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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๒๘ รูป ขาดสอบ ๔๗ รูป คงสอบ ๘๑ รูป สอบได้ ๔๔ รูป สอบตก ๓๗ รูป (๕๔.๓๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระจันทร์ อคฺคปฺโ สุพินิจ

๒/๐๙/๒๔๘๘ ๙/๐๗/๒๕๕๖

กาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระปรมินท์ ปฺาวฑฺฒโน วงค์ศรี

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

กาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระพิชิต พทฺธสีโล กาณารักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๐๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

แจ้ง  

มห ๔๒๖๐/๐๐๐๔
พระทองจันทร์ ปสนฺนจิตฺโต ดีดวงพันธ์

๑๓/๐๓/๒๕๐๕ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ไชยวาส  

มห ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระสมเดช กตปฺุโ รัตนวงศ์

๑๐/๐๓/๒๕๐๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมบาล  

มห ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระแผลงฤทธิ

์

พลาโน แสนวิเศษ

๒๕/๐๔/๒๕๐๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมบาล  

มห ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระศราวุฒิ ปโชโต อินทร์ชัยภูมิ

๒๘/๑๑/๒๕๒๘
๒๐/๐๘/๒๕๕๙

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระพีระพันธ์ อตฺตทีโป ดีดวงพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๕

โนนสะอาด  

มห ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระอนุสรณ์ กิธจิตโต ดีดวงพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

มห ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระภาคภูมิ สมจิตโต โคตนนท์

๑๐/๑๒/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

มห ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรนรากร  ศรีโยหะ

๑๗/๙/๒๕๔๕

 บรรพตมโนรมย์  

มห ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรชัยมงคล  ศรีสุวรรณ

๗/๕/๒๕๔๗
 บรรพตมโนรมย์  

มห ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระธรรมศักดิ

์

ิตวายาโม ใจสุข

๔/๐๘/๒๔๙๘ ๙/๐๗/๒๕๕๗

โพธิไทร

์

 

มห ๔๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรหัสดินทร์  ช่างประดิษฐ์

๑๙/๖/๒๕๔๕

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรอัครพล  แพงศรี

๕/๑/๒๕๔๖
 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรนรภัทร  ไกรยา

๙/๙/๒๕๔๖
 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรวรเมธ  พิกุลศรี

๑๓/๙/๒๕๔๖

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระฮาวาย จนฺทโก พลสงคราม

๐๕/๐๔/๒๕๐๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

มห ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธวัชชัย  คนเพียร

๕/๑/๒๕๔๑
 ศรีจันทราวาส  

มห ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรยุทธนา  สุวะเสน

๒๕/๒/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรวุฒิพงศ์  แวดไทยสงค์

๓/๗/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรนันธวัฒน์  คำกันหา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรธรรมสถิตย์  ขุนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรดุน  รักษาพันธ์

๕/๐๙/๒๕๔๓

 ศรีสะอาด  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระสนิตร จิรวทฺฒโณ สุพร

๐๓/๐๗/๒๕๑๗ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘

โสภาราม  

มห ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระชัยยศ พลวโร ทับทอง

๒๙/๑๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

จันโทวาส  

มห ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระศตวรรษ อภินนฺโท คนตรง

๑๒/๐๕/๒๕๓๔ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

จันโทวาส  

มห ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรเชิดชัย  ห้วยทราย

๔/๘/๒๕๔๑
 พุทธนคราภิบาล  

มห ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระปริญญา จารุธมฺโม คล่องดี

๓๐/๖/๒๕๒๔ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระพิชัย ขนฺติโก มะลิรส

๒๙/๐๔/๒๕๑๔ ๐๑/๐๘/๒๕๕๕

กกตูม  

มห ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระเพียร อุทาโณ อุทธศรี

๒๒/๑/๒๕๒๐ ๑๒/๓/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

มห ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระทรงธรรม ิตธมฺโม คนยืน

๙/๙/๒๕๓๕
๐๘/๐๓/๒๕๕๘

ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระทรงศักดิ

์

ติสรโณ ซาเสน
๗/๓/๒๕๓๔ ๒๗/๔/๒๕๕๙

ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระพรภิรมย์ ติสฺสโร ซาเสน

๗/๑๒/๒๕๑๗ ๑๕/๖/๒๕๕๙
ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระศักดา ผาสุโก เหล่าศรี

๑๘/๐๘/๒๕๒๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

มห ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระอดิศักดิ

์

อาจารสุโภ คนไว
๒/๙/๒๕๒๒ ๕/๗/๒๕๕๗

อินทรนิมิตร  

มห ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระขจิตสร วิชิโต คำมัน

่

๘/๐๑/๒๕๑๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

บ้านแคน  

มห ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระมานิตย์ โชติปโ เชิยรัมย์

๙/๐๑/๒๕๐๕
๒๗/๑๑/๒๕๕๖

คำแสนสุข  

มห ๔๒๖๐/๐๐๓๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปาวุฑโฒ จิตรซือ

่

๑/๘/๒๕๓๔ ๒๘/๖/๒๕๕๗

ศรีวิชัย  

มห ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระเกรียงไกร กิตติสทฺโท โปธา

๙/๗/๒๕๓๗ ๔/๖/๒๕๕๘
สว่าง  

มห ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรยศวีร์  เกิดปลัง

่

๐/๐/๒๕๔๑
 นิคมเกษตร  

มห ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระพิชาติ ธมฺมวโร กำเนิดขอนแก่น

๑๕/๐๓/๒๕๒๖ ๒๙/๐๔/๒๕๕๘

ปาวิเวก  

มห ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระชาญฤทธิ

์

ิตธมฺโม พระไกรยะ

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

มห ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรวันชนะ  โลหะกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 ปาวิเวก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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