
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๘๔๘ รูป ขาดสอบ ๑๓๔ รูป คงสอบ ๗๑๔ รูป สอบได้ ๕๘๘ รูป สอบตก ๑๒๖ รูป (๘๒.๓๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระพิชิต ถามิโก ทุ่งลา

๑๕/๘/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรสุขสันต์  สายสินธิ

์

๗/๒/๒๕๔๔
 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรทวีชัย  ริยะบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรคเชนทร์  แสนภูวา

๑๔/๓/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรสันติ  สุขประเสริฐ

๒/๗/๒๕๔๖
 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรแก้วไพทูรย์  เล็กอ่อน

๒๖/๑/๒๕๔๗

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรธนรัตน์  พินโย

๑๔/๒/๒๕๔๗

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรชลณธี  วะดวงดี

๒๖/๓/๒๕๔๗

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรอนัน  ดีคำ

๘/๔/๒๕๔๗
 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรโอภาส  ปองรักษ์ไสย์

๙/๔/๒๕๔๗
 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรอดิสรณ์  แสนภูวา

๒๑/๕/๒๕๔๗

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรสุภากร  ซิมังค์

๑๐/๖/๒๕๔๗

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรณภัทร  ฤาชัยสา

๑/๘/๒๕๔๗
 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรกันยา  บุษบา

๓/๙/๒๕๔๗
 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรปรัญชัย  เฟองสีไหม

๒/๑๑/๒๕๔๗

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรก่อศักดิ

์

 พรมบุญ

๓/๑๒/๒๕๔๗

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรนพรัตน์  ศรีมณีรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรธีรศักดิ

์

 ชุมปญญา

๑๒/๑/๒๕๔๘

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรสุธี  พลมาตร

๑๖/๑/๒๕๔๘

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรวุฒิพงษ์  อุราแก้ว

๒๕/๓/๒๕๔๘

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรนรเชนทร์  ศรีภูธร

๑๓/๔/๒๕๔๘

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรศักดิเดช

์

 ลีทนทา

๒๙/๔/๒๕๔๘

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระบุญเรือง สีลสุทฺโธ วิทยาขาว

๙/๑/๒๕๑๓ ๑๖/๒/๒๕๖๐

บ้านนาอ้อย  

สน ๔๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรเห็นใจ  ซิมังค์

๑๗/๖/๒๕๔๗

 บ้านนาอ้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระจินดา ปสนฺโน โยธานันท์

๔/๓/๒๕๑๖ ๙/๕/๒๕๕๖
พระธาตุนารายณ์เจงเวง

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรปญญากร  สีลา

๕/๖/๒๕๔๖
 สะพานคำ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรอภิชัย  เสนาไชย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 สะพานคำ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระหวาง พฺรหฺมวํโส พรมภา

๑๗/๓/๒๔๙๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เหนือ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระอัษฎางค์ ิตวีโร สอนโห

๑๕/๑๑/๒๕๓๒

๑/๗/๒๕๖๐
ศิริมังคละ  

สน ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรเอกลักษณ์  โนนน้อย

๔/๘/๒๕๔๗
 ห้วยหวด  

สน ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระสาคร โชติวโร จันทะขึน

้

๘/๒/๒๕๒๒ ๘/๗/๒๕๕๒
ดอนสีดาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระอัมรินทร์ อตฺตรกฺโข นันสีทอง

๑๖/๑/๒๕๒๖ ๒๙/๕/๒๕๕๗

ดอนสีดาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระไพบูลย์ อตฺตทนฺโต คำชมภู

๒๗/๗/๒๕๒๙ ๒๕/๙/๒๕๕๙

ดอนสีดาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระวิโรจน์ ปฺาวโร วงศ์สีดา

๑๗/๑/๒๕๒๘
๙/๗/๒๕๕๙

พะเนาว์  

สน ๔๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรอนัตตา  ดากาวงค์

๒๒/๖/๒๕๔๔

 พะเนาว์  

สน ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระเกรียงไกร ิตธมฺโม วรรัตนธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๑๕

๑๙/๕/๒๕๖๐ โพนงาม(บูรพาภิรมย์)
 

สน ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระธนากร สุภาจาโร ดงภูยาว

๒๐/๙/๒๕๒๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระเพทาย าณคุโณ จักรพิมพ์

๒๓/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระอธิวัฒน์ วรทินฺโน ศรีวงศ์ลัก

๒๓/๓/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สอนประชาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระคเชนทร์ สิริธมฺโม จันทร์เวียง

๑๗/๖/๒๕๒๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สอนประชาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระอภิชาต วรุตฺตโม พรมสุภา

๑๔/๒/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สอนประชาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระจตุพล ภทฺทปฺโ ทันบุญ

๑๗/๔/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สอนประชาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระศุภณัฐ สุทฺธิาโณ ทีคอโงน

๒/๕/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สอนประชาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระธนพล กตวีโร อู๋เวียงคอย

๒/๖/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
สอนประชาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระภาณุพงศ์ สิริจนฺโท วงศ์เมืองจันทร์

๒๙/๙/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
สอนประชาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรวิทวัส  ช่างปลูก

๑๔/๕/๒๕๔๘

 สุวรรณมงคล  

สน ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระวิชา ิตธมฺโม แสงพรมชาลี

๒๐/๘/๒๔๙๙ ๑๕/๔/๒๕๖๐

กุดไผท  

สน ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรพนัส  น้อยแก้ว

๒๑/๓/๒๕๔๓

 กุดไผท  

สน ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรนคร  นนสะดกตุ

๑๕/๗/๒๕๔๗

 ดงชน  

สน ๔๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรณัฐพล  หงษ์กระเชิญ

๘/๖/๒๕๔๖
 ดงชน  

สน ๔๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรวิศวชิต  สังข์สุวรรณ

๑/๖/๒๕๔๗
 บ้านแมด  

สน ๔๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรธีรศักดิ

์

 ศรีบุญแปลง

๒๙/๓/๒๕๔๘

 บ้านแมด  

สน ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระเอกชัย ชุติปฺโ ชุมณี

๑/๖/๒๕๒๗ ๑๘/๒/๒๕๖๐

ปาบูรพาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระวัฒนา จนฺทวํโส ราชม

๑๕/๔/๒๕๓๕ ๑๘/๒/๒๕๖๐

ปาบูรพาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระภานุพงษ์ สปฺปฺโ ภูมิรุณ

๓/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๒/๒๕๖๐

ปาบูรพาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระดนัย ปุริตฺสีโล โฉมงาม

๒๐/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๒/๒๕๖๐

ปาบูรพาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระณัฐพล ชาครธมฺโม เหนือพวน

๒๐/๙/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๖๐

ปาบูรพาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระวุฒิชัย อตฺตคุตฺโต ศรีแก้ว

๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๖๐

ปาบูรพาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระประครอง ถาวโร ฮามวาวแวว

๑๑/๑๒/๒๕๐๘

๖/๗/๒๕๖๐
โพธิศรีวราราม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระณรงค์ ขนฺติโก พิมพ์แพง

๘/๑๐/๒๕๒๗
๖/๗/๒๕๖๐

โพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระประพงษ์ สนฺติวํโส สันตะมาศ

๒๖/๐๕/๒๔๘๗ ๒๕/๐๕/๒๕๕๐

มหาพรหมโพธิราช  

สน ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระดิเรก สุภทฺโท แก้วนำ

๐๖/๐๗/๒๕๐๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

มหาพรหมโพธิราช  

สน ๔๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรอาทิตย์  หาญมนตรี

๒๒/๖/๒๕๔๖

 วิสุทธิจินดา  

สน ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรวรายุทธ  เกวียนนอก

๒๔/๙/๒๕๔๗

 วิสุทธิจินดา  

สน ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระไชยพันธ์ กิตฺติาโณ ดีมะการ

๒๒/๙/๒๕๑๒ ๑๖/๓/๒๕๓๗

ศรีทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระมณี อตฺตมโน พินิจนอก

๓๐/๖/๒๕๐๙ ๒๔/๖/๒๕๓๘

ศรีทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระวันชัย านวุฑฺโฒ ต่ายเนาว์ดง

๒๐/๗/๒๕๑๙ ๒๐/๗/๒๕๔๖

ศรีทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระพชร านธโร ราชชมภู

๑๖/๙/๒๕๑๘ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ศรีทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระบุญมี ฉนฺทโก ริโยธา

๓/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๕/๒๕๖๐

ศรีทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรหรินทร์  สายยศ

๑๐/๖/๒๕๔๖

 ศรีทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรภาณุ  ศรีคำมุล

๑๐/๙/๒๕๔๓

 ศรีทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระอัฒพล ิตเมโธ ภูบุญเต็ม

๓๑/๐๕/๒๕๐๐ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ศิริพัฒนาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระปริญญา เตชปฺโ จริตน้อม

๕/๑/๒๕๓๔ ๒๐/๕/๒๕๕๙
สุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรประณมกร  สุภาทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 
สุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรชาญวิทย์  ดาสุภี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

 
สุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรอิสระ  อุตพันธ์

๑/๘/๒๕๔๖
 

สุพรรณหงษ์วนาราม
 

สน ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรวุฒิชัย  ระแสนพรหม

๑๔/๔/๒๕๔๖

 กลางวิทยา  

สน ๔๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรสุรเชษฐ์  อัมดุลย์เลาะ

๒๖/๖/๒๕๔๗

 กลางวิทยา  

สน ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระวิลัย สิริวฑฺฒโน ขวาธิจักร

๕/๑/๒๕๐๓
๒๘/๖/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระพรทวี วิสุทฺธธมฺโม อุ่มภูธร

๑๑/๕/๒๕๓๑

๗/๗/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระอภิสิทธิ

์

ธีรธมฺโม วรรณมา
๖/๔/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระอภิชาต เตชธมฺโม วรรณมา

๖/๔/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรวิชัย  คำจุน

๑๕/๖/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระสุธรรม านวุฒฺโฒ รักพันธ์

๑/๕/๒๕๐๙
๑๓/๓/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระคำหล้า กตปฺุโ ใยปางแก้ว

๑๐/๔/๒๕๑๐ ๑๒/๒/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระประพันธ์ วราโก ประทุมเขต

๑๑/๑๐/๒๕๓๗
๒๙/๖/๒๕๖๐

โพนธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระวันเกษม อโสโก รันพิสาล

๑๖/๑๐/๒๕๓๑

๙/๗/๒๕๖๐
โพนธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรสุริยา  นาพงษ์

๓๑/๑/๒๕๓๕

 โพนธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระเสถียร ธมฺมกุสโร ซาวดา

๒๙/๙/๒๔๙๙ ๑๘/๗/๒๕๕๘

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระบุญธรรม ปฺาวโร ประสงค์ดี

๒๘/๕/๒๕๐๙ ๒๔/๕/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระประหยัด วรธมฺโม ชัยมุงคุณ

๘/๔/๒๕๒๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระอ๊อด เตชธมฺโม วิชัยยา

๓/๑/๒๕๒๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีลำดวน  

สน ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระวรวิทย์ นาควโร นาคพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีลำดวน  

สน ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระเอกณรงค์ จนิทวํโส เรืองบริบูรณ์

๑/๒/๒๕๓๕ ๖/๗/๒๕๖๐
ศรีลำดวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระภควัฒน์ ธิตสทฺโธ ยานิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีลำดวน  

สน ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระพงษ์ศักดิ

์

กนฺตสีโล นครเพชร

๒๐/๑/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

สน ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระกีรติ ณฏิโก โพธิวัด

๒๕/๘/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองบัวสร้าง  

สน ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระธนาวุธ ธนวุฑฺโฒ พานะลม

๑๙/๑/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองบัวสร้าง  

สน ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระวชิระ วชิโร ไชมะโย

๒๓/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองบัวสร้าง  

สน ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระสุทัศน์ จารุวณฺโณ บอกหวาน

๒๖/๑๒/๒๕๒๑
๑๐/๐๑/๒๕๕๙

กุดแฮด  

สน ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระพิมพา อินทปฺโ นาสีแสน

๐๑/๐๗/๒๕๐๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

กุดแฮด  

สน ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระอานนท์ อคฺคปฺโ ริกำแง

๒๐/๐๙/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เทพวิสุทธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระอำไพ านวโร ศรีละออน

๒๙/๐๘/๒๕๐๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพวิสุทธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระพงษ์ศธร รตนาโณ วงสีลา

๑๑/๐๘/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เทพวิสุทธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรฐิติวัสส์  ข่วงทิพย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

 เทพวิสุทธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระไพสาร สิริปฺโ วรรณประกิตร

๑๕/๐๘/๒๕๑๒ ๐๘/๑๒/๒๕๕๙

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระอุดมพร ธมฺมกาโร อิมเจริญ

่

๑๘/๐๙/๒๕๒๕ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระนพรัตน์ ธมฺมวโร พองชัยภูมิ

๒๒/๐๙/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระอภิเชษฐ์ อิสิาโณ ปาสอน

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

โพนงาม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระสนาม จนฺทวํโส โถดาสา

๒๐/๐๘/๒๕๒๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

โพนงาม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระรนกฤต อุตฺตโร มีบุญ

๑๒/๐๙/๒๕๓๖
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

โพนงาม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระปญญา ถาวโร แสงสุวรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

มงคลวีระพันธ์  

สน ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระบุญ ภทฺทธมฺโม ใจภัคดี

๑๐/๐๒/๒๔๙๔ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระสมชาย กนฺตวีโร คำมุงคุณ

๑๔/๑๐/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองค้า  

สน ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระสมาน หาสธมฺโม คำมุงคุณ

๒๖/๐๒/๒๕๑๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองค้า  

สน ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระสิทธิพล จิตฺตสํวโร จำปา

๑๓/๑๐/๒๕๒๔
๒๔/๖/๒๕๕๙

จิตตภาวัน  

สน ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระอนุภาพ โชติธมฺโม ไชยรักษ์

๒๔/๕/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๕๙

จิตตภาวัน  

สน ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระภูบดี สุทฺธจิตฺโต พรมสุวรรณ

๙/๑๒/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๕๙

จิตตภาวัน  

สน ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระครรชิต ปยชโย มูลทิพ

๑๑/๘/๒๕๑๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

จิตตภาวัน  

สน ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระอำพร สุเมธโส แพงแก้ว

๒๙/๔/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

จิตตภาวัน  

สน ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระชาตรี อธิปฺโ มะลิจันทร์

๑๕/๖/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เจริญชัย  

สน ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม ทิพย์รอด

๑๗/๑๒/๒๕๑๗
๕/๑๑/๒๕๕๙

เจริญชัย  

สน ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระมนตรี สุปภาโส มลศิลป

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
เจริญชัย  

สน ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระกันยา ธมฺมทีโป วงศ์ก่อ

๑๐/๖/๒๔๙๓
๗/๗/๒๕๖๐

เจริญชัย  

สน ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระบรรณชิต จนฺทวํโส ศรีทิน

๑๓/๗/๒๕๑๔

๗/๗/๒๕๖๐
เจริญชัย  

สน ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระบัวศรี ิตาโณ มาจันทร์

๓/๑/๒๕๑๘ ๗/๗/๒๕๖๐
เจริญชัย  

สน ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระราชัน เตชวโร ณรงค์ฤทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

๑๓/๒/๒๕๖๐

เจริญสุข  

สน ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระอดิศร สุวีโร ปองสีดา

๒๘/๒/๒๕๓๕

๔/๖/๒๕๖๐
แจ้งวิสุทธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระอนุวัฒน์ เตชวโร บาระมี

๔/๕/๒๕๓๙ ๔/๖/๒๕๖๐
แจ้งวิสุทธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระมณี มหาปฺโ แก้วหลักคำ

๒๙/๖/๒๕๑๕

๙/๖/๒๕๕๐
ชัยชนะวราราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระปองปรีดา สุเมโธ บุตรมาร

๒๗/๙/๒๕๑๑ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ดอนกรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระจรัส ถิรโสภโณ สีมีพันธ์

๔/๓/๒๕๓๒ ๙/๔/๒๕๖๐
ไทรทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระสุริยะ านธมฺโม โพธิราช

๒๐/๑๐/๒๕๑๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

ธรรมสมโพธิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระรำไพ กตทีโป จันทร์แดง

๑๖/๔/๒๕๐๕ ๒๕/๖/๒๕๕๘

โนนจิก  

สน ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระวิชัย จตฺตภโย นามโคตรสูนย์

๒๐/๙/๒๕๑๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

โนนจิก  

สน ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระบุดดา โชติวโร ฤกษ์งาม

๘/๗/๒๔๙๕ ๒๗/๒/๒๕๕๒

ในธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระไชโย อตฺตธมฺโม ฉลองภูมิ

๑๐/๙/๒๕๒๑
๗/๔/๒๕๕๙

บุราณเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระประพันธ์ จรณธมฺโม สงวนนาม

๑๙/๑๐/๒๕๒๕
๑๙/๖/๒๕๕๗

ปาสามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระศุภณัฐ ปภงฺกโร หวันลา

๒๕/๔/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ปาสามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระเจษฎา กิตฺติโสภโณ มีศิริ

๒๘/๑/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๖๐
ปาสามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรทัศน์ดนัย  เรือนปานแก้ว

๑๔/๑/๒๕๔๕

 โพธิชัยเจริญ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรเจษฎา  จันทร์แดง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรวงศกร  กระต่ายทอง

๑๕/๓/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรพรรณกร  เคนโพธิ

์

๒๘/๑/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรโยธิน  พูลชาติ

๑๙/๓/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรหลากร  บัวอ่อน

๖/๕/๒๕๔๗
 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรศรัณย์ู  เชือแก้ว

้

๙/๗/๒๕๔๗
 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรชินวัฒน์  มาตรสมบัติ

๔/๘/๒๕๔๗
 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรพงษ์ศิริ  บุษดี

๕/๘/๒๕๔๗
 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรวัชรพล  เสนารักษ์

๒๔/๘/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรวรวุฒ  คำวัน

๑๐/๖/๒๕๔๗

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรทิว  อินภูษา

๑/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรธนภัทร  ชะระ

๑๕/๑/๒๕๔๘

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระแสง ปฺาธโร ธรรมจิต

๒/๔/๒๕๐๒ ๒๔/๓/๒๕๖๐

ยางประชาสามัคคี  

สน ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระสัญญา วิชากโร รักษาราช

๓/๑๒/๒๕๑๘
๘/๘/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระวัชระ กตสาโร ประทาพันธ์

๑๖/๑/๒๕๓๒ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรอารันช์  แก้วสมสินุ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระชาติชาย อภิปุณฺโณ ทองเสนา

๔/๘/๒๕๒๓
๓๑/๑๒/๒๕๕๙

ศรีวิไลย์  

สน ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระสิทธินนท์ จารุธมฺโม นรินทร์ศรี

๑/๙/๒๕๑๓
๗/๗/๒๕๖๐

ศรีวิไลย์  

สน ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระบุญไทย อรุโณ บุญเจิม

๑๐/๙/๒๔๙๓
๙/๖/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระนราทิพ จารุธมฺโม แก้วกัณหา

๒๒/๓/๒๕๓๑

๔/๓/๒๕๖๐
ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรพงษ์ดนัย  ชินมา

๒๓/๘/๒๕๔๗

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรไพฑูล  คุณคง

๒๗/๑/๒๕๔๖

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรเจษฎาภรณ์  แหวนแก้ว

๒๙/๘/๒๕๔๗

 สว่างภูมิดล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๑๘

้
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สน ๔๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรอินทรเดช  สิงห์อ่อน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรณัฐพงศ์  อำนวยจิตร์

๑๖/๘/๒๕๔๕

 สามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรสุรเชษฐ  ไชยบุตร

๑๔/๒/๒๕๔๕

 สามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรวรันธร  วังกะสา

๖/๑๑/๒๕๔๔

 สามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรศักรินทร์  แสนทวีสุข

๒๓/๓/๒๕๔๔

 สามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร วงษ์ชาลี

๗/๑๑/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

สุภบุปผาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระณัฐพล อตฺถกาโม พินิพาหนะ

๑๔/๗/๒๕๓๙ ๒๒/๔/๒๕๖๐

สุภบุปผาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระสุทัศน์ ภูริสีโล ศรีอาสา

๑๙/๙/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

สุภบุปผาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระณัฐพงษ์ สฺทธาโน แสงตะวัน

๔/๑๐/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

สุภบุปผาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรภูมิมินทร์  สีสอน

๒๘/๙/๒๕๔๔

 สุภบุปผาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระเจตติลก อฺติภทฺโท ศิริขันธ์

๒๑/๕/๒๕๓๘

๗/๔/๒๕๖๐ สุวรรณวิสุทธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระศักดิทวี

์

สุทฺธสีโล วรรณสุข

๒๔/๒/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๖๐

สุวรรณวิสุทธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระศราวุฒิ กิตฺติาโณ โพธิราช

๒๒/๗/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระสีทน กิตฺติสมฺปนฺโน พันธสา

๒๖/๔/๒๕๑๔

๑/๗/๒๕๖๐
บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระพระอาทิตย์ศักดิ

์

อภิชาโณ แสนอุบล

๑๔/๔/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรธีรพงษ์  มหาหิงษ์

๑๖/๘/๒๕๔๒

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรนลธวัช  ใจซือ

่

๑/๕/๒๕๔๗
 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรธราะทพ  ฝูงกลิน

่

๑/๙/๒๕๔๗
 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรกิตตินันท์  บ่อบัวเงิน

๒๘/๓/๒๕๕๑

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรธีรทรรศน์  มณีขำ

๒๑/๙/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรณัฐพงศ์  ศิริบุญ

๒๑/๑/๒๕๔๘

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรณัฐพล  อุ่นอาษา

๒/๗/๒๕๔๔
 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรอรรถพร  แหล่ปอง

๒๒/๑/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรสุดทีรัก

่

 และอรุณ

๓๐/๔/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรอภิรักษ์  ไขแสงจันทร์

๑๔/๕/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรชญานนท์  วิชัยศรี

๒๙/๕/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรณัฐวุฒิ  สัจธรรม

๒๓/๖/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรกีรติ  วงษ์ตรีศรี

๒๔/๖/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรธนพล  ศรีวิฤทธิ

์

๓๐/๖/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรวิษณุ  ไชยศร

๖/๙/๒๕๔๗
 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรชัยวัฒน์  แสนสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรปาณรวัตร  จุกจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรชนินทร  สีมี

๒๓/๑/๒๕๔๘

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรเทอดไทย  นิลภอด

๑๐/๓/๒๕๔๘

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรวสุพล  ว่องไว

๒/๔/๒๕๔๘
 บูรพา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๑๘

้
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สน ๔๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรศุภกฤต  ภูมิภักดี

๑๐/๕/๒๕๔๘

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรชิษณุพงษ์  บุญเศษ

๑๒/๕/๒๕๔๘

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรฐิติกร  พรมจันทร์

๒๒/๗/๒๕๔๘

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระสุพรรณ์ โชติาโณ ยันตะพันธ์

้

๙/๘/๒๔๙๒
๑๘/๑๐/๒๕๕๙

โพธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระแสงสุรีย์ สุเมโธ หล้าปุย

๒๘/๑๑/๒๕๒๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระสิทธิศักดิ

์

มหาาโณ ยันตะพันธ์
๔/๘/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรธีรทรรศน์  มณีขำ

๒๑/๙/๒๕๔๗

 โพธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระรุ่งโรจน์ ขนฺติจิตฺโต ขันตีจิตร

๓๐/๖/๒๔๙๓ ๒๑/๑/๒๕๕๘

ครสวรรค์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระวัชรชัย สิริวิชโย แสนละมุล

๕/๑๑/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
คามวาสี  

สน ๔๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรธวัชชัย  อรัญหล้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 คามวาสี  

สน ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระกฤษฎากร อภิวฑฺฒโน บุญพัก

๑/๓/๒๕๓๖
๒๒/๑๑/๒๕๕๙

บ้านวัฒนา  

สน ๔๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรอนิรุทธ์  รังสี

๑๔/๕/๒๕๔๓

 บูรพาภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรวรเมธ  โคกฉวะ

๖/๑๐/๒๕๔๗

 บูรพาภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรพิศชากร  สุจริต

๗/๗/๒๕๔๗
 บูรพาภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรศิริโรจน์  ไชยชมภู

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 บูรพาภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรสลาวุฒิ  ศรีละกิจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 บูรพาภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระคำพูล ิตธมฺโม เทียมราช

๖/๑๑/๒๔๘๔ ๒๗/๔/๒๕๖๐

พืชมงคล  

สน ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระปญญา อคฺคจิตฺโต โคกฉวะ

๗/๒/๒๕๓๕ ๒๑/๓/๒๕๕๙

ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระบุญรอด สุจิตฺโต สีดามาตย์

๑๐/๒/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๕๙

ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระธงชัย ธนปฺโ ศรีหามาตย์

๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระฉลอง สุจิตฺโต จูมโฮม

๑๕/๖/๒๕๒๕

๔/๑/๒๕๖๐
ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระสมิตร ปมุทิโต โคตรปญญา

๒๖/๑/๒๕๑๐
๑/๗/๒๕๖๐

ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระฉลอง อคฺคธมฺโม ชามนตรี

๒๐/๑/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๖๐

ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระฐิติพงษ์ ิตวํโส แสนแสง

๑/๑/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรวิชาญ  เริมศรี

่

๓/๑๐/๒๕๔๑

 ศิลาอาสน์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระบุญสี กิจฺจสาโร สุวรรณดี

๑๐/๑๒/๒๕๑๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระณรงค์ฤทธิ

์

าณวฑฺฒโน ชาวศรี

๒๒/๑๒/๒๕๐๘
๑๒/๕/๒๕๖๐

เกาะฉิมพลี  

สน ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระปลาวิทย์ ปฺาวโร แก้วอุดร

๒๘/๘/๒๕๑๘ ๑๓/๖/๒๕๖๐

เกาะฉิมพลี  

สน ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระสุพิศ สุขเวสโก จารแก่น

๕/๔/๒๔๙๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ดอนสวรรค์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ ยางศรี

๑๑/๗/๒๕๓๗
๓/๑/๒๕๕๙

ดอนสวรรค์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระบุญมา ปุณฺณาโภ มหาชัย

๑๐/๘/๒๕๒๔ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ดอนสวรรค์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระแสวง เขมกาโม ยุวบุตร

๑๔/๙/๒๕๐๒ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ดอนสวรรค์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระธวัชชัย ธนลาโภ อัตสาร

๑๔/๙/๒๕๓๐ ๒๑/๘/๒๕๕๙

ดอนสวรรค์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระสมบูรณ์ สุทฺธจิตฺโต มูลชาติ

๓/๖/๒๔๘๘
๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ดอนสวรรค์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระสายัน านยุตฺโต ช่องวาริน

๒๒/๗/๒๕๒๔

๙/๕/๒๕๖๐
ดอนสวรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๑๘

้
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สน ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระภาณุพงศ์ มหาวีโร จันทร์โพธิ

์

๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๓/๔/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระนิพล กิตฺติโสภโณ โพสาวัง

๒๙/๑๒/๒๕๑๘ ๑๐/๑๑/๒๕๕๕

ท่าเดือ

่

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระพงษ์ศธร มหาลาโภ กองวงศ์

๒๒/๓/๒๕๓๓

๑/๒/๒๕๖๐
ท่าเดือ

่

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระเอกพันธ์ จรณธมฺโม แสนสีแก้ว

๒๘/๒/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ท่าเดือ

่

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระอนิวัฒน์ จิตฺตสํวโร เตียงชัย

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๑๕/๗/๒๕๕๙

โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระภาสธร กิตฺติภทฺโท เชือสอน

้

๓/๘/๒๕๓๖
๒/๑/๒๕๖๐

โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระสมัคร สมงฺคิโก โยธา

๗/๘/๒๕๒๕ ๖/๗/๒๕๖๐
โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระจุมพล ติสฺสโร ตะโก

๑๐/๖/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๖๐

โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระกัมปนาท เขมวโร คำโคตรศูนย์

๑๖/๙/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระวิชัย านิสฺสโร ภูนอก

๕/๓/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๖๐

โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระวิศวะ านวีโร พลรัตน์

๑๗/๗/๒๕๓๔

๙/๗/๒๕๖๐
โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระภาริทัต ทินฺนธมฺโม พันธ์ภักดีวงษ์

๙/๑๒/๒๕๒๔ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗

โนนอุดม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระเกรียงไกร กนฺตธมฺโม พันทะปว

๖/๑๑/๒๕๑๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

โนนอุดม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระนนท์ชัย นนฺทิโย จันทร

๔/๘/๒๕๒๕ ๑๑/๕/๒๕๕๙

โนนอุดม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระวิไล ปฺาวโร ผลจันทร์

๓/๔/๒๕๒๓ ๔/๑/๒๕๖๐
โนนอุดม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระณรงค์ านวีโร โประวะ

๒๕/๑๑/๒๕๓๕

๒๖/๕/๒๕๖๐

โนนอุดม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระวัชรินทร์ วชิราโณ พิกุล

๓/๑๐/๒๕๓๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

โนนอุดม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระสาคร โชติธมฺโม สะหะสี

๒๐/๓/๒๕๒๗
๔/๗/๒๕๖๐

โนนอุดม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระศิวกร ปฺาวโร ศรีสร้อย

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
โนนอุดม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรสรวิชญ์  กุละคำแสง

๒๑/๗/๒๕๔๗

 โนนอุดม  

สน ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระคำเสน รตนวโร สาลารัตน์

๑๙/๘/๒๕๑๘
๒/๘/๒๕๕๗

บูรพานิวาส  

สน ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระจ่อย อคฺคธมฺโม รินทร์ทอง

๕/๕/๒๔๙๕ ๒๗/๑/๒๕๕๙

บูรพานิวาส  

สน ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระคมสัน อมโร ชิณโฮง

๖/๒/๒๕๒๐ ๔/๒/๒๕๕๙
บูรพานิวาส  

สน ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระวิฑูรย์ นิติธมฺโม นิติธรรม

๒๕/๖/๒๕๓๓ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระบุญทัน สิริจนฺโท สีผุย

๒๒/๓/๒๕๐๔
๓/๓/๒๕๖๐

โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระไฉน ปฺาพโล วิทยาสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๐๙

๒/๖/๒๕๖๐
โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระปน กิตฺติาโณ บุญชู

๑๐/๑๒/๒๕๐๕

๓/๒/๒๕๕๘
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระวินัด ปภาโส แสนสามารถ

๑๒/๓/๒๕๒๗

๕/๖/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระวีระวัฒน์ วีรธมฺโม ชำมะลี

๔/๕/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระอมรศักดิ

์

อคฺคปฺโ ใยพัน
๑/๓/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระสุวรรณ์ ยติกโร บุตรแสง

๒/๑/๒๔๘๙ ๒๐/๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระอนันดา ปฺาวโร นิมาลา

๓๐/๗/๒๕๓๖
๒๐/๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระพงศ์ศิริ มหาาโณ เฉียงวงศ์

๔/๘/๒๕๓๙ ๒๐/๗/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรวรกานต์  พลศรีดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 กงตาล

๒๔/๓/๒๕๔๖

 โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรมงคล  หงษาชุม

๔/๘/๒๕๔๕
 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรบุญรอด  รักษาราช

๑/๗/๒๕๔๓
 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระสมหมาย กนฺตธมฺโม โคตรศรีเมือง

๒/๔/๒๕๑๓ ๑๗/๕/๒๕๕๕

สระเกษ  

สน ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระรังสรรค์ สุจิณฺโณ โพธิศรี

์

๒๘/๐๘/๒๕๑๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

เสบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระสมบูรณ์ อคฺคธมฺโม อรรคไทย

๑๐/๐๒/๒๔๙๘ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

เสบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระขวัญชัย สิริวฑฺฒโก พันยะศรี

๑๕/๑๐/๒๕๐๓ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

เสบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระอนุชา ิตมโน เดชโฮม

๙/๑๑/๒๕๒๐
๖/๗/๒๕๖๐

เสบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระขวัญชัย อินฺทปฺโ อนุมาตร

๒/๔/๒๕๒๙ ๖/๗/๒๕๖๐
เสบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรอดิศร  ผลเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

 เสบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระสราวุฒิ สมตฺถิโก ประเสริฐกุล

๔/๓/๒๕๒๓ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ใหม่อินทร์ภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระวัฒนา เขมจาโร นิพันธ์

๕/๑๑/๒๕๒๑
๙/๕/๒๕๕๙

ใหม่อินทร์ภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระสารี ธีรงฺกโร วงศ์อักษร

๑๑/๖/๒๔๘๐
๔/๗/๒๕๕๙

ใหม่อินทร์ภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรหลิว

่

 สุภิวงศ์

๙/๑๐/๒๕๔๐

 ใหม่อินทร์ภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรสถาพร  ดาบสุวรรณ

๑๕/๘/๒๕๔๕

 จินดามณี  

สน ๔๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรเรืองศักดิ

์

 สอนสมนึก

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 จินดามณี  

สน ๔๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรชัชวาล  เจริญถิน

่

๑๘/๑/๒๕๔๖

 จินดามณี  

สน ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระทิวา ขนฺติโก สว่าง

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

๑/๒/๒๕๖๐
แจ้ง  

สน ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระอรุณ อภิวณฺโณ ฤทธานัน

๑๑/๖/๒๕๓๓ ๒๘/๔/๒๕๕๙

เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระพรนพพล มหพฺพโล ไชยมาสุข

๑๔/๒/๒๕๐๙
๖/๗/๒๕๖๐

เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระพัสกร โกวิโท มุงคุณ

๒๔/๘/๒๕๒๑

๖/๗/๒๕๖๐
เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระอนุพงษ์ อนุตโร โพธิปอม

์

๒/๗/๒๕๓๐ ๖/๗/๒๕๖๐
เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระอริยะ อริยวํโส แตงสี

๙/๓/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระณัฐพงษ์ านํกโร แสนสิริ

๑๕/๑๐/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรวัฒนชัย  กางทอง

๒๙/๖/๒๕๔๗

 เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรวุฒิพงษ์  มาตะยา

๒๙/๙/๒๕๔๗

 เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรทินกร  คำชมภู

๒/๔/๒๕๔๕
 เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรเกษมศักดิ

์

 ราชนิแพน
๖/๘/๒๕๔๖

 โพธิคำ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรนัฏฐวัฒน์  ศรีวรรณะ

๑๖/๒/๒๕๔๖

 โพธิคำ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรณัฐพงษ์  โอนทุมมา

๒/๓/๒๕๔๕
 โพธิคำ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรธัชนนท์  สมบัติราช

๒๙/๖/๒๕๔๖

 โพธิคำ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรสุภาวัช  อยู่ดีเสมอ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 โพธิคำ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรธวัชชัย  สมบัติราช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิคำ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระสมพร สุชาโต พรมไพสนท์

๑๘/๑/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐ มหาสมณกิจภาวนา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระอนุรักษ์ อานุภทฺโท ศรีสร้อย

๑๒/๖/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐ มหาสมณกิจภาวนา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระกิตติภัทร์ กิตฺติปฺโ พรมสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐ มหาสมณกิจภาวนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรวุฒิชัย  ดีนัก

๑/๕/๒๕๔๖
 ศรีจันทร์  

สน ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระนฤเทพ ถาวโร จันท์มาลา

๒/๓/๒๕๑๗ ๑๔/๑/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระวัชระพงษ์ สิริจนฺโท จันท์มาลา

๒๐/๑๐/๒๕๓๘

๔/๕/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรธนากรณ์  จะสูงเนิน

๓/๙/๒๕๔๖
 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๐๙
สามเณรคฑาวุฒิ  บิดร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรวรรณสิทธิ

์

 มากเกลียง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีสุภักดิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระชวลิตร กิตฺติปฺโ อินทรวิศิษฎ์

๒๖/๑๒/๒๕๑๙

๑/๕/๒๕๖๐
สว่างจิต  

สน ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระถาวรค์ กจวโธ พงษ์กสิกร

๓/๓/๒๕๑๐ ๘/๖/๒๕๖๐
สว่างจิต  

สน ๔๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรสุนทร  เหล่าพันนา

๑๒/๘/๒๕๔๕

 สุวรรณธาดาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรธีระวุฒิ  บัวพิษ

๙/๖/๒๕๔๓
 อุฒาจารย์  

สน ๔๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรสิทธิชัย  ราชไรกิจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 อุฒาจารย์  

สน ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระบุญฤทธิ

์

พรหมฺจาโร แสนอุบล
๑/๕/๒๕๑๒ ๒๖/๒/๒๕๕๒

จอมแจ้ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระกิตติพิชญ์ สิริวฑฺฒโน ปญเศษ

๖/๓/๒๕๓๕
๒๖/๑๑/๒๕๕๙

ไตรสิกขาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระอาทิตย์ จนฺทธมฺโม เวียงจีนทร์

๒๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งถาวร  

สน ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระอนันต์ นาถธมฺโม วังภูมิใหญ่

๒๐/๑/๒๕๓๙ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ทุ่งถาวร  

สน ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระทองเพ็ชร านวีโร พรมคำน้อย

๑/๒/๒๔๘๓
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระปรีชา เตชวโร เวียงสมุทร

๗/๘/๒๕๑๙ ๗/๑/๒๕๕๔
บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระสถิต เตชธมฺโม โคตรพันธ์

๖/๑/๒๕๐๓ ๘/๖/๒๕๕๕
บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระวุฒิฃัย วรธมฺโม ทำนุ

๓๑/๑/๒๕๓๐ ๑๓/๑/๒๕๖๐

บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระวิทยา สุรกฺโข ศิริบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระนาถนฤพงษ์ นาครโต บุตตะ

๒๓/๓/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรวิรัตน์  วันหอม

๑๓/๒/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรศุภกิจ  เบนอาหวัง

๒๘/๔/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรอนันต์  ญานวิพัฒน์

๒๕/๖/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรปรีชา  แสงสงคราม

๑๙/๘/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรจักรพงศ์  มีระสิงห์

๑/๑/๒๕๔๖
 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรรัตนชัย  ไซยหงษา

๒/๔/๒๕๔๗
 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๓๒
สามเณรวิษณุ  น้อยนาง

๕/๕/๒๕๔๗
 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๓๓
สามเณรปฐมพร  หงษ์สาชุม

๒๗/๕/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๓๔
สามเณรณรงค์ชัย  สอนสีดา

๑๗/๖/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๓๕
สามเณรนนธวัช  ชินวงศ์

๒/๑๑/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระสมสนุก หฏจิตฺโต พันธ์แสน

๒๑/๗/๒๕๐๔ ๑๗/๔/๒๕๕๕

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระชัชชัย ิตธมฺโม โครตรสวรรค์

๒๕/๘/๒๕๒๕ ๒๘/๗/๒๕๕๕

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระมนตรี จิรธมฺโม กฎแก้ว

๒๒/๘/๒๕๒๕ ๒๙/๘/๒๕๕๕

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระจันทร์เพ็ญ กิตติสาโร เสนาฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๑๕
๘/๑๒/๒๕๕๕

โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐ / ๑๘

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระสักดา อธิปฺโ กาลจักร์

๓๐/๓/๒๕๑๗
๗/๓/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระภูชิสส์ สารโต ณ นคร

๑๓/๑๑/๒๕๐๗ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระโกสม ขนฺติวโร แก้วกัลยา

๑/๕/๒๔๙๓ ๒/๙/๒๕๕๙
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระอิทธิพล ธีรวโร ทองคำ

๒๔/๒/๒๕๓๓ ๑๙/๔/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระพรพนา าณสีโล คงสูงเนิน

๒๐/๙/๒๕๓๓ ๑๙/๔/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระธนพจน์ จกฺกรตโน ล้อมสวัสดิ

์

๑๗/๙/๒๕๓๔

๙/๕/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระไฉน ปฺาพโล วิทยาสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๐๙

๒/๖/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระตุลา คุณวโร พงศ์สุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๑๗

๖/๖/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระมานะ โอภาโส นาลาปลัด

๑๓/๗/๒๕๒๙

๙/๖/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระพิชิต มหาาโณ พลชนะ

๑๗/๖/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระพงษ์พันธ์ จิตฺตปฺโ สัจธรรม

๒๗/๔/๒๕๓๑
๒/๑/๒๕๕๘

มหาชัย  

สน ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระศรีภูมิ ธมฺมานนฺโท อินทรภูชน

๑๒/๒/๒๔๘๗ ๒๓/๖/๒๕๕๑

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระจันลา อตฺตทโม ทุมโยมา

๑๘/๓/๒๔๘๖ ๑๔/๑๑/๒๕๕๒

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระแสงสุรีย์ านวโร สินสม

๒๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระคมเพชร กิตฺติปาโล คำปว

๑๕/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระธเนศ นิติสีโล ลุนสูงยาง

๑๕/๓/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระคมกริช ชาตปฺโ กาพรหมวงค์

๒๐/๕/๒๕๑๖
๔/๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระทัพไทย ปริปุณฺโณ สุธิวงค์

๒๕/๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระวิชัย สมาจาโร คำบึงกลาง

๕/๔/๒๕๔๐ ๔/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระชิตณรงค์ เตชวโร โนนชมภู

๑๒/๖/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระสุขสันต์ านรโต หล้าหิบ

๑/๑๐/๒๕๑๐
๗/๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระถนอม จาครโต ใครอุบล

๔/๕/๒๔๘๐ ๑๒/๓/๒๕๖๐

สระพังทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระสุพัฒน์ สุขิโต ขำประนม

๑/๒/๒๔๙๓ ๑๒/๓/๒๕๖๐

สระพังทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระชาย กตปฺุโ อ่อนคำ

๙/๙/๒๔๘๔ ๗/๔/๒๕๖๐
สระพังทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระวชิระ นรินฺโท แช่ตัง

้

๓/๓/๒๕๐๗ ๑๒/๔/๒๕๖๐

สันติสุขพัฒนา  

สน ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระอัตพล อติพโล ลือนาม

๒๗/๑๑/๒๕๓๗

๙/๕/๒๕๕๘
แสงมณีวนาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระคำพันธ์ ชุตินฺธโร ผลงาม

๑๒/๑๐/๒๔๘๕

๒/๗/๒๕๖๐
แสงมณีวนาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระสุขสันต์ ปฺาวุฑโฒ มอญทิพย์

๑/๕/๒๕๒๓ ๔/๔/๒๕๕๗
กลาง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระพัฒนา สนฺตจิตฺโต วงศ์วัฒนชัย

๑๑/๖/๒๕๐๘
๙/๖/๒๕๖๐

จอมแจ้ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระอนิรุท กิตฺติภทฺโท เคียงคำผง

่

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ไตรแก้ว  

สน ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระประภาส สุเมโธ สีดา

๘/๑๒/๒๕๐๙ ๒๖/๓/๒๕๕๖

ไตรภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระณัฐพงษ์ านวโร อินธิโคตร

๑๒/๒/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระเอกพล สจฺจวโร ชาเหลา

๕/๑๑/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระนันทวุฒิ เตชพโล ตุ่ยไชย

๑/๒/๒๕๔๐ ๗/๗/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรกิติ  หอมสมบัติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

 ไตรภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระวีระพงษ์ โชติปฺโ ธรรมวัตร

๒๐/๑๒/๒๕๓๓ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระสรายุทธ สีลสุทฺโธ สำราญบึงแก

๓๐/๙/๒๕๓๗ ๒๓/๖/๒๕๖๐

ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรอัษฎาวุธ  แจ้งไชยศรี

๑๓/๘/๒๕๔๒

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรสิทธิเดช  สุวรรณ์จันทร์

๖/๑๒/๒๕๔๕

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรอรุณภัส  ไชยแสน

๓๑/๑/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรพงศธร  เทพศรีหา

๑๐/๔/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรศักดิศรณ์

์

 บุตรเปยน

๒๓/๔/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรอนันดา  ช่วยไชยศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรสาคร  เข็มใคร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรสุริยา  ผายลาศรี

๑๓/๑/๒๕๔๗

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรส่งศักดิ

์

 สุวรรณจันทร์

๒๘/๒/๒๕๔๗

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรถนากร  ศรีสาพันธ์

๘/๓/๒๕๔๗
 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรธิติวุฒิ  ปงชัยวงค์

๑๙/๖/๒๕๔๗

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรเมธิชัย  วิชาดี

๑/๙/๒๕๔๗
 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๘๙
สามเณรจิรวัฒน์  บุราณสาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๙๐
สามเณรโยธิน  ทะวงค์นา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรปญญา  ถินนาวัน

๕/๑๑/๒๕๔๗

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรจักรกฤษ  สืบหาแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 ทุ่ง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระบุญสวน โกสโล ต้นสารี

๔/๖/๒๔๘๘ ๔/๗/๒๕๕๗
บ้านนาเมือง  

สน ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระธนากร ธนากโร ผากงคำ

๑๐/๖/๒๕๓๐
๔/๗/๒๕๕๙

บ้านบะยาวน้อย  

สน ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระนิรุษ กิตฺติโสภโณ เถาโคตรศรี

๒๖/๗/๒๕๒๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

บ้านบะยาวน้อย  

สน ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระอรุณ ตปสีโล สุวรรณสาร

๑๓/๔/๒๕๑๑ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

ปารัตนคุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระสรพงค์ กิตฺติภทฺโท บุญชาญ

๒๔/๙/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
ปารัตนคุณ  

สน ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระจันดี ทนฺตจิตฺโต นิกะแสน

๑๐/๑/๒๕๐๒ ๒๓/๑/๒๕๕๓

ปาสุวรรณาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระวิชัย จิรสโภ สุหา

๘/๘/๒๔๙๒ ๒/๕/๒๕๕๙
ปาสุวรรณาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระพีรัชชัย มหาปุโ ดอนไพรที

๘/๗/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐

พันธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระประทวน ตปสีโล เพียงเงิน

๑๔/๘/๒๔๙๐
๓/๔/๒๕๕๓

โพนสว่าง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระอาร์ต กตคุโณ ลีพรม

๒๖/๘/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระวัชรินทร์ จารุธมโม บุตรสุวรรณ์

๓๐/๗/๒๕๓๔
๔/๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระคำบอน มหาาโณ เจินทำ

๒๘/๓/๒๕๑๗

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระวันชัย าณวีโร วะกะกัน

๗/๒/๒๕๐๘
๑๖/๖/๒๕๕๗

ศรีสมพร  

สน ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระนันธิยะ อภิปุณฺโณ ดวงมาลัย

๖/๑๐/๒๕๓๔
๖/๔/๒๕๖๐

สว่างภิรมณ์  

สน ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระวัชระศักดิ

์

าณธีโร ไตรวงศ์ย้อย
๘/๖/๒๕๓๗

๖/๔/๒๕๖๐
สว่างภิรมณ์  

สน ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระวิษณุ ชุติปฺโ เชือคำเพ็ง

้

๒๒/๑๐/๒๕๓๙
๑๕/๖/๒๕๖๐

สว่างภิรมณ์  

สน ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระศราวุธ ปยสีโล ม่านชมพู

๙/๔/๒๕๓๕ ๙/๒/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระบุญโฮม จนฺทสาโร สระพิมพ์

๙/๔/๒๔๘๔ ๓๐/๑/๒๕๖๐

อรัญญา  

สน ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระนาวา อนุตฺตโร นามธิราช

๒/๐๙/๒๔๙๙ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

คำยาง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระวุฒิศักดิ

์

อานนฺโท ผาวัน

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระประเสริฐ ชุติมฺนโต ทองตาม

๒๔/๐๘/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระไชยันต์ ปยธมฺโม แสงแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๓๒ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระบุญช่วย ชาคโร อุ่อ่อน

๕/๐๓/๒๕๐๘ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระรัฐวุฒิ ปยสีโล สายสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๒๗ ๒๐/๐๒/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระสอน กฺาโณ เทียนศรี

๒๐/๐๑/๒๔๙๒
๖/๐๔/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระกำธร เขมธมฺโม อุ่นดี

๑๓/๐๖/๒๔๙๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระชนะเดชณ์ อาภากโร ผลกอง

๒๓/๐๙/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระวรวิทย์ กตคุโณ ซองชะยา

๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒/๐๗/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระประถม มหานาโค มีคุณ

๒๒/๐๑/๒๕๐๒
๖/๐๗/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระพิชิต ธีรธมฺโม มาตราคิด

๑๗/๐๕/๒๕๒๙

๙/๐๘/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระณรงค์ าณวุโธ โปะพนม

๒๐/๑๒/๒๔๙๘
๕/๑๒/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระสินสนาม อธิปฺโ ยนต์กิจ

๑๑/๑๐/๒๕๐๙
๕/๑๒/๒๕๖๐

เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรวสุรัตน์  ไชยมาตย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

 เจริญศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระอรุณ สนฺตกาโย อุดมทรัพย์

๕/๐๙/๒๕๒๘ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ปทุมรัตนาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระกัณหา ปฺาภรโณ มลศิล

๑๐/๐๕/๒๕๒๗
๙/๑๒/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระชาญศิลป ปคุโณ ชาญดี

๔/๐๒/๒๕๒๓ ๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระนิพนธ์ สมาหิโต แสนอุบล

๒๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระอดิศร อภิฉนฺโท เทพคำดี

๑๓/๐๙/๒๕๓๓

๔/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรวิศิธร  สังศรีแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๔๓๒
สามเณรณัฐนันท์  มงคลงาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีสะอาด  

สน ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระสิทธิชัย ธีรวโร ศิริวัฒน์รุ่งเรือง

๓/๑/๒๔๙๘ ๒๗/๓/๒๕๕๖

นาเวง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระสุรณรงค์ ปฺาสาโร โพธิฆัมพร

๑๙/๗/๒๔๙๙ ๕/๑๒/๒๕๕๗

นาเวง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระสุริยันต์ จนฺทโชโต จันทร์แจ่ม

๗/๕/๒๕๐๙ ๑๗/๔/๒๕๖๐

นาเวง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระกฤษณะ กิตฺติโสภโณ นวลมณี

๓/๔/๒๕๔๐ ๒๑/๔/๒๕๖๐

นาเวง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระทนา สีลสุทฺโธ ดวงปฏิ

๙/๕/๒๕๒๐ ๒/๗/๒๕๖๐
นาเวง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระสุขขี สุชาโต พรมพินิจ

๗/๑๑/๒๕๑๘

๖/๗/๒๕๖๐
นาเวง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรธีรภัทร์  กุลวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

 นาเวง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระสุรยันต์ าณปโย คำผอง

๒๕/๐๒/๒๕๐๗ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดนาเวง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระจักร์ชัย ปฺาวโร อัจฉรานิวัฒน์

๑๙/๙/๒๕๒๘ ๒๔/๖/๒๕๕๙

วัดนาเวง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระชาตรี สุเมโธ สัพโส

๐๒/๐๒/๒๕๒๗
๑๓/๗/๒๕๖๐

วัดเขือนบุบผาราม

่

 

สน ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระอดิศักดิ

์

ปภาสโร ไทท้าว

๑๗/๒/๒๕๓๗ ๑๙/๕/๒๕๖๐
วัดสันติราชวราราม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระกอเช็ป กิตฺติปาโล ถวิลไพร

๒๗/๖/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ศรีโพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระอำนาจ สุวฑฺฒโน ประธาน

๑๔/๕/๒๕๑๙

๔/๗/๒๕๖๐
ศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระวงศธวัช วิสารโท สัพโส

๕/๗/๒๕๓๑
๕/๗/๒๕๖๐

ศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระเจษฏา ชุตินฺธโร ใสวิบูลย์

๕/๗/๒๕๓๕ ๑๙/๕/๒๕๖๐

อุตรดาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระภานุพงค์ ปภาโส ต้นงาม

๑๑/๑/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
อุตรดาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระอาทิตย์ อคฺคธมฺโม มณินพ

๒๖/๖/๒๕๓๑

๙/๗/๒๕๖๐
อุตรดาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๕๐
สามเณรฤทธิเดช  แพงศรี

๒๔/๕/๒๕๔๕

 
ถำพระพุทธไสยาสน์

 

สน ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระวิสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต สมปญญา

๒๙/๖/๒๕๐๐ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

ธรรมบวร  

สน ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระสิทธิศักดิ

์

ปฺาวุโธ มะลิรถ

๒๑/๓/๒๕๔๐
๙/๕/๒๕๖๐

ธรรมบวร  

สน ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระกฤษดา สิริมงฺคโล พหูพจน์

๒๙/๔/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
ธรรมบวร  

สน ๔๑๖๐/๐๔๕๔
สามเณรไชยวัฒน์  โคกสูงไชโย

๗/๒/๒๕๔๖
 ธรรมบวร  

สน ๔๑๖๐/๐๔๕๕
สามเณรทวีวิทย์  อันชัยศรี

๒๓/๔/๒๕๔๘

 ธรรมบวร  

สน ๔๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรฉัตรมงคล  สาคร

๕/๕/๒๕๔๘
 ธรรมบวร  

สน ๔๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรธนวัฒน์  นาใจแก้ว

๔/๑๐/๒๕๔๗

 โนนกลาง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรจักรินทร์  แซ่อึง

้

๑๙/๑/๒๕๔๘

 โนนสะเคียน  

สน ๔๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรภูบดินทร์  วงษาทอง

๑๘/๓/๒๕๔๖

 บ้านดงศรีชมภู  

สน ๔๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรสุขชาติ  ไพคำนาม

๓/๓/๒๕๔๗
 บ้านดงศรีชมภู  

สน ๔๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรบุรัสกร  ทัศนิจ

๑๔/๗/๒๕๔๗

 บ้านดงศรีชมภู  

สน ๔๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรณรงค์พล  ทับทิมใส

๑๑/๒/๒๕๔๕

 บ้านดงศรีชมภู  

สน ๔๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรพลเชษฐ์  กะนะฮาด

๕/๕/๒๕๔๖
 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรสุริยา  เคียงวงศ์

๒๐/๒/๒๕๔๗

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรอลงกรณ์  อรรคฮาดศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๑๖๐/๐๔๖๖
สามเณรวัชระ  ตู้พิมาย

๑๔/๑/๒๕๔๗

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๑๖๐/๐๔๖๗
สามเณรชนานันท์  วรรณพัฒน์

๕/๙/๒๕๔๔
 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระชาย เขมนนฺโท ภูมิพันธ์

๖/๕/๒๔๘๙ ๒๘/๔/๒๕๕๙

รัฐภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระสุพจน์ วรลาโภ ฮุ่งหวล

๔/๙/๒๕๓๒
๓๐/๑๑/๒๕๕๙

รามวิทยาลัย  

สน ๔๑๖๐/๐๔๗๐
สามเณรวินัย  เหมะธุลิน

๔/๑๐/๒๕๔๔

 รามวิทยาลัย  

สน ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระจักรพันธ์ โชติโก ปกครอง

๔/๑/๒๕๒๒ ๙/๕/๒๕๖๐
ราษฎร์นิยม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระสัญลักษณ์ สุลกฺขโณ ปราบมนตรี

๒๔/๒/๒๕๔๐
๙/๕/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระกล้าณรงค์ จารุวณฺโณ หงษาดำ

๖/๘/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์นิยม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๗๔
สามเณรธนพล  พันพา

๒/๗/๒๕๔๖
 ราษฎร์นิยม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๗๕
สามเณรสันติศักดิ

์

 โฮมวงศ์

๒๙/๓/๒๕๔๖

 ราษฎร์นิยม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๗๖
สามเณรมานิตย์  ผิวหูม

๒/๔/๒๕๔๖
 ราษฎร์นิยม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๗๗
สามเณรคุณานนท์  คุณศักดิ

์

๑๘/๓/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๗๘
สามเณรสุทธิพงษ์  ซุยเซ็งซะ

๑๓/๒/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๗๙
สามเณรภูมินทร์  เครือขา

๓๐/๔/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๔๘๐
สามเณรอานันดร  ดวงดี

๑๙/๔/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๘๑
สามเณรยงยุทธ  โคตรหาชัย

๒๐/๙/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๘๒
สามเณรยงศิลป  พรหมภักดี

๕/๒/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๘๓
สามเณรประวิทย์  ศรีนุกูล

๕/๑๐/๒๕๔๗

 สระแก้ววารีราม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๘๔
สามเณรจุลจักร  สูตรไชย

๖/๑/๒๕๔๘
 สระแก้ววารีราม  

สน ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระปญญา อธิปฺโ ลีนาลาด

๑๔/๐๕/๒๕๐๔ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

นวกะภูมิ  

สน ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระเขบ สุมโน พลราชม

๐๕/๐๑/๒๕๐๓ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

สน ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระสุรไกร ธมฺมธโร พลราชม

๐๔/๐๔/๒๕๓๒ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

สน ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระสุทธิพงษ์ สุจิณฺโณ นรินทร์รักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

สน ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระทำเพียร านวีโร ผาใต้

๐๕/๐๕/๒๕๑๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาอัมพวัน  

สน ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระศิริพงษ์ ทีปโก สุขประเสริฐ

๒๔/๐๖/๒๕๒๖ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระหงษ์ทอง อหึสโก ยางธิสาร

๒๘/๐๒/๒๕๑๖ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระธีรพงค์ ธีรปฺโ ยาทองไชย

๑๔/๐๗/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีจันทร์

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระอภิเดช อภินนฺโท คำโสมศรี

๑๔/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีจันทร์

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระรังสรรค์ ตนฺติปาโล สมตน

๐๘/๐๙/๒๕๒๗ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

โพนค้อ  

สน ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระธิติพงษ์ กิตฺติสาโร เสนจ้นตะ

๑๘/๐๙/๒๕๐๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๒

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระผาสุก มหาปุโ เรืองรืน

่

๑๖/๐๘/๒๔๘๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรืองใต้  

สน ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระวรวุฒิ วิสุทฺธิสาโร สุขประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรืองใต้  

สน ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระนิรพล วิสุทธิาโณ เชียงไขแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๑๗
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

สน ๔๑๖๐/๐๔๙๙
สามเณรฐาปกรณ์  สมศรี

๑๑/๙/๒๕๔๕

 ศรีชมพู  

สน ๔๑๖๐/๐๕๐๐
สามเณรภิรมพรย์  ไขไพวัลย์

๑/๑๒/๒๕๔๔

 ธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระคำสอน ปภสฺสโร สิงห์เปรม

๒๒/๗/๒๕๒๗

๕/๕/๒๕๖๐
พุทธโมกพลาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระศิวะกรณ์ กนฺตสีโล เพชรพรรณ

๒๒/๘/๒๕๓๗

๕/๕/๒๕๖๐
พุทธโมกพลาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระพิทักษ์ ติกฺขปฺโ ดาโอภา

๒๕/๔/๒๕๑๓

๗/๘/๒๕๖๐
พุทธโมกพลาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระสุธี ขนฺติธมฺโม นันต๊ะภาพ

๑๕/๑๐/๒๕๓๒
๑๗/๔/๒๕๖๐

โพนบก  

สน ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระไพทูรย์ สุวีโร เหลาทอง

๑๕/๙/๒๕๑๒

๒/๘/๒๕๖๐
ยอดลำธาร  

สน ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระเมธี เมธิโน บุระเนตร

๗/๑๑/๒๕๓๖

๒/๘/๒๕๖๐
ยอดลำธาร  

สน ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระเวียงชัย สิรินฺธโร บรรผนึก

๙/๑๐/๒๕๐๗
๒๘/๑๑/๒๕๕๒

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระรัตนะ อาวุธปฺโ ทองอันตัง

๒๐/๗/๒๕๓๙ ๒๐/๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระดวงจันทร์ อธิจิตโต แก้วคำแจ้ง

๒๙/๕/๒๕๑๒ ๓๑/๗/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

สน ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระฉัตรชัย ธีรปฺโ จันทะรังศรี

๒๔/๘/๒๕๓๐
๕/๗/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

สน ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระนครชัย ฉนฺทสีโล อุนาพรม

๒๐/๔/๒๕๑๙ ๑๘/๖/๒๕๕๗

ศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๑๒
สามเณรพิพัฒน์  ลอยประโทก

๑๙/๑๑/๒๕๑๙

 ศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระอิทธิพล เตชวโร คำสุขุม

๑๑/๕/๒๕๓๒ ๒๖/๓/๒๕๖๐

อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระประพันธ์ศักดิ

์

ภูริปฺโ อุ่นไชย

๑๕/๘/๒๕๓๒ ๒๕/๓/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระธีรเดช สิริสาโร ร้อยพิลา

๑๑/๐๕/๒๔๙๗

๑๐/๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระธีรนัย สุทฺมธมโน จักรเสน

๑๑/๔/๒๕๒๙

๑/๗/๒๕๖๐
โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๑๗
สามเณรอดิศักดิ

์

 พรมประศรี

๒๔/๗/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๑๘
สามเณรวีระพล  ออมสิน

๒๖/๘/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๑๙
สามเณรกิตติชัย  นิลมาศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๒๐
สามเณรทวีกิจ  อิมบุญสุ

่

๒๓/๘/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรเจษฎา  สาขามุละ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๒๒
สามเณรวิรชาติ  ไตรคำ

๕/๑๒/๒๕๔๗

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระสุวรรณหงษ์ จิตฺตทนฺโต วงค์พุทธา

๒๕/๐๗/๒๕๒๑
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ดงภูทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระทวีวงค์ สิริจนฺโท ศรีชัย

๑๙/๐๙/๒๕๒๑ ๑๗/๐๙/๒๕๕๙

ยางโล้น  

สน ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระฝน จิตตฺพนฺโต สุขกมล

๐๙/๐๗/๒๕๑๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ยางโล้น  

สน ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระเฉลิมศักดิ

์

ฉนทฺวุฒิโท กัวประดับ

้

๒๔/๐๔/๒๕๒๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ยางโล้น  

สน ๔๑๖๐/๐๕๒๗
สามเณรณัฐพงศ์  โพธิชัยรัตน์

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

 ยางโล้น  

สน ๔๑๖๐/๐๕๒๘
สามเณรวรวิทย์  อัคขระ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 ยางโล้น  

สน ๔๑๖๐/๐๕๒๙
สามเณรวรวัฒน์  อัคขระ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

 ยางโล้น  

สน ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระทองหล่อ อกิฺจโน เข็มทอง

๐๑/๐๔/๒๕๑๖ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศิริมงคลวนาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระชำนาญ ปฺาวโร อวบสันเทียะ

๊

๐๑/๐๒/๒๕๑๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศิริมงคลวนาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระรอน ขนฺติมโน วิลาพัง

๐๕/๐๗/๒๔๙๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗

สันติสุข  

สน ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระนิติพงศ์ ปฺาวโร หิรัญมาตร

๑๓/๐๑/๒๕๑๖ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

สุทธิภูพานทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระทองคำ กิตฺติโก ไชยเสนา

๑๘/๐๑/๒๕๐๘ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

สุทธิภูพานทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระกิรติดล อาจารสมฺปนฺโณ วงศ์กาษา

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สุทธิภูพานทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระนิสัย จนฺทปฺโ ชีแพง

๑๔/๐๒/๒๕๒๗
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

หลุบเลา  

สน ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระวันทา จารุธมฺโม หงษ์รักษา

๑๙/๑๑/๒๕๒๘
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

หลุบเลา  

สน ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระอภิสร านุตฺตโร ฤทธิโรจน์

์

๑๓/๐๗/๒๕๓๔
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

หลุบเลา  

สน ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระนริทร์ ชิตธมฺโม ไชยมณี

๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

หลุบเลา  

สน ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระพงษ์ศักดิ

์

จิตฺตคุตฺโต เหาะเหิน

๑/๐๘/๒๕๒๗
๖/๒/๒๕๖๐

ชัยชนะหนองน้อย  

สน ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระชัชชัย รติโก ปนใจ

๑๖/๕/๒๕๓๑ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ชัยชนะหนองน้อย  

สน ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระกิตติกรณ์ นฺนโท อำนาจ

๒๖/๐๔/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ชัยชนะหนองน้อย  

สน ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระเหมียน ปฺาธโร พลรักษา

๑๖/๐๖/๒๕๒๐
๕/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระสุทิน อนาลโย กระแสบัว

๑๐/๐๙/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระปญญา สุปติฏิโต แก้มสมศรี

๓๑/๑๐/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระพันธ์ ชิตมาโร พรหมโส

๑๐/๒/๒๕๐๔ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดทุ่งมนศิริพลเมือง
 

สน ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระอาณัติ ทีฆายุโก คำภูกา

๒๖/๑๐/๒๕๒๘

๒/๐๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๔๘
สามเณรอนันต์  โสดี

๑/๒/๒๕๔๕
 

วัดทุ่งมนศิริพลเมือง
 

สน ๔๑๖๐/๐๕๔๙
สามเณรสุทธิพงษ์  ปะสาวะเท

๑/๕/๒๕๔๕
 

วัดทุ่งมนศิริพลเมือง
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๕๕๐
สามเณรนภัสกร  ทุมสุด

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๕๑
สามเณรทวีศักดิ

์

 ประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๕๒
สามเณรธีรพงษ์  สุผา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

 
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระนันทะชัย มหาปคุโน ชิตมานิตย์

๕/๘/๒๕๓๖ ๒๑/๕/๒๕๕๘

วัดโพธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระการชัย ชุตินฺธโร ภูเสียวสุข

๓/๔/๒๕๓๓ ๑/๔/๒๕๕๙
วัดโพธาราม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระวุฒธิชัย โชติโย นาชัย

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศิริวราราม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระกิตติศักดิ

์

เตชวโร แสนบุดดี

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดศิริวราราม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระสถาพร ภูริปฺโ จันทร์เกษ

๑/๑๐/๒๕๓๕ ๔/๑๐/๒๕๕๙

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระกษดิฐ กิตติาโณ พานศรี

๗/๒/๒๕๓๙
๗/๑/๒๕๖๐

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระสัมพันธ์ ปฺาวชิโร บุตราช

๑๔/๙/๒๕๑๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระทะนาน วรวฑฺฒโน มโนมัย

๒๒/๙/๒๕๒๕ ๒๗/๖/๒๕๖๐

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระไอรวีน สุจิณฺโณ อินธิแสน

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

๒๗/๖/๒๕๖๐

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระอรรถวุธ จิรวฑฺฒโน เข็มลาด

๗/๗/๒๕๓๕ ๒๗/๖/๒๕๖๐

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระจักรีพงษ์ มหามงฺโล ไชยเพชร

๖/๔/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๖๐

แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๖๔
สามเณรธงชัย  พานศรี

๒๖/๔/๒๕๔๕

 แดนโมกขวดี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระผล เตชปฺโ จันทามี

๑/๖/๒๔๙๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

พรหมหัวบึง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระคมกฤช ภทฺทรวุโธ เสนาไชย

๑๐/๕/๒๕๓๓
๕/๕/๒๕๖๐

ศรีวิทยาลัย  

สน ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระอลงกต กตธมฺโม วงษ์โพนทอง

๒๒/๓/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
ศรีวิทยาลัย  

สน ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระวิมล ธิตคุโณ ฐานทองดี

๒๕/๖/๒๕๒๓ ๑๓/๑/๒๕๕๕

ศรีษะทอง  

สน ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระสยาม สีลวฑฺฒโน ปญญาประเสร็ฐ

๑๘/๖/๒๕๐๘ ๑๘/๗/๒๕๕๘

สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระธนโชติ เตชปฺโ โคนพันธ์

๑๙/๔/๒๕๔๐ ๒๘/๖/๒๕๕๙

สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระนรินทร์ ปริสโร บุระวงค์

๒/๑๑/๒๕๒๗

๕/๔/๒๕๖๐
สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระพงศธร กตปุณฺโ สารสมัคร

๙/๓/๒๕๓๕ ๓/๖/๒๕๖๐
สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระเจษฎา าณสาโร ศรีอาจ

๕/๓/๒๕๓๙ ๓/๖/๒๕๖๐
สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระทวีชัย สุจิณฺณธมฺโม พันธ์ชัย

๑๘/๙/๒๕๐๒ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระอักษรสิทธิ

์

อกิฺจโน บูรณะ

๑๒/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระทวีศักดิ

์

กิตฺติโก ก้อนดินจี

้ ่

๑๐/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระภานุวัตร ชาครธมฺโม เจินเทินบุญ

๒๙/๗/๒๕๔๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระทนงศักดิ

์

ปภากโร พันธ์ดา
๗/๘/๒๕๒๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระอนันตชัย จนฺทสาโร อุ่นใจ

๑๒/๘/๒๕๒๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระวัฒนา กนฺตวีโร ปคุณ

๒๐/๑/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๘๑
สามเณรณรงฤทธ์  เดชาหมู

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๘๒
สามเณรณัฐพงษ์  วงศ์คำซาว

๒๙/๔/๒๕๔๗

 สะพานศรี  

สน ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระณรงค์ศักดิ

์

อธิปฺโ เหคำชุณห์

๑/๑๐/๒๕๒๑ ๑๓/๑/๒๕๕๕
สะอาดสามัคคีธรรม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๗ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๑๖๐/๐๕๘๔ พระธนากร ธมฺมธโร ภูษาวิโสตร์ ๒/๒/๒๕๒๔ ๙/๒/๒๕๕๙ สะอาดสามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๘๕ พระครองศักดิ

์

สุปฺโ ลีทาศรี
๒๙/๙/๒๕๒๑ ๑๕/๔/๒๕๖๐ สะอาดสามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๘๖ พระสุเทพ คุตธมฺโม โคตรสมบัติ
๒๓/๖/๒๕๒๓

๕/๗/๒๕๖๐ สะอาดสามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๘๗ พระมนต์สิทธิ

์

นริสฺสโร คำตังหน้า

้

๒๗/๔/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐ สะอาดสามัคคีธรรม  

สน ๔๑๖๐/๐๕๘๘ พระสายันต์ ิตคุโน เขียวสุวรรณภูมิ
๒๗/๘/๒๕๑๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐ อัมพวัน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๘ / ๑๘

้
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