
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๒๙๒ รูป ขาดสอบ ๑๑๒ รูป คงสอบ ๑๘๐ รูป สอบได้ ๙๙ รูป สอบตก ๘๑ รูป (๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๒๕๙/๐๐๐๑
พระสนอง สุชาโต หิตจำนงค์

๐๖/๐๗/๒๕๐๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

ไชยาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๐๒
พระเกรียงไกร สุทฺธิจิตฺโต ปดชา

๐๑/๐๘/๒๕๑๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

ดอนอีไข  

อด ๖๒๕๙/๐๐๐๓
พระอุบล สมจิตฺโต ผิวเหลือง

๐๕/๐๕/๒๕๐๔ ๒๗/๐๕/๒๕๕๖

ดอนอีไข  

อด ๖๒๕๙/๐๐๐๔
พระจิตศักดิ

์

านุตฺตโม ดำริสุ

๐๖/๐๖/๒๔๙๙ ๐๖/๐๓/๒๕๕๕

ทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๒๕๙/๐๐๐๕
พระอนุชา อมโร ดวงชัย

๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๑๐/๒๕๕๕

ทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๒๕๙/๐๐๐๖
พระพีรยศ จิรวฑฺฒโน จิรศิริวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๒๒ ๒๘/๐๑/๒๕๕๘

ทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๒๕๙/๐๐๐๗
พระยุทธศักดิ

์

สุมุตฺโต เฮอร์แมน

๑๔/๐๗/๒๕๒๑ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

ทิพยรัฐนิมิตร  

อด ๖๒๕๙/๐๐๐๘
พระวิชาญ กนฺตสาโร เลพล

๓๑/๐๑/๒๕๑๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

โนนนิเวศน์  

อด ๖๒๕๙/๐๐๐๙
พระสมควร กิตฺติปาโล ทำมา

๐๑/๑๒/๒๕๑๕ ๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โนนสวรรค์เนรมิต  

อด ๖๒๕๙/๐๐๑๐
พระคำแปลง ฉนฺทโก วงสีแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๑๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๓
ปาเจริญศรีรัตนมงคล

 

อด ๖๒๕๙/๐๐๑๑
พระธานินธ์ ิตาโณ พินิจมนตรี

๒๑/๐๑/๒๕๑๘ ๑๖/๑๐/๒๕๓๘

ปาดำรงธรรม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๑๒
พระจักรกฤษณ์ คุเณสโน ยอดอาชา

๐๙/๐๔/๒๕๐๙ ๒๕/๑๑/๒๕๓๙

ปานาแอง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๑๓
พระสามล อมโร เหง้าพิลา

๐๖/๐๙/๒๕๐๒ ๒๑/๐๔/๒๕๓๐

ปาบ้านขาว  

อด ๖๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรตะวัน  กลางโยธี

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

 
ปาบ้านดานธรรมเจดีย์

 

อด ๖๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรปรภัทร  นนทิบุตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

 
ปาบ้านดานธรรมเจดีย์

 

อด ๖๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรสหรัฐ  สมใจ

๐๒/๑๑/๒๕๓๙

 ปาเวฬุวนาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๑๗
พระไชยยา สุวโจ เสนาสังข์

๒๔/๑๑/๒๕๑๐ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

ปาสามัคคีธรรม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๑๘
พระมนตรี านรโต เนียมจันทร์

๐๗/๑๑/๒๔๙๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑

ปาหลวง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๑๙
พระชัยวัฒน์ ถิรธมฺโม ปะวะโค

๐๙/๐๖/๒๕๓๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

ปาหลวง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๒๐
พระบุญนาท เขมปฺโ สุมาลี

๐๗/๐๒/๒๕๒๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ศรีเมืองทอง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๒๑
พระพิชัยยุทธ พุทฺธสโร นูชิต

๐๕/๑๐/๒๕๑๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

สีตะวนาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๒๒
พระบัวไล มหาปฺโ บัวมี

๒๐/๐๔/๒๕๑๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

สีตะวนาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๒๓
พระสุระไกร ธมฺมวโร วงษ์แก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๒๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๔

สูงแคน  

อด ๖๒๕๙/๐๐๒๔
พระบัณดิษฐ์ ปณฺฑิโต โพธิศรี

์

๐๒/๐๘/๒๕๒๑ ๑๔/๑๑/๒๕๕๔

สูงแคน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๒๕๙/๐๐๒๕
พระสุรกานต์ อุชุจาโร บางสำรวจ

๑๐/๐๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๔

อาจสุรวิหาร  

อด ๖๒๕๙/๐๐๒๖
พระบรรหาร รกฺขิตธมฺโม เครือคำ

๑๐/๑๒/๒๕๑๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

ปาโคกเกษตร  

อด ๖๒๕๙/๐๐๒๗
พระสมพร านวุฑฺโฒ เงินขาว

๒๐/๐๘/๒๕๐๘ ๒๓/๐๔/๒๕๔๐

ปาทรงธรรม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๒๘
พระวิรัตน์ กิตฺติาโณ มะธิปไข

๐๖/๐๘/๒๕๒๐ ๐๘/๑๑/๒๕๕๕

ปาทรงธรรม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๒๙
พระสกล พทฺธาโณ พันธ์สมบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาทรงธรรม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๓๐
พระคำภา ปฺาธโร นาหัวนิล

๐๗/๐๓/๒๔๗๗ ๐๙/๐๑/๒๕๓๒

ปาเทพปญญาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรอัมรินทร์  สันติธรรมวารี

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

 พุทธนิมิต  

อด ๖๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรสงกรานต์  สายแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 พุทธนิมิต  

อด ๖๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรวนา  นาวาสมบูรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 พุทธนิมิต  

อด ๖๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรอรรถพล  จารุวีรวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 พุทธนิมิต  

อด ๖๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรศักดินรินทร์

์

 มาตราช

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 พุทธนิมิต  

อด ๖๒๕๙/๐๐๓๖
พระวีรพล สุรปฺโ วระโอฐ

๐๕/๐๔/๒๕๒๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๒๕๙/๐๐๓๗
พระทวนชัย ชินวโร กาละศรี

๐๑/๑๐/๒๕๒๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๒๕๙/๐๐๓๘
พระวัชระพล ขนฺติวโร ชะชิกุล

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรจักรพันธ์  สุขวาป

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรภัทรภณ  พลไธสง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๒๕๙/๐๐๔๑
พระสมร สุขปฺุโ หอมดวง

๒๐/๐๕/๒๕๐๙ ๒๙/๐๗/๒๕๓๘

มหาธาตุเจติยาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๔๒
พระภัทรชาติ ิตคุโณ ลัดเหลา

๑๕/๐๕/๒๕๓๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

ศรีคุณาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๔๓
พระศักดิชัย

์

ธมฺมวิจโย เหมาะราศรี

๑๑/๔/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๘

สันติกาวาส  

อด ๖๒๕๙/๐๐๔๔
พระณัฐพล วรปฺโ ปองสุวรรณ

๕/๑/๒๕๓๗ ๒๒/๗/๒๕๕๘

สันติกาวาส  

อด ๖๒๕๙/๐๐๔๕
พระรุ่งเรือง ปุณฺณาโภ สายศรี

๐๗/๐๖/๒๕๑๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดปาโนนทอง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๔๖
พระคำไพร อมโร ไชยเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๒๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดปาโนนสว่าง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๔๗
พระสุพรรณ วิชิโต กอบกิจ

๐๑/๐๕/๒๕๑๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๕

วัดท่าโสม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๔๘
พระชนินทร์ อปฺปฏิภโย ตะวงษา

๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดท่าโสม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๔๙
พระสมนึก โชติปฺโ อิมแมน

่

๐๒/๑๐/๒๕๑๙ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดท่าโสม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๕๐
พระปรีชา ชินวโร มังมูล

่

๒๑/๐๖/๒๕๓๑ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๕๑
พระอนันท์ นนฺทโก นิตุทร

๒๐/๐๒/๒๕๓๑ ๒๐/๐๘/๒๕๕๘

ถำอินทร์แปลง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๕๒
พระพงษ์สิทธิ

์

โชติปฺโ ชัยจอหอ

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ปาศรีอุดมรัตนาราม
 

อด ๖๒๕๙/๐๐๕๓
พระไกรสรณ์ จารุวํโส สุขประมา

๓๑/๐๕/๒๕๒๖ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

ปอพาน  

อด ๖๒๕๙/๐๐๕๔
พระชูชาติ อุชุจาโร ธงศรี

๒๘/๐๓/๒๕๑๙ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

ปอพาน  

อด ๖๒๕๙/๐๐๕๕
พระพรเทพ พฺรหมฺโชโต เอกภักดีโพธา

๐๗/๑๑/๒๕๑๗ ๒๒/๐๔/๒๕๕๘

ปาโนนผักหวาน  

อด ๖๒๕๙/๐๐๕๖
พระสำเภา นราสโภ แสงเดือน

๒๕/๐๘/๒๕๐๘ ๑๕/๐๖/๒๕๔๔

เหล่าหลวง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๕๗
พระอินท์ชินทอง สุจิตฺโต เบญจวะนิจ

๒๐/๑๐/๒๕๑๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๕๘
พระวีระพล ธมฺมกาโม พรมโสภา

๐๑/๐๖/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๓

เหล่าหลวง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๕๙
พระธีระศักดิ

์

ติกฺขปฺโ จำนงเพียร

๑๔/๑/๒๕๓๒ ๒๑/๗/๒๕๕๘

เหล่าหลวง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๒๕๙/๐๐๖๐
พระสมร สาทโร บุญพงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๐๑ ๑๕/๐๘/๒๕๕๗

เขมวนาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๖๑
พระปยะพัทธ์ คมฺภีรธมฺโม เคนงาม

๑๐/๑๑/๒๕๐๕ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

เขมวนาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๖๒
พระชัยยา โอภาโส ถาตรง

๐๓/๐๓/๒๕๐๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๓

ถำพระนาหลวง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๖๓
พระพจน์ วรกิจฺโจ สมสีมี

๒๐/๐๘/๒๕๑๐ ๐๘/๐๕/๒๕๔๖

เทพนิมิตร  

อด ๖๒๕๙/๐๐๖๔
พระบัณฑิต สุเมธิโก จินอยู่ยงค์

๒๙/๐๗/๒๕๑๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านค้อ  

อด ๖๒๕๙/๐๐๖๕
พระธนิก ธมฺมเตโช สุนทรากร

๒๔/๑๐/๒๕๒๕ ๑๗/๐๒/๒๕๕๓

ปานาสีดา  

อด ๖๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรนันทวุฒิ  ศรีโสดา

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

 ปานาสีดา  

อด ๖๒๕๙/๐๐๖๗
พระคงฤทธิ

์

สนฺตจิตฺโต ทุมพลแก

๐๘/๑๐/๒๕๒๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๔

ภูหินดัง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๖๘
พระเด่น เตชปฺุโ เกิดสวัสด์

๒๖/๑๐/๒๕๒๓ ๑๗/๐๘/๒๕๕๕

ธาตุอุโมง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๖๙
พระลัดดา าณธมฺโม หนูทองอินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๐๖ ๑๖/๐๓/๒๕๔๓

ปาดงใหญ่  

อด ๖๒๕๙/๐๐๗๐
พระคธา กนฺตวีโร สีดาบุตร

๑๕/๐๓/๒๕๐๗ ๒๖/๑๒/๒๕๕๑

ปาดงใหญ่  

อด ๖๒๕๙/๐๐๗๑
พระวีระพันธ์ ิตปฺโ โพธิสิงห์

์

๒๐/๐๒/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

ปาดงใหญ่  

อด ๖๒๕๙/๐๐๗๒
พระเจริญ อภิวฑฺฒโน อะยังกุล

๐๖/๐๒/๒๕๒๐ ๒๘/๐๔/๒๕๕๗

ปาดงใหญ่  

อด ๖๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรต้นตระกานตร์  ศรีประชัย ๓//๒๕๔๒  ปาดงใหญ่  

อด ๖๒๕๙/๐๐๗๔
พระเรวัต ณฏิโก โคตรทะจักร

๒๘/๐๔/๒๕๑๙ ๒๑/๑๐/๒๕๕๔

ปาภูนิมิตร  

อด ๖๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรโชคทวี  เบิกบานดี

๓๑/๓/๒๕๔๒

 อนาลโยภูค้อ  

อด ๖๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรหนึงเดียว

่

 เทียกสีบุญ

๒๘/๕/๒๕๔๔

 อนาลโยภูค้อ  

อด ๖๒๕๙/๐๐๗๗
พระบุญเลียน

่

สิริธมฺโม ต้องสู้

๑๐/๘/๒๕๑๘
๓/๓/๒๕๕๓

ปาเหวไฮ  

อด ๖๒๕๙/๐๐๗๘
พระมังกร ขนฺติมโน วิเศษแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๑๙

๐/๕/๒๕๕๖
ทุ่งโพธาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๗๙
พระสมคิด ิตวโร บาลีสี

๐๘/๐๒/๒๕๐๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

ทุ่งโพธาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๘๐
พระพิเชษฐ์ เมธิโก ทองดี

๐๖/๐๖/๒๕๑๔ ๑๐/๑๐/๒๕๔๑

ขันธเสมาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๘๑
พระบัวลา จกฺกวโร หลักทอง

๑๓/๐๗/๒๕๑๕ ๑๖/๐๕/๒๕๔๗

ขันธเสมาราม  

อด ๖๒๕๙/๐๐๘๒
พระศรีทา ิติาโณ แสนอุบล

๐๕/๐๘/๒๔๗๓ ๐๗/๐๗/๒๕๒๖

โนนสว่าง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๘๓
พระวัชระ วิสารโท ทองบุตรดี

๐๖/๐๖/๒๕๒๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๗

โนนสว่าง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๘๔
พระฉิม ยตินฺธโร ดีหงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๒๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

โนนสว่าง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๘๕
พระสุรชัย สุภกิจฺโจ โพธิยา

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๘๖
พระกันหา จนฺทวํโส ราปะ

๐๘/๐๘/๒๕๒๗ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๘๗
พระคมคาย ิตธมฺโม หาญคำแพง

๑๖/๐๕/๒๕๒๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๒๕๙/๐๐๘๘
พระตะวัน ชาตวณฺณโพธิ เจริญพร

๑๕/๐๖/๒๕๒๙ ๒๕/๑๒/๒๕๔๘

ปาศรัทธาถวาย  

อด ๖๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรโชคอนันต์  จันทร์เกตุ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

 ปาศรัทธาถวาย  

อด ๖๒๕๙/๐๐๙๐
พระรชต ตปคุโณ สุขวัฑฒโก

๐๓/๐๒/๒๕๑๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๓

เมตตากิตติคุณ  

อด ๖๒๕๙/๐๐๙๑
พระพรสวรรค์ คุณสมฺปนฺโน โครตพรหม

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

เมตตากิตติคุณ  

อด ๖๒๕๙/๐๐๙๒
พระบัวลัย กนฺตธมฺโม โพธิสุวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๐๗ ๑๐/๐๕/๒๕๓๒

ศรีสว่างมงคล  

อด ๖๒๕๙/๐๐๙๓
พระบุญฤทธิ

์

จิตฺตมโม นิมาลา

๐๔/๐๘/๒๕๐๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

ปากัลยาณมิตร  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๒๕๙/๐๐๙๔ พระยอด ิตเมโธ บุญทศ
๓๐/๐๘/๒๕๑๕ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๒๕๙/๐๐๙๕ สามเณรอัครพล  อินทพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 ปากัลยาณมิตร  

อด ๖๒๕๙/๐๐๙๖ พระสมเกียรติ อนีโฆ คงสุข
๐๓/๐๔/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ปาดอนหายโศก  

อด ๖๒๕๙/๐๐๙๗ พระมเหศักดิ

์

พุทฺธรกฺขิโต วิเศษดอนหวาย

๒๓/๐๖/๒๕๑๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗
ปาเรืองชัย  

อด ๖๒๕๙/๐๐๙๘ พระรัตนศักดิ

์

ขนฺติวโร ตู้คำ

๑๐/๑๑/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
ปาเรืองชัย  

อด ๖๒๕๙/๐๐๙๙ พระยุทธศักดิ

์

าณวีโร โพธิทรัพย์

์

๒๓/๐๒/๒๕๐๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗
สร้างแข้  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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