
ศ. ๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๖๕ รูป ขาดสอบ ๑๖ รูป คงสอบ ๔๙ รูป สอบได้ ๓๐ รูป สอบตก ๑๙ รูป  (๖๑.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

ระงับผลสอบ สามเณรจุลจักร  เชือคำเพ็ง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 วัดศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
ขอหลักฐาน

ระงับผลสอบ สามเณรสาริน  เชือคำฮด

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
ขอหลักฐาน

ระงับผลสอบ สามเณรอัศนี  เวียงสมุทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
ขอหลักฐาน

มห ๔๓๖๔/๐๐๐๔ สามเณรธีรภัทร  พานแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

 วัดศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร  

ระงับผลสอบ สามเณรอภิชาต  แง่พรหม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

 วัดศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
ขอหลักฐาน

มห ๔๓๖๔/๐๐๐๖ พระอนุชา ภูริาโณ แข็งแรง

๐๗/๐๔/๒๕๓๑ ๐๙/๐๖/๒๕๖๒

วัดโพธิไทร

์

เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๓๖๔/๐๐๐๗ พระศราวุฒิ ปชฺโชโต อินทร์ชัยภูมิ

๒๘/๑๑/๒๕๒๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดโนนสวรรค์เจริญสุข เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๓๖๔/๐๐๐๘ พระวินัย อธิมุตฺโต คุณุ

๑๐/๐๔/๒๕๑๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๔

วัดโนนสวรรค์เจริญสุข เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๓๖๔/๐๐๐๙ พระชัยศวัฒน์ ชุตินฺธโร ภัทรภาพย์

๑๘/๐๙/๒๕๑๖ ๒๔/๐๑/๒๕๕๒

วัดศรีไคร เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๓๖๔/๐๐๑๐ พระรัก ตนฺติปาโล โทนแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดยอดแก้วศรีวิชัย เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๓๖๔/๐๐๑๑
พระเทวี กนฺตวีโร มหาวงค์

๑๘/๐๕/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดยอดแก้วศรีวิชัย เมืองมุกดาหาร  

ระงับผลสอบ พระฮาวาย จนฺทโก พลสงคราม
๐๕/๐๔/๒๕๐๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

วัดยอดแก้วศรีวิชัย เมืองมุกดาหาร
ขอหลักฐาน

มห ๔๓๖๔/๐๐๑๓
พระสวัสดิ

์

ิตกนฺโต ลำนามน

๒๕/๐๑/๒๕๐๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

วัดศรีมงคลใต้ เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๓๖๔/๐๐๑๔
พระอาคม สุจิตฺโต ราชิวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๐๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสุมังค์วนาราม เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๓๖๔/๐๐๑๕
สามเณรธนวัฒน์  พูลเกษม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

 
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๓๖๔/๐๐๑๖
พระบุญรอด จนฺทโร จันราพันธ์

๑๒/๑๑/๒๔๙๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดศรีมงคล เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๓๖๔/๐๐๑๗
พระปรัชญา สุจิตฺโต รูปคม

๑๖/๐๑/๒๕๐๒ ๐๑/๐๕/๒๕๖๑

วัดเวฬุวัน เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๓๖๔/๐๐๑๘
พระชัยพร อภิวณฺโณ ทองบ่อ

๒๓/๐๑/๒๕๐๙ ๑๖/๐๓/๒๕๖๒

วัดขอนแก่น นิคมคำสร้อย  

มห ๔๓๖๔/๐๐๑๙
พระวะดลย์ านิโย คำศรี

๑๙/๐๘/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดทรายไหลแล้ง นิคมคำสร้อย  

มห ๔๓๖๔/๐๐๒๐ พระสาคร ฉฬภิฺโ นุวกัณฑ์

๑๐/๑๑/๒๕๐๒ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

วัดสุนทราราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๓๖๔/๐๐๒๑
พระปรัชญา ตปสีโล กิมาลี

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๔/๒๕๖๒

วัดสุนทราราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๓๖๔/๐๐๒๒
พระวิเชียร วิชโย สำราญพรหม

๑๕/๐๖/๒๔๙๙ ๐๒/๐๕/๒๕๖๒

วัดท่าดอนตาล ดอนตาล  

มห ๔๓๖๔/๐๐๒๓
พระทรงธรรม ิตมโน คนยืน

๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดศรีฐานธรรมิการาม ดอนตาล  

มห ๔๓๖๔/๐๐๒๔
พระครรชิตพล อติเมโธ คนยืน

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๒/๒๕๖๒

วัดศรีฐานธรรมิการาม ดอนตาล  
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มห ๔๓๖๔/๐๐๒๕
พระอนุสรณ์ สนฺตมโน สายสิทธ์

๑๖/๑๒/๒๕๒๑ ๐๒/๐๒/๒๕๖๒

วัดกกตูม ดงหลวง  

มห ๔๓๖๔/๐๐๒๖
พระเจษฎา สมวํโส คำมุงคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๑๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง ดงหลวง  

มห ๔๓๖๔/๐๐๒๗
พระสุรินทร์ มหาปฺุโ คำมุงคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๐ ๒๖/๐๓/๒๕๖๑

วัดศรีบุญเรือง ดงหลวง  

มห ๔๓๖๔/๐๐๒๘
พระวิทูรย์ ถิรสทฺโธ เงาโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพนไฮพัฒนาราม ดงหลวง  

ระงับผลสอบ พระปลัดชัยพงษ์ กนฺตวีโร โคตรพรม

๐๗/๐๖/๒๕๑๙ ๐๖/๐๗/๒๕๔๑

วัดบ้านใหม่ ดงหลวง
ขอหลักฐาน

มห ๔๓๖๔/๐๐๓๐ พระปราศรัย ปภสฺสโร เสียงลำ

๓๐/๑๒/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีจอมพล คำชะอี  

มห ๔๓๖๔/๐๐๓๑
พระวุฒิชัย อชิโต ญวณขันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๖ ๓๐/๐๕/๒๕๖๒

วัดปาสุภัททาราม คำชะอี  

มห ๔๓๖๔/๐๐๓๒
พระมนัส เขมจาโร บุญรักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๖๑

วัดศรีสะอาด คำชะอี  

มห ๔๓๖๔/๐๐๓๓
สามเณรพัชรพล  ฤทธิชัยภูมิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

 วัดนิคมเกษตร หว้านใหญ่  

มห ๔๓๖๔/๐๐๓๔
พระพระศิลศักดิ

์

อานนฺโท กงตาตัด

๐๗/๐๙/๒๕๑๘ ๑๓/๐๖/๒๕๖๒

วัดปาวิเวก หว้านใหญ่  

มห ๔๓๖๔/๐๐๓๕
พระวรากรณ์ านงฺกโร เมืองโคตร

๑๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๑/๒๕๖๓

วัดปาวิเวก หว้านใหญ่  

มห ๔๓๖๔/๐๐๓๖
พระประทีป ตปสีโล เผ่าพันธุ์

๑๑/๐๒/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดทรายทอง หว้านใหญ่  

รับรองตามนี

้

(พระราชสารสุธี)

รักษาการเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

วันที  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔

่
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