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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๙๘ รูป ขาดสอบ ๘ รูป คงสอบ ๙๐ รูป สอบได้ ๗๑ รูป สอบตก ๑๙ รูป (๗๘.๘๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรกัมพล  ปาเจริญ ๑/๑/๒๕๔๒  วัดจองคำ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรปยะ  -
๑/๗/๒๕๔๓

 วัดจองคำ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรหลาว  -
๒๔/๗/๒๕๔๓

 วัดจองคำ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรจาย  -
๒๐/๔/๒๕๔๓

 วัดปางล้อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรอนุวิท  ชัยยาฤกุล
๑๓/๓/๒๕๔๔

 วัดปางล้อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรสานนท์  -

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดปางล้อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรเชาวกรณ์  -
๙/๓/๒๕๔๖

 วัดปางล้อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรชญานนท์  -
๑๖/๓/๒๕๔๗

 วัดปางล้อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๐๙ พระบุญศรี จรณฺธมฺโม มันคง

่

๑/๑๐/๒๕๐๔
๑/๓/๒๕๕๖ วัดห้วยโปง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๑๐ พระปุน านวิโร -
๙/๒/๒๕๔๐ ๒๐/๔/๒๕๕๙

วัดห้วยผา  

มส ๓๓๖๐/๐๐๑๑ พระดำริห์ ตปคุโน โอบเอือ

้

๐/๐/๒๕๑๕ ๐/๐/๒๕๕๕ วัดคำใน  

มส ๓๓๖๐/๐๐๑๒ พระอนันต์ อภโย ดีกิตติ ๐/๐/๒๕๑๑ ๐/๐/๒๕๕๔ วัดประตูเมือง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๑๓ พระณัฐพล ขนฺติธมฺโม สุขแดง ๐/๐/๒๕๒๘ ๐/๐/๒๕๕๕ วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๑๔ พระธวัชชัย พรหฺมปฺโ ทับทิมทอง ๐/๐/๒๕๓๔ ๐/๐/๒๕๕๖ วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรภาสกร  อมรสีรกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดกลางทุ่ง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรคมสันต์  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดกลางทุ่ง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๑๗
สามเณรสุรพัด  -

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรเอกราช  ธรรมนิติสุขสกุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรอดิศักดิ

์

 -

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรภูมินันท์  รัชนีทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรสุข  -

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรปณิธาน  -

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรหลาวแสง  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรทวีชัย  -

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดม่วยต่อ  
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มส ๓๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรสุรบิล  -

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรจรัส  -

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธวัชชัย  -

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๒๘
พระบุญ โอภาโส ธรรมปรากฏ

๐๕/๐๔/๒๕๐๗ ๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วัดนาปูปอม  

มส ๓๓๖๐/๐๐๒๙
พระพุฒิพงศ์ ปฺาวชิโร อินต๊ะปญญา

๐๙/๐๙/๒๕๐๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดแม่ละนา  

มส ๓๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรวิยะ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดแม่ละนา  

มส ๓๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรเจษฎา  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 วัดแม่ละนา  

มส ๓๓๖๐/๐๐๓๒
สามเณรนาวีบ์  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 วัดแม่ละนา  

มส ๓๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรกิตติ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

 วัดแม่ละนา  

มส ๓๓๖๐/๐๐๓๔ พระบุญมา อิทฺธิาโณ ไกลนาแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๓๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๒

วัดสบปอง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๓๕ พระอนุสรณ์ านวุฑฺโฒ รักติประกร

๐๑/๐๕/๒๕๑๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดสบปอง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๓๖ พระโกวิท อตฺตทโม ไชยบุตร

๐๑/๐๕/๒๕๐๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดสบปอง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรธนวัฒน์  รายคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสบปอง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรกันทา  -

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 วัดสบปอง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๓๙
พระมานพ สุปฺโ ปญญา

๐๒/๐๔/๒๕๐๓ ๐๑/๐๓/๒๕๓๑

วัดโปงสา  

มส ๓๓๖๐/๐๐๔๐ พระวรรณ นรินฺโท แว่นนันท์

๐๒/๐๑/๒๔๗๒ ๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วัดแม่นาเติงใน  

มส ๓๓๖๐/๐๐๔๑ พระอนุสรณ์ วรธมฺโม พูลสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๑๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๓

วัดแม่นาเติงใน  

มส ๓๓๖๐/๐๐๔๒ พระจันทลักษ์ ชุตินฺธโร มหุวัน

๐๒/๐๘/๒๕๐๔ ๐๑/๐๒/๒๕๕๕

วัดแม่นาเติงใน  

มส ๓๓๖๐/๐๐๔๓ พระปวง านวีโร บุญมาตา

๐๔/๐๕/๒๔๙๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดแม่นาเติงใน  

มส ๓๓๖๐/๐๐๔๔ พระพูล ปภาโส มูโยม

๐๔/๐๑/๒๕๐๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดแม่นาเติงใน  

มส ๓๓๖๐/๐๐๔๕ พระวรพล จนฺวณฺโณ จันทรังสี

๐๔/๑๑/๒๕๓๒ ๐๓/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีดอนชัย  

มส ๓๓๖๐/๐๐๔๖ พระอุกฤษฎ์ อุชุจิตฺโต วงศ์ลังการ์

๐๗/๐๘/๒๕๒๑ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหลวง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๔๗
พระภานุกร ปฺาวชิโร ไผ่กุลอนุรักษ์ ๐/๐/๒๕๓๓ ๐/๐/๒๕๕๓ วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๓๖๐/๐๐๔๘ พระพิพัฒน์ ปภสฺสโร ฉลวยพิมาน ๐/๐/๒๕๒๓ ๐/๐/๒๕๕๕ วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๓๖๐/๐๐๔๙
พระพรชัย กุสลจิตฺโต อนันต์บุญนิธิ ๐/๐/๒๕๓๘ ๐/๐/๒๕๕๘ วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรภราดร  - ๐/๐/๒๕๔๒  วัดกิตติวงศ์  

มส ๓๓๖๐/๐๐๕๑ พระอนันท์ อภินนฺโท ปูวัน ๐/๐/๒๕๑๘ ๐/๐/๒๕๕๕ วัดจอมทอง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๕๒
พระสานนท์ จิตฺตานนฺโท

ไพโรจน์ถาวรวัฒนา ๐/๐/๒๕๑๕ ๐/๐/๒๕๕๗ วัดดอยเกิง

้

 

มส ๓๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรพินิจ  พะโกแฮ ๐/๐/๒๕๔๕  วัดทุ่งแพม  

มส ๓๓๖๐/๐๐๕๔ พระสุพจน์ กตปฺุโ มณีวงษ์ ๐/๐/๒๕๒๑ ๐/๐/๒๕๕๕ วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๕๕ พระสุวิทย์ รตนโชโต เรืองมณี ๐/๐/๒๕๒๓ ๐/๐/๒๕๕๓ วัดบ้านแพะ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๕๖ พระสมปอง สุทฺธิาโณ ชมพู ๐/๐/๒๕๑๙ ๐/๐/๒๕๔๔ วัดพระธาตุจอมกิตติ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๕๗
พระภีรจักร สุทฺธจิตฺโต

คงความไพศาลสูง ๐/๐/๒๕๒๗ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดพระธาตุจอมมอญ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๕๘ พระธีรภัทร านิโย - ๐/๐/๒๕๔๐ ๐/๐/๒๕๖๐ วัดศรีบุญเรือง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรภควัต  ผาติพรสมบัติ ๐/๐/๒๕๔๐  วัดศรีบุญเรือง  
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มส ๓๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรตะวัน  อนุสรณ์ความดี ๐/๐/๒๕๔๕  วัดศรีบุญเรือง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรธนนชัย  ทองดีแจ่มใส ๐/๐/๒๕๔๕  วัดศรีบุญเรือง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรพุทธีล  - ๐/๐/๒๕๔๕  วัดศรีบุญเรือง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรเอกสิทธิ

์

 จีวะระ ๐/๐/๒๕๔๕  วัดศรีบุญเรือง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรพลชัย  ลักษณ์เลิศวณิช ๐/๐/๒๕๔๕  วัดสบหารเหนือ  

มส ๓๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรจิรายุส  ยอดคีรีวง ๐/๐/๒๕๔๕  วัดสุพรรณรังษี  

มส ๓๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรศิริศักดิ

์

 ประจักษ์นุกุล ๐/๐/๒๕๔๕  วัดสุพรรณรังษี  

มส ๓๓๖๐/๐๐๖๗
สามเณรชาคร  ขจรเลิศ ๐/๐/๒๕๔๖  วัดสุพรรณรังษี  

มส ๓๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรภูมิเมือง  อภิวงศ์ ๐/๐/๒๕๔๓  วัดแสนทอง  

มส ๓๓๖๐/๐๐๖๙ พระศรีโพธิ

์

ธมฺมานนฺโท ยอดยิง

่

๐/๐/๒๕๑๐ ๐/๐/๒๕๓๑ วัดอมราวาส  

มส ๓๓๖๐/๐๐๗๐ พระปญญา โอปนยิโก เคอปโอ ๐/๐/๒๕๒๕ ๐/๐/๒๕๕๓ วัดอมราวาส  

มส ๓๓๖๐/๐๐๗๑
พระอัคคะ อคฺคธมฺโม ยอดยิง

่

๐/๐/๒๕๓๗ ๐/๐/๒๕๕๗ วัดอมราวาส  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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