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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๒๐ รูป ขาดสอบ ๔๓ รูป คงสอบ ๗๗ รูป สอบได้ ๓๐ รูป สอบตก ๔๗ รูป (๓๘.๙๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๒๕๙/๐๐๐๑
พระสรัญ ติสฺสวํโส ตางจงราช

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๕๙
ปาสุทธาวาส  

สน ๖๒๕๙/๐๐๐๒
พระพฤกษ์ ธมฺมาวุโธ ศิริอังคาวุธ

๑๒/๑๐/๒๕๒๓
๑๐/๔/๒๕๕๓

ปาหนองไผ่  

สน ๖๒๕๙/๐๐๐๓
พระปญญา คุณปฺโ สีสัน

๓๐/๑๒/๒๕๒๓
๓/๑๑/๒๕๕๕

คำเจริญ  

สน ๖๒๕๙/๐๐๐๔
พระอิงคศักย์ นรวโร เกตุหอม

๒/๐๕/๒๕๐๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

คำเจริญ  

สน ๖๒๕๙/๐๐๐๕
พระอภิชัย ภทฺทโก ปตพี

๐๑/๐๘/๒๕๑๗ ๒๙/๐๔/๒๕๕๖

เจริญศิลป  

สน ๖๒๕๙/๐๐๐๖
พระสิทธิไกร กนฺตวณฺโณ วจีปะสี

๒๒/๐๓/๒๕๑๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๒

ปากุดนาขาม  

สน ๖๒๕๙/๐๐๐๗
พระสุรนัย คุตฺตวํโส สุวรรณบุตร

๓๑/๐๓/๒๕๑๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๔

ปากุดนาขาม  

สน ๖๒๕๙/๐๐๐๘
พระสิทธิชัย ธมฺมานนฺโท ทิพย์อุทัย

๑๒/๐๙/๒๕๒๔ ๑๐/๐๙/๒๕๕๔

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๒๕๙/๐๐๐๙
พระเฉลิมชัย ฉนฺทธมฺโม สินทาน

๐๖/๐๗/๒๕๐๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๔

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๒๕๙/๐๐๑๐
พระทองปาน ภทฺทจารี สุรศักดิ

์

๑๙/๑/๒๕๑๐ ๑๘/๖/๒๕๓๒

ปาวิริยะพล  

สน ๖๒๕๙/๐๐๑๑
พระทศพล โกวิโท แวงดา

๒๕/๑๒/๒๕๓๒
๒๘/๖/๒๕๕๘

ท่าวังหิน  

สน ๖๒๕๙/๐๐๑๒
พระสุรชาติ ชุติปฺโ พรหมพิมพ์

๒๔/๑๐/๒๕๓๒
๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าวังหิน  

สน ๖๒๕๙/๐๐๑๓
พระธนากร กตธมฺโม เณธิชัย

๑/๑/๒๕๓๔ ๑/๖/๒๕๕๗
ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๒๕๙/๐๐๑๔
พระคมกริช ชาคโร แสนจันทร์

๓/๘/๒๕๑๙ ๑๑/๗/๒๕๕๐

วีระธรรม  

สน ๖๒๕๙/๐๐๑๕
พระทรงวุฒิ านวุฑฺโฒ ศรีสร้อย

๘/๙/๒๕๑๙ ๑๒/๑/๒๕๕๔

วีระธรรม  

สน ๖๒๕๙/๐๐๑๖
พระอนุชาติ านากโร ประยูรทอง

๓๐/๗/๒๔๙๕ ๑๔/๑๒/๒๕๕๗

วีระธรรม  

สน ๖๒๕๙/๐๐๑๗
พระทวีพงษ์ ชิตมาโร พรมอุดม

๖/๑๑/๒๕๒๒ ๑๒/๗/๒๕๕๘

วีระธรรม  

สน ๖๒๕๙/๐๐๑๘
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส ปานเพชร

๑๒/๗/๒๕๓๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วีระธรรม  

สน ๖๒๕๙/๐๐๑๙
พระสุรศักดิ

์

จิรสีโล วิถี

๔/๑๐/๒๕๒๐
๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วีระธรรม  

สน ๖๒๕๙/๐๐๒๐
พระอภิชาต อคฺคธมฺโม ปราโมทยจิตร

๑๘/๙/๒๕๒๐ ๑๑/๗/๒๕๕๘

หนองนกกด  

สน ๖๒๕๙/๐๐๒๑
พระวรธรรม กตธมฺโม คำไหล

๑๖/๔/๒๕๒๒
๔/๖/๒๕๔๙

กุดเรือคำ  

สน ๖๒๕๙/๐๐๒๒
พระพฤตินัย ธุวธมฺโม ยืนนาน

๑๗/๘/๒๕๓๒ ๒๓/๗/๒๕๕๗

คามวาสี  

สน ๖๒๕๙/๐๐๒๓
พระสุพัฒน์ ปยธโร ทดบุญ

๖/๔/๒๔๙๓ ๙/๖/๒๕๕๕
ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๒๕๙/๐๐๒๔
พระประวิทย์ ปฺาธโร มณีกัญญ์

๘/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๔/๒๕๕๗

ปาแก้วชุมพล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๒๕๙/๐๐๒๕
พระสุพัฒน์ ิตสํวโร โยธการี

๘/๗/๒๕๓๐ ๕/๖/๒๕๕๓
ปาโคกสว่าง  

สน ๖๒๕๙/๐๐๒๖
พระนัฐพงษ์ ิตมโน หล้าบา

๗/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๕/๒๕๕๖

ปาโคกสว่าง  

สน ๖๒๕๙/๐๐๒๗
พระปญญา ปฺาวุโท สุวรรณไชยรบ

๑/๑/๒๕๒๙ ๓๐/๓/๒๕๕๓

ปาดอนม่วย  

สน ๖๒๕๙/๐๐๒๘
พระวิทวัส ปฺาธโร ไตรวง

๑๒/๑๒/๒๕๓๔
๑๘/๕/๒๕๕๕

ศรีโพนสูง  

สน ๖๒๕๙/๐๐๒๙
พระสมรถ าณสํวโร บุรีเพีย

๒๘/๖/๒๕๒๐ ๒๐/๕/๒๕๕๗

ศรีโพนสูง  

สน ๖๒๕๙/๐๐๓๐
พระวีรพล ปฺาวชิโร เกตนันท์

๗/๗/๒๕๓๗ ๒๙/๔/๒๕๕๘

หนองหว้า  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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