
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๖๖ รูป ขาดสอบ ๔๖ รูป คงสอบ ๑๒๐ รูป สอบได้ ๙๑ รูป สอบตก ๒๙ รูป (๗๕.๘๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๓๕๙/๐๐๐๑ สามเณรณัฐพงษ์  ทานวน
๑๑/๖/๒๕๔๒

 วัดกกกอก  

สน ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระเชียง ยสินฺธโร ธุไชยศรี

๒๒/๙/๒๕๑๙ ๐๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรเริงฤทธ์  บุตตะโยธี

๘/๖/๒๕๔๓
 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๐๔ สามเณรพุฒิพงษ์  วงศ์แสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๐๕
สามเณรณัฐพล  มันทลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรสุทธิพงศ์  ขันบรรจง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรหัสไนย  หร่ายกลาง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๐๘ สามเณรวีระศักดิ

์

 ขันบรรจง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรอนุชา  ฤาชัยษา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรธนวัฒน์  พรมตา

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรคมชาญ  ทิพย์รักษา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๑๒
พระอุทัย ิเมโท สายเหลา

๑๐/๑/๒๕๐๕ ๑๐/๖/๒๕๕๕
วัดโนนแจ้ง  

สน ๔๓๕๙/๐๐๑๓
พระปราโมทย์ พุทฺธสโร อ่อนคำมา

๒๐/๑๒/๒๕๓๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านนาอ้อย  

สน ๔๓๕๙/๐๐๑๔
พระสุริยา วิสุทฺโธ คุณปญญา

๒๗/๐๙/๒๕๒๑ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดบ้านนาอ้อย  

สน ๔๓๕๙/๐๐๑๕
พระนิยม ติสฺสโร จูมศรีสิงห์

๒/๔/๒๕๒๖
๐๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดบ้านนาอ้อย  

สน ๔๓๕๙/๐๐๑๖ พระดนัย ิตขนฺติ วงษา

๒๙/๑๑/๒๕๓๒ ๒๖/๑๒/๒๕๕๖

วัดปาบูรพาราม  

สน ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรไกรราช  งาสิทธิ

์

๒๒/๓/๒๕๔๒

 
วัดโพนงาม(บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๑๘
พระอธิการณรงค์ศักดิ

์

ิตธมฺโม โพธินะ

์

๖/๘/๒๕๐๑
๒๗/๔/๒๕๒๒

วัดศรีชมพู  

สน ๔๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรเจตณรงค์  ใจหลวง

๑๕/๗/๒๕๓๙

 วัดศรีชมพู  

สน ๔๓๕๙/๐๐๒๐
พระพงษ์ศักดิ

์

วชิรวํโส ไชยจอกเกีย

้

๑๔/๑๐/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีทอง  

สน ๔๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรนิติวรรณ  สังบุญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

 วัดสะพานคำ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรธีระ  ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดสะพานคำ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระผ้าย สุทสฺสโน ไชยโย

๐๙/๐๙/๒๕๐๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๕

วัดเหนือ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรธนาวุฒิ  อุสาพรม

๒๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดเหนือ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระสมบัติ มหาปฺุโ ลาแสดง

๐๑/๐๗/๒๕๑๔ ๑๔/๐๓/๒๕๕๓

วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระกนก สุเมธโส ศรีมุกดา

๑๐/๐๑/๒๕๑๘ ๐๑/๐๘/๒๕๕๕

วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรนัทธพงศ์  พิมมะทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๐

 วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระปรีชา กตปุโ กุดวงค์แก้ว

๒/๕/๒๕๒๓ ๒๙/๑/๒๕๕๒
วัดบ้านบัว  

สน ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระกฤษณะ ิตปฺโ ศรีดนทัย

๑๓/๐๙/๒๕๒๖ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

วัดมงคลวีระพันธ์  

สน ๔๓๕๙/๐๐๓๐
พระสำราญ ปภาโส วงษาเนาว์

๒๑/๒/๒๕๒๕ ๓/๑๒/๒๕๕๓
วัดหนองสะไน  

สน ๔๓๕๙/๐๐๓๑
พระอุดร อติธมฺโม ทองใส

๙/๑๐/๒๕๑๐ ๑๘/๓/๒๕๕๘
วัดทุ่งถาวร  

สน ๔๓๕๙/๐๐๓๒
พระบุญเรือง รตนโชโต พันธ์มุง

๒๑/๕/๒๕๑๖ ๒๙/๔/๒๕๕๖
วัดโพธิชัย

์

 

ระงับผลสอบ พระชใน วฑฺฒโน มะโนราช
๒๑/๑/๒๕๐๕ ๑๑/๒/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

สน ๔๓๕๙/๐๐๓๔
พระชาญนรงค์ ิตธมฺโม บุราณศรี

๒๓/๕/๒๕๑๖ ๒๐/๓/๒๕๕๗
วัดสว่างอารมย์  

สน ๔๓๕๙/๐๐๓๕
พระสวัสดิ

์

ธีรปฺโ ตุใยรัมย์

๒๕/๐๔/๒๕๐๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๓๕๙/๐๐๓๖
พระรุ่งระวี อินทวิโร ผิวเดช

๐๑/๐๘/๒๕๑๔ ๒๔/๐๒/๒๕๕๕

วัดพรหมหัวบึง  

สน ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระวสุนันท์ ปฺานนฺโท พรมภา

๒๔/๑๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดโพนค้อ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระนอ อาภาธโร หารธงชัย

๑๔/๑๑/๒๕๑๗ ๐๔/๐๑/๒๕๔๐
วัดโพนไฮสามัคคีอุดม

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๓๙
พระนาน สนฺตมโน นิมนวน

่

๐๓/๐๓/๒๕๑๔ ๐๔/๐๓/๒๕๕๕

วัดศรีแก้ว  

สน ๔๓๕๙/๐๐๔๐
พระมนตรี อุตฺมมนฺตโก นิลทะราช

๒๗/๑๑/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๑

วัดศรีบุญเรืองเหนือ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๔๑
พระสุบัน ธมฺมวโร พรมบุญ

๐๑/๐๑/๒๔๘๑ ๑๗/๐๗/๒๕๔๘

วัดหนองแข้  

สน ๔๓๕๙/๐๐๔๒
พระวรวุฒิ วรลาโภ งอยปดพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๒๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดบึงสา  

สน ๔๓๕๙/๐๐๔๓
พระพิเชษฐ์ านวํโส น้อยสุวรรณ

๑๓/๑๐/๒๕๑๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดห้วยหวด  

สน ๔๓๕๙/๐๐๔๔
พระรุ่งฟา ชีรปฺโ ประครองสุข

๑๗/๑๒/๒๕๒๐

๖/๗/๒๕๔๗ วัดกลางโพธิชัย

์

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๔๕
พระกิตติศักดิ

์

จนฺทธมฺโม ศิริบุตร ๖/๑/๒๕๑๒ ๑๙/๓/๒๕๕๓
วัดนาล้อม  

สน ๔๓๕๙/๐๐๔๖
พระบุญทอง ปภากาโร ผิวบุญเรือง

๒๖/๒/๒๔๙๕ ๒๐/๗/๒๕๕๐
วัดนิคมพัฒนา  

สน ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระอุดม อภิวณฺโณ เจริญชัย

๑/๐๔/๒๕๑๒ ๒๘/๑๒/๒๕๓๙

วัดเจริญศรี  

สน ๔๓๕๙/๐๐๔๘
พระสุชาติ ธีรธมฺโม จันเทพ

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๕

วัดเจริญศรี  

สน ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระทวี ิตสีโล ทองเพียง

๙/๐๑/๒๕๐๐ ๓๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดเจริญศรี  

สน ๔๓๕๙/๐๐๕๐ สามเณรชิดชัย  วรรณทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

 วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๓๕๙/๐๐๕๑
พระวิทธพงษ์ เหมวํโส จันทร์มัน

๑๔/๐๖/๒๕๒๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๒

วัดสารีวาส  

สน ๔๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรพงค์พล  จันทะไทย

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

 วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระบัวสอน โชติธฺมโม สุวรรณชัยรบ

๗/๑๒/๒๕๑๔ ๑๐/๘/๒๕๕๒
วัดเจริญคุณ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระมานิตย์ เขมจาโร ทองวงศ์ษา

๒๕/๑๑/๒๕๑๑
๑๖/๑/๒๕๓๖

วัดอัมพวัน  

สน ๔๓๕๙/๐๐๕๕
พระพงษ์ศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต โคตรสงคราม
๑๐/๕/๒๕๐๒

๒/๔/๒๕๕๖ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๕๖
พระมานิต ขนฺติโก นรสาร

๑/๙/๒๕๑๗ ๑/๓/๒๕๕๗ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระสมพล อินฺปฺโ ไพเรืองโสม

่

๑/๕/๒๕๒๕ ๕/๕/๒๕๕๔ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระพัชระ ขนฺติธมฺโม อินธิกาย

๙/๙/๒๕๓๔ ๕/๔/๒๕๕๖ วัดอินทาราม  

สน ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระดรณ์ เทวธมฺโม เทพารักษ์

๙/๓/๒๕๓๐
๒๐/๑๒/๒๕๕๒

วัดดอนสวรรค์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๓๕๙/๐๐๖๐ พระอุเทน อุทโย โพธิหล้า

์

๒/๑๐/๒๕๒๑ ๒๘/๓/๒๕๕๖
วัดดอนสวรรค์  

สน ๔๓๕๙/๐๐๖๑ พระชัยชนะ ชยปาโล งานชูภู
๒/๓/๒๕๓๑

๒๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดดอนสวรรค์  

สน ๔๓๕๙/๐๐๖๒
พระกฤษดากร กิจฺจสาโร เกิดสี ๖/๕/๒๕๓๐ ๒/๖/๒๕๕๗ วัดวังบงสามัคคี  

ระงับผลสอบ พระประดิษฐ์ จิรวฑฺฒโน ฮาบพนม
๑๓/๓/๒๕๑๘

๗/๖/๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรือง

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

สน ๔๓๕๙/๐๐๖๔
พระสุพรรณ พุทฺธสโร สมบัติศรี

๓๑/๐๕/๒๔๙๙ ๑๘/๑๒/๒๕๕๖

วัดคอนสวรรค์  

สน ๔๓๕๙/๐๐๖๕
สามเณรวิวัฒน์  บุญพรม

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

 วัดทวีวิทยาราม  

สน ๔๓๕๙/๐๐๖๖ สามเณรสิทธิพร  รักเพือน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๐

 วัดธาตุศรีสมพร  

สน ๔๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรนที  สนทา

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดโนนฤาษี  

สน ๔๓๕๙/๐๐๖๘
พระอธิการเดชา รกฺขิโต พรหมรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๑๐ ๐๖/๐๕/๒๕๓๙

วัดรัฐภูมิ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระใบฎีกาวุฒิศักดิ

์

ธมฺมสุนฺทโร ไชยเชษฐา

๒๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

วัดรามวิทยาลัย  

สน ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระสิทธิโชค อุตฺตธมฺโม ชาชมราษฎร์

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดรามวิทยาลัย  

สน ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระปลัดพรเทพ ติสฺสโร นามวงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๓๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดราษฎร์นิยม  

สน ๔๓๕๙/๐๐๗๒
สามเณรจิรวัฒน์  พาเสน่ห์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

 วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

สน ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระนเรศ อินฺทาโณ สิทธิโชติ

๒๙/๐๔/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรสุรชัย  อินทมาตย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

 วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรณัฐพงษ์  ซุยเซ็งซะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

 วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรศราวุธ  เริมรักษ์

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

 วัดศรีโพธิคำ

์

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระอนุชา ปฺาวชิโร จิตรศิลป

๐๕/๐๖/๒๕๑๕ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดศรีมณีวัลย์  

สน ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระพิสันต์ ถาวโร บุญรักษา

๐๗/๐๘/๒๕๑๓ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๓๕๙/๐๐๗๙
สามเณรธนกฤต  น่วมเปยมใหญ่

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสว่างอารมณ์  

สน ๔๓๕๙/๐๐๘๐
สามเณรกิตติพงษ์  แสนภูมี

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสว่างอารมณ์  

สน ๔๓๕๙/๐๐๘๑
พระพินิจ ขนฺติโก วรรณศรี

๐๔/๑๐/๒๕๑๐ ๑๘/๑๒/๒๕๔๙

วัดโนนจิก  

สน ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระอรรถพล อธิวโร แสงทอง

๑๐/๓/๒๕๑๙ ๒๐/๕/๒๕๕๗
วัดบูรพา  

สน ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระสิทธิศักดิ

์

ทีปธมฺโม สมสีโย

๐๔/๐๓/๒๕๑๗ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๘๔
สามเณรยุทธนา  แสงเสดาะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๘๕
สามเณรสุริยา  นิดพิมพ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

 วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๘๖
สามเณรพิทยา  ศรีละวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

 วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๘๗
สามเณรอภิรักษ์  อินทะไชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระไมตรี ถิรจิตฺโต ธรรมจี

๐๒/๑๑/๒๕๒๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีสระเกษ  

สน ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระแกล้วกล้า โชติโ แพงศรี

๐๕/๑๒/๒๕๒๑ ๒๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดศิริทรงธรรม  

สน ๔๓๕๙/๐๐๙๐
สามเณรสหฤทธิ

์

 สีแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดสว่างภูมิดล  

สน ๔๓๕๙/๐๐๙๑
สามเณรคุณากร  เหล็กเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสว่างภูมิดล  

สน ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระสุราช นาควโร สียางนอก

๒๕/๐๖/๒๕๒๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖
วัดสุวรรณวิสุทธาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๓๕๙/๐๐๙๓
พระวิชัย โชติาโณ กาลบุตร

๒๔/๑๐/๒๕๓๒ ๐๙/๐๖/๒๕๕๕

วัดศิลาอาสน์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๔

้
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