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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๑๕๖ รูป ขาดสอบ ๑๐๕ รูป คงสอบ ๕๑ รูป สอบได้ ๔๔ รูป สอบตก ๗ รูป (๘๖.๒๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระสุรศักดิ

์

ติสสฺโร คำพระวงค์

๒๗/๗/๒๕๓๔
๓/๓/๒๕๕๙

วัดประชาบำรุง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระญาณวัฒน์ อภิวฒฺโณ คานธา

๒๒/๗/๒๕๓๓
๘/๗/๒๕๕๙

วัดประชาบำรุง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระลภณ ตเปโม แซ่โค้ว

๑๐/๑/๒๕๐๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดประชาบำรุง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรสุพัฒน์  ภาวะพันธ์

๒๘/๔/๒๕๔๒

 วัดประชาบำรุง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรรุ่งเรือง  สุวรรณภัคดี

๗/๗/๒๕๔๕
 วัดประชาบำรุง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรวรวิทย์  ชานสอน

๒๔/๗/๒๕๔๕

 วัดประชาบำรุง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรอนุวัฒน์  ปรังกลาง

๒๙/๖/๒๕๔๖

 วัดประชาบำรุง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรภาคม  แสนขวา

๒๙/๖/๒๕๔๖

 วัดประชาบำรุง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรเลิศลักษณ์  แก้วใสย

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 วัดประชาบำรุง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรสุริยา  มาอ้น

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 วัดประชาบำรุง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรภูริพัทร  หาฉวี

๑๒/๙/๒๕๔๖

 วัดปาร่วมใจ  

มค ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระเสถียร ครุธมฺโม แน่นอุดร

๒/๘/๒๔๙๗ ๒๓/๖/๒๕๕๖

วัดกู่แก้ว  

มค ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระเอกพล อนุตฺตโร วิริยะ

๑๕/๕/๒๕๑๒ ๒๓/๖/๒๕๕๗

วัดกู่แก้ว  

มค ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระชนะ นาควโร หารัญดา

๑/๑/๒๕๑๖ ๒/๗/๒๕๕๙
วัดกู่แก้ว  

มค ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระอนุชา วิสุทฺธิาโณ มาตยาคุณ

๔/๔/๒๕๓๖ ๒๓/๗/๒๕๕๙

วัดกู่แก้ว  

มค ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระภานุพงศ์ เวชกามา เวชกามา

๒/๑๑/๒๕๒๓
๑/๔/๒๕๕๓

วัดปาวังเลิง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระเทพสมพร ปภากโร จำปานา

๑๓/๑๑/๒๕๒๙
๑๔/๒/๒๕๕๘

วัดปาวังเลิง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระเทียนชัย ทีปธมฺโม มรรครมย์

๒๔/๑๐/๒๕๑๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดปาวังเลิง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระปนพงศ์ ปภสฺสโร พิกุลทิพย์สาคร

๑๕/๘/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดปาวังเลิง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระจักรพันธ์ จนฺทโชโต มาโชค

๓๐/๗/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดปาวังเลิง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระณัฐวุฒิ ชยวุฑฺโฒ ทวะชารี

๑/๖/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙ วัดปาศรัทธาธรรมวิทยา

 

มค ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระประวิตร วิสทธิสนฺทโร วิสูตรสุนทร

๑๔/๒/๒๕๐๑ ๑๒/๓/๒๕๕๗
วัดปาประดู่ประชาสามัคคี

 

มค ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระพัสกร ปภสฺสโร กิจเทาว์

๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙
วัดปาประดู่ประชาสามัคคี

 

มค ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระโชคชัย จิรฺธมฺโม มะลิมาศ

๑๙/๙/๒๔๙๓
๒/๑/๒๕๕๕

วัดอรัญญิกาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๒

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระถาวร กุสลจิตฺโต การะปกสี

๑๗/๒/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดอรัญญิกาวาส  

มค ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระตึง

๋

ตปสีโร มาฑล

๓/๑๒/๒๕๐๒ ๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดเกาะแก้วโกสุม  

มค ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระธีระเดช ยตินฺธโร มูลคำ

๑๓/๖/๒๕๐๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเกาะแก้วโกสุม  

มค ๖๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรอรรพล  ตังมันดี

้ ่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 วัดเกาะแก้วโกสุม  

มค ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระวิทยา สนฺตมโน ทวิลา

๒๕/๘/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดแก่งโกสุม  

มค ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระวีระพล โชติธมฺโม โวลา

๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปาภูดิน  

มค ๖๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรณัฐพงษ์  วังทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดปาภูดิน  

มค ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระจัตุมงคล ปฺาวโร โพธิเหล้า

์

๑๓/๒/๒๕๒๙ ๒๔/๔/๒๕๕๙

วัดปายางหัวช้าง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระจาตุรงค์ อคฺคธมฺโม สมพันธิ

์

๗/๒/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดปายางหัวช้าง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระก้องภพ สิริปฺโ พะยังเฆ

๓๐/๖/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดปายางหัวช้าง  

มค ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระเซ็นต์ยู อินฺทวํโส แฟรง

๑๓/๕/๒๕๒๓
๘/๔/๒๕๕๘

วัดปาอุดมธรรม  

มค ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระวิฉา กตธมฺโม ครีกันหา

๖/๕/๒๕๒๔ ๓/๗/๒๕๕๘
วัดปาหนองชาด  

มค ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระสุกี จนฺทสาโร พีอิสระ

๒๓/๑๐/๒๕๒๖
๔/๑๐/๒๕๕๘

วัดปาหนองชาด  

มค ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระนันทวัตร อนามโย อัศววารี

๒๔/๗/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๕๙

วัดปาหนองชาด  

มค ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระวิทยา จนฺทสาโร คำควร

๗/๘/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปาหนองชาด  

มค ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระวรฉัตร กตสาโร เฮ้ามาชัย

๒๗/๖/๒๕๒๕ ๒๘/๗/๒๕๕๙

วัดปาหนองชาด  

มค ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระสุชาติ ชาติปณฺโ ศรีจันทร์โคตร

๕/๑๐/๒๕๐๙ ๑๓/๔/๒๕๕๙

วัดปาหนองซอน  

มค ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระวัฒนา ตสฺสโร น้อยใหญ่

๑๐/๙/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๑

วัดศรีสุราษฎร์  

มค ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระสถาพร สุขุมมาโล คุณธรรม

๑๙/๖/๒๕๒๕ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดศรีสุราษฎร์  

มค ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระรัชตพงษ์ ธมฺมปาโล ทรัพย์ชินภพ

๔/๕/๒๕๓๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดศรีสุราษฎร์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมดิลก)

เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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