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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๓๘ รูป ขาดสอบ ๔๓ รูป คงสอบ ๙๕ รูป สอบได้ ๔๕ รูป สอบตก ๕๐ รูป (๔๗.๓๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๓๕๙/๐๐๐๑ พระสุบัน จิตฺตสํวโร รัตนแสง

๑๙/๐๔/๒๕๑๐ ๐๙/๐๑/๒๕๓๑

วัดไชยาราม  

อด ๖๓๕๙/๐๐๐๒
พระประสิทธิ

์

าณวฑฺโฒ อุตราช

๑๓/๑๐/๒๔๙๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดตูมทองวนาราม  

อด ๖๓๕๙/๐๐๐๓
พระเดชา สารตฺถิโก โตสมบัติศิริ

๑๓/๐๗/๒๕๑๖ ๑๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดตูมทองวนาราม  

อด ๖๓๕๙/๐๐๐๔ พระเสกสรร โชติาโณ ลาสา

๐๗/๐๒/๒๕๓๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดโนนสวรรค์เนรมิต  

อด ๖๓๕๙/๐๐๐๕
พระไชยา ชยากโร สีดาพา

๑๕/๐๓/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดโนนสวรรค์เนรมิต  

อด ๖๓๕๙/๐๐๐๖ พระธวัชชัย อินฺทวํโส ธรรมสมบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๑๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖ วัดปาเจริญศรีรัตนมงคล

 

อด ๖๓๕๙/๐๐๐๗
พระองอาจ ธมฺมทีโป ศรีอุดม

๐๑/๐๓/๒๔๘๒ ๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วัดปาเวฬุวนาราม  

อด ๖๓๕๙/๐๐๐๘ พระอนุชิต อนุตฺตโร วังภูมิใหญ่

๐๙/๐๘/๒๕๑๓ ๒๖/๐๒/๒๕๕๕

วัดปาหลวง  

อด ๖๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรธราธร  ทาตัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

 วัดโพธิสมภรณ์  

อด ๖๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรภูริทัต  ถีระพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

 วัดโพธิสมภรณ์  

อด ๖๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรศราวุธ  บัวเปอย

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

 วัดโพธิสมภรณ์  

อด ๖๓๕๙/๐๐๑๒
พระธวัชชัย ชวนปฺโ เหล่าหลา

๒๒/๐๘/๒๕๑๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดสีตะวนาราม  

อด ๖๓๕๙/๐๐๑๓
พระมหาสุเทพ กิตฺติปาโล จันทร์วงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๑๑ ๓๐/๑๑/๒๕๕๒

วัดสูงแคน  

อด ๖๓๕๙/๐๐๑๔
พระสนธยา ปฺาสโย คำวิเศษ

๐๙/๐๕/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๔

วัดสูงแคน  

อด ๖๓๕๙/๐๐๑๕
พระสุพจน์ สุวโจ ผิวขำ

๑๐/๐๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๕/๒๕๕๕

วัดสูงแคน  

อด ๖๓๕๙/๐๐๑๖ พระบุญมี วิสุทฺธสีโล สมภาร

๒๗/๐๖/๒๕๐๕ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดหัวคู  

อด ๖๓๕๙/๐๐๑๗
พระมงคล โชติโก สำราญฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๑๙ ๒๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดอาจสุรวิหาร  

อด ๖๓๕๙/๐๐๑๘
พระชวลิต ชยปาโล น้อยอำคา

๑๕/๐๘/๒๕๒๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดพุทธนิมิต  

อด ๖๓๕๙/๐๐๑๙
พระพงศพล รตนปฺโ กัสนุกา

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพุทธนิมิต  

อด ๖๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรสุทัศน์  พรมบุตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

 วัดพุทธนิมิต  

อด ๖๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐพล  ศรีจันเทศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

 วัดพุทธนิมิต  

อด ๖๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรปยนนท์  ทองจุ่น

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

 วัดพุทธนิมิต  

อด ๖๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรธีรภัทร  พลภักดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

 วัดพุทธนิมิต  

อด ๖๓๕๙/๐๐๒๔
พระชัชวาลย์ วราโณ ปานโต

๐๓/๐๘/๒๕๐๙ ๒๓/๐๗/๒๕๕๒

วัดปาศาลาทอง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๒
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๓๕๙/๐๐๒๕
พระธีรนิตย์ สุรปฺโ สุริยภักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๓๔ ๒๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดมหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๓๕๙/๐๐๒๖
พระประหยัด โชติธมฺโม ภูเงิน

๑๐/๐๒/๒๕๐๓ ๑๙/๐๑/๒๕๕๘

วัดศรีวัฒนาวาป  

อด ๖๓๕๙/๐๐๒๗
พระมานพ ชาตวีโร มูลตะกรณ์

๙/๑๒/๒๕๑๘
๓/๗/๒๕๔๒ วัดปาไชยวาน  

อด ๖๓๕๙/๐๐๒๘
พระธงชัย ิตเมโธ ธุระพันธ์

๒๖/๘/๒๕๓๐ ๒๑/๔/๒๕๕๖
วัดสันติกาวาส  

อด ๖๓๕๙/๐๐๒๙
พระธรณัส จารุวณฺโณ ยาวะระ

๒๔/๐๗/๒๕๒๗
๐๒/๐๘/๒๕๕๖

วัดถำอินทร์แปลง  

อด ๖๓๕๙/๐๐๓๐
พระอภินันท์ สิรินฺธโร สิงห์คำ

๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดปาหัวฝาย  

อด ๖๓๕๙/๐๐๓๑
พระสมชาย ธมฺมจาโร คุณชัยวงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๑๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดขันธเสมาราม  

อด ๖๓๕๙/๐๐๓๒
พระธัญวุฒิ าณวีโร ภูบังดาว

๐๔/๐๖/๒๕๑๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๑

วัดโนนสว่าง  

อด ๖๓๕๙/๐๐๓๓
พระสมัย สมจิตฺโต ทัพพิลา

๑๔/๐๖/๒๔๙๓
๔/๘๒/๒๕๕๓

วัดโนนสว่าง  

อด ๖๓๕๙/๐๐๓๔
พระไชยา ภิรปฺโ ปาศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๓๔ ๐๗/๐๙/๒๕๕๗

วัดโนนสว่าง  

อด ๖๓๕๙/๐๐๓๕
พระเฉลิม รตนปฺโ ทองเพ็ชร

๑๐/๐๖/๒๔๙๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดปาศรัทธาถวาย  

อด ๖๓๕๙/๐๐๓๖
พระอดิศักดิ

์

อภินนฺโท จันดาดำ

๐๖/๐๙/๒๕๑๗

๕/๗/๒๕๕๓ วัดปาหนองวัวซอ  

อด ๖๓๕๙/๐๐๓๗
พระไตรรัตน์ ิตจิตฺโต จรุงจิตต์

๑๐/๐๘/๒๕๑๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๕

วัดเมตตากิตติคุณ  

อด ๖๓๕๙/๐๐๓๘
พระสนัน

่

สมฺปณฺโณ โสดาทิพย์

๗/๖๙/๒๔๙๒ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดสว่างเชิงเขา  

อด ๖๓๕๙/๐๐๓๙
พระสังวาล จนฺทวํโส วงษ์แสนสิน

๐๒/๑๒/๒๕๑๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดปากัลยาณมิตร  

อด ๖๓๕๙/๐๐๔๐
พระกิตติศักดิ

์

กุลวฑฺฒโน ทองมี

๒๘/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๓

วัดปาเรืองชัย  

อด ๖๓๕๙/๐๐๔๑
พระจำป านวีโร ขามพะลา

๒๘/๐๕/๒๕๑๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๕

วัดปาเรืองชัย  

อด ๖๓๕๙/๐๐๔๒
พระรังสฤษดิ

์

ธมฺมคุตฺโต สุนีย์

๐๑/๐๖/๒๕๑๑ ๒๖/๐๑/๒๕๕๒

วัดสร้างแข้  

อด ๖๓๕๙/๐๐๔๓
พระอานนท์ ชุติปฺโ แปนราม

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๐๒/๐๘/๒๕๕๕

วัดสร้างแข้  

อด ๖๓๕๙/๐๐๔๔
พระจิรพงษ์ จิตฺตทนฺโต ศรีสร้อยพร้าว

๓๑/๑๐/๒๕๓๒ ๑๓/๐๒/๒๕๕๖

วัดสร้างแข้  

อด ๖๓๕๙/๐๐๔๕
พระประเสริฐ คุณวโร โพธิทรัพย์

์

๐๒/๐๔/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดสร้างแข้  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี(ธ)  ๒ / ๒

้

http://www.tcpdf.org

