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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๙๘ รูป ขาดสอบ ๑๘ รูป คงสอบ ๘๐ รูป สอบได้ ๕๗ รูป สอบตก ๒๓ รูป (๗๑.๒๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๓๕๙/๐๐๐๑ พระคเณศ ขนฺติโก ภักก่าสาม ๐/๐/๒๕๒๑ ๐/๐/๒๕๕๖ วัดปางหมู  

มส ๓๓๕๙/๐๐๐๒
พระกิตติภูมิ ิตธมฺโม ทองบุตร ๐/๐/๒๕๒๓ ๐/๐/๒๕๕๘ วัดผาอ่าง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรสมพงษ์  อนุรักษ์วนา ๐/๐/๒๕๔๔  วัดผาอ่าง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรกมลภพ  วสันตการ ๐/๐/๒๕๔๔  วัดผาอ่าง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๐๕
สามเณรธีรเดช  ชัยสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๕  วัดผาอ่าง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๐๖
พระสุธน กตปฺุโ ลมสวาท ๐/๐/๒๔๘๘ ๐/๐/๒๕๕๖

วัดพระธาตุดอยกองมู
 

มส ๓๓๕๙/๐๐๐๗
พระมุ้ง ปยสีโล กระจายธรรมคุณ

๑๐/๐๙/๒๕๐๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดประตูเมือง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๐๘
พระครูวิมลภาวนานุศาสน์ ปฺาธโร ครุฑนาค

๒๖/๑๒/๒๔๙๖ ๒๓/๑๐/๒๕๒๕

วัดปาถำวัว  

มส ๓๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรจ่ามทุน  -

๐๑/๐๑/๒๕๓๖

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรธรณ์เทพ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรสุริยะ  -

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรชินภัทร  -

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 วัดม่วยต่อ  

ระงับผลสอบ สามเณรมอง  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดม่วยต่อ

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

มส ๓๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรสมสุข  -

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรพันศักดิ

์

 คงน้อย

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรหนึง

่

 -

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรศุภัทรชัย  -

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรนพคุณ  -

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรมงคล  จองเลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรประมิตร  -

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

 วัดม่วยต่อ  

มส ๓๓๕๙/๐๐๒๑
พระดวงแก้ว สุภาจาโร พรหมมา

๑๓/๐๙/๒๕๑๑ ๓๐/๐๕/๒๕๔๑

วัดสบปอง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๒๒
พระพระปฏิภัทธิ

์

วชิราวุโธ ปชชามูล

๐๑/๐๑/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๒

วัดสบปอง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๒๓
พระวินัย วินโย -

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๒

วัดสบปอง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๒๔
พระพัฒนพงษ์ ิตเมโธ วงศ์พรประดิษฐ์

๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๓

วัดสบปอง  
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มส ๓๓๕๙/๐๐๒๕
พระภาสกร ปภาโส มณีฉาย

๒๒/๐๗/๒๕๑๙ ๒๓/๐๖/๒๕๕๓

วัดสบปอง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๒๖
พระนพศิลป กิตฺติปฺโ นามะกุณนา

๒๘/๑๒/๒๕๑๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดสบปอง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๒๗
พระยงยุทธ านกโร วงษ์ลา

๐๑/๐๘/๒๕๒๔ ๐๑/๐๒/๒๕๕๓

วัดทรายขาว  

มส ๓๓๕๙/๐๐๒๘
พระบุญรอด สิริปฺโ เครืองชนะ

่

๐๑/๐๙/๒๕๐๒ ๐๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระธาตุจอมแจ้ง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๒๙
พระประหยัด ปฺุสมฺภโร บุญมี

๐๑/๑๑/๒๔๙๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดแม่ฮี

้

 

มส ๓๓๕๙/๐๐๓๐
พระหมวก อนาลโย ยานะรินทร์

๐๑/๐๒/๒๔๙๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๑

วัดหมอแปง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๓๑
พระอรชัย ถาวโร -

๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดหัวนา  

มส ๓๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรจันทร์ตา  ลายแสง

๐๑/๑๑/๒๕๔๐

 วัดหัวนา  

มส ๓๓๕๙/๐๐๓๓
พระจักรทิพย์ อานนฺโท พรชัยนิตย์

๑๙/๐๙/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๔๕

วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๓๕๙/๐๐๓๔
พระประหยัด านปตฺโต ธรรมปตโต

๒๖/๐๒/๒๕๑๒ ๒๙/๐๓/๒๕๕๑

วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๓๕๙/๐๐๓๕
พระกิศนุพงค์ ชาครธมฺโม อัมภาประเสริฐ

๒๔/๐๘/๒๕๒๗
๒๐/๐๘/๒๕๕๓

วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๓๕๙/๐๐๓๖
พระพรชัย วุฑฒิกาโร หิรัญวิทยากุล

๐๕/๐๒/๒๕๐๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดแม่ลาน้อย  

มส ๓๓๕๙/๐๐๓๗
พระสันติ ีตมโน ใจยา

๒๓/๐๖/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดแม่ลาหลวง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๓๘
พระโสภา วิสุทโธ ใจประสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๐๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดแม่ลาหลวง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอนุวัต  อุปาลา ๐/๐/๒๕๔๒  วัดกิตติวงศ์  

มส ๓๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรเปรม  มูลมาวัน ๐/๐/๒๕๔๑  วัดทุ่งแพม  

มส ๓๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรชูชาติ  สุนันทา ๐/๐/๒๕๔๔  วัดทุ่งแพม  

มส ๓๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุวพล  ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๓  วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรกฤติกา  คงแสงพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๔  วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรมิตร  ถาวรพงศ์อภิชาติ ๐/๐/๒๕๔๔  วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรมีชัย  จำรัสธรรมกุล ๐/๐/๒๕๔๔  วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๔๖
สามเณรชรินทร์  ใฝใจทรัพย์กุศล ๐/๐/๒๕๔๕  วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรภากร  บุตรพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๕  วัดทุ่งแล้ง  

มส ๓๓๕๙/๐๐๔๘
พระปรีชา จกฺกวโร พยอมไพร ๐/๐/๒๕๒๘ ๐/๐/๒๕๔๘ วัดแม่หาร  

มส ๓๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรคณิน  กังวาลไพร ๐/๐/๒๕๔๓  วัดสุพรรณรังษี  

มส ๓๓๕๙/๐๐๕๐
สามเณรธนาธร  วรรณประเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๓  วัดสุพรรณรังษี  

มส ๓๓๕๙/๐๐๕๑
สามเณรโกวิทย์  ชิลาชาญ ๐/๐/๒๕๔๔  วัดสุพรรณรังษี  

มส ๓๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรวันชัย  สุดสวยบุษบา ๐/๐/๒๕๔๔  วัดสุพรรณรังษี  

มส ๓๓๕๙/๐๐๕๓
พระมรกต วชิราโณ ยาวิชัย ๐/๐/๒๕๑๙ ๐/๐/๒๕๕๖ วัดอมราวาส  

มส ๓๓๕๙/๐๐๕๔
พระอนุสรณ์ จารุธมฺโม พวงยีโถ

่

๐/๐/๒๕๒๖ ๐/๐/๒๕๕๗ วัดอมราวาส  

มส ๓๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรสัณหณัฐ  ปนยัง ๐/๐/๒๕๔๑  วัดอมราวาส  

มส ๓๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรจำรูญ  คุณชลธี ๐/๐/๒๕๔๓  วัดอมราวาส  

มส ๓๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรเตชินท์  พิมานธาดา ๐/๐/๒๕๔๔  วัดอมราวาส  
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มส ๓๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรประกอบ  ขยันขันแข็งยิง

่

๐/๐/๒๕๔๔  วัดอมราวาส  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓ / ๓

้

http://www.tcpdf.org

