
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๓๗๖ รูป ขาดสอบ ๑๑๗ รูป คงสอบ ๒๕๙ รูป สอบได้ ๑๙๕ รูป สอบตก ๖๔ รูป (๗๕.๒๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระสิงห์ลำพอง อินฺทปฺโ งวมแพงพิมพ์

๒๗/๗/๒๕๒๗ ๗/๑๑/๒๕๕๖

แจ้งสว่าง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระวรากรณ์ สุวฑฺฒโน สีดาแต้ม

๔/๑๑/๒๕๓๐ ๒๖/๗/๒๕๕๘

แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระธีระพงษ์ สนฺตจิตฺโต บุญเด็ด

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๓/๓/๒๕๕๙

แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรวุฒิพงษ์  วัดแผ่นลำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรวีระยุทธ  วงค์แสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรจักรพงษ์  พรมเมือง

๑๕/๒/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรภาราดร  ฤาชัยษา

๑๙/๕/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรภานุพงษ์  บุษบา

๒๒/๗/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรทิวานันท์  ประกิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรสราวุฒิ  ยุวบุตร

๔/๑๑/๒๕๔๖

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรอนุรักษ์  รถเกษ

๒๑/๒/๒๕๔๗

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรพลากรณ์  อิมบุญสุ

่

๑๓/๖/๒๕๔๔

 ดงชน  

สน ๔๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรธนาวุฒิ  ปราบคนชัว

่

๑๕/๕/๒๕๔๗

 ดงชน  

สน ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระมนตรี ชนาสโล ทองคำ

๒๐/๘/๒๕๑๒ ๑๕/๕/๒๕๕๑

นาเวง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระธนัชชา อติธมฺโม เกลียงจิตร

้

๑๕/๑๒/๒๕๒๘

๙/๔/๒๕๕๙
นาเวง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระไพรี โฆสโชโต โชติโฆสิต

๒๔/๑๐/๒๔๙๘
๑๑/๖/๒๕๕๙

นาเวง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๑๗
พระวัฒนา อิทฺธิาโณ จันอรรคคะ

๗/๑๐/๒๕๒๕
๗/๗/๒๕๕๙

บัวศรี  

สน ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระอนุชา อมโร คึมยะราช

๒๓/๙/๒๕๒๒ ๒๗/๑/๒๕๕๑

บ้านแมด  

สน ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรชนะชัย  โคตะเนตร

๑/๖/๒๕๔๖
 บ้านแมด  

สน ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 บินศรี

๑๖/๑/๒๕๔๗

 บ้านแมด  

สน ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรพัดธนพล  ชะเทียนรัมย์

๑๗/๓/๒๕๔๖

 ปาแพง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรอภิสร  หล่อนสิว

่

๑๐/๖/๒๕๔๖

 ศรีทอง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอนุศักดิ

์

 นนท์คำวงค์
๓/๙/๒๕๔๖

 ศรีทอง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๒๔
พระรุ่งฤทัย ปยุตฺโต แก้วบุญมี

๑๙/๑๒/๒๕๓๓ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

ศรีรัตนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระสีลา ถิรสทฺโธ พรมลา

๓/๓/๒๕๐๐
๓๐/๖/๒๕๕๓

สุพรรณหงษ์วนาราม
 

สน ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระวันทา ถาวรจิตฺโต วงค์เครือสอน

๒๗/๔/๒๕๒๔ ๒๒/๖/๒๕๕๙
สุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระบุญส่ง ขนฺติสาโร เหลืองชาลี

๓/๒/๒๕๑๒ ๑๐/๗/๒๕๕๔

หนองแดง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๒๘
พระจาตุรภุช ธมฺมธีโร ประพวงพันธ์

๒/๒/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๖

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระดิเรก จนฺทโชโต รัตนะวิไล

๑๓/๑/๒๕๑๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระประสงค์ ธีรปฺโ ผาลคำ

๙/๑๒/๒๔๙๐ ๕/๑๒/๒๕๕๓

บ้านบ่อพังแคน  

สน ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระสมปอง โชติธมฺโม ทุนสันเทียะ

๑๘/๑/๒๕๒๖ ๒๙/๓/๒๕๕๙

โพนธาราม  

สน ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระอภิชาต วิสุทฺธิาโณ แก้วมุกดา

๒๖/๑๒/๒๕๒๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีลำดวน  

สน ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระวินิต ปยชาโต โอนใจราษฎร์

๙/๙/๒๕๑๖ ๓๑/๓/๒๕๕๔

ศิริมงคล  

สน ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระสถาพร อธิปฺโ โคตรมิตร

๑๘/๗/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๙

หนองบัวสร้าง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรณัฐวุฒิ  ลวงงาม

๒๕/๔/๒๕๔๒

 บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรอนุวัฒน์  วงศาเภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

 บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรราชรักญญากรณ์  กันทะสิงห์

๒๕/๔/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรปาริฃาติ  สุขประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรเดชฤทธ์  โพธิศรี

์

๑๖/๗/๒๕๔๖

 บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระพงษธร กิตฺติปฺโ คำซองเมือง

๑๔/๒/๒๕๒๐ ๒๘/๖/๒๕๕๑

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระสันทัศน์ มหาปฺโ พันเฮ็ด

๒๐/๑/๒๕๒๐ ๒๘/๓/๒๕๕๕

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระพิชัย จกฺกธมฺโม ขนันเสียง

๑๗/๑๒/๒๕๓๔ ๒๗/๑๒/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระพงษ์สิทธิ

์

จรณฺธมฺโม ขันประมาณ

๒๐/๖/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๔๔
พระสมผล จนฺทปฺโ นาโสก

๕/๖/๒๕๐๙
๕/๑๑/๒๕๔๔

ศรีดอกแก้ว  

สน ๔๒๖๐/๐๐๔๕
พระท่อนจันทร์ สนุคจิตุโต พิมพ์นาจ

๒๘/๒/๒๕๐๗ ๒๐/๑๑/๒๕๕๕

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๔๖
พระวัชรานนท์ วฒุฑโน ลำสัน

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

๒/๖/๒๕๕๙
ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระชาญชัย โชติโก มัญธุปา

๒๐/๒/๒๕๒๐
๓/๔/๒๕๕๗

สระพังทอง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระสันติ อตฺตทนฺโต ยุวบุตร

๒๗/๑/๒๕๒๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

สระพังทอง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระกิตติศักดิ

์

สุขิโต ขุมพลกล้ง
๗/๓/๒๕๒๗ ๒๘/๔/๒๕๕๙

สันติสุขพัฒนา  

สน ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระปญจะ ถิรสทฺโธ ล่ามแขก

๒๐/๘/๒๕๒๓ ๑๓/๗/๒๕๕๑

แสงมณีวนาราม  

สน ๔๒๖๐/๐๐๕๑
พระชัยณรงค์ ปภสฺสโร ลีนาลาด

๑๙/๑๑/๒๕๑๓
๐๗/๐๑/๒๕๕๙

นวกะภูมิ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระสุจริต สุภทฺโท อ้อยเลา

๐๗/๑๐/๒๕๑๐ ๑๓/๐๒/๒๕๕๔

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระมนูญ ทีปาโณ ชินบุตร

๑๒/๐๗/๒๕๑๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ลาดดู่  

สน ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระสุกินดา ฉนฺทสิทฺโธ นนท์คำวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๑๙ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ลาดดู่  

สน ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระกัลยา ธมฺมปาโล ศรีนา

๐๑/๐๖/๒๕๑๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณธาราราม  

สน ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระสุพันธ์ มุตฺตจิตโต รัตนแสง

๕/๕/๒๕๐๔ ๗/๘/๒๕๕๙
ทุ่งมนศิริพลเมือง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรณัฐวุฒิ  โนนโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 ลุมพินีวัน  

สน ๔๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรคชา  สีละวงค์

๑๓/๕/๒๕๔๕

 ลุมพินีวัน  

สน ๔๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรพรนิวัฒน์  ลือชาพูล

๒๑/๙/๒๕๔๕

 ลุมพินีวัน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๗

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระกรวิชญ์ มหาปคุโณ โยธี

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

สามัคคีวราราม  

สน ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระบุญช่วย ปฺาวุฑฺโฒ แพงโสภา

๒๖/๐๗/๒๔๙๘
๘/๐๓/๒๕๕๗

ชัยมงคล  

สน ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระกรวุฒิ สุนฺทโร ราวรรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๒๔
๑๔/๒/๒๕๕๗

ปทุมรัตนาราม  

สน ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระสุวิชัย กุสโล นวลศรี

๒๖/๐๖/๒๕๑๒ ๒๖/๐๖/๒๕๔๐

ศรีสะอาด  

สน ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระบุญทัน นริสฺสโร สอนสีกา

๒๒/๐๘/๒๕๑๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

ศรีสะอาด  

สน ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระผ่อง านกโร มีบุญ

๑/๙/๒๔๙๑ ๖/๗/๒๕๕๗
เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรวัชรพงษ์  วังคีรี

๑๔/๒/๒๕๔๔

 เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรรัตชานนท์  ฮวดพรหม

๑๑/๗/๒๕๔๖

 เทพสวัสดิ

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระขจรศักดิ

์

จารุธมฺโม พิทักษ์กุล

๔/๑๑/๒๕๒๓

๕/๕/๒๕๖๐
โพธิคำ

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรภานุวัฒน์  ทุมรินทร์

๑/๕/๒๕๔๖
 โพธิคำ

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรสุวัฒน์  ภูมิชัย

๑๑/๔/๒๕๔๖

 รัฐภูมิ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๗๑
พระอดิศร อคฺคธมฺโม ขันติยู

๔/๑๑/๒๕๐๕ ๑๙/๓/๒๕๕๖

ศรีธรรมสมโพธิ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 หนึงคำมี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระประวิทย์ ปสนฺนจิตฺโต นันตะสุข

๒๖/๙/๒๕๑๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

สว่างจิต  

สน ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระวีระภาพ ปภากโล เกือทาน

้

๓/๖/๒๕๒๕ ๒๑/๖/๒๕๕๙

อุฒาจารย์  

สน ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระธวัช ิตธมฺโม กิจสอ

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

๗/๑๐/๒๕๕๙

อุฒาจารย์  

สน ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระสกล ถาวโร เรียมแสน

๙/๔/๒๕๑๔ ๑๔/๖/๒๕๕๑

ศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระพินิจ วิสารโท เหลาพรม

๑๓/๑/๒๔๖๙
๗/๗/๒๕๕๔

ศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระวีระพงษ์ อินฺทโชโต พูลภาค

๒๔/๑๒/๒๕๑๖

๔/๔/๒๕๕๔
เสียวสวาท  

สน ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระรพีรัฐ ธีรวํโส มุขแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

พุทธโมกพลาราม  

สน ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระวราวุฒิ ธมฺมกาโม อินอ่อน

๒๑/๐๘/๒๕๒๑ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

พุทธโมกพลาราม  

สน ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระวีระพันธ์ กตธมฺโม บลลา

๑๑/๐๘/๒๕๒๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

พุทธโมกพลาราม  

สน ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระอนุชิต อธิปฺโ ชืนธรรมนาถ

่

๑๐/๑๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

โพนบก  

สน ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระสมบุญ ปภสฺสโร ใบพะออม

๐๓/๐๒/๒๕๑๕ ๐๓/๐๘/๒๕๔๖

ยอดลำธาร  

สน ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระจตุพันธ์ ธมฺมรโต ฉายดีเลิศ

๐๗/๑๐/๒๕๒๑
๓๑/๔/๒๕๕๘

ยอดลำธาร  

สน ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระสำเนียง วิสุทฺโธ เดชบัณฑิต

๒๐/๐๕/๒๕๐๒ ๑๒/๐๘/๒๕๕๗

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระโรมรัน อภิโต ทีคอโงน

๐๒/๐๒/๒๕๑๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

สุทธานิวาส  

สน ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระอนุพงศ์ อภิวฒฺฑโณ ยมพ้วย

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

อรุณแสงทอง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระพัฒนพงษ์ คุณากโร มะโนรินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๒๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

อรุณแสงทอง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระพูลทวี วรโท แก่นอาสา

๒๐/๐๕/๒๕๓๐ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระวราวุฒิ สุพโล มีจิต

๑๔/๐๓/๒๕๒๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๔

บ้านคำเพิม

่

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระทศวิทย์ ฉนฺทกโร ฤทธิธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

บ้านคำเพิม

่

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๙๒
พระสัญชัย ปาวชิโร พาพลงาม

๐๖/๐๑/๒๕๒๖ ๒๒/๑๐/๒๕๕๘

บ้านคำเพิม

่

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๙๓
พระไพฑูรย์ ิตคุโน ปองศรี

๒๙/๐๑/๒๕๒๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๘

บ้านคำเพิม

่

 

สน ๔๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรนคริน  คุณสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

 บ้านคำเพิม

่

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๖๐/๐๐๙๕
พระชาญวุฒิ ณาณวีโร สุภา

๐๗/๐๑/๒๔๙๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

บ้านสร้างค้อ  

สน ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระชูศักดิ

์

านากโร เทียงมา

๐๘/๐๒/๒๕๒๐ ๐๓/๐๑/๒๕๕๔

หลุบเลา  

สน ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระเกษม ปริปุณฺโณ แก้วยอดคง

๖/๖/๒๕๒๔ ๔/๔/๒๕๕๕
จอมแจ้ง  

สน ๔๒๖๐/๐๐๙๘
พระประจักร จกฺกวโร จันทแสน

๒/๓/๒๔๙๓ ๑/๓/๒๕๒๗
ดอนสวรรค์  

สน ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระอำนาจ เขมสรโณ คงบุญ

๖/๗/๒๕๒๔ ๑๘/๔/๒๕๕๔

ดอนสวรรค์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระทรงศีล ชวโน วรสุทธิ

์

๒๔/๖/๒๕๐๓ ๑๙/๗/๒๕๕๖

ดอนสวรรค์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๐๑
พระเด่นชัย ชยปฺโ อุราเลิศ

๒๐/๔/๒๕๑๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๖

ดอนสวรรค์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระจันทร์ศรี จนฺทรํสี เงินลาง

๓๑/๓/๒๕๑๒
๖/๑/๒๕๕๘

ดอนสวรรค์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระชาญวิทย์ อตฺตทีโป ดวงมะฮุง

๑๗/๑/๒๕๓๐ ๑๙/๓/๒๕๕๘

ดอนสวรรค์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระชัยวิชิต ถิรปฺโ แฝงเวียง

๑๑/๑๑/๒๕๒๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระสมัย อธิจิตฺโต เขือนขันธ์

่

๒/๘/๒๕๐๙
๑๖/๕/๒๕๕๙

โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ สัพโส

๑๐/๑๑/๒๕๒๔

๒/๖/๒๕๕๙
โนนอุดม  

สน ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระสมพร สุทฺธิจิตฺโต กองตุ้ม

๑/๘/๒๕๑๘ ๒๙/๗/๒๕๕๙

โนนอุดม  

สน ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระมุขพิทักษ์ จนฺทธมฺโม เพ็งพิทักษ์

๑๐/๔/๒๕๑๖ ๑๓/๓/๒๕๕๙

โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระสายัณห์ อานนฺโท พิรมเชย

๑๗/๒/๒๕๒๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรวีระชัย  ไชยปดถา

๑๘/๖/๒๕๔๖

 โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระสุรพงษ์ พรฺหมโชโต แก่นมีผล

๑๒/๗/๒๕๑๒
๓/๒/๒๕๕๔

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระวัต วฑฺฒโน แพงหอม

๖/๕/๒๔๘๕
๑๒/๑๑/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรอัครเดช  จรัสฤทธิ

์

๑๕/๒/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระบุญพริง

้

ยุตฺติโก แสนดวง
๖/๔/๒๕๒๐

๒๕/๔/๒๕๕๓

สระเกษ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระสุภาพ สุภาจาโร พงษ์เภา

๒๓/๑๒/๒๕๒๐ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

สระเกษ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระบุญหลาย จนฺทสาโร ลาผม

๒๗/๗/๒๕๑๐ ๑๒/๖/๒๕๕๙

สระเกษ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรอัมรินทร์  จันทร์ศรี

๑๐/๖/๒๕๔๓

 สระเกษ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 กามินทร์
๔/๔/๒๕๔๒

 เสบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระพินิจ ติกฺขปฺโ ฤทธิธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๑๗
๒๕/๗/๒๕๕๘

โคกสะอาด  

สน ๔๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรอดิเรก  สายลุน

๒๑/๓/๒๕๔๕

 ทวีวิทยาราม  

สน ๔๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรศุภกิจ  คำผอง

๑๘/๕/๒๕๔๕

 โนนฤาษี  

สน ๔๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรชนัญู  เสนารักษ์

๒๘/๕/๒๕๔๕

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๒๓
สามเณรวัชระ  คำภูแสน

๒๔/๒/๒๕๔๖

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๒๔
สามเณรกษิเดช  จันมาลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรนนทะชัย  สุขเกิด

๑๑/๓/๒๕๔๖

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรเดชาวัต  แก้วคำแสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุศรีมงคล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระณัฐพงษ์ ชุติปฺโ ภูเวียนวงศ์

๙/๔/๒๕๓๔ ๑๖/๒/๒๕๕๙

รัฐภูมิ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรรัชชานนท์  ทองขาว

๒๗/๖/๒๕๔๔

 ราษฎร์ประดิษฐ์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรธนวัฒน์  พุทธโคตร

๒๔/๔/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรปฏิมากร  ไชยราช

๑/๔/๒๕๔๓
 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรครรชิต  ทาประจิตร์

๒๖/๓/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรวิทวัส  พลไกล

๔/๙/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรสิริโชค  พรหมผัน

๑๒/๖/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรสมัชชา  ชุมคำน้อย

๑๖/๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระเมธี สุเมโธ จันทร์นวล

๓/๑๐/๒๔๘๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

ศรีโพธิคำ

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระยงยุทธ วรปฺโ แสงอินตา

๑๕/๑๑/๒๕๒๐
๒๐/๓/๒๕๕๘

ศรีวรารมณ์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระธนาพล ธนมโล คำทองสุข

๒๐/๘/๒๕๓๔
๓/๓/๒๕๕๙

สระแก้ววารีราม  

สน ๔๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรก้องเกียรติ  บุญรักษา

๑๔/๔/๒๕๔๖

 สระแก้ววารีราม  

สน ๔๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรคงชัย  ผิวหูม

๒๕/๕/๒๕๔๒

 สระแก้ว  

สน ๔๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรกฤษดา  หาศรีคำ

๒๓/๙/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรปยพงษ์  นาเชียงใต้

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระเชาวฤทธิ

์

ปฺาวชิโร ปญญาดิษฐ์

๑๗/๕/๒๕๒๒ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เจริญชัย  

สน ๔๒๖๐/๐๑๔๓
พระทวัช ติสฺสโร พาพานทอง

๑๐/๑๐/๒๕๑๓
๑๐/๗/๒๕๕๖

แจ้ง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระบุญครอง กุสลจิตฺโต คอนโตตร

๑๐/๓/๒๕๑๘
๑/๗/๒๕๕๘

ใต้  

สน ๔๒๖๐/๐๑๔๕
พระสุรัตน์ ตปสีโล สุรรณไขศรี

๑/๗/๒๕๐๔
๑๑/๖/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระบุญเสริม ธนปฺโ อาจชมพู

๑๕/๙/๒๕๑๓ ๒๒/๑๒/๒๕๕๕

บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระบุญมา สมจิตฺโต ศรีหล้า

๓/๗/๒๕๐๙
๑/๑๒/๒๕๕๖

บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระนันทพงษ์ เขมวโร บุญแสงส่ง

๑๔/๑/๒๕๒๘
๙/๗/๒๕๕๙

บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรอดุลเดช  พิมเสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรอติกร  วิเศษทรัพย์

๒/๕/๒๕๔๗
 บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรอดิเทพ  หงษ์คำหล้า

๕/๑/๒๕๔๖
 บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรอัครพงษ์  นนทรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

 บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรเหนือสยาม  ชุมพู

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 บูรพา  

สน ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระจอม จิรสกฺโก ภูมิเสถียร

๓/๓/๒๔๘๖ ๔/๖/๒๕๕๙
โพธิศรี

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระพงษ์พันธ์ สุภกิจฺโจ พงษ์ศักดิ

์

๔/๒/๒๕๒๖
๒๕/๑๐/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรศุภกรณ์  นนทบท

๖/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรพรเทพ  สมเภช

๒/๔/๒๕๔๖
 โพธิศรี

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรธนวิสุทธิ

์

 วงษ์ชมภู
๗/๑/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรพีรพงค์  น้อยคง

๘/๙/๒๕๔๖
 โพธิศรี

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๖๐
พระประสิทธิ

์

อุตโม ตาสว่าง

๒๗/๑๒/๒๔๘๗
๑๘/๗/๒๕๕๖

มัชฌิมบุรี  

สน ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระนิคม ธีรสาโร สีสัน

๓๐/๖/๒๕๐๑
๖/๓/๒๕๕๓

ยางประชาสามัคคี  

สน ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระอะนันท์ อภินนฺโท อ่างคำ

๒๒/๙/๒๕๑๗ ๒๙/๔/๒๕๔๙

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระจักรกฤษ ขนฺติโก จำปาอ่อน

๒๕/๑๐/๒๕๑๓
๑๓/๓/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๖๔
สามเณรสรศักดิ

์

 ชิตะนันต์
๓/๒/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระพูลไชย ิตสํวโร คึมยะราช

๑๐/๒/๒๕๑๔ ๑๒/๗/๒๕๕๘

ศรีสระเกษ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระอภิสิทธิ

์

กตธมฺโม แก้วทาสี

๒๑/๕/๒๕๓๓ ๓/๑๑/๒๕๕๘

ศรีสระเกษ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระอดิศักดิ

์

สุเมโธ ทิพย์ชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๓๕
๑๔/๑/๒๕๕๙

ศรีสระเกษ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระอ๊อด อธิปฺโ สุขสำราญ

๖/๔/๒๕๑๒ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ศรีสระเกษ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรสิทธิชัย  ประไพ

๑๕/๘/๒๕๔๖

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๗๐
สามเณรศราวุธ  พลทา

๗/๒/๒๕๔๕
 สว่างภูมิดล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรธนกร  โคตรสาลี

๔/๑๒/๒๕๔๕

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๗๒
สามเณรศุภกร  สุวรรณสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 สว่างภูมิดล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรไชวัฒน์  สีจิวังษา

๑/๔/๒๕๔๖
 สว่างภูมิดล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรสวราชย์  พูมลา

๒/๑/๒๕๔๖
 สว่างภูมิดล  

สน ๔๒๖๐/๐๑๗๕
พระสมบัติ ธมฺมวโร สิงหาเขต

๒๓/๖/๒๕๑๐ ๑๗/๔/๒๕๕๙

สุวรรณวิสุทธาราม  

สน ๔๒๖๐/๐๑๗๖
พระคำไกร อติภทฺโท อินทร์สมบัติ

๑๙/๖/๒๕๐๒ ๒๔/๕/๒๕๕๙

สุวรรณวิสุทธาราม  

สน ๔๒๖๐/๐๑๗๗
พระสุภาพ อตฺตทีโป อุยเอก

๘/๙/๒๕๐๐ ๙/๔/๒๕๕๔
ครสวรรค์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๗๘
พระพันฤทธิ

์

พรหฺมวํโส พรมวงศ์
๖/๓/๒๕๓๐ ๑๐/๓/๒๕๖๐

คามวาสี  

สน ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระประสิทธิ

์

ปมุตฺโต มงคลมะไฟ

๒๑/๑๒/๒๔๙๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

บูรพาภิรมย์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระลูดี

้

สุนฺทโร สุนทร

๒๕/๔/๒๕๑๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บูรพาภิรมย์  

สน ๔๒๖๐/๐๑๘๑
พระสมศักดิ

์

ปฺาคโม โพธิศรี

์

๒๘/๘/๒๕๐๑ ๑๔/๔/๒๕๕๘

ม่วงวิลาลัย  

สน ๔๒๖๐/๐๑๘๒
พระเกียรติศักดิ

์

าณโสภโณ เหล่าสี

๒๑/๑๐/๒๕๒๓ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ม่วงวิลาลัย  

สน ๔๒๖๐/๐๑๘๓
พระพิพัฒน์ เทวธมฺโม โสรินทร์

๒๕/๘/๒๕๐๘
๗/๒/๒๕๕๓

ขามเรียน  

สน ๔๒๖๐/๐๑๘๔
พระขจรศักดิ

์

กตปูโ ตุ่ยไชย

๑๘/๔/๒๕๓๗
๑/๒/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๘๕
พระวรวุฒิ ปยสีโล นาโควงค์

๑๔/๗/๒๕๒๙ ๑๑/๒/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๘๖
สามเณรวรว้ฒน์  พุทธจง

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 ไตรภูมิ  

สน ๔๒๖๐/๐๑๘๗
สามเณรอนันตชัย  มุงธิราช

๒๕/๒/๒๕๔๔

 ทุ่ง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรชลชาติ  แสนจันทร์

๙/๙/๒๕๔๖
 ทุ่ง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรพงศธร  วันดี

๑๒/๙/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรภานุวัฒน์  ไชยะสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรปญญาศ้กดิ

์

 เฟองไทย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่ง  

สน ๔๒๖๐/๐๑๙๒
พระพยับ มหาปุโ ตาลาคุณ

๒๗/๑๒/๒๔๙๙

๕/๔/๒๕๕๙
พันธาราม  

สน ๔๒๖๐/๐๑๙๓
พระประเสริฐ จิตฺตชโย เข็มอุทา

๒๑/๖/๒๕๒๐
๔/๗/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๖๐/๐๑๙๔
พระพงษ์ดนัย เตชสีโล ช่วยรักษา

๑๑/๖/๒๕๒๖
๔/๗/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๖๐/๐๑๙๕
พระไวพจน์ พลาโณ ช่วยรักษา

๑๕/๑/๒๕๑๑ ๑๗/๑/๒๕๕๒

สว่างภิรมณ์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๗

้

http://www.tcpdf.org

