
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๓๐๗ รูป ขาดสอบ ๗๘ รูป คงสอบ ๒๒๙ รูป สอบได้ ๒๑๐ รูป สอบตก ๑๙ รูป (๙๑.๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรศรัณย์  พิมพ์สบาย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 คำสายทอง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรชาญพิชัย  ดวงบุ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 คำสายทอง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระศราวุฒิ ปโชโต อินทร์ชัยภูมิ

๒๘/๑๑/๒๕๓๔
๒๐/๐๘/๒๕๕๙

ไชยวาส  

มห ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระสมเดช กตปฺุโ รัตนวงศ์

๑๐/๐๓/๒๕๐๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมบาล  

มห ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระแผลงฤทธิ

์

พลาโน แสนวิเศษ

๒๕/๐๔/๒๕๐๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมบาล  

มห ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระภาณุพงศ์ านวโร ภาคภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมบาล  

มห ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระยอด ยโสธโร ปญญาวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๓๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมบาล  

มห ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระสมใจ สมจิตฺโต พลสงคราม

๑๒/๐๕/๒๕๒๖ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

นิรมิตร (ตาดแคน)  

มห ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระอนันต์ โชติวโร แก่นมัน

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

นิรมิตร (ตาดแคน)  

มห ๔๑๕๙/๐๐๑๐
พระอมร จนฺทธมฺโม สุดเกษม

๒๔/๑๑/๒๕๐๗ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

นิรมิตร (ตาดแคน)  

มห ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระบุญธรรม ิตปฺุโ อุปญ

๑๔/๐๑/๒๕๒๖ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระณัฐวุฒิ อคฺคปฺโ ทะยาธรรม

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระกิตติศักดิ

์

รกฺขิตจิตฺโต สีพิมพ์

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระภาคภูมิ สมจิตฺโต โคตรนนท์

๑๐/๑๒/๒๕๑๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

มห ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระอนุสรณ์ ถิรจิตฺโต ดีดวงพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

มห ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระทินกร สนฺตจิตฺโต สร้อยคำหลา

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๗

บรรพตมโนรมย์  

มห ๔๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรชัยมงคล  ศรีสุวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

 บรรพตมโนรมย์  

มห ๔๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรวุฒิพงษ์  ประเสริฐ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 บุปผาลี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระธิปประชา จรณธมฺโม บุญผุด

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระนิรันดร นิรนฺตโร อ่อนศรี

๐๕/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๙/๒๕๕๙

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระพงษ์พัฒน์ กิตฺติคุโณ ชาธิพา

๑๖/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระนำพล าณโสภโน แข็งแรง

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 คะปญญา

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 ภูหินเรือ  

มห ๔๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรสุทธิพงษ์  วงษ์พระจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 ภูหินเรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑ / ๗

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอนันชัย  คงวิชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 ภูหินเรือ  

มห ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระกิตติ กนฺตสีโล โทจันทร์

๒๒/๘/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระธีรพงษ์ จรณธมฺโม ไวว่อง

๑๐/๐๗/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระอภินันท์ กิตฺติปาโล เสียงลำ

๐๙/๐๕/๒๕๐๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรดนุสรณ์  เสียงลำ

๒๙/๑/๒๕๔๑

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรหัสดินทร์  ช่างประดิษฐ

๑๙/๖/๒๕๔๕

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรทวิชาติ  พลสมบัติ

๒๒/๙/๒๕๔๕

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรอัครพล  แพวศรี

๒๕/๑/๒๕๔๖

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรเกรียงไกร  เขียวสอาด

๒๕/๑/๒๕๔๖

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรปณิธาน  คำลือชา

๒๒/๓/๒๕๔๖

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรนิตติกร  สว่างแก้ว

๒๕/๖/๒๕๔๖

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวรเมธ  พิกุลศรี

๑๓/๙/๒๕๔๖

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรนรภัทร  ไกรยา

๒๕/๙/๒๕๔๖

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรธรรมสถิตย์  ขุนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระยุทธหัตถ์ มหาวีโร รูปงาม

๐๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระธนดิตถ์ ติสฺสโร รูปงาม

๒๒/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระมานิตย์ มหาปฺุโ แสนวิเศษ

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระฮาวาย จนฺทโก พลสงคราม

๐๕/๐๔/๒๕๐๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระพิษณุ จิรสีโร คนดี

๐๙/๐๓/๒๕๓๖ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรีจันทราวาส  

มห ๔๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรสมจิตร  เมืองโคตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

 ศรีจันทราวาส  

มห ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระศุภชัย อธิจิตฺโต นิลจันทร์

๒๙/๗/๒๕๓๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระอนุชิต กตธมฺโม คำสุจริต

๐๗/๐๗/๒๕๓๕ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรจรณินท์  วังคำ

๑๖/๑/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรธวัชชัย  มุสิกสาร

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรอโณทัย  บุญธรรม

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรทินภัทร  สุการะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรอนุรักษ์  วรโยธา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรวิทวัส  จันดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรภานุพงค์  สิงห์สุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรธนวัฒน์  กรวยทอง

๑๗/๑๗/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระจำรัส อธิมุตฺโต มองเพชร

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคลใต้  

มห ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระปกรณ์ กิตฺติเมโธ คำมุงคุณ

๑๑/๐๒/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคลใต้  

มห ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระตะวัน สุตลาโภ นามหานวล

๒๐/๐๖/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคลใต้  

มห ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระสมฤกษ์ นาถธมฺโม ติยะโคตร

๐๕/๑๐/๒๕๑๘ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙

ศรีมุกดาหาร  

มห ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระยุทธพงษ์ ยโสธโร สุวรรณพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๒๖ ๑๑/๐๗/๒๕๔๖

ศรีสวาสดิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระบุญเสริม ขนฺติจิตฺโต สระปญฺญา

๐๒/๑๑/๒๕๒๐ ๒๒/๑๐/๒๕๔๖

ศรีสวาสดิ

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระคฑายุทธ ถาวรธมฺโม สุวรรณพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๒๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๗

ศรีสวาสดิ

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระอดิศักดิ

์

านจาโร นาโสก

๐๔/๑๑/๒๕๓๕ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

ศรีสวาสดิ

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระวิชัย จนฺทธมฺโม ไชยเชษฐ์

๒๒/๕/๒๕๐๒ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

ศรีสวาสดิ

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระรักษพล กิตฺติคุโณ แสนพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

มห ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระอภิวัฒน์ ิตธมฺโม ดีดวงพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

มห ๔๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรดุน  รักษาพันธ์

๕/๐๙/๒๕๔๓

 ศรีสะอาด  

มห ๔๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 ดีดวงพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

 ศรีสะอาด  

มห ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรธีระพงษ์  วรวิเศษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

 ศรีสะอาด  

มห ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระสุวัชชัย สุจิตฺโต วาป

๑๐/๑๑/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุมังค์วนาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระเสนอ เตชธมฺโม ใจเทียง

่

๐๘/๐๔/๒๔๙๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

มห ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระทนงศักดิ

์

ถิราโน คนเพียร

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

อรัญญวาสี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระมนตรี ทนฺตจิตฺโต อุระ

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

อรัญญวาสี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรจีระนัน  ชาลือ

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

 อรุณรัศมี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรพีรพัฒน์  สุพร

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 อรุณรัศมี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระศตวรรษ อภินนฺโท คนตรง

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

จันโทวาส  

มห ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระศักนรินทร์ สนฺตมโน ยืนยัง

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

จันโทวาส  

มห ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระธนาวุทย์ สุทนฺโต พีรพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

จันโทวาส  

มห ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระสนุก ปภสฺสโร บับภาร

๑๒/๐๖/๒๕๑๒ ๐๗/๐๙/๒๕๕๗

พุทธนคราภิบาล  

มห ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระดำ อคฺควิโร จันกง

๐๑/๐๑/๒๕๒๐

๑/๑/๒๕๕๘
ศรีจอมมณี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระกุหลาบ อคฺคจิตฺโต คล่องดี

๐๒/๐๑/๒๕๒๐

๑/๑/๒๕๕๘
ศรีจอมมณี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรอนุชิต  สุพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 ศรีจอมมณี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรขจรศักดิ

์

 บัวดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๐

 ศรีจอมมณี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระศราวุฒิ อธิมตฺโต ดาพง

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระปริญญา จารุธมฺโม คล่องดี

๐๑/๐๑/๒๕๒๐

๑/๑/๒๕๕๘
ศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระชาติชาย สุเมโธ คำมงคุณ

๐๒/๐๑/๒๕๒๐

๑/๑/๒๕๕๘
ศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 สุขรี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 ศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระโพธิศรี

์

านวโร สาลีศรี
๕/๕/๒๕๐๔

๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีสุมังค์  

มห ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระโชคทวี สนฺตจิตฺโต ยศศรียา

๒๒/๐๒/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีสุมังค์  

มห ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระกฤติภัทร อภินนฺโท คนเพียร

๒๙/๐๙/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีสุมังค์  

มห ๔๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรณรงเดช  คนเพียร

๒๒/๑๒/๒๕๓๙

 ศรีสุมังค์  

มห ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระปานชัย สนฺตจิตฺโต สีดา

๐๑/๐๑/๒๕๒๐

๑/๑/๒๕๕๘
สามัคคี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรอดิศักดิ

์

 คนคล่อง

๐๓/๐๑/๒๕๔๐

 สามัคคี  

มห ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระฉัตรชัย สุจิตฺโต สุดเฉลียว

๐๗/๐๘/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

มห ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระรัฐภูมิ ิตสีโล ใจชนะ

๘/๑๑/๒๕๒๕
๑/๓/๒๕๕๙

ท่าดอนตาล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระอภิชาติ สิริสุโข ศรีสุข

๑/๑/๒๕๓๗ ๑/๓/๒๕๕๙
ท่าดอนตาล  

มห ๔๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรอัษฎาวุธ  พิลาหลง

๓๐/๑/๒๕๔๓

 ท่าดอนตาล  

มห ๔๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรเรืองฤทธิ

์

 สุพล

๒๔/๙/๒๕๔๓

 ท่าดอนตาล  

มห ๔๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรทอมสันต์  ดีดวงพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 ท่าดอนตาล  

มห ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระสายฝน ปฺาวโร ทุมจันทร์

๘/๙/๒๕๒๖ ๑๓/๓/๒๕๕๗

บูรพานอก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระเพียร อุทาโน อุทธศรี

๒๒/๑/๒๕๒๐ ๑๒/๓/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

มห ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระอิทธิพล อิทฺธิวํโส กฤษณะสุคนธ์

๑๐/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

มห ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระประนบ ปภาโส พิกุลศรี

๒๐/๑๒/๒๕๐๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

รุกขวนาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระสุรยุทธ จารุธมฺโม แข็งแรง

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

รุกขวนาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระวีระชัย สุทฺธิจิตฺโต แก้วลา

๒๑/๑/๒๕๒๐ ๒๘/๖/๒๕๕๙

เวินไชย  

มห ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระทรงศักดิ

์

ติสรโณ ซาเสน
๗/๓/๒๕๓๔ ๒๗/๔/๒๕๕๘

ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระวัชรพล ยนฺตสีโล อัฒชรวัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

๒/๖/๒๕๕๙ ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระพรภิรมย์ ติสฺสโร ซาเสน

๗/๑๒/๒๕๑๗ ๑๕/๖/๒๕๕๙
ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระจิรศักดิ

์

กนฺตวจโน ผาอุ

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๖/๒๕๕๙

ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระสถาพร ปวโร พหรมเสนา

๒๙/๘/๒๕๓๔
๑/๕/๒๕๕๙

ศรีสุริยาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระวงศกร โชติวโร ซาเสน

๑/๖/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีสุริยาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๑๑

พระธรรมรัตน์ จนฺทวํโส แสงตา

๒๑/๐๑/๒๕๑๘ ๒๐/๐๑/๒๕๕๗

ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๑๒

พระศักดิดา

์

มหาวีโร ทะนงค์

๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๑๓

พระบุญรวม ยตินฺธโร พิกุลศรี

๒๐/๐๕/๒๕๒๓ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๑๔

พระวันเฉลิม ธมฺมรกฺขิโต พรหมเสนา

๑๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๑๕

สามเณรทัศนัย  ยืนยัง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

 ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๑๖

สามเณรศราวุธ  คนยืน

๒๙/๑๑/๒๕๔๐

 ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๑๗

สามเณรเกษมสันต์  โคชขึง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรเบ  ทองเภา

๐๔/๐๘/๒๕๓๑

 ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๑๙

พระธีรวุฒิ ธีรวุฑฺโฒ ราชิวงค์

๑๔/๖/๒๕๒๙ ๑๘/๗/๒๕๕๘

สมดีใน  

มห ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระอนุรักษ์ ปฺาธโร กุนบุตร

๖/๒/๒๕๓๕ ๑๑/๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มห ๔๑๕๙/๐๑๒๑

พระไฟศาล ปฺุากาโม นันทพันธ์
๘/๕/๒๕๒๓ ๙/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

มห ๔๑๕๙/๐๑๒๒

พระสำราญชัย ตปสีโล จ่าผาย

๒๙/๐๖/๒๕๒๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

อัมพวัน  

มห ๔๑๕๙/๐๑๒๓

พระศักดา ผาสุโก เหล่าศรี

๑๘/๐๘/๒๕๒๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

มห ๔๑๕๙/๐๑๒๔

พระถัน

่

อนุตฺตโร ผิวเหลือง
๑/๕/๒๔๙๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

อินทรนิมิตร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๒๕

พระสมชาย กนฺตสีโล ตรงดี

๑๑/๓/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

อินทรนิมิตร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๒๖

พระหนู ปภากโร จันทารักษ์
๑/๑/๒๔๙๑ ๖/๖/๒๕๕๙

ขอนแก่น  

มห ๔๑๕๙/๐๑๒๗

พระคำไหล ิตคุโณ จันทสาย
๗/๘/๒๕๑๒ ๗/๗/๒๕๕๙

ขอนแก่น  

มห ๔๑๕๙/๐๑๒๘

พระบุญยัง อภิวุฑฺโฒ รูปเหมาะ
๑/๔/๒๕๒๘ ๔/๕/๒๕๕๖

ไขแสง  

มห ๔๑๕๙/๐๑๒๙

พระระวี สุทฺธิสีโล พิมพบุรต
๑/๕/๒๕๓๗ ๔/๔/๒๕๕๙

ไขแสง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระพศิณ โสภณจิตฺโต ยืนยง

๙/๓/๒๕๒๕ ๗/๕/๒๕๕๙
คามวาสี  

มห ๔๑๕๙/๐๑๓๑

พระพุธพงษ์ สิริภตฺโต รักสะอาด
๑/๑/๒๕๒๒ ๔/๗/๒๕๕๕

คำแสนสุข  

มห ๔๑๕๙/๐๑๓๒

พระกรรพัทธ์ กิตฺติาโ โสดแก้ว
๑/๔/๒๕๓๔ ๔/๔/๒๕๕๙

คำแสนสุข  

มห ๔๑๕๙/๐๑๓๓

พระเจษฎากรณ์ หาสธมฺโม จันละคร

๗/๑๒/๒๕๒๘
๗/๔/๒๕๕๙

คำแสนสุข  

มห ๔๑๕๙/๐๑๓๔

พระวิศรุฒน์ ปโมทิโต เทพารักษ์
๖/๖/๒๕๓๓ ๑/๗/๒๕๕๙

คำแสนสุข  

มห ๔๑๕๙/๐๑๓๕

พระสุรเชษฐ ธนปาโล ใจบุญ
๑/๗/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๕๙

คำแสนสุข  

มห ๔๑๕๙/๐๑๓๖

พระทอนทิพย์ ธมฺมทีโป คำนนท์
๔/๔/๒๕๑๙ ๒/๒/๒๕๕๙

นาขามวนาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๓๗

พระพงษ์สิทธิ

์

ถิรปฺโ แสงสุข
๕/๑/๒๕๒๙ ๕/๕/๒๕๕๙

นาขามวนาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๓๘

พระศักย์ศรณ์ ปฺาสิริ ล้อมวงศ์
๙/๘/๒๕๒๕ ๑/๗/๒๕๕๙

นาอุดมวนาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๓๙

พระชัยชนะ สีลเตโช โคชบึง
๓/๙/๒๕๒๓ ๕/๗/๒๕๕๙

นาอุดมวนาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระธีระพงษ์ าณธีโร วงศ์ศรีแก้ว

๑/๙/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๕๙
นาอุดมวนาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๔๑

พระไชยา ตปสีโล มาดาสิทธิ

์

๕/๕/๒๕๐๘ ๔/๔/๒๕๕๙
โนนเจริญ  

มห ๔๑๕๙/๐๑๔๒

พระอัมพัน กตปฺุโ ทศกิม

๑๑/๑/๒๕๑๒
๗/๕/๒๕๕๓

ปาข่า  

มห ๔๑๕๙/๐๑๔๓

พระวังวร สํวโร อุปพันธ์
๑/๑/๒๕๒๐ ๒/๕/๒๕๕๙

ปาภูฮัง  

มห ๔๑๕๙/๐๑๔๔

พระเสกสรร ภูริปฺโ สาจันทร์
๖/๖/๒๕๓๙ ๕/๕/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

มห ๔๑๕๙/๐๑๔๕

พระวิชัย วิชฺชโย สีกาเรียน
๑/๑/๒๕๑๓ ๑/๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

มห ๔๑๕๙/๐๑๔๖

พระวิชัย อธิจิตฺโต กิงมาลา

่

๑/๖/๒๕๐๐ ๙/๗/๒๕๕๙
เวฬุวัน  

มห ๔๑๕๙/๐๑๔๗

พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปฺาวุฑฺโฒ จิตรชือ

่

๘/๘/๒๕๓๔ ๘/๕/๒๕๕๗
ศรีวิชัย  

มห ๔๑๕๙/๐๑๔๘

พระประดิษฐ์ รกฺขิตวํโส ราชวงค์
๖/๑/๒๕๑๒ ๓/๗/๒๕๕๙

สมานสังฆวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๔๙

พระเกรียงไกร กิตฺติสทฺโท โปธา
๙/๙/๒๕๓๖ ๑/๕/๒๕๕๗

สว่าง  

มห ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระธีรวัต จารุวณฺโณ มาลากุล

๒/๒/๒๕๓๕ ๑/๗/๒๕๕๙
สว่าง  

มห ๔๑๕๙/๐๑๕๑

พระบัลลังก์ ปภาโส คนครง
๖/๒/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๕๙

สุนทราราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๕๒

พระนัฐพล อภินนฺโท โพธิรักษา
๕/๕/๒๕๓๑ ๘/๗/๒๕๕๙

สุนทราราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๕๓

สามเณรวราวุฒิ  คำนนค์
๖/๖/๒๕๔๔

 สุนทราราม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๕๔

พระปญญา ปฺาวุฑฺโฒ สรวยลำ
๒/๒/๒๕๒๘ ๑/๗/๒๕๕๙

หนองลำดวน  

มห ๔๑๕๙/๐๑๕๕

พระนคร นรินฺโท น่าชม
๔/๔/๒๕๒๐ ๗/๑/๒๕๕๙

ห้วยกอก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๕๖

พระธีระพงษ์ สุจิตฺโต คำลือ
๕/๔/๒๕๒๕ ๕/๕/๒๕๕๘

เหล่าต้นยม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๕๗

พระสุทธิ ปภสฺสโร สิงห์สร
๑/๓/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๕๙

เหล่าต้นยม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๕๘

พระศักดินาพล สํวโร บุญทอง
๑/๑/๒๕๒๓ ๖/๗/๒๕๕๙

อรัญญวาสี  

มห ๔๑๕๙/๐๑๕๙

พระสืบสาย านวุฑฺโฒ เหง้าโอสา

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กกตูม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรกิตติภพ  เต่าเกตุ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

 กกตูม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๖๑

สามเณรทวีศักดิ

์

 เชือคำจันทร์

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

 กกตูม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๖๒

พระมันตา มหาคุโณ เพิงตุนา

๐๕/๐๖/๒๔๙๒ ๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โนนสะอาดสามัคคี  

มห ๔๑๕๙/๐๑๖๓

พระปยะพงษ์ จิรวฑฺฒโน วงศ์กระโซ่

๑๒/๐๘/๒๕๓๑ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

มห ๔๑๕๙/๐๑๖๔

สามเณรอนุพงษ์  วงค์กระโซ่

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

 บ้านใหม่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๕๙/๐๑๖๕

พระศักดา กิตฺติสาโร เชือคำจันทร์

้

๑๘/๑๒/๒๕๓๒
๐๓/๐๒/๒๕๕๙

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๑๖๖

พระเทียนชัย จิรวฑฺฒโน เชือวังคำ

้

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๑๖๗

พระณัฐวุฒ กิตฺติสาโร เชือวังคำ

้

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๑๖๘

พระกฤษดาพงศ์ สุทฺธจิตฺโต สุคำภา

๐๕/๐๙/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๑๖๙

พระสุรพงค์ ขนฺติจิตฺโต วงษ์นุรา

๐๗/๐๔/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระปยะวงศ์ อุชุจาโร คำมุงคุณ

๑๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๑๗๑

สามเณรตะวัน  จันทร์วงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๑๗๒

พระอานง ขนฺติธมฺโม วอละสาน

๒๒/๐๗/๒๕๓๓ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

ย้อมพัฒนา  

มห ๔๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรลำเงิน  กาละสิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๐

 ย้อมพัฒนา  

มห ๔๑๕๙/๐๑๗๔

พระชำนาญ โอหิตภาโร สิงห์ภมร

๒๒/๙/๒๕๐๐ ๒๙/๗/๒๕๕๘

นิคมเกษตร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๗๕

พระสมัย ธมฺมาวุโธ คำแสน

๒๕/๐๔/๒๕๑๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

นิคมเกษตร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๗๖

พระวัชราวุฒิ วรวฑฺฒโน คำมา

๒๑/๑๐/๒๕๓๕
๕/๐๗/๒๕๕๙

นิคมเกษตร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรยศวีร์  เกิดปลัง

่

๗/๐๕/๒๕๔๑

 นิคมเกษตร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๗๘

สามเณรณัฐวุฒิ  คอนทน

๑/๐๘/๒๕๔๒

 นิคมเกษตร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๗๙

พระสมบัติ สุขวฑฺฒโน เมืองโคตร

๒๐/๑๒/๒๕๑๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

นิเวศวิหาร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรเล็ก  บัวกอง

๙/๑/๒๕๔๒
 นิเวศวิหาร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๘๑

สามเณรกรรวี  มีสิมมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 นิเวศวิหาร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๘๒

สามเณรพลวัตร  ยาหัส

๒๘/๑๐/๒๕๒๖

 นิเวศวิหาร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๘๓

สามเณรวุฒิชัย  แฝงโกฏิ

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

 นิเวศวิหาร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรอธิป  ผิวหอม

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 นิเวศวิหาร  

มห ๔๑๕๙/๐๑๘๕

พระพิทักษ์ชัย สมาหิโต ศรีประสงค์

๑๔/๖/๒๕๑๙
๒/๒/๒๕๕๙

บวรพินิจชัย  

มห ๔๑๕๙/๐๑๘๖

พระปยะ สุจิณฺโณ เมืองโคตร

๒๐/๐๕/๒๕๒๑
๒/๐๔/๒๕๕๙

เบญจพรรณวนาราม
 

มห ๔๑๕๙/๐๑๘๗

พระอานนท์ ปสนฺนมโน เมืองโคตร

๓/๑๐/๒๕๒๘ ๙/๐๑/๒๕๕๙

ปาปงขาม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๘๘

สามเณรภัทรพล  บาษี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 ปาปงขาม  

มห ๔๑๕๙/๐๑๘๙

พระสวรรค์ ปยธมฺโม จินดา

๑๘/๐๓/๒๔๘๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๕

ปาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระสุรศักดิ

์

สุมโน หัตถวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๓๗
๙/๐๑/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๙๑

พระเอกภพ ธมฺมธีโร ทวีโคตร

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๙๒

พระชาญฤทธิ

์

ิตธมฺโม พระไกรยะ

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๙๓

พระศุภกิตติ

์

ธีรธมฺโม คณที

๑๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๙๔

พระประทีป ตปสีโล เผ่าพันธุ์

๑๑/๐๒/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๙๕

พระวิชิต จนฺทสาโร พรมมา

๐๘/๐๘/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๙๖

สามเณรทัศพงษ์  นาโสก

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

 ปาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๙๗

สามเณรบัญชา  ชายทวีป

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 ปาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๙๘

สามเณรกมลเทพ  แพงไกษร

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

 ปาวิเวก  

มห ๔๑๕๙/๐๑๙๙

สามเณรสุธิชาต  ทวีโคตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

 ปาวิเวก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระคทายศ ฉนฺทธมฺโม อุทัย

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

นรวราราม  

มห ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระเอกชัย ขนฺติโสภโน น้อยทรง

๑๔/๐๓/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นรวราราม  

มห ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระศักดิรินทร์

์

สิริภทฺโท ญาณโกมุท

๒๘/๐๘/๒๕๓๒ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

นรวราราม  

มห ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระดำรง ชยาธมฺโม อินไชยา

๐๕/๐๑/๒๕๒๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

พิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระชัชวาล สิริปฺโ น้อยทรง

๒๒/๐๕/๒๕๑๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

พิจิตรสังฆาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระอุดร อุตฺตโม พิมพ์มสาร

๑๑/๑๐/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสว่าง

์

 

มห ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระเพชรณรงค์ นาควโร สุวรรณไตรย์

๒๐/๐๗/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วารีวรวิหาร  

มห ๔๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรวุฒิไกร  อินธิไชย

๐๘/๐๔/๒๕๔๐

 ศรีนันทาราม  

มห ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระลำพูน ผาสุกาโม สุวรรณไตรย์

๑๙/๐๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสมมนัสสถาน  

มห ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระอภิวัฒน์ โฆสิโต มหาวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสมมนัสสถาน  

มห ๔๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรจักรกริช  กลางประพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 โสมมนัสสถาน  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗ / ๗

้
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