านดงศรีชมภู  

สน ๔๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรรณหฤต  บูชาพันธ์
๕/๙/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรอภิชัย  นาสองสี
๒๒/๓/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรวรวุฒิ  พรหมศิริ
๑๗/๑/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๖๗ พระแผน ธมฺมทีโป ธงชัย
๑๕/๑/๒๕๑๕

๖/๒/๒๕๕๘ วัดศรีวรารมณ์  

สน ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระอนุพงค์ สิริธมฺโม นาโควงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๒๘ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๓๖๐/๐๐๖๙ สามเณรเขมรัตน์  จันทรเสนา
๔/๔/๒๕๔๓

 วัดอารามแสงอรุณ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระสราวุธ โชติโย ไชยรบ
๓/๑๒/๒๕๓๒ ๒๐/๕/๒๕๕๖

วัดบูรพา  

สน ๔๓๖๐/๐๐๗๑ สามเณรธีรเมธ  ทับทิม

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๓๖๐/๐๐๗๒
สามเณรวัทธิกร  ไชยสีหา

๑๕/๙/๒๕๔๕

 วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๓๖๐/๐๐๗๓
สามเณรเฉลิมพงษ์  นิกพิมพ์

๑๘/๓/๒๕๔๖

 วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๓๖๐/๐๐๗๔
พระสินธุวัตร เตชปฺโ แก้วดวงศรี

๒๙/๑๒/๒๕๒๒
๒๕/๓/๒๕๕๘

วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๓๖๐/๐๐๗๕
สามเณรปาฏิหาริย์  อุ่นประกอ

๒๔/๙/๒๕๔๒

 วัดไตรภูมิ  

สน ๔๓๖๐/๐๐๗๖ พระพิชิต สุจิณโณ ยงพรหม

๒๓/๑๑/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๕๗ วัดทุ่ง  

สน ๔๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรวายุ  พลศักดิขวา

์

๑๑/๘/๒๕๔๕

 วัดทุ่ง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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