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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๗๓ รูป ขาดสอบ ๕๕ รูป คงสอบ ๑๑๘ รูป สอบได้ ๔๕ รูป สอบตก ๗๓ รูป (๓๘.๑๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๓๖๐/๐๐๐๑ พระสนอง สุชาโต หิตจำนงค์

๐๖/๐๗/๒๕๐๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดไชยาราม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๐๒ พระ ดำรง.ค์ อนีโฆ ทองเสนา

๒๑/๐๙/๒๕๑๘ ๐๕/๐๕/๒๕๔๓

วัดทองบางพุฒาราม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๐๓ พระพีรยศ จิรวฑฺฒโน จิวศิริวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๒๒ ๒๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๓๖๐/๐๐๐๔ พระยุทธศักดิ

์

สุมุตฺโต เฮอร์แมน

๑๔/๐๗/๒๕๒๑ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๓๖๐/๐๐๐๕ พระสุรสิทธิ

์

ิตสทฺโธ สีดาห้าว

๒๒/๐๗/๒๕๒๑ ๐๗/๐๕/๒๕๕๐

วัดธรรมโยธินนิวาส  

อด ๖๓๖๐/๐๐๐๖ พระทองแดง อุตฺตโร ชาญตะมะ

๐๗/๐๖/๒๕๐๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนสวรรค์เนรมิต  

อด ๖๓๖๐/๐๐๐๗ พระไชยา สุวโจ เสนาสังข์

๒๔/๑๑/๒๕๑๐ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดปาสามัคคีธรรม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๐๘ พระมนตรี านรโต เนียมจันทร์

๐๗/๑๑/๒๔๙๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑

วัดปาหลวง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๐๙ พระชัยวัฒน์ ถิรธมฺโม ปะวะโค

๐๙/๐๖/๒๕๓๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดปาหลวง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๑๐ พระจิระศักดิ

์

สิริภทฺโท จิระสถิตย์

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๑/๒๕๕๗

วัดโพธิสมภรณ์  

อด ๖๓๖๐/๐๐๑๑ พระพิชัยยุทธ พุทฺธสโร นูชิต

๐๕/๑๐/๒๕๑๐ ๑๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดสีตะวนาราม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๑๒ พระสกุลชัย ปภสฺสรจิตฺโต สกุลแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๓๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนทอง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๑๓ พระสมพร สมวโร จันทร์ประทีป

๒๓/๑๒/๒๕๒๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดภูแสงธรรมาราม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๑๔ พระอานนท์ โชติปาโล ปูตาแสง

๒๓/๐๖/๒๕๒๔
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดภูแสงธรรมาราม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๑๕ พระภัทรชาติ ิตคุโณ ลัดเหลา

๑๕/๐๕/๒๕๓๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีคุณาราม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๑๖ พระธีรศักดิ

์

ธีรปฺโ ศรีสังกา
๘/๑๐/๒๕๒๖ ๑๕/๑/๒๕๔๗

วัดสันติกาวาส  

อด ๖๓๖๐/๐๐๑๗ พระศักดิชัย

์

ธมฺมวิจโย เหมาะราศรี
๑๑/๔/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๘

วัดสันติกาวาส  

อด ๖๓๖๐/๐๐๑๘ พระณัฐพล วรปฺโ ปองสุวรรณ
๕/๑/๒๕๓๗ ๒๒/๗/๒๕๕๙

วัดสันติกาวาส  

อด ๖๓๖๐/๐๐๑๙ พระอาทิตย์ อกฺกโชโต สุดาเดช

๑๒/๐๔/๒๕๓๒ ๐๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดดอนคำ  

อด ๖๓๖๐/๐๐๒๐ พระสมนึก โชติปฺโ อิมแมน

่

๐๒/๑๐/๒๕๒๒ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดปาชัยมงคล  

อด ๖๓๖๐/๐๐๒๑ พระสุพรรณ วิชิตฺโต กอบกิจ
๑๙/๕/๒๕๑๙ ๑๖/๖/๒๕๕๕

วัดปาหนองแวง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๒๒ พระสุนทร เตชวโร เอกศิริ ๑/๔/๒๕๓๑
๒๒/๗/๒๕๕๖

วัดปาหนองแวง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๒๓ พระอนันท์ นนฺทโก นิตุทร

๒๐/๐๒/๒๕๓๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดถำอินทร์แปลง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๒๔ พระพรเทพ พฺรหฺมโชโต เอกภักดีโพธา
๗/๐๕/๒๕๑๗ ๒๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดปาบ้านฝาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๒

้
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๓๖๐/๐๐๒๕ พระจิระกิตติ

์

อิสฺสโร ทองกร

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาหนองหิน  

อด ๖๓๖๐/๐๐๒๖ พระวีระพล ธมฺมกาโม พรมโสภา

๐๑/๐๖/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๓

วัดเหล่าหลวง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๒๗
พระเสกสันต์ อภิปสนฺโน วิชัยวงค์

๒๑/๗/๒๕๒๖

๙/๑/๒๕๕๕ วัดเหล่าหลวง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๒๘ พระพจน์ วรกิจฺโจ สมสีมี

๒๐/๐๘/๒๕๑๐ ๐๘/๐๕/๒๕๔๖

วัดปาทรัพย์นำใส  

อด ๖๓๖๐/๐๐๒๙ พระไชยวัฒน์ ชยาลงฺกาโร เสนาวงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๕

วัดธาตุอุโมง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรโชคทวี  เบิกบานดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

 วัดอนาลโยภูค้อ  

อด ๖๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรหนึงเดียว

่

 เทียกสีบุญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดอนาลโยภูค้อ  

อด ๖๓๖๐/๐๐๓๒ พระบุญเลียน

่

สิริธมฺโม ต้องสู้

๑๐/๐๘/๒๕๑๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๓

วัดปาเหวไฮ  

อด ๖๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรสมพาน  แย้มสรวลดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๐

 วัดปาเหวไฮ  

อด ๖๓๖๐/๐๐๓๔ พระมนต์ชัย วิธุโร วรรณโส

๑๓/๐๑/๒๕๒๕ ๐๙/๐๓/๒๕๔๖

วัดศรีสว่างรัตนาราม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๓๕ พระมังกร ขนฺติมโน วิเศษแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๑๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดทุ่งโพธาราม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๓๖ พระสมคิด ิตวโร บาลีสี

๐๘/๐๒/๒๕๐๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดทุ่งโพธาราม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๓๗
พระบัวลา จกฺกวโร หลักทอง

๑๓/๐๗/๒๕๑๕ ๑๖/๐๕/๒๕๔๗

วัดขันธเสมาราม  

อด ๖๓๖๐/๐๐๓๘ พระศรีทา ิติาโณ แสนอุบล

๐๕/๐๘/๒๔๗๓ ๐๗/๐๗/๒๕๒๖

วัดโนนสว่าง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๓๙ พระเริม

่

ขนฺติวโร ตะดาวจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๐๐ ๑๒/๐๕/๒๕๔๗

วัดโนนสว่าง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๔๐ พระวัชระ วิสารโท ทองบุตรดี

๐๖/๐๖/๒๕๒๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดโนนสว่าง  

อด ๖๓๖๐/๐๐๔๑ พระรชต ตปคุโณ สุขวัฑฒโก

๐๓/๐๒/๒๕๑๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๓

วัดเมตตากิตติคุณ  

อด ๖๓๖๐/๐๐๔๒ พระบุญฤทธิ

์

จิตมโน นิมาลา

๐๔/๐๘/๒๕๐๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดปากัลยาณมิตร  

อด ๖๓๖๐/๐๐๔๓ พระสงคราม คุตธมฺโม วงศ์แสนสิน

๒๔/๑๐/๒๕๐๙ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

วัดปากัลยาณมิตร  

อด ๖๓๖๐/๐๐๔๔ พระสมพร ปภาโส อ่านชำนาญ

๐๒/๑๐/๒๕๒๓ ๑๑/๐๔/๒๕๕๑

วัดปาหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์

 

อด ๖๓๖๐/๐๐๔๕ พระสมเกียรติ อนีโฆ คงสุข

๐๓/๐๔/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาดอนหายโศก  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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