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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๖๖ รูป ขาดสอบ ๖๗ รูป คงสอบ ๙๙ รูป สอบได้ ๕๗ รูป สอบตก ๔๒ รูป (๕๗.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรนัฐวุฒิ  จันทะภา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 เกษมสุข  

มห ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระดำรงฤทธิ

์

โสภณคุโณ ไตรยวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

แจ้ง  

มห ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระเอกลักษณ์ อุปคุตฺโต ยืนยง

๑๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๕/๒๕๕๘

แจ้ง  

มห ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระคมสันต์ สุเมธโส ปรากฏ

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

มห ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระพรชัย สุวโจ อัศวภูมิ

๐๑/๐๖/๒๕๑๖ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

ไชยวาส  

มห ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระสมคิด ติสฺสาโร ทะยาธรรม

๐๒/๐๓/๒๕๐๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

ไชยวาส  

มห ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระวิเชียร สุจิณฺโณ ภาคภูมิ

๐๘/๐๗/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๕

ธรรมบาล  

มห ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระปญญา ธมฺมทีโป แก่นงูเหลือม

๓๑/๐๘/๒๕๒๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

ธรรมบาล  

มห ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระสินธู อานนฺโท บำรุงตา

๑๓/๐๙/๒๕๓๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

ธรรมบาล  

มห ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระระพีพัฒน์ อริยวํโส ดีดวงพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

นาจาน  

มห ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระสุบัน ปสนฺนจิตฺโต เหล่าดี

๑๒/๐๘/๒๕๑๙

๐/๔/๒๕๕๘
นาจาน  

มห ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระนฤดม เขมจิตฺโต ดีดวงพันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

โนนสะอาด  

มห ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 จันดารักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 บรรพตมโนรมย์  

มห ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระนพรัตน์ อภินนฺโธ อุระ

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรพรชัย  คนเพียร

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรสมคิด  สายดี

๒๓/๑/๒๕๔๕

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรดุสิต  แสนลา

๑๔/๓/๒๕๔๕

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรมนต์รักษ์  ช่างทองมะดัน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรยุทธพงษ์  กุลศรีวนรัตน์

๑๕/๖/๒๕๔๕

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 พันธ์เพชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐพล  โคชขึง

๑๕/๘/๒๕๔๕

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๒๒
พระกมล กตสาโร พันธุพาน

๐๕/๐๓/๒๔๙๙ ๑๘/๐๑/๒๕๕๗

ราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรพีรพล  พันธุพาน

๓๐/๘/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระสุรพันธ์ สุริยธมฺโม โทเล

๓๑/๔/๒๕๒๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๓

ศรีมงคลใต้  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระประทิน ธมฺมทินโน ติยะโคตร

๒๕/๑/๒๕๐๔ ๑๙/๑๐/๒๕๕๑

ศรีมุกดาหาร  

มห ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระกวิน าณวโร เคนท้าว

๐๖/๑๒/๒๕๒๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสะอาด  

มห ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระจำลอง าณทีโป นารีนุช

๑๗/๐๙/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสะอาด  

มห ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระประชา โชติปฺโ อินเพ็ญ

๐๘/๑๐/๒๕๑๙
๒๗/๗/๒๕๕๐

ศรีสุมังค์วนาราม  

มห ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระวัฒกร อนุตฺตโร พะยอม

๒/๑/๒๕๒๖ ๒/๒/๒๕๕๘
จุฬาวิเวก  

มห ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรรุ่งโรจน์  อาจหาญ

๒๓/๖/๒๕๔๑

 โพธิศรีวิทยาลัย

์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระอาคม ธมฺมธโร หงษ์สา

๒๓/๑๐/๒๕๑๔

๙/๖/๒๕๕๘
ศรีสุมังค์  

มห ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระทองฤทธิ

์

นรินโท วงค์กระโซ่

๑๓/๐๔/๒๕๐๐ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

กกตูม  

มห ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระวินัย จนฺทโสภโณ หาหอม

๑๕/๐๑/๒๕๑๔ ๐๑/๐๓/๒๕๓๖

แก้งนาง  

มห ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระปราณี จารธมฺโม ศรีโสดา

๐๔/๑๐/๒๕๑๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

แก้งนาง  

มห ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระโกมินทร์ พุทธสาโร โคตรลา

๒๔/๐๒/๒๕๓๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

แก้งนาง  

มห ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระสุริยา วิสุทฺโธ เชือวังคำ

้

๒๙/๐๕/๒๕๒๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๗

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระตุ้ม สภฺพโล คำมุงคุณ

๑๒/๐๖/๒๕๒๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระนักรบ ชวโน เชือวังคำ

้

๑๒/๐๘/๒๕๒๙ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๓๙
พระรัฐพล สุชาโต วงค์กระโซ่

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

โพธิศรี

์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระอุเทน กมฺมสุทฺโท วงค์กระโซ่

๒๙/๑๒/๒๕๒๓
๐๗/๐๗/๒๕๕๗

โพธิศรี

์

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระปฏิภาณ ทีปโรจโน คำมุงคุณ

๑๖/๐๘/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

ศรีจำปา  

มห ๔๒๕๙/๐๐๔๒
พระวิรัช อธิจิตฺโต วงศ์จันทร์

๒/๑/๒๕๐๙
๑๖/๔/๒๕๕๘

บูรพานอก  

มห ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระพงค์สถิต สิริภทฺโท ซาเสน

๗/๙/๒๕๒๒ ๒๖/๕/๒๕๕๘
ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระไหล่ ติกฺขวโร คนไว

๑๘/๑๒/๒๔๙๔ ๒๑/๑๑/๒๕๕๐

ศาลาดวิหาร  

มห ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรธวัชชัย  ศรีสุนนท์

๑/๑/๒๕๔๔
 สุวรรณาราม  

มห ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระสมทอน ฉนฺทธมฺโม สุพร

๕/๙/๒๕๒๕ ๔/๔/๒๕๕๘
คามวาสี  

มห ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระกิตติ ถาวโร รัตนมาลี

๑๐/๐๖/๒๕๑๐
๑๔/๗/๒๕๕๔

คำแสนสุข  

มห ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระวิญู สิริภทฺโท สายสนุก

๑/๑๒/๒๕๒๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

นาอุดมวนาราม  

มห ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระสาธิต ขนฺติสาโร ชายทวีท

๔/๔/๒๕๒๐ ๑/๓/๒๕๕๗
เวฬุวัน  

มห ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระธนกร อธิปฺโ ภาชนะ

๘/๒/๒๕๒๗ ๗/๗/๒๕๕๘
สว่างอารมณ์  

มห ๔๒๕๙/๐๐๕๑
พระอุทัย อาธิมุตฺโต ทับแสง

๒/๒/๒๕๓๒ ๗/๓/๒๕๕๙
สุนทราราม  

มห ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระสุรพงษ์ มหาปุณฺโณ บุญมา

๗/๗/๒๕๒๑ ๕/๗/๒๕๕๕
สุภากรณ์นิคมธรรมาราม

 

มห ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระปญญา สิริปฺโ น้อยทรง

๒๘/๐๒/๒๕๑๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

มห ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระสนอง อมโร สายคำขาว

๑๙/๑๒/๒๕๑๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

นิคมเกษตร  

มห ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระบุญสอน สจฺจาโณ อินทา

๘/๔/๒๕๒๑
๒๕/๐๗/๒๕๕๘

นิเวศวิหาร  

มห ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระนธีวัฒน์ โชติโย เมืองโคตร

๑๕/๕/๒๕๒๑ ๒๙/๕/๒๕๕๗
เบญจพรรณวนาราม

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระพงษ์ศักดิ

์

อิทฺธิาโน มิงขวัญ

่

๒๔/๑๒/๒๕๑๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

ปาวิเวก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓ / ๓

้
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