
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๔๐๘ รูป ขาดสอบ ๑๓๒ รูป คงสอบ ๒๗๖ รูป สอบได้ ๒๗๐ รูป สอบตก ๖ รูป (๙๗.๘๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระธนากร คุณากโร คำชมภู

๓๐/๑๑/๒๕๓๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

บ้านดงพัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระกฤษดา จิตตมโร แถมสมดี

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

บ้านดงพัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระพายุเพชร วิชชากโร อุดม

๐๑/๐๕/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูธรพิทักษ์  

สน ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระอิศวะ อาภานนฺโท เคนไชยวงค์

๐๕/๐๒/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูธรพิทักษ์  

สน ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระชุติไชย สุภาจาโร จันทร์วงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๒๓ ๑๕/๑๐/๒๕๕๑

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระประสิทธิ

์

ปริปุณณสีโล พารนนท์

๒๓/๐๓/๒๕๑๐ ๐๘/๐๓/๒๕๕๕

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระสุริยา านุตฺตโร ชีแพง

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๐๓/๐๓/๒๕๕๖

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระทศพร กิตฺติวโร มาตยบูล

๐๒/๐๙/๒๕๐๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๖

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระสามารถ อสโม เต้าปอม

๑๗/๑๐/๒๕๑๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระก้องไพ อภิปุโ สุขทวี

๐๑/๐๓/๒๕๑๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระทองลา ปยธมฺโม จันดอกรัก

๐๖/๑๐/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระชัชวาล ปริปุณโน คู่กระสังข์

๒๑/๐๗/๒๕๒๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระวิทู มหามงฺคโล หารินไสล

๐๑/๐๙/๒๔๙๘ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระภมร ิตสาโร จันทร์เหลือง

๓๐/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระพานทอง ขนฺติธมฺโม นันทะจินดา

๑๐/๐๔/๒๕๑๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระบุญยงค์ อนามโย บุญค่อม

๐๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระกนธี สนฺตจิตโต ศิริวิริยะกุลวิไล

๒๔/๐๙/๒๕๑๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระสมจิต อธิมุตโต ศิริกุล

๒๘/๐๒/๒๔๘๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระสุธี สนฺตมโน ธีระดากร

๑๙/๐๔/๒๕๑๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระสัญญา ธมฺมิสโร ผันอากาศ

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระประมวล านิสสโร เชือพันธุ์

้

๒๓/๐๓/๒๕๑๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระบุญทิง

้

ิตมโน ผินพิมาย

๐๖/๐๔/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระศิวกร ปภาโส สุนทร

๑๓/๐๒/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระภควิต คุณวณฺโณ คลังแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระสมศักดิ

์

กตสาโร เศรษฐารักษ์

๒๙/๐๗/๒๕๒๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระชวลิต กมฺมสุโภ คำภูษา

๐๙/๐๕/๒๔๙๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระภานุวัฒน์ ผาสุกาโม ละครไชย

๑๙/๑๐/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระศราวุธ เตชปฺโ คำภูษา

๐๑/๐๑/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระภาคินัย สนฺตมโน แก้วคำ

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระมนัสเทพ ธมฺมกาโม ศรีมุกดา

๐๕/๐๑/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรชาญนรงค์  บุตรดีด้วง

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระปฐม เขมปฺปโม จึงรุ่งเรืองรัตน์

๑๐/๑๒/๒๕๐๑ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระชัชวาล โชติโก พูลบัณฑิตย์

๐๖/๐๑/๒๔๙๑ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระณัฐวุฒิ ชววุฑฺโฒ ศรีหานอก

๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระวิศณุพงษ์ ิตกุโล เวชการ

๒๗/๐๖/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระกิตติสัณห์ สนฺตกาโย พรอุษาทวีสิน

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระสุจินต์ ถิรจิตฺโต รัตนธารทอง

๒๗/๑๑/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระภัทรวรรธ จตฺตมโล ชวลิตนิติธรรม

๐๗/๐๕/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระคุนิอะกิ อนาลโย ทากะสึกะ

๑๘/๐๘/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระพัชรวุฒิ พลวุฑฺโฒ น้อยใจบุญ

๑๔/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระสันติ จกฺกวโร จันฟาเลือม

่

๒๗/๐๑/๒๕๓๐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

ปาหัวเมย  

สน ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระกัญตพัฒณ์ กนฺตปฺโณ ชญาธนัญ

๒๔/๐๑/๒๕๒๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

ปาหัวเมย  

สน ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระชูลิต ภูริปฺโ ทองกร

๒๙/๑๐/๒๔๙๗ ๐๑/๐๑/๒๕๔๒

สันติกุสุมาลย์  

สน ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระสมคิด สติสมฺปนฺโน ไพศาลทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๐๑ ๐๑/๐๓/๒๕๕๔

สันติกุสุมาลย์  

สน ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระธีฆาวุ านวโร ทำสุข

๐๒/๐๖/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สันติกุสุมาลย์  

สน ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระพิชชาชาญ สุปภาโต สมานพงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๒๑ ๐๖/๐๖/๒๕๕๒

ปานาคนิมิตต์  

สน ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระบุญทิง

้

มหาปุโ บำรุงไร่

๐๑/๐๖/๒๕๒๑ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

ปานาคนิมิตต์  

สน ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระวุฒิศักดิ

์

จนฺทสาโร แสนศิลป

๒๐/๑๐/๒๕๒๔ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

ปานาคนิมิตต์  

สน ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระวรันธร ชวโน ธรรมาธิกร

๒๘/๐๒/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปานาคนิมิตต์  

สน ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระนิลาศ อนาลโย อินคำน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๒๒ ๒๓/๑๒/๒๕๔๒

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระอดิศักดิ

์

อชิโต สระใครเสน

๐๖/๑๑/๒๕๒๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระชัชพล โสภโณ พิมพ์ภักดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๓๒ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระพิทยา สุนิมฺมโล อุปพงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระเจตรินทร์ เจตนาสุโภ อุปพงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระประยงค์ ธมฺมาลโย เวียงธงษารัตน์

๑๒/๐๓/๒๔๙๒ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

ปาโนนขุมเงิน  

สน ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระยอดเยียม

่

อนุตฺตโร ยะไชยศรี

๐๑/๐๔/๒๕๒๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

ปาโนนขุมเงิน  

สน ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระอวยชัย จิตฺตานุรกฺโข ปตะคง

๐๕/๐๗/๒๕๒๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ปาโนนขุมเงิน  

สน ๖๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรปรเมศร์  คำสงค์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

 ปาโนนขุมเงิน  

สน ๖๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรศรีบรรเจิด  แสงวงศ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 ปาโนนขุมเงิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรชัยวัฒน์  คำสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 ปาโนนขุมเงิน  

สน ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระพรศักดิ

์

านวโร จันทวงค์

๓๐/๐๙/๒๕๒๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

ถำเจ้าผู้ข้า  

สน ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระสุรศักดิ

์

เขมสิริ นพคุณ

๑๒/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๑/๒๕๕๗

ท่าวังหิน  

สน ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระศิรวิทย์ สุเมโธ ทองไชย

๐๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าวังหิน  

สน ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระครรชิต จิรธมฺโม นาระคล

๑๔/๐๕/๒๕๑๑ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

บะหัวเมย  

สน ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระอรรคเดช จกฺกธมฺโม ทิพกุล

๐๗/๐๘/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บะหัวเมย  

สน ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระพลวัฒน์ เตชพโล จันมาลา

๒๗/๐๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บะหัวเมย  

สน ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระอุดม โชติโก มุกภักดี

๒๖/๐๙/๒๕๑๕ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

ปาแสนสุข  

สน ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระมโนทัย สุธมฺโม ใจมุ่งธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๓๐ ๑๘/๑๒/๒๕๔๙

ปาอุดมสมพร  

สน ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระวัชระพงษ์ วราโณ โคตพรม

๒๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระบรรชา ปรกฺกโม โถชาลี

๒๓/๐๖/๒๕๑๔ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระพิชัย คมฺภีโร ชาวพิจิตร

๒๕/๐๔/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระขวัญเมือง สุตธมฺโม ศิริบำรุง

๑๘/๐๗/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระอนุสิทธิ

์

อนุตฺตโร มะลิทอง

๐๓/๐๑/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระวัชระ ถาวโร รัตนะ

๑๑/๐๓/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระขจรศักดิ

์

เขมาภิรโต ฮาดคะดี

๓๐/๐๕/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระไกรทอง ปภงฺกโร คำแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระณัฐพล สุทธมฺโม มาตราช

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระธนภัทร กนฺตวีโร หาศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๑๙ ๒๒/๐๔/๒๕๓๙

สุทธิมงคล  

สน ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระอาทิตย์ อิสฺสโร แก้วมุงคุณ

๐๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุทธิมงคล  

สน ๖๑๕๙/๐๐๘๐
พระประวิทย์ วิมโล ทิพสิงห์

๐๖/๐๕/๒๕๐๗ ๐๕/๐๗/๒๕๓๐

โสตถิผล  

สน ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระอภิชาต สิริปฺุโ ไตรยงค์

๐๕/๐๔/๒๕๒๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

โสตถิผล  

สน ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระสละ ขนฺติธโร ธิวะโต

๐๒/๐๓/๒๕๐๗ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

โสตถิผล  

สน ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระนิคม นนฺทิโย ไพคำนาม

๒๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

อาจาโรรังสี  

สน ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระจ่าสิบเอกทนงศักดิ

์

กตธมฺโม ชานันโท

๑๒/๐๒/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อาจาโรรังสี  

สน ๖๑๕๙/๐๐๘๕
พระสิบเอก ศศิพงศ์ โฆสธมฺโม หงษาวงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อาจาโรรังสี  

สน ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระศิริวัฒน์ ปยุตฺโต ใจหาญ

๐/๑/๒๕๒๖ ๐/๑/๒๕๕๗
วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๘๗
พระคำพอง ธมฺมสโร ดวงบุ

๒๖/๑๐/๒๕๑๑
๓๐/๑/๒๕๕๘

วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระพันตรีสานิต สุตฺตพโล หลักทอง

๐/๑๐/๒๔๙๔
๐/๕/๒๕๕๘

วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระสุวิทย์ จนฺทสาโร มูลจันทร์

๐/๑๒/๒๕๐๖
๐/๙/๒๕๕๘

วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระคมสันต์ อินฺทวีโร อันไกรษร

๐/๑๐/๒๕๒๕
๐/๑/๒๕๕๙

วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๙๑
พระสมคิด ธมฺมคุตฺโต พรพรหม

๐/๑/๒๕๒๑ ๐/๒/๒๕๕๙
วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระยุทธนา อุปสนฺโต วรรณสันต์

๐/๑๑/๒๕๓๘
๐/๒/๒๕๕๙

วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระเจนณรงค์ ชุตินฺธโร หมันคุณ

่

๐/๖/๒๕๓๐ ๐/๕/๒๕๕๙
วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๙๔
พระฤทธิเดช เตชพโล กุณสิทธิ

์

๐/๗/๒๕๓๘ ๐/๖/๒๕๕๙
วีระธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๕๙/๐๐๙๕
พระอารัญ ธมฺมรโต นุประตุม

๐/๖/๒๕๑๒ ๐/๗/๒๕๕๙
วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๙๖
พระกองพล สุขิโต นิติกิจไพบูลย์

๐/๘/๒๕๓๓ ๐/๗/๒๕๕๙
วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๙๗
พระพงษ์พิษ ภทฺทปฺโ ศรีนุกูล

๐/๑๒/๒๕๓๕
๐/๗/๒๕๕๙

วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๙๘
พระไกรสร ธมฺมรโส บัวใหญ่

๐/๒/๒๕๓๘ ๐/๗/๒๕๕๙
วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๐๙๙
พระนิคม ทีปธมฺโม กำทองดี

๐/๘/๒๕๓๙ ๐/๗/๒๕๕๙
วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรเอกพงศ์  คำสอน

๐/๑๐/๒๕๔๖

 วีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๐๑
พระวราเมศร์ กิตฺติโก กิจเจริญ

๐/๑๐/๒๕๒๕
๐/๗/๒๕๕๙

หนองนกกด  

สน ๖๑๕๙/๐๑๐๒
พระพิรัชชัย ธมฺมรโต ใจวัน

๐/๖/๒๕๓๖ ๐/๗/๒๕๕๙
หนองนกกด  

สน ๖๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรอาวุธ  สาขา

๐/๑๑/๒๕๑๙

 หนองนกกด  

สน ๖๑๕๙/๐๑๐๔
พระธนาพิพัฒน์ สุธมฺโม ไสยมาตร / /๒๕๓๗

๐/๗/๒๕๕๙
ปาโนนตูม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๐๕
พระอำพร ขนฺติธมฺโม บุญเจิม

๑๒/๗/๒๕๓๖ ๓๐/๖/๒๕๕๘

ท่าวารีวนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๐๖
พระบุญตา อุปสนฺโต กาหอม

๒๓/๖/๒๕๐๐
๓/๒/๒๕๕๓

บ้านสามแยก  

สน ๖๑๕๙/๐๑๐๗
พระสิธิชัย านิสฺสโร กาหอม

๔/๑/๒๕๒๖ ๙/๔/๒๕๕๙
บ้านสามแยก  

สน ๖๑๕๙/๐๑๐๘
พระอุดม ถาวโร ศรีพรมศา

๒๙/๕/๒๕๑๐ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บ้านสามแยก  

สน ๖๑๕๙/๐๑๐๙
พระสุรพล ภูริปฺโ ดรุวรรณี

๒๗/๔/๒๕๑๕ ๒๕/๕/๒๕๓๕

ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๑๕๙/๐๑๑๐
พระวชิรวรงค์ ธนปฺโ ปานาพรม

๒๔/๔/๒๕๒๕ ๑๐/๕/๒๕๕๙

ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๑๕๙/๐๑๑๑
พระมรุต สปภาโต จดจำ

๒๖/๙/๒๕๒๙ ๑๐/๕/๒๕๕๙

ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๑๕๙/๐๑๑๒
พระอดิศักดิ

์

จิตฺตปาโล นนทบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๓๓

๔/๖/๒๕๕๙
ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๑๕๙/๐๑๑๓
พระมานะ เขมวโร บุญชาญ

๙/๔/๒๕๒๗ ๒๘/๔/๒๕๔๗

ปาโคกสว่าง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๑๔

พระสาคร สนฺตจิติโต เพียรกิจ

๙/๑๑/๒๕๓๓ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

ปาโคกสว่าง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๑๕
พระประธาน รตฺนปฺโ สุทธิคีรี

๑๑/๘/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

ปาโคกสว่าง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๑๖
พระอดิศักดิ

์

คุณกโร สารธะวงค์
๘/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาโคกสว่าง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๑๗
พระบุฐล้อม กิตฺติปฺโ พาฤทธิ

์

๕/๗/๒๕๒๕ ๙/๗/๒๕๕๘
ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๕๙/๐๑๑๘

พระวรกร านุตฺตโร วรุณศุภสิน

๑๖/๒/๒๕๒๖ ๖/๑๒/๒๕๕๘

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๕๙/๐๑๑๙
พระมีชัย อธิปฺุโ แก้วอุ่น

๒๕/๒/๒๕๒๒
๕/๖/๒๕๕๙

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๕๙/๐๑๒๐
พระวงศกร นาควํโส นาคแก้ว

๗/๑๒/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๕๙/๐๑๒๑
พระธนพล ครุธมฺโม กัตติยบุตร

๒๔/๘/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๕๙/๐๑๒๒

พระพิพัฒน์ อฺคปฺโ จันทร์โพธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๕๖
ปาถำภูมิดล  

สน ๖๑๕๙/๐๑๒๓
พระวสันต์ วฑฒฺโน นิบุญธรรม

๑๗/๗/๒๕๓๔ ๒๐/๑/๒๕๕๔

ปาบ้านปลวก  

สน ๖๑๕๙/๐๑๒๔
พระสุริยา ธมิมจาโร หนูกลาง

๑๑/๕/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ปาบ้านปลวก  

สน ๖๑๕๙/๐๑๒๕
พระธนากรณ์ กตปฺุโ โสภาหัดร

๓๐/๕/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ปาบ้านปลวก  

สน ๖๑๕๙/๐๑๒๖

พระชีรานนท์ ปยธมฺโม ปานาเชียงวงษ์
๔/๒/๒๕๓๘ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ปาบ้านปลวก  

สน ๖๑๕๙/๐๑๒๗
พระทนุธรรม ทีฆายุโก มุ่งหมาย

๑๘/๙/๒๕๓๘ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ปาบ้านปลวก  

สน ๖๑๕๙/๐๑๒๘
พระจิตภานุ กิตฺติโก ต้นพุฒ

๑๕/๘/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ปาบ้านปลวก  

สน ๖๑๕๙/๐๑๒๙
พระสุธา ธีรปฺโ มิยะกร

๑๓/๗/๒๕๒๖ ๓๑/๙/๒๕๕๑

ศรีสว่างแดนดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๙

้
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สน ๖๑๕๙/๐๑๓๐
พระวิจิตร กลฺยาณธมฺโม พงษ์สิทธิศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๒๗
๕/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสว่างแดนดิน  

สน ๖๑๕๙/๐๑๓๑
พระสุวิทย์ เขมธมฺโม สุมามาร

๑๔/๑/๒๕๓๔
๙/๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างแดนดิน  

สน ๖๑๕๙/๐๑๓๒
พระศุภโชค ถาวโร สุขประเสรฐ

๓๑/๘/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างแดนดิน  

สน ๖๑๕๙/๐๑๓๓

พระประดิษฐ์ โชติวณฺโณ มะโนราช

๑๕/๑/๒๕๐๐ ๓๐/๗/๒๕๕๕

สุจินต์ประชาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๓๔
พระนภดล ิตาจาโร ตะโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๑/๔/๒๕๕๙

หนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๑๓๕
พระปญญา สมหิโต ชาวศรี

๑๐/๑๒/๒๕๓๐

๗/๖/๒๕๕๙
หนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๑๓๖
พระสนธยา อชิโต นักธรรม

๒๒/๔/๒๕๓๙
๗/๖/๒๕๕๙

หนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๑๓๗

พระชาคิด สุจิตฺโต คำดำ

๑๔/๘/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

สน ๖๑๕๙/๐๑๓๘
สามเณรภูวดล  ศรีแก้ว

๑๑/๘/๒๕๔๓

 หนองหว้า  

สน ๖๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรเสกสรร  เกตนันท์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 หนองหว้า  

สน ๖๑๕๙/๐๑๔๐
พระวรรณกร ิตวโร อุ่นดวง

๒๗/๐๔/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

คามวาสี  

สน ๖๑๕๙/๐๑๔๑

พระพรชัย พุทฺธสาโร มาลีหอม

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

คามวาสี  

สน ๖๑๕๙/๐๑๔๒
พระตรีโรจน์ โรจนาโณ จิรัมย์

๒๖/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คามวาสี  

สน ๖๑๕๙/๐๑๔๓
พระณัชดนัย กิตฺติปฺโ ไชยเลิศ

๑๗/๐๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คามวาสี  

สน ๖๑๕๙/๐๑๔๔
พระวิศิษฐ์ จนฺทสีโล บุบผาพวง

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คามวาสี  

สน ๖๑๕๙/๐๑๔๕

พระกฤษดา วิปุโล โคตรหลง

๐๒/๐๓/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

คามวาสี  

สน ๖๑๕๙/๐๑๔๖
สามเณรสิทธิพงษ์  แสงแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

 คามวาสี  

สน ๖๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรสิรวิชญ์  กรรมทอน

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

 คามวาสี  

สน ๖๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรวรพล  อุ่นดวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 คามวาสี  

สน ๖๑๕๙/๐๑๔๙

พระอมรพันธ์ โชติโก สายภา

๒๗/๑๒/๒๕๒๖ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗

โนนแสงทอง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๕๐
พระจิตรา ิตสาโร พันธะสา

๑๗/๑๑/๒๕๐๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

โนนแสงทอง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๕๑
พระพจน์ วิริโย ทองโคตร

๐๔/๐๗/๒๔๙๔ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

ปาหนองผือ  

สน ๖๑๕๙/๐๑๕๒
พระวิเชียร ิตสีโล แสงลี

๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

พุฒาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๕๓

พระสุรวุฒิ สุตธมฺโม หลักทอง

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

พุฒาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๕๔
พระวรวุฒิ สิริวฒฺโณ จองระหงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๓๒ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗

สามัคคีบำเพ็ญผล  

สน ๖๑๕๙/๐๑๕๕
พระวีระชัย อกิณฺจโณ คำทวี

๑๔/๐๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

สามัคคีบำเพ็ญผล  

สน ๖๑๕๙/๐๑๕๖
พระบุญไทย ทีปธมฺโม ไชยรบ

๐๕/๐๙/๒๕๐๗ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

โชติการาม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๕๗

พระวีระเดช เทวมิตฺโต สารทอง

๒๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โชติการาม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๕๘
พระปยะพงศ์ กลฺยาณธมฺโม เทียมสิงห์

๒๗/๐๙/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๕๙
พระศุภกิจจ์ ธมฺมกาโม

ลาภพูนธนอนันต์

๐๙/๐๕/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๖๐
พระวีรภัทร ธมฺมธโร เชาว์วุฒิมา

๑๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๖๑

พระอภิสิทธิ

์

อภิวโร ไชยราช

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๖๒
พระณัฐพงษ์ ธกฺขิโต หูไธสง

๑๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๖๓
พระธีระพงษ์ าณวีโร พรมสุด

๐๗/๐๑/๒๕๒๙ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๖๔
พระธีระยุทธ กาฺจโน ทองแท้

๐๒/๐๔/๒๕๐๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ถำอภัยดำรงธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๕๙/๐๑๖๕
พระสุนทร ปฺาธโร ดีชัยชนะ

๐๖/๑๒/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๖๖
พระสมพร สุมโณ บุญสร้าง

๒๗/๐๒/๒๕๐๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๖๗
พระสุวรรณ สุวณฺโณ คำภูแสน

๑๐/๑๒/๒๕๐๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๖๘

พระภานุพงศ์ สนฺตจิตฺโต โต่งตาล

๒๖/๐๘/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๖๙
พระสมัย สิริธมฺโม ธรรมไทยทิพย์

๐๘/๐๔/๒๔๙๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๗๐
พระสงคราม สิริวณฺโณ พลอยทองคำ

๐๘/๐๒/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ปาเหล่าใหญ่  

สน ๖๑๕๙/๐๑๗๑
พระชนายุทธ ชิตมาโร ริกำแง

๒๗/๑๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๓

ศรีวิลัย  

สน ๖๑๕๙/๐๑๗๒

พระณัฐวัฒน์ อธิปฺุโ ไชยรบ

๑๗/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีวิลัย  

สน ๖๑๕๙/๐๑๗๓
พระวสวัฒน์ กลฺยาโณ ปญญารัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๒๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สิลารัตน์  

สน ๖๑๕๙/๐๑๗๔
พระสุระ ธมฺมโชโต ศรีธงชัย

๐๕/๑๐/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คำเจริญ  

สน ๖๑๕๙/๐๑๗๕
พระอภิชิต สุทธิจิตฺโต ชมพู

๑๘/๑๑/๒๕๓๑ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

เจริญศิลป  

สน ๖๑๕๙/๐๑๗๖

พระประสิทธิ

์

โชติธมฺโม คนงาน

๑๗/๑๑/๒๕๒๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

ปากุดนาขาม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๗๗
พระคมณัท สนฺตมโน วงศ์อินทร์อยู่

๒๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากุดนาขาม  

สน ๖๑๕๙/๐๑๗๘
พระคำตา ปภาโส ผาสุก

๐๔/๐๘/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

สน ๖๑๕๙/๐๑๗๙
พระภูมิพัฒน์ อุชุจาโร อภิลาภอนันต์

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาโนนชาด  

สน ๖๑๕๙/๐๑๘๐
พระทรงสิทธิ

์

านทินฺโน ชมภูนิมิตร

๒๗/๐๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปาโนนชาด  

สน ๖๑๕๙/๐๑๘๑
พระพระชาญชัย จิรสีโล มินทร์จันทึก

๑๓/๐๙/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนชาด  

สน ๖๑๕๙/๐๑๘๒
พระประวิทย์ ปภสฺสโร โสภานะ

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนชาด  

สน ๖๑๕๙/๐๑๘๓
พระอภิสิทธิ

์

มหทฺธโน หนูแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนชาด  

สน ๖๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรสุรัตน์  บุญที

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 ปาโนนชาด  

สน ๖๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรภานุวัฒน์  สดภิบาล

๒๕/๐๙/๒๕๔๐

 ปาโนนชาด  

สน ๖๑๕๙/๐๑๘๖
พระส่องแสง ิตสาโร โสดประสงค์

๓๐/๐๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๕

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๘๗
พระประทวน าณสาโร ธรรมลี

๐๙/๑๐/๒๕๑๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๕

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๘๘

พระภูมี กตปฺุโ ตะติยรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๐๖ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๘๙
พระสงกาณ์ คุตฺตธมฺโม เกาเมืองพล

๐๕/๐๙/๒๕๒๖ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๙๐
พระอมรรัตน์ จารุธมฺโม วงศ์เครือสอน

๒๕/๑๒/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๙๑
พระนิกร กิตฺติปาโล ทะลาพัก

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาภูหินกอง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๙๒

พระขจรศักดิ

์

สุคนฺโธ ศรีรุ่ง

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูหินกอง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๙๓
พระวีระชาติ กนฺตวีโร ภักตะไชย

๑๙/๐๑/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูหินกอง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรพงษ์ศักด์  สุริยันต์

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

 ปาภูหินกอง  

สน ๖๑๕๙/๐๑๙๕
พระทวี ธมฺมโชโต หอมใส

๑๑/๑๒/๒๕๑๐ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ปาสมจิตตานุสรณ์  

สน ๖๑๕๙/๐๑๙๖

พระปรีชา ปฺาวุโธ หันจางสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๒๔ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๑๙๗
พระศุภกร ปยาจาโร พาอ่อนตา

๐๒/๐๖/๒๔๙๘ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๑๙๘
พระสาเนตร ถิรสีโล สีลารักษ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๑๙๙
พระชยกร อนุตฺตโร วงษ์สกุล

๑๙/๐๓/๒๕๐๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์วัฒนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๙

้
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สน ๖๑๕๙/๐๒๐๐
พระปฏิภาณ อธิปฺโ พิมพ์บูรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๐๑
พระอานันท์ ิตสาโร จุงไทย

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๐๒
พระอิสระพงษ์ สนฺตจิตฺโต วงศ์กระจ่าง

๐๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๐๓
พระอภิสิทธิ

์

จนฺทโชโต สุขวงค์

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรศิริโชค  ศรีสว่าง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรธนพล  แสนอุบล

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

 ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๐๖
พระประสาน คุณงฺกโร พานเงิน

๐๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๐๗
พระพัฒะนีย์ ชินวโร ชูคัญหอม

๐๓/๐๘/๒๕๑๙ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๐๘
พระวิทยา กิตฺติาโณ โคบุตรี

๒๗/๐๘/๒๕๓๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๐๙
พระประดิษฐ์ ชุตินฺธโร มานะเสน

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๑๐
พระประยง สิทฺธิาโณ แดนนาบัง

๒๐/๗/๒๕๑๖ ๒๙/๕/๒๕๕๘

วัดปาหนองบัวสิม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๑๑

พระชินวัฒน์ านวโร สอนคำมี

๑๕/๓/๒๕๒๒ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดปาหนองบัวสิม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๑๒
พระชิตพงษ์ โชติสีโล ลาติ

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๕๙
วัดปาหนองบัวสิม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๑๓
พระณัฐกร จนฺทสีโล จันทร์ชัย

๒๔/๕/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

วัดปาหนองบัวสิม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๑๔
พระสดายุ ธมฺมรโต ทองเนตร

๕/๖/๒๕๓๘ ๓/๓/๒๕๕๙ วัดเจริญราษฎร์บำรุง
 

สน ๖๑๕๙/๐๒๑๕

พระทัศพร ทนฺตจิตโต โคตรปญญา
๕/๕/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดเจริญราษฎร์บำรุง
 

สน ๖๑๕๙/๐๒๑๖
พระพงค์ นนฺทโย สุวรรณกูฎ

๑/๑๑/๒๕๐๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙ วัดปาสันติธรรมวนาราม

 

สน ๖๑๕๙/๐๒๑๗
สามเณรพิชิต  ทองดีนอก

๒๒/๓/๒๕๔๓

 

วัดปาสันติธรรมวนาราม

 

สน ๖๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรอดิศร  ธรรมสวาสด์

๑๐/๖/๒๕๔๐

 

วัดปาสันติธรรมวนาราม

 

สน ๖๑๕๙/๐๒๑๙

พระทองไส อาภสฺสโร คชราช

๒๘/๑/๒๕๒๖ ๑๑/๓/๒๕๕๔

วัดวิสุทธาวาส  

สน ๖๑๕๙/๐๒๒๐
พระอรรถวีร์ อภิชโย ศรีชมภู

๒๑/๑/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๕๙

วัดศรัทธาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๒๑
พระสิทธิพงษ์ กิตติชโย อินแสนเมือง

๕/๙/๒๕๓๔ ๓/๗/๒๕๕๙
วัดศรัทธาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๒๒
พระจีรวัฒน์ ชยฺวฒฺฑโณ เปลียนไชย

่

๓/๕/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙
วัดศรัทธาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๒๓

พระอิสระพงศ์ จิรวฑฺฒโน เหมาะพิชัย
๑/๓/๒๕๒๙ ๒๐/๗/๒๕๕๙

วัดศรัทธาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๒๔
พระศรีศักดิ

์

ธมฺมธโร พงษ์กะชา
๓/๙/๒๕๐๔ ๙/๗/๒๕๕๙

วัดสว่างแสงจันทร์  

สน ๖๑๕๙/๐๒๒๕
พระชัยนาถ ชาตเมธี ศรีจันทร์สา

๑๙/๘/๒๕๑๙
๕/๕/๒๕๕๒

วัดวีระธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๒๖
พระบุญช่วย อภิปุณฺโณ ธรรมรังษี

๒๖/๑๒/๒๕๒๕
๑๘/๕/๒๕๕๙

วัดกัลยาณธัมโม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๒๗

สามเณรพงษ์พัฒน์  ชอบไชยแสง

๒๘/๖/๒๕๔๑

 วัดกัลยาณธัมโม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรวราวุติ  เคนไชยวงค์

๑/๑๒/๒๕๓๙

 วัดกัลยาณธัมโม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๒๙
พระชวลิต ปฺาลุโก โคตรเครือง

่

๕/๑๒/๒๕๒๖
๙/๗/๒๕๕๓

วัดขัวสูง  

สน ๖๑๕๙/๐๒๓๐
พระปวิง กนฺตพโล บุปผาวรรณ์

๑๗/๓/๒๕๐๕
๓/๒/๒๕๕๖

วัดขัวสูง  

สน ๖๑๕๙/๐๒๓๑

พระสมยศ กิตติวณฺโณ ยอดสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๐๖

๙/๒/๒๕๕๓
วัดโคกแสง  

สน ๖๑๕๙/๐๒๓๒
พระศรีนวล ปภากโร จุลฬา

๒/๒/๒๕๐๑
๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดดอนสวรรค์  

สน ๖๑๕๙/๐๒๓๓
พระสมชาย ธมฺมิโก ทองมัน

่

๒/๖/๒๕๑๖ ๒๗/๗/๒๕๕๐ วัดธรรมนิเวศวนาราม
 

สน ๖๑๕๙/๐๒๓๔
พระอภิชาต ชาคโร แสงอีง้อง

๓/๑๑/๒๕๑๔ ๑๓/๑๐/๒๕๕๔

วัดปาศรีวิชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๕๙/๐๒๓๕
พระมนตรี านกโร มาตสุด

๓/๑๒/๒๕๓๔ ๑๒/๒/๒๕๕๙

วัดปาศรีวิชัย  

สน ๖๑๕๙/๐๒๓๖
พระพัฒนา สิริมงฺคโล แก้วศรีรัง

๑๓/๒/๒๕๑๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดปาศรีวิชัย  

สน ๖๑๕๙/๐๒๓๗
พระนิธิพงศ์ กิตฺติวณฺโณ เจนชัย

๒๘/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดปาศรีวิชัย  

สน ๖๑๕๙/๐๒๓๘

พระสัญญา กนฺตธมฺโม ส่งศรี
๒/๕/๒๕๑๗ ๑๖/๕/๒๕๔๒

วัดปาหนองแฝก  

สน ๖๑๕๙/๐๒๓๙
พระจำเนียร ปฺาธโร ชอบจิตร

๘/๑๐/๒๕๑๖
๕/๕/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล  

สน ๖๑๕๙/๐๒๔๐
พระนิคม จิตฺธมฺโม พลเวียง

๙/๖/๒๕๓๖ ๑๑/๘/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

สน ๖๑๕๙/๐๒๔๑
พระสมปรารถ จนฺทปชฺโชโต นาห้วย

๑๑/๖/๒๕๒๒
๑/๕/๒๕๕๗

วัดศรีสำราญ  

สน ๖๑๕๙/๐๒๔๒

สามเณรธนดล  วงศ์อุดม

๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๑๕๙/๐๒๔๓
พระพรมงคล คุณกโร แขมคำภา

๔/๕/๒๕๓๕ ๒๘/๗/๒๕๕๘

วัดปาโพนก่อ  

สน ๖๑๕๙/๐๒๔๔
พระภานุวัฒน์ ปฺาธโร แสนสามารถ

๑๑/๑/๒๕๓๓ ๑๓/๖/๒๕๕๘

วัดปาอิสรธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๔๕
พระฉิมพลี ผลาโณ คุณาชนม์

๓/๓/๒๕๒๒
๒๔/๑๑/๒๕๕๘

วัดปาอิสรธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๔๖

พระสุร ปริชาโน ต้นภูบาล
๕/๑/๒๕๓๒ ๙/๓/๒๕๕๙

วัดปาอิสรธรรม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๔๗
พระคะนอง สิริจนฺโท โนนฤาชา

๒/๐๔/๒๕๐๘ ๑๕/๐๓/๒๕๔๔

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๔๘
พระสอน สมโน นามสุโพธิ

์

๑๔/๑๐/๒๔๘๘
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๔๙
พระอ็อด สุขุมาโล อินทรพานิชย์

๑๖/๐๕/๒๕๒๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๓

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๕๐
พระแสงทอง ปฺาปทีโป นามสุโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๑๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๕๑
พระการุญ อนีโฆ หอมเฮ้า

๒/๐๕/๒๕๒๕ ๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๕๒
พระจารุศักดิ

์

ปโมทิโต มีหวัง

๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๕๓
พระสมพร ฆนสาโร กุดวงศ์แก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๑๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๕๔

พระชาญพล ชยพโล เพริศแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๑๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๕๕
พระฐาปกรณ์ านกโร ใบศรี

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๕๖
พระสายันท์ สนฺติกโร แดงกาศ

๑๔/๐๙/๒๕๑๒ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๕๗
พระอนุชิต อมรทตฺโต แสงอุไร

๒/๑๐/๒๕๒๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๕๘

พระชายทอง ปยธมฺโม เถาตาจันทร์

๘/๐๕/๒๕๒๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๕๙
พระฤทธิพร อินฺทวิโร บัวศรี

๓๐/๑๒/๒๕๓๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๖๐
พระธีรพงษ์ ธีรธมฺโม แก้วสนิท

๒๖/๑๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๖๑
พระปราณี ิตสทฺโธ จันทร์หอม

๘/๐๕/๒๕๐๕ ๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๖๒

พระกรวิชญ์ พลวุฑโฒ จวงกุลวงศ์

๑๐/๐๖/๒๕๑๔
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๖๓
พระทศพร อตฺตสนฺโต ชัยสุวรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๑๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๖๔
พระชาญชิต ชิตมาโร เจียวพ่วง

๑๖/๐๑/๒๕๓๙
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๖๕
พระมลชัย สํวโร เหง้าน้อย

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๖๖

พระพรเทวัน อมโร ประลอบพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๐๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๖๗
พระสังเวียน ถิรสีโล ผ่องใสศรี

๑/๐๔/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๖๘
พระต๋อม ปฺพโล ศราวุฒิ

๒๗/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๕๙/๐๒๖๙ พระอนุชิต มหาภิฺโ นาใต้

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๕๙/๐๒๗๐ สามเณรวรเชฐ์  สุวรรณจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๐

 วัดอุดมรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร(ธ)  ๙ / ๙

้
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