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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๗๒ รูป ขาดสอบ ๒๑ รูป คงสอบ ๕๑ รูป สอบได้ ๓๓ รูป สอบตก ๑๘ รูป (๖๔.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรวีระเทพ  ดวงเดือน

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดเกษมสุข  

มห ๔๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรนัฐวุฒิ  จันทะภา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 วัดเกษมสุข  

มห ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระปญญา ธมฺมทีโป แก่นงูเหลือม

๓๑/๐๘/๒๕๒๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดธรรมบาล  

มห ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระสินธู อานนฺโท บำรุงตา

๑๓/๐๙/๒๕๓๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดธรรมบาล  

มห ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระระพีพัฒน์ อริยวํโส ดีดวงพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดนาจาน  

มห ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระพรชัย สุวโจ อัศวภูมิ

๐๑/๐๖/๒๕๑๖ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘
วัดโนนสวรรค์เจริญสุข

 

มห ๔๓๖๐/๐๐๐๗
พระนฤดม เขมจิตฺโต ดีดวงพันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดโนนสะอาด  

มห ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรณัฐสิทธิ

์

 จันดารักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบรรพตมโนรมย์  

มห ๔๓๖๐/๐๐๐๙ พระดำรงฤทธิ

์

โสภณคุโณ ไตรยวงค์

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดยอดแก้วศรีวิชัย  

มห ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรยุทธพงษ์  กุลศรีวนรัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

 

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 พันธ์เพชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรวิชัย  อิมใจ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระสุรพันธ์ สริยธมฺโม โทเล

๐๔/๐๒/๒๕๒๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๓

วัดศรีมงคลใต้  

มห ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระภัทรารุจ ฌานภทฺโท ภัทรเดชาวิชญ์

๑๑/๐๓/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีมงคลใต้  

มห ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระวัฒกร อนุตฺตโร พะยอม ๒/๑/๒๕๒๖ ๒/๒/๒๕๕๘ วัดจุฬาวิเวก  

มห ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรรุ่งโรจน์  อาจหาญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

 วัดโพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๓๖๐/๐๐๑๗
พระอาคม ธมฺมธโร หงษ์สา

๒๓/๑๐/๒๕๑๔

๙/๖/๒๕๕๘ วัดศรีสุมังค์  

มห ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระสุริยา วิสุทฺโธ เชือวังคำ

้

๒๙/๐๕/๒๕๒๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๓๖๐/๐๐๑๙ พระตุ้ม สภฺพโล คำมุงคุณ

๑๒/๐๖/๒๕๒๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๓๖๐/๐๐๒๐ พระนักรบ ชวโน เชือวังคำ

้

๑๒/๐๘/๒๕๒๙ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระรัฐพล สุชาโต วงค์กระโซ่

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๓๖๐/๐๐๒๒
พระอุเทน กมฺมสุทฺโท วงค์กระโซ่

๒๙/๑๒/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิศรี

์

 

มห ๔๓๖๐/๐๐๒๓
พระปฏิภาณ ทีปโรจโน คำมุงคุณ

๑๖/๐๘/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๓๖๐/๐๐๒๔
พระวิรัช อธิจิตฺโต วงศ์จันทร์ ๒/๑/๒๕๐๙ ๑๖/๔/๒๕๕๘

วัดบูรพานอก  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๓๖๐/๐๐๒๕
พระปยะพงษ์ จนฺทวโร มงคล

๑๗/๑๒/๒๕๑๗ ๐๙/๐๒/๒๕๔๕
วัดภูวงสายนิมิตรไมตรี

 

มห ๔๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรธวัชชัย  ศรีสุนนท์
๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสุวรรณาราม  

มห ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระนารี ปภาธโร พิกุลศรี

๒๒/๐๗/๒๔๙๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดอนุกชาติ  

มห ๔๓๖๐/๐๐๒๘
พระนี พุทฺธปฺโ คำพิลาวง ๖/๓/๒๕๓๐ ๘/๕/๒๕๕๑ วัดดอนสวรรค์  

มห ๔๓๖๐/๐๐๒๙
พระกาญจนี ฉนฺทธมฺโม ผ่านเมือง

๐๗/๐๒/๒๕๐๒
๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดโนนสว่าง  

มห ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระธนกร อธิปฺโ ภาชนะ
๘/๒/๒๕๒๗ ๗/๗/๒๕๕๘ วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระพรชัย สมงฺคิโก จันทร์แจ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๓๑ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดไตรภูมิ  

มห ๔๓๖๐/๐๐๓๒
พระปญญา สิริปฺโ น้อยทรง

๑๘/๒/๒๕๑๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙
วัดไตรภูมิ  

มห ๔๓๖๐/๐๐๓๓
พระพงศักดิ

์

ขนฺติโก มิงขวัญ

่

๒๔/๒/๒๕๑๘ ๒๓/๒/๒๕๕๙
วัดปาวิเวก  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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