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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๙๓ รูป ขาดสอบ ๘๗ รูป คงสอบ ๑๐๖ รูป สอบได้ ๕๔ รูป สอบตก ๕๒ รูป (๕๐.๙๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๒๖๐/๐๐๐๑
พระประสิทธิ

์

ปริปุณฺณสีโล พารนนท์

๒๓/๓/๒๕๑๐
๘/๓/๒๕๕๕

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๒๖๐/๐๐๐๒
พระอภิลักษณ์ กตธมฺโม จำปาวัน

๑๕/๑๒/๒๕๐๑
๑๔/๑/๒๕๕๘

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๒๖๐/๐๐๐๓
พระวิทู มหามงฺคโล หารินไสล

๑/๙/๒๔๙๘ ๓/๑๒/๒๕๕๘

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๒๖๐/๐๐๐๔
พระสมจิต อธิมุตฺโต ศิริกุล

๒๘/๒/๒๔๘๘
๗/๖/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๒๖๐/๐๐๐๕
พระสงวน ปฺาธโร รุ่งเรือง

๒๓/๔/๒๕๑๓
๙/๖/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๒๖๐/๐๐๐๖
พระบุญทิง

้

ิตมโน ผินพิมาย
๖/๔/๒๕๒๐

๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุทธาวาส  

สน ๖๒๖๐/๐๐๐๗
พระวิศณุพงษ์ ิตกุโล เวชการ

๒๗/๖/๒๕๓๓ ๑๖/๖/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

สน ๖๒๖๐/๐๐๐๘
พระสุจินต์ ถิรจิตฺโต รัตนธารทอง

๒๗/๑๑/๒๕๑๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

สน ๖๒๖๐/๐๐๐๙
พระวุฒิชัย ปฺุกาโม สุขประดิษฐ์

๒๑/๑๐/๒๕๑๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

ดอนธาตุวิลัย  

สน ๖๒๖๐/๐๐๑๐
พระประดิษฐ์ สนฺตจิตฺโต อาจนนลา

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

ปาโนนชาด  

สน ๖๒๖๐/๐๐๑๑
พระปุณภณ พุทฺธสีโล สดภิบาล

๒๕/๐๙/๒๕๔๐ ๒๖/๑๐/๒๕๖๐

ปาโนนชาด  

สน ๖๒๖๐/๐๐๑๒
พระส่องแสง ิตสาโร โสดประสงค์

๓๐/๐๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๕

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๒๖๐/๐๐๑๓
พระสัญญา กิตฺติปฺโ ไชยสาตร์

๑๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๑/๐๓/๒๕๕๗

ปาบ้านทุ่ง  

สน ๖๒๖๐/๐๐๑๔
พระขจรศักดิ

์

สุคนฺโธ ศรีรุ้ง

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูหินกอง  

สน ๖๒๖๐/๐๐๑๕
พระปรีชา ปฺาวุโธ หันจางสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๒๔ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

ปาฮังแหลว  

สน ๖๒๖๐/๐๐๑๖
พระรัชฎาพล จิรฏิโก พรมสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๑๖ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

ศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๒๖๐/๐๐๑๗
พระพัฒะนีย์ ชินวโร ชูคัญหอม

๐๓/๐๘/๒๕๑๙ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนา  

สน ๖๒๖๐/๐๐๑๘
พระอดิศร จนฺทปฺโ ธรรมสวาสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

โนนสูง  

สน ๖๒๖๐/๐๐๑๙
พระพลวัฒน์ เตชวโร จันมาลา

๒๗/๑/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บะหัวเมย  

สน ๖๒๖๐/๐๐๒๐
พระคมกริช ธีรวโร ปาละสานต์

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

๙/๗/๒๕๕๔
โสตถิผล  

สน ๖๒๖๐/๐๐๒๑
พระสละ ขนฺติธโร ธิวะโต

๒/๓/๒๕๐๗ ๓/๖/๒๕๕๘
โสตถิผล  

สน ๖๒๖๐/๐๐๒๒
พระดำรง รตนโชโต สุทธิ

๓๐/๑๒/๒๕๓๐ ๐๖/๐๕/๒๕๕๔

วีระธรรม  

สน ๖๒๖๐/๐๐๒๓
พระอดิศร เตชปฺโ กรมเมือง

๒๖/๒/๒๕๒๒
๗/๗/๒๕๕๘

หนองนกกด  

สน ๖๒๖๐/๐๐๒๔
พระปรัชญาพร ธมฺมจาโร ศรีเศษ

๒๓/๑๐/๒๕๒๗

๗/๗/๒๕๕๘
หนองนกกด  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๒๖๐/๐๐๒๕
พระฉัตรชัย สุภทฺโท บุตรโคษา

๑/๑/๒๕๓๑
๓๐/๑๒/๒๕๕๖

ปาโนนขุมเงิน  

สน ๖๒๖๐/๐๐๒๖
พระประยงค์ ธมฺมาสโย เวียงธงษารัตน์

๑๒/๓/๒๔๙๒ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

ปาโนนขุมเงิน  

สน ๖๒๖๐/๐๐๒๗
พระยอดเยียม

่

อนุตฺตโร ยะไชยศรี
๑/๔/๒๕๒๗

๒๐/๑๒/๒๕๕๗

ปาโนนขุมเงิน  

สน ๖๒๖๐/๐๐๒๘
พระวิจิตร รกฺขิตธมฺโม ทันโหศักดิ

์

๒/๑๑/๒๕๐๕ ๒๙/๖/๒๕๓๓

ปานาผาง  

สน ๖๒๖๐/๐๐๒๙
พระสายันต์ ชยาภิรโต พลรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๒๑
๒๐/๔/๒๕๕๓

กัลยาณธัมโม  

สน ๖๒๖๐/๐๐๓๐
พระปกรณ์ กิจฺจสาโร อินทะพุฒ

๒๙/๔/๒๕๓๔ ๒๙/๔/๒๕๕๖

กัลยาณธัมโม  

สน ๖๒๖๐/๐๐๓๑
พระศตวรรษ สุภโร ศรีสมัย

๑๐/๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๗

กัลยาณธัมโม  

สน ๖๒๖๐/๐๐๓๒
พระบุญช่วย อภิปุณฺโณ ธรรมรังษี

๒๖/๑๒/๒๕๒๕
๑๘/๕/๒๕๕๙

กัลยาณธัมโม  

สน ๖๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรอรรถชัย  ฮาบละคร

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

 กัลยาณธัมโม  

สน ๖๒๖๐/๐๐๓๔
พระพยุง อตฺถยุตฺโต เปรมปรี

๒๑/๐๖/๒๕๐๗
๑๔/๓/๒๕๕๔

ขัวสูง  

สน ๖๒๖๐/๐๐๓๕
พระสมพร สมวโร หอมเฮ้า

๒๗/๐๕/๒๕๐๙
๒๗/๑/๒๕๕๗

ดอนแดงประชาอุทิศ
 

สน ๖๒๖๐/๐๐๓๖
พระวรวิทย์ ธมฺมสรโณ สาริบุตร

๗/๑/๒๕๐๘
๑๘/๔/๒๕๕๘

ธรรมนิเวศวนาราม  

สน ๖๒๖๐/๐๐๓๗
พระตรีโรจน์ โรจนาโณ จิรัมย์

๒๖/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คามวาสี  

สน ๖๒๖๐/๐๐๓๘
พระสุระพล ภูริปฺโ ดรุวรรณี

๒๗/๔/๒๕๑๕ ๒๕/๕/๒๕๓๕

ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๒๖๐/๐๐๓๙
พระสุธา ธีรปฺโ มิยะกร

๑๓/๗/๒๕๒๘ ๓๑/๑๐/๒๕๕๑

ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๒๖๐/๐๐๔๐
พระทัศพร สีลธโร พาภักดี

๒๐/๗/๒๕๑๖ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

ปาแก้วชุมพล  

สน ๖๒๖๐/๐๐๔๑
พระบุญทัน ทนฺตกาโม โพธิสาวัง

์

๑๐/๑๐/๒๕๐๗

๓/๔/๒๕๔๔
ปาโคกสว่าง  

สน ๖๒๖๐/๐๐๔๒
พระชัยยา ธมฺมธโร บุญมาลี

๙/๒/๒๕๒๘ ๑๖/๒/๒๕๕๒

ปาโคกสว่าง  

สน ๖๒๖๐/๐๐๔๓
พระพจน์ วิริโย ทองโคตร

๔/๗/๒๔๙๔ ๑๔/๒/๒๕๕๙

ปาโคกสว่าง  

สน ๖๒๖๐/๐๐๔๔
พระวรกร านุตฺตโร วรุณศุภสิน

๑๐/๒/๒๕๒๖ ๖/๑๒/๒๕๕๘

ปาดอนม่วย  

สน ๖๒๖๐/๐๐๔๕
พระธนพล ครุธมฺโม กันติยบุตร

๒๔/๙/๒๕๓๓ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

ปาดอนม่วย  

สน ๖๒๖๐/๐๐๔๖
พระพศิน สุจิตฺโต มณี

๓๐/๐๘/๒๕๓๔
๑๓/๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างแดนดิน  

สน ๖๒๖๐/๐๐๔๗
พระเศรษฐา รตนปุตฺโต รัตนตรัย

๐๙/๐๖/๒๕๒๕ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

โชติการาม  

สน ๖๒๖๐/๐๐๔๘
พระชนายุทธ ชิตมาโร ริกำแง

๒๗/๑๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๓

ศรีวิลัย  

สน ๖๒๖๐/๐๐๔๙
พระไพรัตน์ ธีรปฺโ ธิคำ

๐๗/๑๑/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ศรีวิลัย  

สน ๖๒๖๐/๐๐๕๐
พระวิทยา สิริปฺโ ประทิน

๑๖/๐๘/๒๕๓๔ ๐๕/๐๒/๒๕๕๘

ศรีวิลัย  

สน ๖๒๖๐/๐๐๕๑
พระอ๊อด สุขุมาโล อินทรพาณิชย์

๑๖/๐๕/๒๕๒๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๓

อุดมรัตนาราม  

สน ๖๒๖๐/๐๐๕๒
พระกรวิชญ์ พลวุฑฺโฒ จวงกุลวงค์

๑๐/๐๖/๒๕๑๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อุดมรัตนาราม  

สน ๖๒๖๐/๐๐๕๓
พระปญญา กนฺตสีโล เคียงคำผง

่

๓๐/๙/๒๕๒๘
๒/๓/๒๕๖๐

อุดมรัตนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรดนุพล  ชิงเมืองปก

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

 อุดมรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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