ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี (อุดมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
ส่งสอบ ๘๓ คน ขาดสอบ ๑๐ คน คงสอบ ๗๓ คน สอบได้ ๖๕ คน สอบตก ๘ คน (๘๙.๐๔%)
เลขที่

ชื่อ

สน ๔๔๓๖๒/๐๐๐๑ นายกำธน
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๐๒ นางสาวจันทิมา
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๐๓ นางสาวจุฑามาศ
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๐๔ นายพิสิฐ
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๐๕ นายสมหวัง
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๐๖ นางสาวอุไรวรรณ
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๐๗ นายชัยสิทธิ์

สน ๔๔๓๖๒/๐๐๐๘ นางดารารัตน์
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๐๙ นางเทพธิดา
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๑๐ นางเบญรัตน์
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๑๑ นางสาวเยาวลักษณ์
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๑๒
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๑๓
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๑๔
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๑๕
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๑๖
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๑๗
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๑๘
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๑๙

สน ๔๔๓๖๒/๐๐๒๐
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๒๑
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๒๒
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๒๓
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๒๔

นางสาววิภารัตน์
นางผาณิตดา
นายเดชอุดม
นายพนมไพร
นายพินัย
นางยุภาพร
นายชัยมงคล
นายกฤษณพงษ์
นายโกวิทย์
นางสาวชนพิชชา
นายธนโชค
นางเนตรนพิศ
นายพันธ์เลิศ

นามสกุล
กกจันทร์
สาครเจริญ
มูลพิม
กมลตรี
ภาคะ
เหมะธุลิน
ชาพา
มาตรขาว
อุปโคตร
วรรณรอด
บุตรแดง
อรรถสาร
วงศ์ขจร
อรชุน
ไตรวงค์ย้อย
บุญชาญ
อินทรศรี
ศรีนวล
ศรีทรัพย์
ศรีพะยอม
คำสงค์
ปานโต
คตจำปา
เสาวโค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๑/๒๕๓๓ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
๑๔/๐๓/๒๕๓๘ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
๑๗/๐๑/๒๕๓๙ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
๑๕/๐๙/๒๕๓๖ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
๒๑/๐๕/๒๕๑๙ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
๒๔/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
๒๗/๐๓/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
๒๘/๐๒/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)

๐๔/๐๕/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
๑๓/๐๓/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
๒๘/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
๑๗/๐๔/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
๑๓/๐๖/๒๕๑๙ กศน.อำเภอคำตากล้า

๐๕/๐๒/๒๕๒๔ กศน.อำเภอคำตากล้า
๐๗/๑๐/๒๕๓๖ กศน.อำเภอคำตากล้า
๒๒/๑๒/๒๕๒๗ กศน.อำเภอคำตากล้า

๒๐/๐๕/๒๕๒๙ กศน.อำเภอบ้านม่วง
๑๙/๐๒/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๒๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศิลาอาสน์
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดเจริญศรี
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๓
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ศ. ๘
เลขที่
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๒๕
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๒๖
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๒๗
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๒๘
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๒๙

สน ๔๔๓๖๒/๐๐๓๐
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๓๑
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๓๒
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๓๓

ชื่อ
นางสาวมลธิรา
นายธนเดช
นางนิตยา
นายพิทักษ์
นางสุวคนธ์
นางสาวสุพาพร
นายโอภาส
นางนฤมล
นางประนิล

สน ๔๔๓๖๒/๐๐๓๔ นางสาวลมัยลักษณ์
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๓๕
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๓๖
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๓๗
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๓๘
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๓๙

สน ๔๔๓๖๒/๐๐๔๐
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๔๑
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๔๒
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๔๓
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๔๔
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๔๕
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๔๖
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๔๗
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๔๘
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๔๙

สน ๔๔๓๖๒/๐๐๕๐
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๕๑
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๕๒
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๕๓
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๕๔
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๕๕
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๕๖
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๕๗
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๕๘
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๕๙

นางสาวกุหลาบ
นายเจษฎา
นางสาวชุลีพร
นายไตรรงค์
นายธีรพงษ์
นายปญญากรณ์
นางสาวแพรวณภา
นางสาวกนกอร
นายฉัฐชนะ
นางสาวภุควรันธร
นางสาวสุนทรา
นางจันทร์สุดา
นางพาณี
นางฐิตาภรณ์
นางเนตรชนก
นางไมตรี
นางสาวปยวดี
นางสาวสุรีพร
นายธนากร
นางสุมาลี
นางสาวงามทิพย์
นายธัพ
นางสาวปทมาสน์
นางสาวพรรณธิดา
นายเฉลิมวุฒิ

นามสกุล
แบนกระโทก
พลสีดา
ยางธิสาร
สุภาทอง
บุตรชาติ
ชุ่มนาว
พิพิธภัณฑ์
อินธิแสง
ธราพร
เภารังค์
ผลาจันทร์
ศรีด้วง
มอญกลาง
ผิวดำ
แก้วปดชา
สกลศิริกุล
อาจไพรินทร์
วรจักร
ดอนลาดลี
ภูอาศัย
ขันธ์พัฒนื
จันทร์นนท์
ชัยราช
ธนูพราน
อ่อนสุระทุม
นิสวงศ์
สัตถาผล
สีแดงเดช
เหง้าละคร
เพริศแก้ว
มั่นทองขาว
ธุรนนท์
สุมังคะ
อินธิราช
โสมงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๑/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๑๒ กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ

๐๒/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ
๑๓/๐๗/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ
๑๐/๑๑/๒๕๓๗ กศน.อำเภอโพนนาแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านโนนกุง
๐๒/๐๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
๒๐/๑๑/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
๐๙/๐๙/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
๐๑/๐๘/๒๕๓๘ โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน
๐๕/๑๑/๒๕๓๘ โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน
๒๑/๐๑/๒๕๓๘ โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน
๒๐/๐๖/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน
๑๑/๐๗/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน
๐๓/๑๒/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านอูนโคก

๐๕/๐๖/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านอูนโคก
๒๘/๐๕/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านอูนโคก
๐๖/๐๗/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านอูนโคก
๒๘/๐๓/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ
๐๙/๑๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ
๑๖/๐๕/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
๑๗/๐๕/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
๒๔/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

๐๕/๐๓/๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
๒๐/๐๙/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
๒๕/๐๓/๒๕๓๙ โรงเรียนบ้านอากาศ
๑๙/๐๘/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านอากาศ

๑๐/๐๘/๒๕๑๘ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๒๐ กศน.อำเภอวานรนิวาส

๑๘/๐๕/๒๕๓๐ กศน.อำเภอวานรนิวาส
๓๐/๐๗/๒๕๓๑ กศน.อำเภอวานรนิวาส
๒๔/๐๗/๒๕๒๗ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
วัดสว่างโพนทอง
วัดสว่างโพนทอง
วัดสว่างโพนทอง
วัดศรีมงคล
วัดศรีรัตนโนนกุง
วัดศรีรัตนโนนกุง
วัดศรีรัตนโนนกุง
วัดศรีรัตนโนนกุง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดนาล้อม
วัดนาล้อม
วัดนาล้อม
วัดนาล้อม
วัดธาตุศรีมงคล
วัดธาตุศรีมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดทุ่ง
วัดทุ่ง
วัดศรีลำดวน
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดโพธิ์ชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สน ๔๔๓๖๒/๐๐๖๐ นางสาวพัณนิดา

นามสกุล

เถายะบุตร
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๖๑ นางสาวเสาวรส บุญชาญ
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๖๒ นางสาวกรกัลยา การุญ
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๖๓ นางสาวลักขณา ผินแก้ว
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๖๔ นายวสันต์
ขันธุปทม์
สน ๔๔๓๖๒/๐๐๖๕ นายสังคม
ยาสงคราม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๒/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านถ่อน

๑๒/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ กศน.อำเภอพังโคน
๐๗/๐๘/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านนาคอย
๒๒/๐๓/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านนาคอย

๐๘/๑๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านนาคอย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุวรรณวาลี
วัดสุวรรณวาลี
วัดเหนือศรีสะอาด
วัดโนนสว่างภิรมย์
วัดโนนสว่างภิรมย์
วัดโนนสว่างภิรมย์

รับรองตามนี้
(พระธรรมคุณาภรณ์)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๓
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