ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
ส่งสอบ ๑๓๓ รูป ขาดสอบ ๔๗ รูป คงสอบ ๘๖ รูป สอบได้ ๖๗ รูป สอบตก ๑๙ รูป (๗๗.๙๑%)
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

สน ๔๓๖๓/๐๐๐๑ พระมหาอภิสิทธิ์ อภิวณฺโณ
สน ๔๓๖๓/๐๐๐๒ สามเณรศักดิเ์ ดช
สน ๔๓๖๓/๐๐๐๓ สามเณรอภิชัย
สน ๔๓๖๓/๐๐๐๔ สามเณรปญญากร
สน ๔๓๖๓/๐๐๐๕ พระสมปอง
สน ๔๓๖๓/๐๐๐๖
สน ๔๓๖๓/๐๐๐๗
สน ๔๓๖๓/๐๐๐๘
สน ๔๓๖๓/๐๐๐๙
สน ๔๓๖๓/๐๐๑๐
สน ๔๓๖๓/๐๐๑๑
สน ๔๓๖๓/๐๐๑๒
สน ๔๓๖๓/๐๐๑๓
สน ๔๓๖๓/๐๐๑๔
สน ๔๓๖๓/๐๐๑๕
สน ๔๓๖๓/๐๐๑๖
สน ๔๓๖๓/๐๐๑๗
สน ๔๓๖๓/๐๐๑๘
สน ๔๓๖๓/๐๐๑๙

สน ๔๓๖๓/๐๐๒๐
สน ๔๓๖๓/๐๐๒๑

ระงับผลสอบ
สน ๔๓๖๓/๐๐๒๓
สน ๔๓๖๓/๐๐๒๔

ขนฺติธมฺโม
พระพัฒนา
สนฺตจิตฺโต
พระสมร
กิตฺติสาโร
พระสุริยา
สิริจนฺโท
พระวิโรจน์
ปภสฺสโร
พระดาว
วิสุทฺธิจิตฺโต
พระคำหล้า
กตปฺโ
พระอดิสรณ์
อธิจิตฺโต
พระแฉล้ม
วชิโร
พระชาญชัย
จนฺทโสภโณ
พระธีรวัช
ธีรวโร
พระศตวรรษ วิสุทฺโธ
พระสมโภชน์ ปฺาวชิโร
พระสมาน
หาสธมฺโม
พระฐิติวัสส์
าณสุทฺโธ
พระดำรง
สํวโร
พระภิชัย
ธมฺมวโร
พระหฤษ์ฏโชค ปณฺฑิโต
พระบุญทำ
กิตติสทฺโท
พระชาคริต
ชาคโร

นามสกุล

เกิด

๐๒/๐๓/๒๕๓๕
เสมอพิทักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘
ลีทนทา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖
เสนาไชย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖
สีลา
๐๕/๐๘/๒๕๐๐
นานาวัน
๑๑/๐๖/๒๕๐๘
วงศ์วัฒนชัย
๑๙/๐๗/๒๕๑๔
อินทร์นำชัย
๓๑/๐๑/๒๕๓๕
นาพงษ์
กวานเจ้าจันทร์ ๒๒/๑๐/๒๕๒๕
๑๙/๐๗/๒๕๑๗
วัดแผ่นลำ
๑๐/๐๔/๒๕๑๐
ใยปางแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๒๓
สาลี
๒๐/๐๙/๒๕๑๕
อุ่มภูธร
๑๐/๐๙/๒๕๑๗
ศรีสาวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๒๙
อุทาหงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๒๐
ไพเรืองโสม
๒๓/๐๔/๒๕๓๐
โคตรบุรมณ์
๒๐/๐๒/๒๕๑๘
คำมุงคุณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๒
ข่วงทิพย์
๑๕/๐๘/๒๕๑๘
สมฟอง
๐๑/๐๒/๒๕๑๔
ไมอักรี
๐๑/๐๓/๒๕๓๘
สำกำปง
๐๑/๐๗/๒๔๙๖
กิตติชัยวัชร
๐๑/๑๒/๒๕๒๓
พานิช

อุปสมบท

สังกัดวัด

๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดสะพานคำ
วัดสะพานคำ
วัดสุวรรณสามัคคี
วัดพระธาตุเชิงชุม
วัดราษฎร์บำรุง
วัดโพนธาราม
วัดปาเทพาราม
วัดสามัคคีศรีดาราม
วัดสามัคคีศรีดาราม
วัดสามัคคีศรีดาราม
วัดกุงศรี
วัดกุงศรี
วัดปาคูณคำวิปสสนา
วัดปาคูณคำวิปสสนา
วัดโพนงาม
วัดหนองค้า
วัดเทพวิสุทธาราม
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ

๒๘/๑๐/๒๕๕๘
๑๑/๐๖/๒๕๖๒

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
๒๘/๑๒/๒๕๖๐
๐๕/๑๒/๒๕๕๕

๐๗/๐๗/๒๕๕๔
๑๒/๐๒/๒๕๖๐
๑๖/๑๐/๒๕๖๑
๑๑/๐๙/๒๕๔๖
๓๑/๐๓/๒๕๕๔

๐๗/๐๗/๒๕๕๔
๐๕/๐๔/๒๕๕๕
๒๔/๐๗/๒๕๖๑
๑๙/๐๗/๒๕๕๙
๒๗/๐๓/๒๕๖๒
๒๔/๑๑/๒๕๕๙

๐๑/๐๗/๒๕๖๐
๐๑/๐๗/๒๕๖๐
๐๑/๐๖/๒๕๖๑
๐๑/๐๖/๒๕๖๑

อำเภอ

หมายเหตุ

เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุดบาก
กุดบาก
กุดบาก
กุดบาก
กุดบาก
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม ขอหลักฐาน
พรรณานิคม
พรรณานิคม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๑ / ๓

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

สน ๔๓๖๓/๐๐๒๕ พระอาติยะ

ฉายา
อุตฺตโม

สน ๔๓๖๓/๐๐๒๖ สามเณรพิสิษฐ์
สน ๔๓๖๓/๐๐๒๗ สามเณรธนพล
สน ๔๓๖๓/๐๐๒๘ สามเณรนิรุธ
สน ๔๓๖๓/๐๐๒๙ สามเณรดิศรณ์

สน ๔๓๖๓/๐๐๓๐ พระวิโรจน์

ปยสีโล
สน ๔๓๖๓/๐๐๓๑ พระอัครเดช
ิตสุทฺโธ
สน ๔๓๖๓/๐๐๓๒ พระนาวี
จต.ตมโล
สน ๔๓๖๓/๐๐๓๓ พระแสงโสภณ สนฺตมโน
สน ๔๓๖๓/๐๐๓๔ พระกิตติพิชญ์ สิริวฑฺฒโณ
สน ๔๓๖๓/๐๐๓๕ พระสมผล
จนฺทปโ
สน ๔๓๖๓/๐๐๓๖ พระมนตรี
ิตปุโ
สน ๔๓๖๓/๐๐๓๗ พระสินสนาม อธิปฺโ
สน ๔๓๖๓/๐๐๓๘ พระลันดี
สีลสุทฺโธ
สน ๔๓๖๓/๐๐๓๙ พระณรงค์
จิตฺตกาโร
สน ๔๓๖๓/๐๐๔๐ พระสมชาย
ทสฺสนธมฺโม
สน ๔๓๖๓/๐๐๔๑ สามเณรสิทธิเดช
สน ๔๓๖๓/๐๐๔๒ สามเณรปญญาศักดิ์
สน ๔๓๖๓/๐๐๔๓ สามเณรคณาวุฒิ
สน ๔๓๖๓/๐๐๔๔ สามเณรสาคร
สน ๔๓๖๓/๐๐๔๕ สามเณรวิชัย
สน ๔๓๖๓/๐๐๔๖ พระประชิตชัย กิตฺติธโร
สน ๔๓๖๓/๐๐๔๗ พระสาคร

ยสินฺธโร

สน ๔๓๖๓/๐๐๔๘ สามเณรจิราเมธ
สน ๔๓๖๓/๐๐๔๙ พระวินิต

สน ๔๓๖๓/๐๐๕๐ พระบรรพต
สน ๔๓๖๓/๐๐๕๑ พระจรัส
สน ๔๓๖๓/๐๐๕๒ พระแสงเพรช
สน ๔๓๖๓/๐๐๕๓ พระอนุวัฒน์

อภินนฺโท
ติสฺสโร
ถิรโสภโณ
าณวีโร
วรธมฺโม

สน ๔๓๖๓/๐๐๕๔ สามเณรรพีพัฒน์
สน ๔๓๖๓/๐๐๕๕ พระหนูพล
สน ๔๓๖๓/๐๐๕๖ พระรุ่งโรจน์
สน ๔๓๖๓/๐๐๕๗ พระฉลอง
สน ๔๓๖๓/๐๐๕๘ พระบุญเพ็ง
สน ๔๓๖๓/๐๐๕๙ พระแก้ว

วรปฺโ
ขนฺติจิตฺโต
ธมฺมวโร
ถาวโร
ฉารโย

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

เทียมทอง
ปดกอง
พิมปดชา
คงแก้ว
เมฆสุวรรณ
พลไชย
จรัสฤทธิ์
เชื้อวังคำ
เหมะธุรินทร์
ปญเศษ
นาโศก
หล้าหิบ
ยนต์กิจ
ศรีนวล
คำพร
จันทร์น้อย
สุวรรณจันทร์
เฟองไทย
คำพันธ์
เข็มใคร
มุงธิสาร
พวงใบดี
ฮาบสุวรรณ
พาทำ
เสนารักษ์
สิงสาธร
สีมีพันธ์
หลักคำ
โคตรพงษ์
แสนอุบล
เอกวงษา
ขันตีจิตร
เอกวงศา
ขันศรีโพธิ์

๐๑/๐๘/๒๕๒๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑

บุราณเดช

๐๘/๐๒/๒๔๘๑ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
๐๓/๑๐/๒๕๔๗
๓๐/๐๓/๒๕๔๘
๐๗/๑๑/๒๕๔๘
๒๙/๐๑/๒๕๒๔ ๑๐/๑๑/๒๕๖๐
๑๖/๐๒/๒๕๔๓ ๑๙/๐๓/๒๕๖๓

๐๕/๐๑/๒๕๒๐ ๒๐/๑๑/๒๕๕๕
๒๐/๑๒/๒๕๑๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

๐๖/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

๐๕/๐๓/๒๕๐๙ ๐๘/๐๕/๒๕๔๔
๐๒/๐๗/๒๕๒๙ ๒๕/๐๔/๒๕๕๗
๑๑/๐๙/๒๕๐๙ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐
๑๗/๑๒/๒๕๐๒ ๐๕/๐๔/๒๕๔๐

๐๒/๐๕/๒๕๒๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๖

๐๕/๐๔/๒๕๔๐ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐
๐๖/๑๒/๒๕๔๕
๒๐/๑๑/๒๕๔๖
๒๒/๐๗/๒๕๔๕
๒๕/๐๑/๒๕๔๖
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

๐๖/๐๔/๒๕๒๔ ๑๐/๐๑/๒๕๖๑
๑๕/๐๓/๒๕๑๙ ๐๒/๐๗/๒๕๔๓
๑๒/๐๖/๒๕๔๘
๒๑/๐๔/๒๕๑๘ ๐๘/๐๘/๒๕๔๗
๑๔/๐๗/๒๕๑๖ ๒๗/๐๑/๒๕๔๙

๐๔/๐๓/๒๕๓๒ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐
๒๔/๐๔/๒๕๐๕ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙
๒๙/๐๔/๒๕๔๑ ๑๘/๐๑/๒๕๖๑
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

๐๑/๐๒/๒๔๙๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๕
๓๐/๐๕/๒๔๙๓ ๒๑/๐๑/๒๕๕๘

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐
๐๘/๐๑/๒๕๑๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

สังกัดวัด

วัดโพธิค์ ำ
วัดพระธาตุศรีมงคล
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดศรีบุญเรือง
วัดโนนอุดม
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีดอกแก้ว
วัดศรีดอกแก้ว
วัดชัยมงคล
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีโพนเมือง
วัดศรีโพนเมือง
วัดทุ่ง
วัดทุ่ง
วัดทุ่ง
วัดโนนสวรรค์
วัดหนองชาด
วัดสว่างภูมิดล
วัดในธรรม
วัดศรีบุญเรือง
วัดไทรทอง
วัดยางงาม
วัดธาตุโคกคอน
วัดบูรพา
วัดครสวรรค์
วัดคอนสวรรค์
วัดคอนสวรรค์
วัดศิริวราราม
วัดศิริวราราม

อำเภอ

หมายเหตุ

พรรณานิคม
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วานรนิวาส
วานรนิวาส
คำตากล้า
คำตากล้า
คำตากล้า
คำตากล้า
คำตากล้า
บ้านม่วง
บ้านม่วง
บ้านม่วง
บ้านม่วง
อากาศอำนวย
อากาศอำนวย
อากาศอำนวย
อากาศอำนวย
อากาศอำนวย
อากาศอำนวย
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
ส่องดาว
ส่องดาว
ส่องดาว
เจริญศิลป
เจริญศิลป

สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๒ / ๓

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

สน ๔๓๖๓/๐๐๖๐ พระสีลา

สน ๔๓๖๓/๐๐๖๑ พระศักดิ์ชาย
สน ๔๓๖๓/๐๐๖๒ พระพิษณุ
สน ๔๓๖๓/๐๐๖๓ พระไพบูรณ์
สน ๔๓๖๓/๐๐๖๔ พระอนุชา
สน ๔๓๖๓/๐๐๖๕ พระสุรเชษฐ์
สน ๔๓๖๓/๐๐๖๖ พระวิชัย

สน ๔๓๖๓/๐๐๖๗ พระสมศักดิ์
สน ๔๓๖๓/๐๐๖๘ พระนิสัย

ฉายา
ถิรสทฺโธ
อินฺทปฺโ
ผาสุกาโม
ชินวํโส
วณฺณวฑฺฒโก
วายาโม
อริยวํโส
สีวตโร
จนฺทปฺโ

นามสกุล
พรมลา
พรมประศรี
ปตตพินโน
ดีวันชัย
แสงพรมชารี
ทอนอทอง
แก่นภักดี
โพธิงาม
ชีแพง

เกิด

อุปสมบท

๐๓/๐๓/๒๕๐๐ ๓๐/๐๖/๒๕๕๓
๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙
๒๕/๐๙/๒๕๓๒ ๐๗/๑๐/๒๕๕๒
๒๔/๐๖/๒๕๑๒ ๑๕/๑๐/๒๕๖๐
๒๙/๑๑/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐
๒๖/๑๒/๒๕๒๖ ๐๕/๐๕/๒๕๖๑

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๑๒/๐๖/๒๕๔๖
๐๒/๐๙/๒๕๐๕ ๒๔/๐๙/๒๕๕๗
๑๔/๐๒/๒๕๒๗ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดทุ่งปาผาง
วัดโพธิ์ชัยโพนใหญ่
วัดอรุณแสงทอง
วัดธรรมาบูรพาราม
วัดศรีชมชื่น
วัดใหม่ไชยา
วัดหนองส่าน
วัดหลุบเลา
วัดหลุบเลา

โพนนาแก้ว
โพนนาแก้ว
โพนนาแก้ว
โพนนาแก้ว
โพนนาแก้ว
โพนนาแก้ว
ภูพาน
ภูพาน
ภูพาน

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
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