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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๑๓๓ รูป ขาดสอบ ๒๖ รูป คงสอบ ๑๐๗ รูป สอบได้ ๗๐ รูป สอบตก ๓๗ รูป (๖๕.๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๒๖๐/๐๐๐๑
พระจักรพงษ์ คุณวีโร ภูอุทา

๑๔/๑๐/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๒๖๐/๐๐๐๒
พระพิษณุ กิตฺติาโณ อุ่นมีศรี

๐๔/๐๔/๒๕๒๐ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๒๖๐/๐๐๐๓
พระวาโย อภโย พลประเสริฐ

๑๗/๐๕/๒๕๐๙ ๓๐/๐๖/๒๕๓๙

ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๐๔
พระสุเวชร์ ธมฺมปาโล โสดากุล

๐๑/๐๙/๒๕๐๕ ๒๔/๑๐/๒๕๕๖

ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๐๕
พระกฤษดา ธมฺมสาโร สาระวิต

๑๘/๐๑/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๐๖
พระประพันธ์ วิชโย วัชรคุณากร

๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรชานนท์  คำเรืองศรี

๑/๑๐/๒๕๔๓

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรวิชัยรัตน์  ไชยปญญา

๔/๐๔/๒๕๔๔

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรขวัญชัย  เดชภูแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรชัยนุชิต  พละคำหาร

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรอรรถพล  นาสมบัติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรเติมศักดิ

์

 ภูธรรมะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรวันชนะ  พลางวัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรชินวัตร  กระจินดา

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรอาทิตย์  อำนาจ

๔/๐๘/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรเกษมสันต์  บุตรนัน

๖/๐๙/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ทาเอือ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรนพรัก  ชมภูศรี

๑/๐๓/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรเอกพล  ดอนคง

๑/๐๘/๒๕๔๖

 ประชานิยม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๒๐
พระชยธร วรสทฺโธ ชัยสงคราม

๒๔/๔/๒๕๐๖ ๑๔/๖/๒๕๕๒

มัชฌิมวาส  

กส ๖๒๖๐/๐๐๒๑
พระกรวิก วราโณ พิมเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

มัชฌิมวาส  

กส ๖๒๖๐/๐๐๒๒
พระวิทวัฒน์ วีราโณ เครือบุญ

๑๗/๗/๒๕๓๓ ๑๙/๕/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๒๖๐/๐๐๒๓
พระสุรพงษ์ สุขธมฺโม ปริมา

๑/๘/๒๕๒๙ ๖/๖/๒๕๕๙
มัชฌิมวาส  

กส ๖๒๖๐/๐๐๒๔
พระธวัขชัย กุสลธมฺโม แสนศรี

๒๗/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๒๖๐/๐๐๒๕
พระสุทธิพงษ์ สุทธิปฺโ สุทธิประภา

๓๐/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวาส  

กส ๖๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรศุภกิจ  พรสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

 โนนไผ่ล้อม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๒๗
พระไพทูรย์ สุนฺทโร วิชาชัย

๑๐/๑๐/๒๕๒๙ ๒๕/๐๗/๒๕๔๘

ปารัตนธรรมคุณ  

กส ๖๒๖๐/๐๐๒๘
พระโชคชัย สุธีโร เจริญสุข

๐๒/๑๑/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑

ปารัตนธรรมคุณ  

กส ๖๒๖๐/๐๐๒๙
พระเสียว

้

กิตฺติสาโร คงสิบ

๐๑/๐๘/๒๔๙๖ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

ปารัตนธรรมคุณ  

กส ๖๒๖๐/๐๐๓๐
พระปริญญา สุมโน สุมะโน

๑๒/๐๒/๒๕๑๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

ปารัตนธรรมคุณ  

กส ๖๒๖๐/๐๐๓๑
พระนพพร เขมจาโร วรัญเสน

๐๔/๐๘/๒๕๑๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ปาวิเวกสามัคคีธรรม
 

กส ๖๒๖๐/๐๐๓๒
พระสมบูรณ์ ยสปาโล เคลือแวงมล

๐๔/๐๕/๒๕๑๐ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ศรีสว่างไพบูลย์  

กส ๖๒๖๐/๐๐๓๓
พระโฮม ถาวสีโล แสนอุบล

๒๔/๐๕/๒๔๙๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๒๖๐/๐๐๓๔
พระพนม ธนปฺโ นาเมืองรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๐๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ชัยวงษ์จันทร์  

กส ๖๒๖๐/๐๐๓๕
พระอัฑฒเศรษฐ์ ปยธโร รัตนรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๒๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดคำสร้างไก่  

กส ๖๒๖๐/๐๐๓๖
พระลำพอง เทวธมฺโม แขตสันเทียะ

๐๘/๑๑/๒๕๒๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๐

วัดคูหาผานิพพาน  

กส ๖๒๖๐/๐๐๓๗
พระสมพงษ์ ปฺุมโน ภูหลักด่าน

๑๙/๐๘/๒๕๑๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

ปาพัฒนาราม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๓๘
พระประดิษฐ์ อาริโย ปปะไมย์

๑๗/๗/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๔๗

วัดปาพัฒนาราม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๓๙
พระวีระพงษ์ ปฺุมโน เฉิดสุวรรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๒๖ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดปาพัฒนาราม  

กส ๖๒๖๐/๐๐๔๐
พระเฉลิมเขต อนุตฺตโร บุญเพชร

๑๑/๐๑/๒๕๑๙ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

ขวัญเมือง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๔๑
พระอภิเชษฐ์ อภิปุโ ภูตะกะ

๐๓/๐๔/๒๕๓๑ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

ขวัญเมือง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๔๒
พระกวินฐ์ฌาณฬ รตนาโณ วัยเมธาโชคนุกูล

๑๕/๐๒/๒๕๒๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ขวัญเมือง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๔๓
พระพฤพ ปภสฺสโร ศรีชัย

๒๖/๐๙/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๒๖๐/๐๐๔๔
พระธัญเทพ ธมฺมวโร กรมไธสง

๑๐/๐๔/๒๕๒๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๘

บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๒๖๐/๐๐๔๕
พระวารีย์ กิตฺติสาโร ภูชมชืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๑๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๒๖๐/๐๐๔๖
พระกิติพงษ์ ธมฺมคุตฺโต เอือสัจจะ

้

.๑๒/๐๕/๒๕๒๒ .๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรฐานันดร์  ด้วยบุญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๐

 บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรณัฐพงษ์  หิรัญทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

 บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๒๖๐/๐๐๔๙
พระไชยพร กนฺตวีโร ทอดทอง

๒๐/๐๙/๒๕๑๔ ๐๔/๐๗/๒๕๔๕

ปาอัมพวัน  

กส ๖๒๖๐/๐๐๕๐
พระทองไสย์ ธมฺมวโร อินพล

๐๑/๐๔/๒๔๙๔ ๓๐/๐๘/๒๕๕๕

ปาอัมพวัน  

กส ๖๒๖๐/๐๐๕๑
พระวิทยา สิริคุตฺโต ไชยสุข

๑๖/๐๕/๒๕๒๙
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

กส ๖๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรธนพล  ไชยสมคุณ

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

 ปาอัมพวัน  

กส ๖๒๖๐/๐๐๕๓
พระทศพร อภิาโณ ภูสระไสย์

๑๘/๐๗/๒๕๑๑ ๐๗/๑๑/๒๕๕๔

โพธิชัยคำม่วง

์

 

กส ๖๒๖๐/๐๐๕๔
พระสนิท มหาปฺุโ นระแสน

๐๓/๐๙/๒๔๙๗ ๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๒๖๐/๐๐๕๕
พระสำราญ ชาตปฺโ ภูผาสุข

๑๒/๑๑/๒๔๗๖
๐๓/๐๖/๒๕๕๖

อัมพวันหนองม่วง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๕๖
พระภูวดล จกฺกธมฺโม ภูละมุล

๐๕/๐๑/๒๕๑๗ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

อัมพวันหนองม่วง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรธีรไนย  วงษ์เคียม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

 วีระวงศาวาส  

กส ๖๒๖๐/๐๐๕๘
พระวิชาน เตชวโร ราวิไล

๐๔/๐๕/๒๕๑๙ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

โปงเชือกชัยมงคล  

กส ๖๒๖๐/๐๐๕๙
พระยุทธพงษ์ ยติกโร นนทะพิทา

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๒๖๐/๐๐๖๐
พระดนัย เขมจาโร สารบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๒๔
๓๐/๑๐/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

กส ๖๒๖๐/๐๐๖๑
พระอุทิศ ชุติทฺธโร เรือนฤทธิ

์

๒๑/๗/๒๕๑๓ ๒๑/๗/๒๕๓๔

หนองสวง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๖๒
พระณรงค์ศักดิ

์

สิริคุตฺโต อินทะวัน

๑๑/๒/๒๕๑๙ ๒๕/๕/๒๕๓๙

หนองสวง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๖๓
พระรังษี นาถสีโล คำทองอินทร์

๕/๙/๒๕๐๗
๑๑/๗/๒๕๔๑

หนองสวง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๖๔
พระไพศาล องฺควโร ดับพิศ

๒๑/๑๒/๒๕๒๕

๘/๕/๒๕๔๖
หนองสวง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๖๕
พระวีรพันธ์ อินฺทวีโร สมคำศรี

๑๖/๗/๒๕๓๒ ๑๑/๗/๒๕๕๔

หนองสวง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๖๖
พระประเสริฐ คนฺธวโร ตักสี

๒๕/๖/๒๕๒๒ ๑๙/๗/๒๕๕๖

หนองสวง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๖๗
พระวรายุทธ จกฺกธมฺโม บูรณะ

๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

หนองสวง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๖๘
พระพชร กิตฺติธโร อุ่นวิเศษ

๗/๑๐/๒๕๑๑ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

หนองสวง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๖๙
พระชวลิต จกฺกธมฺโม รินเสนา

๙/๘/๒๕๓๑ ๓๑/๕/๒๕๕๘

หนองสวง  

กส ๖๒๖๐/๐๐๗๐
พระสายทอง านุตฺตโม วงศ์พุฒ

๒๓/๑๐/๒๕๒๓

๓/๔/๒๕๕๙
หนองสวง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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