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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๑๕๘ รูป ขาดสอบ ๕๙ รูป คงสอบ ๙๙ รูป สอบได้ ๔๙ รูป สอบตก ๕๐ รูป (๔๙.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๒๕๙/๐๐๐๑
พระชัชวาล นิปฺปโก สุทธิประภา

๑๑/๑๑/๒๕๑๔
๐๑/๑๐/๒๕๕๒

ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรภูธเนศ  วงศ์เตชะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

 ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๒๕๙/๐๐๐๓
พระวันชัย ปฺาวุโธ ทองสูงเนิน

๒๙/๐๕/๒๕๑๗ ๑๖/๐๑/๒๕๔๘

ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๐๔
พระวิเศษ สุเสฎฺโ แสนคำ

๑๖/๐๓/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๕

ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๐๕
พระสมภาน ธมฺมรโต เกษเพ็ชร

๐๑/๐๖/๒๕๑๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๐๖
พระวันชัย ชุตินฺธโร พลทองเติม

๑๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๐๗
พระอาทร ิตธมฺโม จุลฤทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๐๘
พระวรพล วรพโล อุคำ

๒๗/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรวีระศักดิ

์

 แพงโสภา

๑๒/๐๑/๒๕๔๐

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรประเสริฐ  อินหล้า

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรวิชิต  มูลราช

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรภัทรพล  แก้วมณีชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรภากร  สาระบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรชัยอนันต์  แสนบุญรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรภาณุวัฒน์  ภูมีเมฆ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรกฤษติณ  อิมขำ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรฐิตินันท์  หมอยา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรบุรัสกร  กำจรเมนุกูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสนธยา  แจ่มเสียง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๒๐
พระอาวร จกฺกวโร พรมทองมี

๐๓/๐๙/๒๕๑๘ ๐๕/๐๒/๒๕๕๔

อัมพวันม่วงน้อย  

กส ๖๒๕๙/๐๐๒๑
พระณัฐวัฒน์ าณวฑฺฒโณ รุ่งนิเวศน์

๐๑/๐๙/๒๕๒๔ ๑๗/๐๙/๒๕๕๕

ปาดอนยาง  

กส ๖๒๕๙/๐๐๒๒
พระอวยพร กิตฺติโก ขจรจิตร

๒๙/๐๑/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

โนนฟองแก้ว  

กส ๖๒๕๙/๐๐๒๓
พระณัฐวุฒิ ชยธมฺโม กิมภา

๑๕/๑๐/๒๕๐๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๒๕๙/๐๐๒๔
พระเรืองยศ อภิพโล ศรีพลมาตร

๑๘/๒/๒๕๑๑ ๒๘/๖/๒๕๔๐

คูหาผานิพพาน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๒๕๙/๐๐๒๕
พระอำนาจ ปยวณฺโณ สมพร

๑๖/๐๗/๒๕๐๗ ๐๓/๐๔/๒๕๔๘

ปาพัฒนาราม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๒๖
พระณรงค์ชัย ิตธมฺโม ภูหลักด่าน

๒๓/๖/๒๕๒๗
๕/๑/๒๕๕๕

ปาพัฒนาราม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๒๗
พระเชษฐา ปภสฺสโร กมลเรือง

๐๙/๑๐/๒๕๒๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

ปาพัฒนาราม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๒๘
พระธนวันต์ ถามวโร พลบุตร

๐๖/๐๖/๒๕๐๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

กลางสีมาราม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๒๙
พระเชาวลิต รกฺขิตจิตฺโต ภูกฐิน

๐๗/๑๑/๒๕๑๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๒๕๙/๐๐๓๐
พระสุวิทย์ ปภสฺสโร ภูจงกุล

๐๗/๐๙/๒๕๒๑ ๒๘/๑๐/๒๕๕๖
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๒๕๙/๐๐๓๑
พระเคน ชิตมาโร ผาลา

๐๖/๐๖/๒๕๐๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ปาอัมพวัน  

กส ๖๒๕๙/๐๐๓๒
พระบุญเลิศ เตชปฺโ ดวงดี

๒๗/๐๖/๒๕๐๒ ๐๗/๑๒/๒๕๓๖

วารีวัน  

กส ๖๒๕๙/๐๐๓๓
พระเดชณรงค์ ปสุโต พิมพิลา

๒๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๔/๐๑/๒๕๕๘

วารีวัน  

กส ๖๒๕๙/๐๐๓๔
พระสันติสุข สุทธจิตฺโต คำพร

๒๗/๑๑/๒๕๓๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วารีวัน  

กส ๖๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรวิริยัง  นิรภาพ

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 วารีวัน  

กส ๖๒๕๙/๐๐๓๖
พระทวี สุภาโร มุ่งสูงเนิน

๐๔/๐๘/๒๕๑๓ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗

วีระวงศาวาส  

กส ๖๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรชิตติกร  สะภา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรปรเมษฐ์  อินชมชืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรณัฐดนัย  วิริชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรพิชิตพล  สำราญบุญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรชีวสิทธิ

์

 ลาสีทัศน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรทัศนัย  แท่นเล็ก

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรวัชรพล  ชุ่มอ่วม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๒๕๙/๐๐๔๔
พระธีระวุฒิ ทนฺตจิตฺโต จันทร์ที

๑๐/๐๓/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ปากล้วยสุทธาราม  

กส ๖๒๕๙/๐๐๔๕
พระสนัน

่

สุจิตฺโต เขจรแข

๐๗/๐๘/๒๔๙๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

โปงเชือกชัยมงคล  

กส ๖๒๕๙/๐๐๔๖
พระมา ภทฺทโก ภูตะวัน

๐๔/๑๐/๒๔๙๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

สักกวัน  

กส ๖๒๕๙/๐๐๔๗
พระอดุลย์ อภินนฺโท เขจรเกิด

๑๙/๑๑/๒๕๑๖ ๒๗/๐๒/๒๕๔๓

ปามุจลินท์  

กส ๖๒๕๙/๐๐๔๘
พระประมัย เตชธมฺโม ปสสาวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๐๘

๓๐/๕/๒๕๓๐

ปาหนองรัง  

กส ๖๒๕๙/๐๐๔๙
พระสหรัตน์ มหาปฺโ ชัยประวัติ

๑๗/๐๖/๒๕๑๔
๓๑/๕/๒๕๕๘

ปาหนองรัง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)  ๒ / ๒

้

http://www.tcpdf.org

