
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๙๐ รูป ขาดสอบ ๒๗ รูป คงสอบ ๖๓ รูป สอบได้ ๕๗ รูป สอบตก ๖ รูป (๙๐.๔๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระวัชรินทร์ อาภากโร ไชยายงค์

๑๘/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

คำเม็ก  

มห ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระเสนาะ สนฺตมโน บุญโม๊ะ

๒๒/๐๗/๒๕๒๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คำเม็ก  

มห ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระนิธิศ นิสโภ ชุ่มปว

๑๔/๑๐/๒๕๑๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ปาถำตาดา  

มห ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระชยพล ชนาสโก เชียงฉิน

่

๑๔/๐๔/๒๕๑๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ปาถำตาดา  

มห ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระโกเมท เตชธโร แก้วไพฑูรย์

๑๒/๐๘/๒๕๑๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาถำตาดา  

มห ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระจำลอง ธมฺมธโร นาลือฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ปาถำตาดา  

มห ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระพัชรสาร ปยสิโร จังตระกูล

๐๘/๐๓/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาถำตาดา  

มห ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระไกรษร กตปฺุโ สุพร

๐๓/๐๙/๒๕๒๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖

ปานาคำ  

มห ๖๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรภานุวัฒน์  เทพโคราช

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 ปามโนธรรม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระปญญา าณวโร บริบูรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ปาศรัทธาธรรม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระสมเกียรติ

์

ปฺฑิโต ดอกไม้

๐๕/๐๗/๒๔๙๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ปาศิลาวิเวก  

มห ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระประนอม เขมนนฺโท วงษ์นุรา

๑๖/๐๒/๒๔๙๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ปาศิลาวิเวก  

มห ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระพลสิงห์ ิติโก สมาอาพัฒน์

๒๐/๑๑/๒๕๐๐ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

ปาศิลาวิเวก  

มห ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระสมบัตร อธิจิตฺโต สิงห์สุ

๒๕/๑๑/๒๕๑๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ปาหนองบุดดา  

มห ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระคำหม่วน จกนฺตวีโร คำพิลา

๐๗/๐๘/๒๕๒๑ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ปาหนองบุดดา  

มห ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระกฤษฎากร ปฺาทีโป การรัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ปาหนองบุดดา  

มห ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระสงวนทรัพย์ เตชปฺุโ สกุลศรี

๐๔/๐๒/๒๕๐๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองบุดดา  

มห ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระปภาวิน จารุธมฺโม โชติกานันศ์

๐๔/๐๓/๒๕๑๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองบุดดา  

มห ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระสมยุทธ โตวิโท คงนำ

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ภูวัดมุกดาวาส  

มห ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระทรงยศ ยสภทฺโท สลางสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๕๗

เวฬุวนาราม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระนกอินทรีย์ อารสมฺปนฺโน โคชขึง

๒๖/๑๒/๒๕๒๕
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

ศรีมงคลเหนือ  

มห ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปภากโร อุระ

๐๕/๑๒/๒๕๐๐ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

ศรีมงคลเหนือ  

มห ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระวีรยุทธ ทีฆายุโก ยืนยัง

่

๒๒/๐๘/๒๕๓๐ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

ศรีมงคลเหนือ  

มห ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระบุญมี สุทฺธสทฺโธ บุญมัน

่

๑๘/๐๗/๒๕๑๗ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

ศรีมงคลเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระเด่นสุรีย์ ยสวฑฺฒโน แผ่นพรหม

๑๐/๐๗/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีมงคลเหนือ  

มห ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรฟาประทาน  ซันชูสิน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

 ศรีมงคลเหนือ  

มห ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระไพรวรรณ อนุตฺตโร ไวยรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๑๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อรุณรังษี  

มห ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระมนไทย จารุธมฺโม คนเพียร

๑๙/๐๘/๒๕๐๑ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

อรุณรังษี  

มห ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระทนงศักดิ

์

ปภาโส ศรีวิชา

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

มห ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระอภิวัฒน์ ปภสฺสโร กุลเกลียง

้

๐๓/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

มห ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระอิสราวุธ จิรสุโภ สุวรรณศรี

๑๕/๑๑/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

มห ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระวันชนะ จตฺตมโล สุขสำฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๑๔ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

คัมภีร์โรอนุสรณ์  

มห ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระภานุวัฒน์ พลาโณ นาดี

๐๘/๐๖/๒๕๒๕ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ปาวิเวกวัฒนาราม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระอธิภัทร อธิภทฺโท อุปญญ์

๒๕/๐๓/๒๕๒๗ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

ปาวิเวกวัฒนาราม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระสุดพงษ์ สุธมฺโม อาจวิชัย

๑๕/๐๖/๒๕๒๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปาวิเวกวัฒนาราม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระนิยากร ธมฺมรโต ผิวขำ

๒๙/๐๓/๒๕๒๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปาวิเวกวัฒนาราม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระธนากร จิตฺตคุตโต ใจสุข

๑๑/๐๗/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปาวิเวกวัฒนาราม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรวิจิตรศิลป  จันทร์แก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๐

 ปาวิเวกวัฒนาราม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระชุมพร คุณถิโร กลางประพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ปาห้วยสิริขันธ์  

มห ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระอาทร กิตฺติาโณ สิงโคก

๐๔/๑๑/๒๕๒๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

ปาห้วยสิริขันธ์  

มห ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระฉกาจ านธมฺโม วิริยะ

๑๓/๑๑/๒๕๑๑
๐๖/๐๘/๒๕๕๙

ปาหนองหล่ม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระสฤษดิ

์

กตปุโ พงไพร

๑๓/๐๓/๒๕๑๒ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ปาหนองหล่ม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระประวิทย์ ิตมโน มณีรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองหล่ม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระสุขศักดิ

์

ติสฺสวโร คำพล

๑๘/๐๓/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองหล่ม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระยอดชาย กุสสจิตโต โมระชาติ

๐๘/๐๑/๒๕๒๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๓

ปาคำสร้อย  

มห ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระคมสัน ภทฺทาโร งามขาหวาย

๒๖/๐๗/๒๕๒๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาคำสร้อย  

มห ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระไพศาล ปวโร มะลิเวิน

๑๘/๐๘/๒๕๒๐ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ปุญญานุสรณ์  

มห ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระนัฐชัย อภินนฺโท บุ้งทอง

๐๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปุญญานุสรณ์  

มห ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระสมชาย ขนฺติธโร บุญกาญจน์

๐๘/๐๙/๒๕๐๐ ๐๕/๑๒/๒๕๔๙
สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์

 

มห ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระบุญเย็น ตปสีโล ศิริโสม

๑๒/๐๔/๒๕๑๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๒
สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์

 

มห ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระกิจเขษม พุทธรกฺขิโต ไชยสุทธิเมธีกุล

๑๙/๑๑/๒๕๐๗ ๐๑/๐๘/๒๕๕๕ สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์

 

มห ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระองอาจ กนฺตวโร สุวะศรี

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๑๑/๒๕๕๗
สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์

 

มห ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระชัยรัตน์ ชุตินธโร ยอดธรรม

๒๗/๐๓/๒๕๑๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์

 

มห ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระสังวาน โชติวณฺโณ ภาทอง

๑๔/๐๔/๒๔๙๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

กลางสนาม  

มห ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระนิตย์ ติสรโณ สารสิทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๒๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐
ถำจำปากันตสีลาวาส

 

มห ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระภูวิศพิพัฒฑ์ ปสนฺโณ ภูริเศรษฐกุล

๒๙/๐๖/๒๕๒๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บรรพตคีรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระภราดร ขนฺติสาโร มิงมาลา

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บรรพตคีรี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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