
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๓๓๒ รูป ขาดสอบ ๑๔๑ รูป คงสอบ ๑๙๑ รูป สอบได้ ๙๙ รูป สอบตก ๙๒ รูป (๕๑.๘๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๒๖๐/๐๐๐๑
พระศุภชัย สีลเตโช อุตมา

๐๕/๑๒/๒๕๑๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

ไชยาราม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรดำรงค์  ทวีงาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

 ไชยาราม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๐๓
พระส่วน ถาวรธมฺโม จอมศักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๔๙๔ ๐๑/๐๑/๒๕๓๑

ดอนอีไข  

อด ๖๒๖๐/๐๐๐๔
พระอรรถ ิตวํโส มงคลฤกษ์รักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๐๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมโยธินนิวาส  

อด ๖๒๖๐/๐๐๐๕
พระยงค์วัฒน์ อคฺคปฺโ ศรีสังวรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

โนนนิเวศน์  

อด ๖๒๖๐/๐๐๐๖
พระบดินทร์ สุจิตฺโต โพธิเจริญ

์

๒๐/๐๑/๒๕๒๑ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

โนนสวรรค์เนรมิต  

อด ๖๒๖๐/๐๐๐๗
พระสุขสัน ทสฺสนธมฺโม จันทะลุน

๐๑/๐๔/๒๕๑๐ ๓๐/๐๖/๒๕๓๒

บุญศรีสว่าง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๐๘
พระสายฝน กิตฺติโก วงค์ประทุม

๐๖/๐๙/๒๕๒๐ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙
ปาเจริญศรีรัตนมงคล

 

อด ๖๒๖๐/๐๐๐๙
พระวสันตสิทธิ

์

คุณสมฺปนฺโน โภคาพานิชย์

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙
ปาเจริญศรีรัตนมงคล

 

อด ๖๒๖๐/๐๐๑๐
พระวัชริน ปฺาวุฑฺโฒ กวยทอง

๒๑/๐๔/๒๕๒๐ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙
ปาเจริญศรีรัตนมงคล

 

อด ๖๒๖๐/๐๐๑๑
พระสุขสันต์ จิตฺตสนฺโต ระหา

๐๓/๑๑/๒๕๑๓ ๒๖/๐๕/๒๕๓๔

ปาทรงธรรม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๑๒
พระบุญทิน ธมฺมโชโต เสนาคำ

๒๕/๐๗/๒๕๓๕ ๐๘/๑๐/๒๕๕๗

ปาทรงธรรม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๑๓
พระสุรพล มนฺูโ ถามูลแสน

๐๘/๐๙/๒๕๐๙ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ปาทรงธรรม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๑๔
พระปราบดา อคฺคเตโช แก้วมีสี

๑๙/๐๒/๒๕๒๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๑
ปาบ้านดานธรรมเจดีย์

 

อด ๖๒๖๐/๐๐๑๕
พระศรายุทธ กิตฺติกลฺยาโณ พรมกุล

๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ปาหลวง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๑๖
พระสมาน ปสนฺโน อีสาบุตร

๑๘/๐๒/๒๕๑๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาหลวง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๑๗
พระเกชา ิติาโณ สิมมาหลวง

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาหลวง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๑๘
พระวรินทร านุตฺตโม ศรีภิรมย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาหลวง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรนิรุธ  ปานสว่าง

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรชัยยุทธ  จันทเวช

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรปรัญชัย  แสนชาย

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรปภาวินท์  ศรีบุญมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรเขตตะวัน  ปานด้วง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 โพธิสมภรณ์  

อด ๖๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรธนวัฒน์  ณรงค์โคราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

 โพธิสมภรณ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๒๖๐/๐๐๒๕
พระทองมี มุทุจิตฺโต อุนุโล

๐๗/๐๗/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิตร  

อด ๖๒๖๐/๐๐๒๖
พระรังสรรค์ ปสุโต พลนิกรกิจ

๒๗/๐๗/๒๕๐๔ ๑๖/๐๑/๒๕๕๗

สามัคคีวนาราม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๒๗
พระสุรเดช สุภจิตฺโต เปลียมสัจจา

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๒๘/๐๗/๒๕๖๐

สีตะวนาราม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๒๘
พระสุริยา ธมฺมโรจโน จุ้ยจร

๑๖/๐๘/๒๕๑๒ ๐๘/๐๖/๒๕๓๖

หัวคู  

อด ๖๒๖๐/๐๐๒๙
พระคำพันธ์ กตปฺุโ บุญหลักคำ

๑๑/๐๙/๒๕๐๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๐

หัวคู  

อด ๖๒๖๐/๐๐๓๐
พระสมัย กนฺตวีโร สียางนอก

๐๒/๐๕/๒๕๐๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๒

หัวคู  

อด ๖๒๖๐/๐๐๓๑
พระศุภวุฒิ ปุณฺณวฑฺโฒ มิงขวัญทิชา

่

๒๙/๐๖/๒๕๑๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

หัวคู  

อด ๖๒๖๐/๐๐๓๒
พระทวีศักดิ

์

ชุติปฺโ ยอดไทยสงค์

๒๓/๑๒/๒๕๑๘
๒๐/๐๗/๒๕๕๘

หัวคู  

อด ๖๒๖๐/๐๐๓๓
พระธีรวัฒน์ วรมงฺคโล สิงสกุล

๑๘/๐๘/๒๕๑๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

หัวคู  

อด ๖๒๖๐/๐๐๓๔
พระสำเนา กนฺตธมฺโม ประนิสอน

๐๒/๐๕/๒๕๑๖ ๒๖/๑๐/๒๕๔๘

อาจสุรวิหาร  

อด ๖๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรลิขิต  ศรีกฤตยา

๑๒/๐๗/๒๕๔๐

 ปาโคกขาน  

อด ๖๒๖๐/๐๐๓๖
พระสุบิล ิตธมฺโม ไชยยัง

๑๙/๑๑/๒๕๒๓ ๑๑/๐๕/๒๕๔๗

ปาชัยคำเจริญ  

อด ๖๒๖๐/๐๐๓๗
พระวีระยุธ อาจาโร สุวรรณเรือง

๕/๐๒/๒๕๓๕ ๒๘/๐๒/๒๕๕๖

พุทธนิมิต  

อด ๖๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรสุขสันต์  ลิดภู

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

 พุทธนิมิต  

อด ๖๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธีรพัฒน์  ประหยัดทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

 พุทธนิมิต  

อด ๖๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรคุณากร  แสนณรงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรศาสดา  เดชฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรศุภกฤต  โพธิสาวัง

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 พุทธนิมิต  

อด ๖๒๖๐/๐๐๔๓
พระชนาธิป โชติวํโส บุญอุไร

๐๓/๐๕/๒๕๑๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

ภูแสงธรรมาราม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๔๔
พระโพธิศรี

์

ิตาโภ อนงค์ถวิล

๑๑/๐๕/๒๔๙๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๔

ปาเทพโพธิทอง

์

 

อด ๖๒๖๐/๐๐๔๕
พระศาสนกฤษฏ์ อชิโต พงศ์ไกรรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาปยธรรม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๔๖
พระสากล อภิธมฺโม โสภากุล

๐๙/๐๕/๒๕๐๒ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๒๖๐/๐๐๔๗
พระปฐมวิทย์ อภิวฑฺฒโน แซกรัมย์

๑๙/๐๓/๒๕๑๕ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

มหาธาตุเจดีย์  

อด ๖๒๖๐/๐๐๔๘
พระกันตภณ สุเมธโส อิมทสาร

่

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุรพิมพาราม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๔๙
พระขวัญชัย ธมฺมทีโป ลาพิมพ์

๑๓/๐๘/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๕๘
ปาไชยวาน  

อด ๖๒๖๐/๐๐๕๐
พระโอราฬ อุฬาโร บุตรพรหม

๑๖/๐๑/๒๔๙๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๓

ทุ่งพัฒนา  

อด ๖๒๖๐/๐๐๕๑
พระเชิงชัย าณวโร พรมขาว

๓๐/๑๑/๒๕๑๕ ๑๒/๐๗/๒๕๔๖

บ้านเพิม

่

 

อด ๖๒๖๐/๐๐๕๒
พระรังสิทธิ ิตวิริโย พิมเสน

๒๕/๐๑/๒๕๒๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๑

ปาโนนทอง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๕๓
พระมนตรี ิตธมฺโม ศรีสร้างคอม

๐๙/๐๑/๒๔๙๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๔

ปาโนนทอง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๕๔
พระบุญสูง ขนฺติโก ตะวงษา

๐๗/๐๖/๒๕๑๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

ปาผานำจัน

้

 

อด ๖๒๖๐/๐๐๕๕
พระสวัสดิพัทธ์ พุทฺธธมโม ณ พัทลุง

๑๐/๑๐/๒๕๒๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาภูก้อน  

อด ๖๒๖๐/๐๐๕๖
พระบุญกอง อมโร อดทน

๑๘/๘/๒๕๑๖ ๒๐/๗/๒๕๕๖

ขันติยานุสรณ์  

อด ๖๒๖๐/๐๐๕๗
พระศิริวัฒน์ าณสาโร นามเพชร

๕/๔/๒๕๑๕ ๖/๖/๒๕๕๘ โชคชัยสามัคคีธรรม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๕๘
พระภวินทร์ ิตสุโข วนาสุขสมบูรณ์

๓/๒/๒๕๓๗ ๙/๔/๒๕๕๙ โชคชัยสามัคคีธรรม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๕๙
พระรัฐภัทร์ มหาวีโร สุขราช

๘/๘/๒๕๐๖ ๑/๒/๒๕๕๗
ท่าโสม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๒๖๐/๐๐๖๐
พระประวิทย์ จิณฺณธมฺโม สุวารี

๓/๗/๒๕๑๓ ๑๐/๖/๒๕๕๗

ท่าโสม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๖๑
พระสุริยัน าณทีโป สุวรรณเพชร

๘/๘/๒๕๒๑ ๑๐/๖/๒๕๕๗

ท่าโสม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๖๒
พระอรุณ คุตฺตธมฺโม พิมพาแสง

๑๑/๑/๒๕๒๔
๘/๒/๒๕๕๙

ปาหัวช้าง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๖๓
พระนที ธมฺมิโก ศรีทับลอด

๑๖/๐๔/๒๕๓๑ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ถำอินทร์แปลง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรศักดา  พลอินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๓๗

 ถำอินทร์แปลง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๖๕
พระปยะ สุเมโธ ชูชาติ

๒๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนสะอาด  

อด ๖๒๖๐/๐๐๖๖
พระนิกร ยติโก วงพิลา

๑๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ปาหนองหิน  

อด ๖๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรณัฐปคัลภ์  ไชยวงศ์

๓/๐๔/๒๕๔๕

 ปาหนองหิน  

อด ๖๒๖๐/๐๐๖๘
พระสะไกร อินฺทสโร บัวใหญ่รักษา

๑๐/๐๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหัวฝาย  

อด ๖๒๖๐/๐๐๖๙
พระนิตินัย อภโย โสภา

๑๓/๐๓/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เหล่าหลวง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๗๐
พระวันชัย วรปฺโ กระอาจ

๐๕/๑๐/๒๕๒๐ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรบุรินทร์  สีสอน

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

 เหล่าหลวง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๗๒
พระอัศวิน สุจิตฺโต จันทะพงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

โคกสีแก้ว  

อด ๖๒๖๐/๐๐๗๓
พระวันตุลย์ เตชปฺุโ มณีเฉลิมวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๒๒ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

ตาดนำพุ  

อด ๖๒๖๐/๐๐๗๔
พระอนุสรณ์ ิตธมฺโม นิวงษา

๑๕/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตาดนำพุ  

อด ๖๒๖๐/๐๐๗๕
พระอภิสิทธิ

์

กิติปฺโ บุตรแสง

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

อด ๖๒๖๐/๐๐๗๖
พระโกวิทย์ กิติโก จันทรวิจิตร

๐๑/๐๖/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

อด ๖๒๖๐/๐๐๗๗
พระทวีสุข กตทีโป สีหาพล

๐๕/๐๓/๒๕๓๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

บ้านค้อ  

อด ๖๒๖๐/๐๐๗๘
พระพิภพ สุภทฺโท แก่นมัน

่

๒๐/๐๑/๒๔๙๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านค้อ  

อด ๖๒๖๐/๐๐๗๙
พระชาตรี ฉนฺทธมฺโม กล้าแข็ง

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ปานาสีดา  

อด ๖๒๖๐/๐๐๘๐
พระอชรายุ อุปสโม ปราบคนชัว

่

๑๑/๐๓/๒๕๒๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๖

ปาผักบุ้ง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๘๑
พระสาคร โชติปฺโ เชิญชม

๑๗/๑๐/๒๕๓๒ ๐๘/๐๔/๒๕๕๖

ปาดงใหญ่  

อด ๖๒๖๐/๐๐๘๒
พระจรวย อนาลโย วัฒนวิกกิจ

๐๗/๐๕/๒๕๐๔ ๑๘/๑๒/๒๕๔๐

ปาไม้งาม  

อด ๖๒๖๐/๐๐๘๓
พระพร้อมพงษ์ ธมฺมปาโล วิบุลกุล

๑๐/๑๐/๒๕๓๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๑

ปาพอก  

อด ๖๒๖๐/๐๐๘๔
พระนิรุต อคฺคปฺโ กาบบัวเหลือง

๐๒/๐๒/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

อด ๖๒๖๐/๐๐๘๕
พระบำรุงสุข าณสโร อร่ามพานิช

๐๕/๐๕/๒๔๙๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

อด ๖๒๖๐/๐๐๘๖
พระสุพจน์ ติสฺสโร โยธามาตร์

๑๗/๐๒/๒๕๓๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

โนนสว่าง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๘๗
พระนิธวัช อาทโร วงศ์ศรียา

๐๖/๐๓/๒๕๒๗ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๘๘
พระอัษฎา อตฺถกาโร พิพัฒน์เรืองไร

๑๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรนนทวัช  วันชูชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

 โนนสว่าง  

อด ๖๒๖๐/๐๐๙๐
พระพิชัย ปณฺฑิโต คงสุข

๑๒/๐๘/๒๕๒๐ ๐๘/๐๕/๒๕๔๓

บุญญานุสรณ์  

อด ๖๒๖๐/๐๐๙๑
พระมงคล อคฺคจิตฺโต ชัยเชียงพิณ

๐๒/๐๔/๒๕๑๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

ศิริมงคล  

อด ๖๒๖๐/๐๐๙๒
พระสืบพงษ์ กตธมฺโม ธรรมสิมมา

๒๕/๐๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

อด ๖๒๖๐/๐๐๙๓
พระเดียว

่

กนฺตวีโร กลินจันทร์

่

๐๙/๐๙/๒๕๑๗ ๑๑/๐๘/๒๕๕๗

อินทราราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๔
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๖๒๖๐/๐๐๙๔ พระธนบดี ชยวุฑฺโฒ บุญจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙
ปาหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์

 

อด ๖๒๖๐/๐๐๙๕ พระธยวัช รตนรํสี วงศ์ดี
๒๓/๒/๒๕๓๗

๓/๘/๒๕๕๙ ปาดอนหายโศก  

อด ๖๒๖๐/๐๐๙๖ สามเณรภวัต  แสงมณี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 ปาดอนหายโศก  

อด ๖๒๖๐/๐๐๙๗ สามเณรจิรพนธ์  ภูมิชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

 ปาเรืองชัย  

อด ๖๒๖๐/๐๐๙๘ พระสุนัน สิริภทฺโท น้อยบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๑๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘
สร้างแข้  

อด ๖๒๖๐/๐๐๙๙ สามเณรเสน่ห์  จิตรจำนงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

 สร้างแข้  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี(ธ)  ๔ / ๔

้

http://www.tcpdf.org

