
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๔๒๘ รูป ขาดสอบ ๑๑๔ รูป คงสอบ ๓๑๔ รูป สอบได้ ๓๐๗ รูป สอบตก ๗ รูป (๙๗.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระมิต สุคนฺโธ พลคำสา

๕/๑/๒๕๑๖ ๒/๓/๒๕๕๔
ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระปราบดา มหาวิริโย สอาดดี

๔/๑/๒๕๑๗ ๑๗/๗/๒๕๕๖

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระอัครเดช อคฺคธมฺโม ลครพล

๒๓/๓/๒๕๒๓
๕/๕/๒๕๕๘

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระสมพัน  จันทะวัน

๑๒/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๔/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระสงคราม อภินนโท ศรีพยาต

๒/๕/๒๕๒๕ ๖/๗/๒๕๕๙
ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระวงศ์วัฒน์ เขมาภิรโต พรมน้อย

๗/๗/๒๕๑๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระสุรศักดิ

์

ขนฺติโสภโณ ศรีโสภณนิมิต

๑๘/๑๒/๒๕๓๒
๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

ธีรปฺโ ดวงจำปา

๒๕/๖/๒๕๓๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระวิวรรธน์ วิชฺชากโร ทากุ

๑๔/๑/๒๕๑๙

๔/๔/๒๕๖๐
ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระไมตรี ปฺาวชิโร สีรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๑๖/๖/๒๕๖๐

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระมานัด กตปฺโ คำสิงห์

๙/๒/๒๕๑๔ ๒๐/๖/๒๕๖๐

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระพงศ์ศักดิ

์

ปยธมฺโม เพ็ชรเลิศ

๑๖/๔/๒๕๐๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระธนาชัย จตฺตมโล คำมุงคุณ

๒๔/๑/๒๕๒๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระสมชาติ ทินฺนพโล เข็มนาค

๑๒/๖/๒๕๒๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระทักษิณ าณวโร อุปพงศ์

๗/๕/๒๕๐๔ ๒/๗/๒๕๖๐
ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระคมสันต์ วิชิโต ผาใต้

๒๖/๔/๒๕๑๐
๒/๗/๒๕๖๐

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระชินกฤต ธมฺมกาโม กรีวงษ์

๑๑/๘/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระพีระ ปฺาวโร กุศลชู

๑๒/๙/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระอนันต์ รวิวณฺโณ โยสุยะ

๑๖/๔/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรณัฐวุฒิ  มางิว

้

๒๘/๓/๒๕๔๕

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรนิรวิทธ์  จันทร์งาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรธนพล  พรมภา

๓๑/๕/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรกิตติทัช  ฮุ่งหวล

๓/๑๒/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรก่อเกียรติ  นาคเพชร

๘/๕/๒๕๔๗
 ปาสุทธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรโชคชัย  ชินมา

๒๗/๙/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรบุญสิทธิ

์

 อ้นแดง

๑๓/๕/๒๕๔๖

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรดลนภา  ก้อนกัน

้

๔/๒/๒๕๔๗
 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรทรงวุฒิ  ยศบุญเรือง

๑๒/๙/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรสุรพัศ  มาตชัยเคน

๒๑/๙/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรปฏิภาณ  ทองอันตัง

๗/๒/๒๕๔๗
 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรวสุพล  ถาวร

๖/๕/๒๕๔๗
 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรทนุเดช  ยุบลชิต

๙/๖/๒๕๔๗
 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรเอกรักษ์  ยุบลชิต

๙/๖/๒๕๔๗
 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรบุรธัช  โฆษา

๒๙/๑/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรสุพิมาย  การฟุง

๒๗/๕/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรอัครเดช  พัฒนสาร

๑๙/๖/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรวสัน  แสงจันทร์

๗/๑๐/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรสัตตา  ภูต้อม

๒/๑๒/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรปญญา  ประดากรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรอำพล  ขันแก้ว

๒๖/๓/๒๕๔๘

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรณรงค์เดช  ขวาไชยวี

๑๑/๒/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรธีรดล  ยนพันธุ์

๒๖/๑/๒๕๔๕

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรศรายุทธ  บุตราช

๑๔/๒/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรทักษิณ  อินทรักษา

๓/๑๒/๒๕๔๕

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรเจษฏากร  อ้อยรักษา

๒๖/๕/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรศรายุทธ  ชัยหมาน

๒๔/๖/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรณรชัย  สิทธิ

๒/๗/๒๕๔๗
 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรเกรียงไกร  อ้อยรักษา

๒๙/๘/๒๕๔๗

 ปาสุทธาวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระคมกฤษ ถิรจิตฺโต กิลาวิต

๑๒/๑/๒๕๓๔ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระวรมิตร ตปสีโล ธุวดาราตระกุล

๑๓/๑๑/๒๕๓๖

๑๐/๔/๒๕๖๐

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระเกรียงไกร มงฺคลิโก มงคลศิริ

๑๐/๖/๒๕๐๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระอภิรักษ์ านวโร คำวิเชียร

๑๙/๑/๒๕๒๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระมนตรี สุทฺธจิตฺโต พิมวัน

๒๗/๑๐/๒๕๓๒
๒๙/๖/๒๕๖๐

ปาหนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระพิสุทธิ ชยานนฺโท เพ็ญเพียร

๓๐/๑๒/๒๔๙๐

๒/๗/๒๕๖๐
ลำห้วยนาคำ  

สน ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระเทวินทร์ อธิปฺโ หล้าแก้ว

๕/๒/๒๕๒๑ ๕/๒/๒๕๖๐
ปานาคนิมิตต์  

สน ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระไกรราช ปวโร ไชยทองพันธ์

๑๒/๔/๒๕๑๑ ๑๘/๑/๒๕๕๙

วิสุทธิธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระคงเดช กตทีโป ชินชโน

๘/๗/๒๕๓๐ ๓/๗/๒๕๖๐
วิสุทธิธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระนิวัฒน์ กตธมฺโม ทอนเทพ

๕/๔/๒๕๒๔ ๒๐/๗/๒๕๖๐

วิสุทธิธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรกิตตินันทร์  ศรีเทพจันทร

๑๔/๓/๒๕๔๖

 วิสุทธิธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๑๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระณัฐวัฒน์ เขมปฺโ

บุญญาวรรณนุกุล

๑๙/๑๐/๒๕๓๕
๑๒/๕/๒๕๖๐

วัดปาโนนขุมเงิน  

สน ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระสมเดช จารุธมฺโม ทองบุ

๒๑/๒/๒๕๒๑

๖/๗/๒๕๖๐
วัดปาโนนขุมเงิน  

สน ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระณรงค์กร ปยธมฺโม บุตรแสน

๒๗/๑๐/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จันทรนิมิต  

สน ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระกฤษฎา เขมจิตฺโต บาลลา

๑๑/๑๐/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จันทรนิมิต  

สน ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระบัณฑิต าณธีโร นาควงค์

๑๕/๐๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ถำขาม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระวินัย าณสํวโร พิศสุวรรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๒๙ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ถำขาม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระวสันต์ สิริปฺุโ แก้วผลึก

๓๐/๐๕/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ถำเจ้าผู้ข้า  

สน ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระสุริยัน าณสํวโร กางทอง

๐๙/๐๘/๒๕๒๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ถำเจ้าผู้ข้า  

สน ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระสิทธิพร ชยธมฺโม ศรีสุราช

๑๙/๐๑/๒๕๐๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ถำพระนาใน  

สน ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระธนายุทธ ปฺาวโร เคนยา

๐๕/๐๓/๒๕๔๐ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

ถำพระนาใน  

สน ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระธวัชชชัย านิสฺสโร สีนำทอง

๑๔/๐๕/๒๕๒๗
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ถำพระนาใน  

สน ๖๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรเจษฎา  ขามเดช

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

 ถำพระนาใน  

สน ๖๑๖๐/๐๐๗๒
พระอภิวัฒน์ อคฺคปฺโ คงรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๓๓
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

ท่าวังหิน  

สน ๖๑๖๐/๐๐๗๓
พระพนมศักดิ

์

สุทฺธจิตฺโต ชัยหมาน

๒๐/๐๑/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าวังหิน  

สน ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระพิชยะ ิตปฺุโ ทองไชย

๒๐/๐๑/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าวังหิน  

สน ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระอภิวัฒน์ กตสาโร ใจตรง

๓๐/๑๒/๒๕๓๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บะหัวเมย  

สน ๖๑๖๐/๐๐๗๖
พระเสฎฐวุฒิ สมาหิโต แจ่มบาล

๒๕/๐๗/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บะหัวเมย  

สน ๖๑๖๐/๐๐๗๗
พระวิริยะ ิตธมฺโม สำราญสม

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๗๘
พระภูวนาท ปฺาวโร นาคบุตรศรี

๑๘/๑๐/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระวรวิทย์ าณธโร โพธิศรี

์

๑๕/๐๗/๒๕๑๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๘๐
พระพงศ์พันธุ์ านิสฺสโร รินทระ

๓๐/๐๑/๒๕๒๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรพาคิน  วาริคิด

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

 ภูริทัตตถิราวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระดนัย ิตคุโณ สอนวงค์ษา

๑๐/๐๓/๒๕๒๕ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

ศรีปทุมวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระชัยญา จนฺทสาโร ธิวะโต

๐๑/๐๒/๒๕๑๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิมงคล  

สน ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระไพมณี สิริสาโร พรมวัง

๐๕/๐๑/๒๕๑๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิมงคล  

สน ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระชัยวัฒน์ กนฺตวีโร คงเขียว

๐๒/๐๑/๒๕๒๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิมงคล  

สน ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระปภังกร ธมฺมธีโร น้อยนิวรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๓๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิมงคล  

สน ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระเทวรัตน์ สุทฺธสีโล เทียมจิตร

๒๖/๐๖/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิมงคล  

สน ๖๑๖๐/๐๐๘๘
พระพัฒนพงศ์ สิริปฺโ จารุจินดา

๒๘/๐๕/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิมงคล  

สน ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระกฤษณะ จิตฺตสาโร แก้วชัยยา

๑๒/๐๖/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิมงคล  

สน ๖๑๖๐/๐๐๙๐
พระพิชิต ิตธมฺโม พลไชย

๐๑/๑๐/๒๕๓๔ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

อาจาโรรังสี  

สน ๖๑๖๐/๐๐๙๑
พระพัฒนา นาถกโร ลาภทวี

๐๓/๐๘/๒๕๑๕ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

อาจาโรรังสี  

สน ๖๑๖๐/๐๐๙๒
พระนวรัตน์ อคฺคปฺโ สุวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อาจาโรรังสี  

สน ๖๑๖๐/๐๐๙๓
พระสุริยันต์ อริโย มาลามิง

่

๐๒/๐๖/๒๔๙๔ ๐๖/๐๗/๒๕๔๑

วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๙๔
พระวัชรา สจฺจาโณ พานิจ

๙/๑๒/๒๕๓๑ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

วีระธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๖๐/๐๐๙๕
พระพระบุญรมย์ ภทฺทปฺโ จิตรเจริญ

๐/๘/๒๕๐๕ ๐/๒/๒๕๕๙
วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๙๖
พระอริยวัตร านุตฺตโร ศิริพุทธกาล

๔/๒/๒๕๓๐
๑๘/๐๓/๒๕๖๐

วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๙๗
พระวีระยุทธ สนฺตกาโย ยิมกระจ่าง

้

๙/๙/๒๕๓๑
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๙๘
พระฤทธิชัย อภโย เจริญเศรษ

๐/๙/๒๕๓๕ ๐/๔/๒๕๖๐ วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระภานุภัทร์ านวีโร น่วมเรือง

๐/๑/๒๕๓๗
๐/๖/๒๕๖๐ วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระทวีพงษ์ จารุโก หงษารัมย์

๐/๙/๒๕๓๔
๐/๗/๒๕๖๐ วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระไชยพงษ์ ถทฺทปฺโ สุชัยสิทธิ

์

๑/๘/๒๕๒๐
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระสุชาติ ฌารนโต วงศ์ไชยา

๐/๙/๒๕๒๒ ๐/๑๒/๒๕๖๐

วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรสมนึก  พิลาวุธ

๙/๓/๒๕๔๓
 วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๐๔
พระยุทธชัย ทนฺตจิตโต แดนไพบูลย์

๐/๑/๒๕๒๒
๐/๔/๒๕๖๐ สามัคคีธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๐๕
พระสรรพสิทธิ

์

ปภสฺสโร แก้วบุตรดี
๐/๑/๒๕๑๒ ๐/๗/๒๕๖๐ สามัคคีธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๐๖
พระสัมพันธ์ พนฺธโร มาตราช

๐/๕/๒๕๒๐ ๐/๗/๒๕๖๐ สามัคคีธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๐๗
พระเกรียงศักดิ

์

สิรินนโท เงินลาง
๐/๕/๒๕๒๑

๐/๗/๒๕๖๐ สามัคคีธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๐๘
พระปยะวุฒิ านวีโร เจริญไชย

๐/๑๐/๒๕๓๗

๐/๗/๒๕๖๐ สามัคคีธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๐๙
พระวรพงศ์ จิรธมฺโม พรหมสาขันธ์

๓๑/๘/๒๔๙๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองนกกด  

สน ๖๑๖๐/๐๑๑๐
พระสมศักดิ

์

อธิปฺโย บัวชม

๑๖/๓/๒๔๘๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองนกกด  

สน ๖๑๖๐/๐๑๑๑
พระณรงค์ กิตฺตภทฺโท ศรีสร้อย

๔/๒/๒๕๐๐
๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองนกกด  

สน ๖๑๖๐/๐๑๑๒
พระกฤษฎา สิริปฺโ ปาระคะ

๐/๖/๒๕๓๔
๐/๗/๒๕๖๐ หนองนกกด  

สน ๖๑๖๐/๐๑๑๓
พระอนุธร อคฺควโร คชพล

๕/๑/๒๕๑๘ ๑/๗/๒๕๖๐
หนองนกกด  

สน ๖๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรจิรานุวัฒน์  อุตสุพานิช

๐/๑๑/๒๕๔๐

 หนองนกกด  

สน ๖๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรศุภกิตติ

์

 หนองม่วง
๐/๑๐/๒๕๔๐

 หนองนกกด  

สน ๖๑๖๐/๐๑๑๖
พระพัฒนา สุธีโร แวงวรรณ

๒๕/๙/๒๕๒๔
๓/๑/๒๕๕๔

ท่าวารีวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๑๗
พระบุญหนา สุเมโธ บุญเสริม

๑๒/๘/๒๕๒๐
๓/๖/๒๕๖๐

ท่าวารีวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๑๘
พระประดิด ิตฺธมฺโม เพงรัตร์

๕/๑๐/๒๕๒๖
๓/๖/๒๕๖๐

ท่าวารีวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๑๙
พระกิตติภพ สุธมฺโม อุทกใส

๑๙/๗/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
ท่าวารีวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรโชคชัย  อัมสึก

๑๔/๘/๒๕๔๖

 ท่าวารีวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๒๑
พระภูษิต ปภสฺสโร ประณพศรี

๒๗/๑๐/๒๕๓๗
๒๔/๖/๒๕๖๐

ธรรมิการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๒๒
พระไพรวัลย์ ธมฺมรโต สารมาล

๒๘/๖/๒๕๒๓

๑/๗/๒๕๖๐
ธรรมิการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๒๓
พระสุพัฒน์ สุภกิจฺโจ เสนารัก

๒๘/๑๐/๒๕๒๖

๑/๗/๒๕๖๐
ธรรมิการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๒๔
พระทินกร ปภสฺสรจิตฺโต ธงศรี

๑๑/๑๑/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
ธรรมิการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๒๕
พระจิระเมธ ปฺุกโร นนเต

๖/๑/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

บ้านสามแยก  

สน ๖๑๖๐/๐๑๒๖
พระวชิต กุสลจิตฺโต คำผา

๒๕/๓/๒๕๑๗ ๑๘/๕/๒๕๓๗

ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๑๖๐/๐๑๒๗
พระอาณาจักร กิตฺติสาโร ศรีหนองเม็ก

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

๑/๕/๒๕๕๓
ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๑๖๐/๐๑๒๘
พระพงษ์พิทักษ์ สนฺตกาโย หวังฟนกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

๑๒/๖/๒๕๖๐

ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๑๖๐/๐๑๒๙
พระจุฑาวุฒิ จิรวฑฺฒโน อะโน

๘/๑๑/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
ปาแก้วชุมพล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๑๐

้
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สน ๖๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรเกษมสันต์  เข็มเพ็ชร

๒๑/๔/๒๕๔๗

 ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๑๖๐/๐๑๓๑
พระลำดวน ิตคุโณ ทุยาติโก

๔/๑/๒๕๐๓ ๔/๕/๒๕๒๕
ปาโคกสว่าง  

สน ๖๑๖๐/๐๑๓๒
พระวัชรินทร์ เมธิโก สมสะอาด

๗/๑/๒๕๒๔ ๒๐/๒/๒๕๖๐

ปาโคกสว่าง  

สน ๖๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรศตวรรษ  โม้ดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

 ปาโคกสว่าง  

สน ๖๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรวันเฉลิม  ขัติยะ

๕/๑๑/๒๕๔๓

 ปาโคกสว่าง  

สน ๖๑๖๐/๐๑๓๕
พระสว่างชัย สุจิตฺโต ยันตะพันธ์

๑๑/๕/๒๕๒๗ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ปาดงสวรรค์  

สน ๖๑๖๐/๐๑๓๖
พระปยะ ติกฺขปฺโ ทองจันดา

๓๐/๑๒/๒๕๒๐
๒๑/๒/๒๕๖๐

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๓๗
พระบุญชัย ธมฺมเตโช นาคสุทฺธิกุล

๗/๑๑/๒๕๐๒
๕/๓/๒๕๖๐

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๓๘
พระธงชัย จิตฺตสํวโร หัสดร

๑๙/๓/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๓๙
พระพงเพชร เขมจิตฺโต ไต่ตาม

๓๐/๘/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๔๐
พระศราวุธ เขมกาโม สีสว่าง

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

๑๒/๖/๒๕๖๐

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๔๑
พระพงษ์ดนัย อธิมุตฺโต หัสดร

๒๙/๓/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๔๒
พระชัชวาล ชาคโร ลูกคำ

๒/๖/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๔๓
พระศรันยู อิสฺสรธมฺโม มิงมิตรวัน

่

๒๕/๖/๒๕๓๒ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๔๔
พระสว่างดี กิตฺติสาโร นาคกำเกิด

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เปลียนผึง

่ ้

๒๙/๘/๒๕๔๐

 ปาดอนม่วย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๔๖
พระจรัญ อนาลโย สาสุนันท์

๗/๓/๒๕๑๙
๒/๔/๒๕๖๐

ปาบ้านปลวก  

สน ๖๑๖๐/๐๑๔๗
พระบำรุง จารุธมฺโม

อนุสรณ์ประเสริฐ
๑๘/๗/๒๕๑๐ ๒๑/๔/๒๕๖๐

ปาบ้านปลวก  

สน ๖๑๖๐/๐๑๔๘
พระนรากร ิติโก ภาระการ

๑๘/๔/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๖๐
ปาบ้านปลวก  

สน ๖๑๖๐/๐๑๔๙
พระภานุวัฒน์ โชติโก รัตนตรัยศรี

๑๑/๔/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ปาบ้านปลวก  

สน ๖๑๖๐/๐๑๕๐
พระสนธยา โชตโก ชูเลิศ

๒๒/๘/๒๕๓๒
๒๐/๔/๒๕๖๐

ปาหนองชาด  

สน ๖๑๖๐/๐๑๕๑
พระภูมินทร์ อุชุโก คำมะดี

๒๖/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๕/๒๕๖๐

ปาหนองชาด  

สน ๖๑๖๐/๐๑๕๒
พระกรกช อธิตจิตฺโต สีชา

๒/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างแดนดิน  

สน ๖๑๖๐/๐๑๕๓
พระวีรยุทธ กิตติโก ธิโสภา

๓๐/๕/๒๕๒๐
๔/๗/๒๕๖๐

ศรีสว่างแดนดิน  

สน ๖๑๖๐/๐๑๕๔
พระธนพล ถานวโร มหาวัง

๒๗/๒/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างแดนดิน  

สน ๖๑๖๐/๐๑๕๕
พระศุภพรพงค์ สุขิโต อินทร์บำรุง

๑๔/๘/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างแดนดิน  

สน ๖๑๖๐/๐๑๕๖
พระโรบิน ฉนฺทโก สายสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๐
๑๓/๖/๒๕๖๐

สุจินต์ประชาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๕๗
พระมรุต คุณวโร ลางหล้า

๓/๕/๒๕๓๖ ๑๑/๕/๒๕๖๐

หนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๑๕๘
พระธวัชชัย ปฺาวชิโร จันทร์เขียว

๑๐/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๕/๒๕๖๐

หนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๑๕๙
พระสุรทิน สํวโร พันโยศรี

๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๑/๕/๒๕๖๐

หนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๑๖๐
พระปญญา โฆสิโต กระต่ายจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๓๙

๑๑/๕/๒๕๖๐

หนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๑๖๑
พระธนวัฒน์ ิตจิตฺโต วรกฎ

๓/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๕/๒๕๖๐

หนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๑๖๒
พระกฤษดา จิรสุโภ แก้วทาสี

๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรสิริกานต์  บุตรปาละ

๒๖/๘/๒๕๔๗

 หนองไผ่  

สน ๖๑๖๐/๐๑๖๔
พระวรรณธนะชัย อภิวณฺโน นนท์สุราช

๕/๒/๒๕๔๐ ๒/๒/๒๕๖๐
ใหม่บ้านตาล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๑๐

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๖๐/๐๑๖๕
พระเชิดชาย จารุธมฺโม โคตรวิชา

๐๘/๐๒/๒๕๑๔ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๖๖
พระอุดม สนฺตกาโย หารมนตรี

๐๘/๐๕/๒๕๐๗ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๖๗
พระพิพัฒน์ ฉนฺทสีโล ธรรมวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๒๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๖๘
พระอุไล สุเมโธ ไลยรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๒๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๖๙
พระวัชรพงศ์ ปยธมฺโม สีประไชย

๓๐/๑๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๗๐
พระธนัท อภิาโณ บุตรประชา

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๗๑
พระสหชัย เตชวโร คำภูแสน

๑๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๗๒
พระสรวิชญ์ ปฺาธโร ธุรารัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๗๓
พระชัชพล อุตฺตพโล ปญญาพวน

๑๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๗๔
พระจิรยุทธ สนฺตจิตฺโต โคตรปญญา

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๗๕
พระปติพล สิริสมฺปนฺโน ฤทธิศิริ

์

๒๓/๑๐/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๗๖
พระศราวุธ มหาปฺโ นันทะเขตร

๒๘/๐๗/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๖๑๖๐/๐๑๗๗
พระวัฒนา กิตฺติธโร ผลงาม

๑๕/๑๒/๒๕๑๘
๐๒/๐๑/๒๕๕๓

โนนแสงทอง  

สน ๖๑๖๐/๐๑๗๘
พระพลวัต อตฺถโกวิโท หนูแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

โนนแสงทอง  

สน ๖๑๖๐/๐๑๗๙
พระวะศิน ทยารุโก คำภาศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนแสงทอง  

สน ๖๑๖๐/๐๑๘๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

อนาวิโล ยันตะพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๐๑ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ปาพันนา  

สน ๖๑๖๐/๐๑๘๑
พระสมัยน้อย ธมฺมสโร จันทหงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๒๐ ๑๗/๐๖/๒๕๕๒

ปาหนองผือ  

สน ๖๑๖๐/๐๑๘๒
พระพัชรพล ิตวโร ขุมนาค

๐๕/๑๒/๒๕๑๖ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

ปาหนองผือ  

สน ๖๑๖๐/๐๑๘๓
พระวุฒิพงษ์ เตชธมฺโม อัมรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๓๕ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

พุฒาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๘๔
พระสิทธิศักดิ

์

เตชพโล บุตรนาม

๑๘/๐๕/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
พุฒาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๘๕
พระจักรภพ จิรสุโภ คุณมี

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

พุฒาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๘๖
พระวีระพงษ์ หิริธมฺโม พลเศษ

๑๖/๑๐/๒๕๒๔ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

มงคลธรรมวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๑๘๗
พระเจนณรงค์ จิตฺตปโร พรมวัง

๒๗/๐๔/๒๕๓๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

มงคลธรรมวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๑๘๘
พระศักดา อชิโต โพธิถนอม

์

๑๖/๑๑/๒๕๒๓

๓/๗/๒๕๖๐
เจริญชัย  

สน ๖๑๖๐/๐๑๘๙
พระสวาท ปฺาทีโป สูตรไชย

๕/๙/๒๕๐๐ ๑/๖/๒๕๕๓
โชติการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๙๐
พระประภัส ิตปฺโ ทองคำ

๒๐/๖/๒๕๓๓ ๑๑/๔/๒๕๕๔

โชติการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๙๑
พระนันท์ อาภานนฺโท แสงชาติ

๒๗/๙/๒๕๐๗
๕/๕/๒๕๕๘

โชติการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๙๒
พระวินัย ิติคุโณ ดีปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๐๐
๑๓/๗/๒๕๕๘

โชติการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๙๓
พระสมจิตร าณสมฺปนฺโน ใยเทศ

๑๙/๓/๒๕๑๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

โชติการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๙๔
พระธงชัย ธมฺมสรโน หลักคำ

๓๐/๑๐/๒๕๓๕
๑๒/๓/๒๕๖๐

โชติการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๙๕
พระเทพชัย ปฺาธโร สนธยานนท์

๒๘/๐๓/๒๕๐๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โชติการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๙๖
พระศาสตรา อินฺทวณฺโณ มาละอินทร์

๒๓/๗/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
โชติการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๙๗
พระจักรพงษ์ กนฺตธมฺโม ไชยสีดา

๑๗/๘/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
โชติการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๙๘
พระครรชิต ธมฺมธโร ธรรมสมบัติ

๒๔/๑/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

โชติการาม  

สน ๖๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรวีระพงษ์  ปุยวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

 โชติการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๑๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๖๐/๐๒๐๐
พระวิเศษ กิตฺติโก เกือทาน

้

๒๘/๐๗/๒๕๑๒
๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๐๑
พระจรันดร์ อมโร ผ่องระนาด

๑๔/๑/๒๕๓๙

๒/๕/๒๕๖๐
ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๐๒
พระอุดม นนฺตาคโม กาญจนะกัณโห

๒/๓/๒๕๑๑ ๒๙/๕/๒๕๖๐

ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๐๓
พระภานุพงศ์ สิริธมฺโม จันทประสาน

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๐๔
พระอนุวัฒน์ จารุธมฺโม เกตุนันท์

๓/๑๐/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ถำอภัยดำรงธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๐๕
พระสมยศ จตฺตภโย เนตรสงคราม

๒๔/๑๑/๒๕๓๐

๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๐๖
พระปลภล กมฺมสุทฺโธ

ธนากรณ์พัชรภรณ์
๒๕/๒/๒๕๓๔

๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๐๗
พระไกรลาศ ธนปฺโ ปูอ้าย

๑/๑/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๖๐
ศรีวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๐๘
พระพุฒิพงษ์ าณกโร มานิสสรณ์

๑/๗/๒๕๒๙
๔/๗/๒๕๖๐

ศรีวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๐๙
พระภูริทัต ปฺาธโร เอืออารีย์กุล

้

๑๖/๖/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
ศรีวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรรุ่งรุจ  ธินัฏฐานันท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๑๑
พระกิตติศักดิ

์

ธีรวโร แสงลี

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

๓/๗/๒๕๖๐
สามัคคีธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๑๒
พระยุทธยา นรินฺโท ตรีเมฆ

๑๐/๑๒/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
สามัคคีธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๑๓
พระเสถียร สีลเตโช คำสุรีย์

๒๐/๐๓/๒๕๒๓ ๓๐/๐๖/๒๕๔๔

เจริญศิลป  

สน ๖๑๖๐/๐๒๑๔
พระพระไพร ธมฺมรโต เชิดฉาย

๐๓/๐๘/๒๔๘๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ดอนธาตุวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๑๕
พระสัมพันธ์ กุสลจิตฺโต แก้วเวหา

๑๔/๑๑/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ดอนธาตุวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๑๖
พระสุวิทย์ อธิปุโ ศรีจำพลัง

๐๗/๐๘/๒๕๐๐ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ดอนธาตุวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๑๗
พระวีระ อธิปุโ วงค์ละคร

๑๕/๐๙/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ดอนธาตุวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๑๘
พระพิพัฒพงษ์ ปภสฺสโร อวยพร

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนธาตุวิลัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๑๙
พระวิสุทธิ ขนฺติธมฺโม พิมพืดี

๐๒/๐๕/๒๕๐๙ ๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โนนแสนคำ  

สน ๖๑๖๐/๐๒๒๐
พระสัญญา เมธิโก สุพร

๒๓/๐๓/๒๕๒๑ ๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โนนแสนคำ  

สน ๖๑๖๐/๐๒๒๑
พระประมวล เขมโร น้อยพรม

๐๘/๐๑/๒๕๑๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

โนนแสนคำ  

สน ๖๑๖๐/๐๒๒๒
พระอภิสิทธิ

์

สุภากโร ปรากฎวงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

โนนแสนคำ  

สน ๖๑๖๐/๐๒๒๓
พระวิสันต์ ิติโก แก่นท้าว

๑๘/๑๐/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนแสนคำ  

สน ๖๑๖๐/๐๒๒๔
พระไพฑูรย์ ิตฺคุโณ อินทชัย

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนแสนคำ  

สน ๖๑๖๐/๐๒๒๕
พระคำพันธ์ อธิมุตฺโต แสนสวาท

๑๐/๐๕/๒๔๙๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนแสนคำ  

สน ๖๑๖๐/๐๒๒๖
พระสมจิตร กุสลจิตฺโต อุ่นสำโรง

๐๔/๐๑/๒๕๑๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปากุดนาขาม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๒๗
พระธนวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ แต้มเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๑/๐๒/๒๕๖๐

ปาโนนชาด  

สน ๖๑๖๐/๐๒๒๘
พระวิทวัฒน์ จนฺทโชโต จิรังสัจจาวิจิตร

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนชาด  

สน ๖๑๖๐/๐๒๒๙
พระคะนอง ิตมโน แก้วศรีจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๒๘ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๓๐
พระปกรณ์ ธมฺมรโต พระวัยทางค์

๒๕/๖๑/๒๕๒๐
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๓๑
พระสิงหา ปฺาวโร หอมพิทักษ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๓๒
พระทองเพชร จารุวณฺโณ ไชยเคน

๑๗/๐๔/๒๕๑๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๓๓
พระสันติ ปฺาวุฑฺโฒ มุงธิสาร

๒๗/๑๐/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรเจษฎา  แก้วศรีจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

 ปาบ้านทุ่ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๑๐
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สน ๖๑๖๐/๐๒๓๕
พระสีใคร จตฺตวีโร แสงชาติ

๒๗/๐๔/๒๔๙๖ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

ปาภูหินกอง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๓๖
พระวิชา วิปุโล หนูแก้ว

๐๓/๑๐/๒๔๘๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ปาภูหินกอง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๓๗
พระทวีพันธ์ กิตฺติธโร บัวดก

๐๙/๐๖/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาภูหินกอง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๓๘
พระวีระพันธ์ ปภาธโร บรรเทาทุกข์

๒๖/๐๖/๒๕๒๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาภูหินกอง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๓๙
พระเฉลิมชัย เมธิโก บุตรวัง

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาภูหินกอง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๔๐
พระธานินทร์ ถิรจิตฺโต ปราบมนตรี

๑๕/๐๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

ปาแสงธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๔๑
พระครรชิต กิตฺติปฺโ ปราบมนตรี

๒๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ปาแสงธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๔๒
พระทองชัย สุจิตฺโต พันแสน

๑๐/๐๘/๒๔๙๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีกมโลวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๒๔๓
พระมนัส ภทฺทจาโร คำนวณ

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีกมโลวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๒๔๔
พระบรรจง วฑฺฒธมฺโม เยียนทรง

๐๙/๐๑/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีกมโลวาส  

สน ๖๑๖๐/๐๒๔๕
พระลิขิต สุวีโร สุขเสริม

๐๖/๐๕/๒๕๑๒ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ศิริพันธวงค์  

สน ๖๑๖๐/๐๒๔๖
พระอทิวราห์ ผลาโณ เพ็งหมุ่ย

๑๓/๐๒/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๔๗
พระสัมฤทธิ

์

านฺตตโร ชาดาเม็ก

๑๘/๐๓/๒๕๒๔ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๔๘
พระสมบูรณ์ ปริปุณโณ จัตกุล

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๔๙
พระวิทยา ชวโน ไชยเลิศ

๑๙/๑๒/๒๕๓๒
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๕๐
พระอภิวัฒน์ กิตฺติคุโณ สุวรรณสิงห์

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๕๑
พระวิถีชัย ปภากโร พระราช

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรอดิศักดิ

์

 แสนอุบล

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรศราวุธ  นามเสาร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

 ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๕๔
พระโชติวุฒิ ปภาธโร สิงห์ภูมิ

๒๕/๐๔/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรจรูญโรจน์  อารามวัด

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

 สามัคคีพัฒนา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๕๖
พระนำพล สุวิชาโน ใจดี

๒๖/๙/๒๕๒๑ ๑/๑๒/๒๕๕๕

ปาพุทธรักษา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรพันธกานต์  แก้วเสน

๑๕/๖/๒๕๔๔

 ปาพุทธรักษา  

สน ๖๑๖๐/๐๒๕๘
พระสยามชัย ถาวรจิตฺโต ใจทอง

๑๐/๙/๒๕๒๐ ๒๖/๒/๒๕๕๖

ปาแสงธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๕๙
พระปพน เขมรโต วุฒิสาร

๒/๔/๒๕๑๙ ๙/๔/๒๕๕๙
ปาแสงธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๖๐
พระก้องภพ สุภโร สิงห์กล้า

๘/๕/๒๕๔๐ ๒๗/๕/๒๕๖๐

ปาแสงธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๖๑
พระผดุง ธมฺมวโร อินทร์ธิวงค์

๔/๙/๒๕๐๔
๒๕/๕/๒๕๕๗

วัดปาด่านไชโย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรจิระศักดิ

์

 สรรค์นิกร

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 ศรัทธาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๖๓
พระราชัย ธมฺมิโก แง่พรหม

๒๐/๒/๒๕๒๕ ๑๑/๑๐/๒๕๕๙

สมบูรณ์วนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๖๔
พระวัฒนา เขมจาโร นิพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๒๑ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

วีระธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๖๕
พระพงศธร เขมจาโร อุปไชย

๓๐/๘/๒๕๓๕
๑/๖/๒๕๖๐

กุดเรือคำ  

สน ๖๑๖๐/๐๒๖๖
พระปญญา กิจฺจสาโร แสนอุบล

๐๒/๐๘/๒๕๒๕ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ดอนแดงประชาอุทิศ
 

สน ๖๑๖๐/๐๒๖๗
พระพรพินิจ จรณโชโต ศรีหนองห้าง

๑๖/๙/๒๕๒๓
๓/๖/๒๕๔๔ ธรรมนิเวศวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๖๘
พระนพพร สุขวฑฺฒโณ ภูมิลำเนา

๐๑/๐๘/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๐

ธรรมนิเวศวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๖๙
พระภิรมย์ โชติปฺโ สาริบุตร

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๔

ธรรมนิเวศวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘ / ๑๐
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สน ๖๑๖๐/๐๒๗๐
พระอุดม สุจิตฺโต พรมขันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ธรรมนิเวศวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๗๑
พระจำปา ธมมคุตโต ทองปน

๒๐/๕/๒๕๐๙ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ธรรมนิเวศวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๗๒
พระจิมหลี ผลาโณ คุณาชนม์

๐๓/๐๑/๒๕๒๒ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

ธรรมนิเวศวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๗๓
พระสมพิษ เทวสโร นวนหงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๑๗
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

ธรรมนิเวศวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๗๔
พระเอกชัย โสภณจิตฺโต โสพิพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

ธรรมนิเวศวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๗๕
พระสมเกียรติ ปภงฺกโร วินิจสุมานนท์

๓๐/๐๗/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมนิเวศวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๗๖
พระทองพูล ติกฺขาโณ ชนะจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมนิเวศวนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๗๗
พระสิมมา ฉวิวณฺโณ รัตนสุข

๑๐/๑๑/๒๔๗๔ ๑๙/๐๔/๒๕๔๒

ปาศรีวิชัย  

สน ๖๑๖๐/๐๒๗๘
พระสมชัย กตปฺุโ สีทา

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๖๑๖๐/๐๒๗๙
พระราตรี านวุฑฺโฒ จันทร์โท

๐๕/๑๐/๒๕๐๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๐

ปาอิสรธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๘๐
พระลิขิต อมรธมฺโม อนุสุริยา

๒๗/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ปาอิสรธรรม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๘๑
พระสายันต์ อาจาโร โพนลำดาบ

๐๙/๐๒/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๘๒
พระศักดิสิทธิ

์ ์

มหาวุฑ ปุณขันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๘๓
พระแสงเดช ธีรธมฺโม คำโสภา

๐๓/๐๘/๒๕๐๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๘๔
พระจีระศักดิ

์

จิตฺปฺโ กุลอัก

๒๓/๐๔/๒๕๑๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๘๕
พระวุฒิชัย ชยวุฒฺโท นามเสาร์

๑๙/๐๑/๒๕๒๖ ๑๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๘๖
พระฉัตรพล ธมฺจาโร ตุ่ยไชย

๐๔/๐๒/๒๕๒๗ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๘๗
พระชญานธนัชย์ อภิชาโน สังข์อ่อน

๒๕/๐๖/๒๕๒๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๘๘
พระกฤษดา อนุภทฺโท คำฤาฤทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๘๙
พระวิรัตน์ อคฺคปฺโ การเพชร

๒๓/๐๗/๒๕๒๑
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๙๐
พระชูวิทย์ อมรธมฺโม ภาโสม

๐๘/๐๘/๒๕๐๗ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๙๑
พระเดชาธร วรกิจฺโจ เหง้าสุวรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๙๒
พระสมพงษ์ วรปฺุโ วงมณี

๑๓/๑๑/๒๕๓๕
๑๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๙๓
พระประชิดชัย กิตฺติธโร พวงใบดี

๐๖/๐๔/๒๕๒๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๙๔
พระพลชัย กิตฺติสาโร ลาดไพ

๒๔/๑๒/๒๕๓๓
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๙๕
พระสุขอนันต์ เมตฺตจิตฺโต ปงอุทา

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๙๖
พระสมหมาย เตชธมฺโม ชวนชัยสิทฐิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๑๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๙๗
พระสรสิช นาควํโส สุวรรณจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๙๘
พระธนศักดิ

์

สิริมงฺคโร สายธิไชย

๑๓/๐๕/๒๕๓๑
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๒๙๙
พระกิตติ อุตฺตโร แก้วสอนดี

๐๗/๐๖/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๓๐๐
พระขจรศักดิ

์

จิตฺตธมฺโม ปชชาไชย

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๓๐๑
พระวิริยะ วราโณ ฤทธิสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๓๐๒
พระพิสิษฐ์ านุตฺตโร อุทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๒๘
๐๓/๐๙/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๓๐๓
พระฐาปพงษ์ ถาวรธมฺโม ศรีวิไล

๒๗/๐๓/๒๕๓๔
๐๓/๐๙/๒๕๖๐

วัดอุดมรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๑๖๐/๐๓๐๔ สามเณรปรีชา  เศรษฐีบุตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๓๐๕ สามเณรเกษม  ไชยเทศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๓๐๖ สามเณรณัฐวุฒิ  ธรรมจิตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๑๖๐/๐๓๐๗ สามเณรนคริทร์  อนุมาตย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดอุดมรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร(ธ)  ๑๐ / ๑๐

้
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