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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๕๒ รูป ขาดสอบ ๑๒ รูป คงสอบ ๔๐ รูป สอบได้ ๓๒ รูป สอบตก ๘ รูป (๘๐%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๓๕๙/๐๐๐๑ พระชาญยุทธ์ สุหชฺโช ศิลาโพธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๑๒
๓๐/๑/๒๕๕๕

วัดบ้านดงพัฒนา  

สน ๖๓๕๙/๐๐๐๒ พระชาย ธมฺมสโร อัครสอน

๑๒/๑๑/๒๕๒๖ ๑๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดบ้านดงพัฒนา  

สน ๖๓๕๙/๐๐๐๓ พระรุ่งอรุณ อโสโก นะคะจัด
๑๒/๒/๒๕๑๐ ๑๓/๔/๒๕๕๗

วัดบ้านดงพัฒนา  

สน ๖๓๕๙/๐๐๐๔ พระเจริญ เตชปฺโ บุญโส
๗/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๒

วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๐๕ พระเดชศักดิ

์

ปาริชาโน ร่มเกษ
๓/๓/๒๕๐๗ ๕/๕/๒๕๕๕ วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๐๖ พระทองสุก กนโก แก่นโส
๓/๗/๒๕๐๕ ๑๕/๓/๒๕๕๖

วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๐๗
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสมฺปนฺโณ กุลมินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๓๖

๑๔/๖/๒๕๕๖
วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๐๘ พระญาณกฤต าณวโร สันติชีวะกุล

๒๗/๙/๒๕๒๘

๖/๖/๒๕๕๗ วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๐๙
พระประดุง มงฺคโล วงค์อินอยู่

๒๑/๙/๒๕๒๗
๑๔/๑/๒๕๕๘

วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรสมจัน  จันทะวัน
๗/๑๒/๒๕๔๐

 วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรเรวัต  ไกรสี
๓๑/๓/๒๕๔๓

 วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๑๒ สามเณรจิตรภาณุ  พิมชัย
๒๔/๘/๒๕๔๐

 วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๑๓ สามเณรปฏิภาณ  อุประ

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

 วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๑๔ พระอาคม วรวุฑฺโฒ ดีโคตร
๑๒/๙/๒๕๒๒ ๒๔/๒/๒๕๔๙

วัดปาหนองไผ่  

สน ๖๓๕๙/๐๐๑๕ พระจำรัส คุตฺตสีโล คาอำกวย
๒๒/๕/๒๕๐๔ ๒๔/๗/๒๕๕๔

วัดปาหนองสองห้อง  

สน ๖๓๕๙/๐๐๑๖ พระภักดี ธมฺมธโร ยะไชยศรี
๒๖/๔/๒๕๑๘ ๒๑/๖/๒๕๕๒

วัดหนองทรายขาว  

สน ๖๓๕๙/๐๐๑๗
พระพลัฏฐ์ อธิปฺโ สอนสวัสดิ

์

๑๖/๔/๒๔๙๓ ๑๙/๒/๒๕๕๗
วัดปานาคนิมิตต์  

สน ๖๓๕๙/๐๐๑๘ พระวงศกร กิตฺติปฺโ มูลศรี
๑๖/๕/๒๕๓๑ ๑๙/๒/๒๕๕๗

วัดปานาคนิมิตต์  

สน ๖๓๕๙/๐๐๑๙
พระทศพร อาภสฺสโร ชายคำ

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดโนนแสนคำ  

สน ๖๓๕๙/๐๐๒๐ พระธนกร กิตฺติปาโล ศรีจำปา
๑๐/๑/๒๕๑๕

๔/๔/๒๕๕๔ วัดปาแสนสุข  

สน ๖๓๕๙/๐๐๒๑
พระเชาว์ สุจิตฺโต แก้วจันทรา ๑/๑/๒๕๐๒

๓๑/๕/๒๕๕๗
วัดภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๓๕๙/๐๐๒๒
พระบัวเรียน อรุโณ คูณอาจ

๒๙/๑๐/๒๕๑๐ ๒๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดสุทธิมงคล  

สน ๖๓๕๙/๐๐๒๓
พระซูซาน อภิสกฺโก ศากยะ

๒/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดวีระธรรม  

สน ๖๓๕๙/๐๐๒๔
พระศักดิโกศล

์

เตชธมฺโม ภูอ่างทอง
๒๕/๒/๒๕๑๔ ๑๐/๓/๒๕๔๘

วัดศรีจำปาชนบท  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๓๕๙/๐๐๒๕
พระวินัย อภินนฺโท ก้อนอินทร์

๗/๑๑/๒๕๐๐ ๑๗/๔/๒๕๕๗
วัดศรีจำปาชนบท  

สน ๖๓๕๙/๐๐๒๖
พระญาณกิตย์ อภิวโร พรหมวงค์

๒๐/๕/๒๕๒๒
๑/๗/๒๕๔๙

วัดพระพุทธบาทนำทิพย์
 

สน ๖๓๕๙/๐๐๒๗
พระจักรพงษ์ ธมฺมพโล เสวตวงษ์

๑/๕/๒๕๒๓ ๒๐/๗/๒๕๕๖
วัดปาแก้วชุมพล  

สน ๖๓๕๙/๐๐๒๘
พระพรหมธนากร คุณวีโร พู่อภิชาติ

.๓๐/๑๑/๒๕๓๕

๖/๖/๒๕๕๗ วัดปาแก้วชุมพล  

สน ๖๓๕๙/๐๐๒๙
พระเข็มทอง สุขิโต ภูธร

๒/๔/๒๕๒๕ ๒๙/๙/๒๕๕๓
วัดปาดอนม่วย  

สน ๖๓๕๙/๐๐๓๐ พระสุวรรณ วณฺณคุตฺโต อัมพันจันทร์
๒๗/๕/๒๕๓๐ ๑๖/๕/๒๕๕๕

วัดศรีสะอาด  

สน ๖๓๕๙/๐๐๓๑ พระสมเจตน์ ิตปฺุโ โคตรสมบัติ
๒๐/๗/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๔๗

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๓๕๙/๐๐๓๒
พระสโรช จิตฺตปฺุโ ตรงก่อกิจ

๕/๑๒/๒๕๐๙ ๑๒/๕/๒๕๕๕
วัดอุดมรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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้

http://www.tcpdf.org

