ศ. ๔

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
ส่งสอบ ๒๙๒ รูป ขาดสอบ ๑๐๗ รูป คงสอบ ๑๘๕ รูป สอบได้ ๕๘ รูป สอบตก ๑๒๗ รูป (๓๑.๓๕%)
เลขที่

ชือ่

สน ๔๒๖๒/๐๐๐๑ พระสมปอง

สน ๔๒๖๒/๐๐๐๒ พระอภิสิทธิ์
สน ๔๒๖๒/๐๐๐๓ พระประยงค์
สน ๔๒๖๒/๐๐๐๔ พระสุดสาคร
สน ๔๒๖๒/๐๐๐๕ พระเชียวชาญ
สน ๔๒๖๒/๐๐๐๖ พระวีระ
สน ๔๒๖๒/๐๐๐๗ พระเอกรินทร์
สน ๔๒๖๒/๐๐๐๘ พระธีรพร

ฉายา
ขนฺติธมฺโม
อภิวณฺโณ
ถามวโร
ยติกโร
อคฺคธมฺโม
จนฺทธมฺโม
ภาวโร
จิรวํโส

สน ๔๒๖๒/๐๐๐๙ สามเณรปยะ
สน ๔๒๖๒/๐๐๑๐ พระสายันต์

ิตคุโน
สน ๔๒๖๒/๐๐๑๑ พระพัฒนา
สนฺตจิตฺโต
สน ๔๒๖๒/๐๐๑๒ พระวิโรจน์
ปภสฺสโร
สน ๔๒๖๒/๐๐๑๓ พระคำหล้า
กตฺปฺโ
สน ๔๒๖๒/๐๐๑๔ พระอดิสรณ์
อธิจิตฺโต
สน ๔๒๖๒/๐๐๑๕ พระดาว
วิสุทฺธิจิตฺโต
สน ๔๒๖๒/๐๐๑๖ พระแฉล้ม
วชิโร
สน ๔๒๖๒/๐๐๑๗ พระเพชร
อธิปฺโ
สน ๔๒๖๒/๐๐๑๘ พระดำรงดี
สวโร
สน ๔๒๖๒/๐๐๑๙ พระประชาปติ าณวโร
สน ๔๒๖๒/๐๐๒๐ พระธนพล
าณธมฺโม
สน ๔๒๖๒/๐๐๒๑ พระหฤฏ์โชค ปณฺฑิโต
สน ๔๒๖๒/๐๐๒๒ พระกฤษณะ
ธนิสฺสโร
สน ๔๒๖๒/๐๐๒๓ พระสุปรีชา
ปยสีโล
สน ๔๒๖๒/๐๐๒๔ พระอนุชิต
ชุตินฺธโร

นามสกุล

เกิด

๐๕/๐๘/๒๕๐๐
นานาวัน
๐๒/๐๓/๒๕๓๕
เสมอพิทักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๑๔
พลวงค์ษา
๒๐/๐๓/๒๕๑๒
พรมรี
๐๔/๐๙/๒๕๒๖
ผาจันทร์ยอ
๐๕/๐๔/๒๕๒๙
พลหงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๓๙
แก้วสีสม
๑๙/๐๒/๒๕๒๘
พรมเมือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๒
ศิริฟอง
เขียวสุวรรณภูมิ ๒๗/๐๘/๒๕๑๐
๑๑/๐๖/๒๕๐๘
วงศ์วัฒนชัย
กวานเจ้าจันทร์ ๒๒/๑๐/๒๕๒๔
๑๐/๐๔/๒๕๑๐
ใยปางแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๒๓
สาลี
๑๐/๐๙/๒๕๑๗
วัดแผ่นลำ
๒๐/๐๙/๒๕๑๕
อุ่มภูธร
๑๐/๐๗/๒๔๙๘
นาถวิล
๑๕/๐๘/๒๕๑๘
สมผ่อง
๑๘/๐๑/๒๕๒๐
ชัดเชื้อ
๐๑/๑๑/๒๕๓๕
วงค์เครือศร
๐๓/๐๑/๒๕๓๘
สำกำบัง
๒๗/๐๙/๒๕๒๙
ศรีจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๓๔
สุทธิอาจ
๑๕/๐๘/๒๕๓๑
หงษ์ปภา

อุปสมบท

สังกัดวัด

อำเภอ

๒๘/๑๐/๒๕๕๘

วัดสุวรรณสามัคคี
วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดศรีทอง
วัดศรีทอง
วัดพะเนาว์
วัดท่าเยีย่ ม
วัดโนนหอม
วัดโพนยางคำ
วัดศรีสุมังคล์
วัดอัมพวัน
วัดพระธาตุเชิงชุม
วัดปาเทพาราม
วัดโพธิ์ศรี
วัดสามัคคีศรีดาราม
วัดนาดอกไม้
วัดกุงศรี
วัดโนนสวรรค์
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ

เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุดบาก
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม

๐๖/๐๗/๒๕๖๐
๒๘/๐๗/๒๕๕๕
๒๓/๐๗/๒๕๖๑
๒๙/๐๑/๒๕๖๑
๑๑/๑๑/๒๕๕๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๐
๒๖/๐๗/๒๕๖๑

๒๔/๐๖/๒๕๖๐
๑๑/๐๖/๒๕๖๒
๐๕/๑๒/๒๕๕๕

๑๒/๐๒/๒๕๖๐
๑๖/๑๐/๒๕๖๑

๐๗/๐๗/๒๕๕๔
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

๑๘/๑๐/๒๕๖๐
๒๔/๑๑/๒๕๕๙

๒๓/๐๗/๒๕๖๐
๒๓/๐๗/๒๕๖๐
๒๓/๐๗/๒๕๖๐
๑๔/๐๙/๒๕๖๐
๑๐/๑๑/๒๕๖๐
๒๕/๐๕/๒๕๖๑

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๑ / ๓

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

สน ๔๒๖๒/๐๐๒๕ พระบุญทำ

กิตฺติสทฺโท
ธมฺมวโร
อุตฺตโม
ชาคโร

สน ๔๒๖๒/๐๐๒๖ พระภิชัย
สน ๔๒๖๒/๐๐๒๗ พระอาติยะ
สน ๔๒๖๒/๐๐๒๘ พระชาคริต
สน ๔๒๖๒/๐๐๒๙ สามเณรวรพงษ์

สน ๔๒๖๒/๐๐๓๐ พระทิวา
สน ๔๒๖๒/๐๐๓๑ พระสมจิตร์
สน ๔๒๖๒/๐๐๓๒ พระชล
สน ๔๒๖๒/๐๐๓๓ พระอนุสร
สน ๔๒๖๒/๐๐๓๔ พระอธิการพรหมริน
สน ๔๒๖๒/๐๐๓๕ สามเณรพิสิษฐ์
สน ๔๒๖๒/๐๐๓๖ สามเณรธนพล
สน ๔๒๖๒/๐๐๓๗ สามเณรนิรุธ
สน ๔๒๖๒/๐๐๓๘ สามเณรดิศรณ์
สน ๔๒๖๒/๐๐๓๙ พระวิโรจน์

สน ๔๒๖๒/๐๐๔๐ พระจีรวัฒน์
สน ๔๒๖๒/๐๐๔๑ พระณรงค์
สน ๔๒๖๒/๐๐๔๒ พระไพรวัลย์
สน ๔๒๖๒/๐๐๔๓ พระนาวา
สน ๔๒๖๒/๐๐๔๔ พระกาสี
สน ๔๒๖๒/๐๐๔๕ สามเณรจิรเมธ
สน ๔๒๖๒/๐๐๔๖ พระสัญญา
สน ๔๒๖๒/๐๐๔๗ พระสุวัชชัย
สน ๔๒๖๒/๐๐๔๘ พระแสงเพชร
สน ๔๒๖๒/๐๐๔๙ พระสาคร

สน ๔๒๖๒/๐๐๕๐ พระอนุวัฒน์
สน ๔๒๖๒/๐๐๕๑ สามเณรพิศชากร
สน ๔๒๖๒/๐๐๕๒ พระรุ่งโรจน์
สน ๔๒๖๒/๐๐๕๓ พระฉลอง
สน ๔๒๖๒/๐๐๕๔ พระชญากรณ์
สน ๔๒๖๒/๐๐๕๕ พระแก้ว
สน ๔๒๖๒/๐๐๕๖ พระอนุชา
สน ๔๒๖๒/๐๐๕๗ พระวิชัย

นามสกุล

กิตติชัยวัชร์
ไม้อักรี
เทียมทอง
พาณิช
วงศ์นาค
ขนฺติโก
สว่าง
มหาปฺุโ สุริวงค์
ขนฺติมงฺคโล จันทะโคตร
จารุธมฺโม
ทองสันทัด
ลกฺขิตธมฺโม ตาสว่าง
ปดกอง
พิมปดชา
คงแก้ว
เมฆสุวรรณ
ปยสีโล
พลไชย
อธิปฺโ
มงคลศรี
จิตฺตกาโร
คำพร
ปภสฺสโร
ปากดีสี
อนุตฺตโร
นาธิราช
สมจิตฺโต
ดีดวงพันธุ์
พาทำ
วิชากโร
รักษาราช
ชิตวโร
ขุมนาค
าณวีโร
หลักคำ
ยสินฺธโร
ฮาบสุวรรณ
วรธมฺโม
โคตรพงษ์
สุจริต
ขนฺติจิตฺโต ขันตีจิตร
ธมฺมวโร
เอกวงศา
ปโาธโร บัวพรม
ฉารโย
บุราณเดช
วณฺณวฑฺฒโก แสงพรมชารี
อริยวํโส
แก่นภักดี

เกิด

อุปสมบท

๐๕/๐๖/๒๔๙๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๑
๒๓/๐๒/๒๕๑๔ ๒๑/๐๖/๒๕๖๑
๒๖/๐๘/๒๕๒๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๑
๑๙/๑๒/๒๕๒๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๒

๒๖/๑๐/๒๕๔๐
๒๗/๑๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐
๒๓/๑๑/๒๔๙๓ ๑๓/๐๘/๒๕๖๑

๐๒/๐๓/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๑๕/๐๑/๒๕๒๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙
๓๑/๑๒/๒๕๒๙ ๑๔/๐๒/๒๕๕๑

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
๐๓/๑๐/๒๕๔๗
๓๐/๐๓/๒๕๔๘
๐๗/๑๑/๒๕๔๘
๒๙/๐๑/๒๕๒๔ ๑๑/๑๑/๒๕๖๐
๑๑/๑๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๖๑

๐๒/๐๕/๒๕๒๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๖
๑๓/๐๓/๒๕๒๙ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

๐๒/๐๙/๒๔๙๙ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘
๑๒/๐๒/๒๕๐๔ ๒๗/๑๒/๒๕๕๓
๑๒/๐๖/๒๕๔๘
๐๓/๑๒/๒๕๑๘ ๐๘/๐๘/๒๕๕๗
๑๖/๐๓/๒๕๑๔ ๒๓/๐๔/๒๕๖๑

๒๔/๐๔/๒๕๐๕ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙
๑๕/๐๓/๒๕๑๙ ๐๒/๐๗/๒๕๔๓
๒๙/๐๔/๒๕๔๑ ๑๘/๐๑/๒๕๖๑

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
๓๐/๐๕/๒๔๙๓ ๒๑/๐๑/๒๕๕๘

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐
๒๗/๑๐/๒๕๒๖ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

๐๘/๐๒/๒๔๘๑ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑
๒๙/๑๑/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๑๒/๐๖/๒๕๔๖

สังกัดวัด

วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดโพธิค์ ำ
วัดแจ้ง
วัดบูรพาราม
วัดไตรทอง
วัดสระแก้ววารีราม
วัดเจริญศรัทธาราษฎร์
วัดพระธาตุศรีมงคล
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดศรีบุญเรือง
วัดโนนอุดม
วัดโพธิ์ชัย
วัดบุปผาราม
วัดเจริญศรี
วัดคำยาง
วัดศรีคูณ
วัดสว่างภูมิดล
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดยางงาม
วัดหนองชาด
วัดธาตุโคกคอน
วัดบูรพาภิรมย์
วัดคอนสวรรค์
วัดคอนสวรรค์
วัดนารถพรหมวาสี
วัดศิริวราราม
วัดศรีชมชื่น
วัดหนองส่าน

อำเภอ

หมายเหตุ

พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พังโคน
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วานรนิวาส
วานรนิวาส
บ้านม่วง
บ้านม่วง
บ้านม่วง
บ้านม่วง
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
ส่องดาว
ส่องดาว
ส่องดาว
โคกศรีสุพรรณ
เจริญศิลป
โพนนาแก้ว
ภูพาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๒ / ๓

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สน ๔๒๖๒/๐๐๕๘ พระสมศักดิ์

ฉายา
สีวตโร

นามสกุล
โพธิธาม

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด

อำเภอ

๐๒/๑๐/๒๕๐๕ ๐๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดหลุบเลา

ภูพาน

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๓ / ๓
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