
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒๙๗ รูป ขาดสอบ ๕๗ รูป คงสอบ ๒๔๐ รูป สอบได้ ๒๐๒ รูป สอบตก ๓๘ รูป (๘๔.๑๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระวิทูร รตนธมฺมโชโต พวงศิลป

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

กาญจนประดิษฐ์  

มห ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระณัฐพล ปภาโส ผากา

๑๖/๐๔/๒๕๐๗ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

คำสายทอง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระวิบูลย์ สุจิตฺโต ชมศรีพา

๒๖/๐๓/๒๕๑๙ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

คำสายทอง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระวรเนตร ขนฺติโก พรประสิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๐๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

คำสายทอง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระพนมพร ิตมโน บัวชุม

๑๑/๐๘/๒๕๑๘
๐๗/๐๙/๒๕๖๐

คำสายทอง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระชายณรงค์ อิสฺสรสีโล อัคกาล

๒๒/๐๙/๒๕๒๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระมานพ เตชภทฺโธ เพ็ญรัตนา

๐๘/๐๖/๒๕๐๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระแสนเมือง อคฺคธมฺโม โคตรโสดา

๑๔/๐๖/๒๕๓๕ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระสุรเชษฐ์ สุรเตโช หงษ์ภักดี

๑๗/๐๙/๒๕๑๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระนพณัส ิตธมฺโม เกษียร

๓๐/๐๕/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระรักแท้ มหาปฺุโ คำจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๒๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระคงยศ สุนฺทโร คำสุจริต

๒๔/๐๖/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระชัยกฤต อนาลโย อุทธศรี

๐๘/๐๑/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระธนวรรธน์ ธนวฑฺฒโน เสนสุข

๑๒/๐๔/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระดิษทัศน์ กนฺตสาโร สุวรรณพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ถำผามอง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระประเทือง ปยสีโล พรมขาติ

๑๕/๐๗/๒๕๑๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมบาล  

มห ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระสิทธิโชค จิรสีโล ศิริกาล

๑๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมบาล  

มห ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระปรีชา ปภาโส ลาคำผุย

๑๘/๐๗/๒๕๑๗ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระพิทักษ์ วิจิตฺตธมฺโม ขันทะวิชัย

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระภานุวัฒน์ กตธมฺโม ผลิใบ

๒๓/๑๐/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสวรรค์เจริญสุข  

มห ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระบุญธรรม านวีโร คำนนค์

๐๙/๐๕/๒๕๐๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

โนนสะอาด  

มห ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระประสิทธิ

์

กนฺตปฺโ ศรีเชียงสา

๒๓/๐๑/๒๕๒๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๕

โนนสะอาด  

มห ๔๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรพงศกร  ยืนยง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 บุปผาลี  

มห ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระศราวุธ อนุตฺตโร นาโสก

๑๑/๐๒/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีแก้ว

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๑ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระจรายุทธ กนฺตสีโล แข็งแรง

๐๗/๐๙/๒๕๒๔ ๑๙/๐๕/๒๕๕๗

โพธิศรีแดง

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๐๒๖
พระปยะวัฒน์ ปยวฑฺฒโน ผุยคำสิงห์

๒๔/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ยอดแก้วศรีวิชัย  

มห ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรพงศกร  ผากา

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

 ยอดแก้วศรีวิชัย  

มห ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรคัมภีร์  เฉลิมสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

 

รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

มห ๔๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรธันย์ชนก  หนูคง

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรดนัย  โจระสา

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรณัฐพัฒน์  เล่งฮ้อ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรจุลจักร  เชือคำเพ็ง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรสาริน  เชือคำฮด

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรนักปราชญ์  ดอนพิลา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรอภินันท์  เสาเคหา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรวุฒิพงษ์  ผุยคำสิงห์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรกฤษดา  แสนยศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรอัศนี  เวียงสมุทร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรพรมพยัคฆ์  เพชรจิตต์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรธนพล  ศรีประสงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรจีรภัทร  สาหินกอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรโภคิน  คุณสุทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรนพชิต  ชนะพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรตะวัน  แสนจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 คล่องแคล่ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

 วัดศรีสุวรรณมงคล  

มห ๔๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรพศวัต  แซ่ลิม

้

๖/๑/๒๕๔๖
 ศรีจันทราวาส  

มห ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระธีรวัฒน์ สมจิตฺโต กันใจสอน

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประทุม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระบุญรอด จนฺทโร จันลาพันธ์

๑๒/๑๑/๒๔๙๗
๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

มห ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระณรงค์ กนฺตพโล ยืนยง

๒๔/๐๗/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ศรีสวาสดิ

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระพงษ์ประสบ กนฺตธมฺโม นามบุตร

๐๒/๐๔/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสวาสดิ

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระอภิชัย จนฺทธมฺโม สุวรรณพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสวาสดิ

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระสุขแสงทิพย์ โสภณสีโล ดีดวงพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

มห ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระนัฐวุฒิ ิตสีโล ดีดวงพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๐๔/๐๘/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

มห ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระสมถวิล ยสินฺธโร สุพร

๑๖/๐๓/๒๕๒๐
๕/๑๒/๒๕๕๙

สระบัว  

มห ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระศิวิชัย ปภากโร พันก้อน

๓๑/๐๗/๒๕๒๓ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

สว่าง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระอ่อนศรี สุเขธิโต เมืองพิล

๐๖/๑๑/๒๔๙๓ ๒๖/๐๙/๒๕๕๗

โสภาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระชินวรรณ กตปฺุโ คนยืน

๒๖/๐๔/๒๕๓๓ ๒๖/๐๘/๒๕๖๐

โสภาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระมงคล จิรธมฺโม ภามา

๒๘/๐๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญวาสี  

มห ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระอภิสิทธิ

์

อินฺทโชโต สาธุชาติ

๒๐/๑๒/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญวาสี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๒ / ๗

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระเพิก านธมฺโม คนเพียร

๒๐/๐๙/๒๕๒๑
๓๑/๔/๒๕๕๘

อรัญญิกาวาส  

มห ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระศักดิสิริ

์

ปภสฺสโร นาโสก

๒๒/๐๙/๒๕๒๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญิกาวาส  

มห ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระทิวาศักดิ

์

ธมฺมปฺุโ ประหยัด

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๑๒/๒๕๕๙

อรุณรัศมี  

มห ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระอุรุพงษ์ ติกฺขปฺโ จันรอง

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

อรุณรัศมี  

มห ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระวัชระพงษ์ กิตฺติปฺโ ภูมิลา

๑๐/๙/๒๕๒๗ ๔/๐๕/๒๕๖๐

อัมพวัน  

มห ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรทนุธรรม  โพธิน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 จันโทวาส  

มห ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระอธิการพรชัย จนฺทวํโส เดชอุทัย

๐๕/๐๗/๒๕๑๓ ๐๓/๐๗/๒๕๓๘

จุฬาวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระอภิชัย วิชิโต อาจหาญ

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จุฬาวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระสุธรรม สุธมฺโม ตรงดี

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระวัชราภรณ์ สีลธโร รูปคม

๐๕/๐๑/๒๔๙๖ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

แจ้ง  

มห ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระนฤพนธ์ สติสมฺปนฺโน อันพันลำ

๐๖/๐๑/๒๔๙๐ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

มห ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระชัชวาล รวิวณฺโณ ผิวขำ

๐๘/๐๔/๒๔๘๘
๓๐/๖/๒๕๖๐

พุทธนคราภิบาล  

มห ๔๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรปรัชญา  จูมแพง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 พุทธนคราภิบาล  

มห ๔๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรอนุชา  สุภาพันธ์

๒๑/๔/๒๕๔๖

 พุทธนคราภิบาล  

มห ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรศุภโชค  หงษ์คงคา

๒๙/๗/๒๕๔๖

 พุทธนคราภิบาล  

มห ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรวรภัทร  บับพาน

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

 พุทธนคราภิบาล  

มห ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระสุวัชชัย สุเมโธ ศรีสุภา

๒๙/๕/๒๕๑๔ ๑๕/๕/๒๕๖๐

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระธนากร วิสุทฺโธ จันทร์เวช

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระรัชพล ปภากโร คนขยัน

๑๐/๐๓/๒๕๑๑ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

วรวิหาร  

มห ๔๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรณัฐพล  มังศรี

่

๒๓/๔/๒๕๔๘

 วรวิหาร  

มห ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระปราศรัย ปภสฺสโร เสียงลำ

๓๐/๑๒/๒๕๒๕ ๐๗/๐๙/๒๕๕๗

ศรีจอมพล  

มห ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระจันทร์เพ็ญ พทฺธาโณ คำแสน

๐๓/๑๑/๒๔๙๘
๑๕/๕/๒๕๔๙

ศรีจอมมณี  

มห ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระศรายุทธ อานนฺโท อมรสิน

๒๔/๐๔/๒๕๓๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๓

ศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระฉัตรชัย อมโร แสนสุทธวิจิตร

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระอดิศรณ์ นาถกโร รัตนวงค์

๒๙/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

ศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระพุทธรักษ์ รตนวณฺโณ รัตนวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระลำไย เจตนาสุโภ คล่องดี

๓๑/๑๐/๒๕๐๕ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระศิลปกร ปยสีโล พลวิเวก

๑๘/๐๘/๒๕๐๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระหมอก กตปฺุโ พรมอวน

๐๕/๐๔/๒๔๘๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรวัฒนา  ใสสีสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรปฏิพันธ์  บุญเสก

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีประดิษฐาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระวิรม อนิฺชิโต นามบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๑๐ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระชนะชัย ชินวโร วรรณสุข

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ศรีโพธิไทร

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระสิทธิโชค ปภากโร ผิวผ่อง

๑๗/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระพีระ เตชวโร คนหมัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระยุทธ สุธีโร ศรีมงคล

๒๘/๐๖/๒๕๐๖ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

ศรีษะตะพาน  

มห ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระลำพูน านากุโร เติมธรรมรัมย์

๑๑/๐๓/๒๕๓๐ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

ศรีษะตะพาน  

มห ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระพงศกร ิตปฺโ แจ่มเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๒๗ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ศรีษะตะพาน  

มห ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระวัชรพงษ์ ถาวโร เมืองโคตร

๒๗/๐๖/๒๕๓๕
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระอนันต์ สุเมโธ พันโกฎิ

๒๕/๐๗/๒๕๒๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่างอารมณ์  

มห ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระวัฒนา านิโย สริพล

๖/๑๑/๒๕๒๘ ๔/๑๑/๒๕๕๙

ศรีสุมังค์  

มห ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระเดิม ธนปฺโ ปากหวาน

๒๔/๑๑/๒๔๙๔
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

ศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระธีรเดช ถาวโร ปากหวาน

๒๗/๑๐/๒๕๒๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอ้อมแก้ว  

มห ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระอธิป ปฏิภาโณ รัตนวงค์

๒๒/๒/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๓

สามัคคีธรรม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระอนุพนธ์ สิริภทฺโท ศรีหาวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

มห ๔๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรอภิวัฒน์  หัตพรม

๗/๑๐/๒๕๔๖

 เทพชุมนุม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระพชร ปฺาทีโป ชงายกลาง

๑๐/๓/๒๕๒๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

มห ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระอิทธิพงศ์ สิริวณฺโณ กมลรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
ธรรมรังษี  

มห ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระบุญ ถิรปฺุโ คนยืน

๑๔/๑๒/๒๔๙๔

๑๐/๔/๒๕๖๐

โพนสวาง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระสมพงษ์ อธิจิตฺโต เพชรรัตน์

๑/๑/๒๔๙๑ ๓/๔/๒๕๖๐
รุกขวนาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระวิจักษณ์ จารุธมฺโม ใจตรง

๑๐/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๕/๒๕๖๐

รุกขวนาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระวุฒิ ิตาโณ แสงจันทร์

๙/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๔/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระวิทวัส อาจารสุโภ ศรีลาศักดิ

์

๓/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๔/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

มห ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระวิชาญ อตฺตทีโป คำเหลือ

๒๕/๘/๒๕๑๗ ๒๓/๓/๒๕๖๐

เวินไชย  

มห ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระทรงธรรม ิตมโน คนยืน

๙/๙/๒๕๓๕ ๑๔/๔/๒๕๖๐
ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระวัชรพงษ์ เตชพโล คนยืน

๒๑/๗/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐ ศรีฐานธรรมิการาม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระณรงค์ อิทฺธิาโณ ยืนยง

๑๘/๓/๒๕๑๘ ๑๔/๔/๒๕๖๐

ศรีดาจันทร์  

มห ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระประดิษฐ์ ถาวรสทฺโธ โคชขึง

๒๒/๙/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๖๐
ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรสุทธิพงษ์  วงษ์พระจันทร์

๑๕/๘/๒๕๔๕

 ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรวีระพงษ์  เจริญท้าว

๒๖/๘/๒๕๔๐

 ศิลาวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระเพ็ง ธมฺมรโส บุญนันท์

๑๕/๓/๒๔๙๐ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ขอนแก่น  

มห ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระศักรินทร์ สุเมธโส ใจทัด

๒๐/๓/๒๕๓๔
๕/๓/๒๕๖๐

ขอนแก่น  

มห ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระทองปุน วิสุทฺโธ บัจชุม

๑๙/๖/๒๔๙๒

๑/๖/๒๕๖๐
ขอนแก่น  

มห ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระสุริยา สุทฺธิาโณ จันทร์บูณร์

๕/๑๑/๒๕๓๔ ๑๒/๕/๒๕๖๐

คำแสนสุข  

มห ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระทรงศักดิ

์

จรณสมฺปนฺโน เหมือนปว

๒๗/๔/๒๕๓๖

๓/๖/๒๕๖๐
คำแสนสุข  

มห ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระณรงค์ กิตฺติปาโล แขสว่าง

๒๑/๙/๒๕๓๙

๗/๘/๒๕๖๐
คำแสนสุข  

มห ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระชาตรี จนฺตสนฺโต จันทวงศ์

๓/๑๒/๒๕๑๗ ๑๑/๔/๒๕๕๙

ดอนสวรรค์  

มห ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระเด่น วิชฺชาธโร อุทรพันธ์

๑๐/๑/๒๕๒๒ ๑๓/๕/๒๕๕๙

ดอนสวรรค์  

มห ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระสุระ จนฺทสโร บุญสุภาพ

๑/๔/๒๕๑๑ ๑/๑/๒๕๕๖
นาอุดมวนาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระสุดท้าย สุทสฺสโร ศรีวะวงศ์

๑/๒/๒๕๑๗
๓๑/๑๒/๒๕๕๙

นาอุดมวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๔ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระสวัสดิ

์

าณสํวโร โภคทรัพย์

๑๗/๔/๒๔๘๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

นาอุดมวนาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระประเสริฐ อาภสฺสโร สายคำ

๔/๘/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๖๐

นาอุดมวนาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ธมฺมวโร อ่อนคูณ
๙/๖/๒๕๑๙ ๑/๑๑/๒๕๕๘

ปาภูฮัง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระอโนชา อาจาโร ผ่องแผ้ว

๖/๙/๒๕๓๓ ๑๐/๒/๒๕๕๙

ปาภูฮัง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระวัชรภรณ์ วรปฺโ กุลวงษ์

๒๒/๑/๒๕๓๕
๑๐/๖/๒๕๖๐

ปาภูฮัง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระขันทอง วิชฺชากโร คำนนท์

๕/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๑/๒๕๖๐

มงคลนิมิต  

มห ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระอุทัย าณธีโร สามารถ

๓/๘/๒๕๐๘ ๙/๕/๒๕๖๐
เวฬุวัน  

มห ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระคัมภีร์ กนฺตธมฺโม พลศักดิ

์

๑/๒/๒๔๙๗ ๑/๔/๒๕๕๘
ศรีวิชัย  

มห ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระกิตติชัธ กิตฺติวณฺโณ หนองแคน

๙/๙/๒๕๒๔ ๒๐/๕/๒๕๖๐

ศรีวิชัย  

มห ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระพระอินทร์ อินฺทวณฺโณ อุคำ

๖/๖/๒๔๙๒ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ศิลาลัย  

มห ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระสมบูรณ์ ิตธมฺโม ล้วนศรี

๓๐/๑๑/๒๔๘๔
๒๖/๗/๒๕๕๘

สมานสังฆวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระประยงค์ ฌานโสภโน ชัยนาม

๑๐/๗/๒๔๗๖ ๒๒/๒/๒๕๖๐

สมานสังฆวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระวิรัตน์ สุทฺสฺสโน คล่องดี

๕/๑๑/๒๕๐๘ ๑๑/๔/๒๕๖๐

สมานสังฆวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระทวีศักดิ

์

รกฺขิโก จุ้ยกลาง
๕/๙/๒๕๒๑

๗/๗/๒๕๖๐
สุภากรณ์นิคมธรรมาราม

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระนิพนธ์ วุฑฺฒิโก บุญปด

๕/๙/๒๕๒๙ ๗/๗/๒๕๖๐
สุภากรณ์นิคมธรรมาราม

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระศรคณิต อภิปฺุโ พิศชวนชม

๕/๔/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๖๐
สุภากรณ์นิคมธรรมาราม

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระสราวุธ สุวณฺโณ นิลาพันธ์

๑๘/๒/๒๕๓๖ ๒๐/๐๒/๒๕๖๐

แสงสว่าง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระมังกร อตฺถกาโม หลักตา

๑/๖/๒๕๑๘
๒/๗/๒๕๖๐

หนองลำดวน  

มห ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระธนงค์ ปภากโร พรมจันทร์

๒๖/๖/๒๕๑๘

๕/๗/๒๕๖๐
หนองลำดวน  

มห ๔๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรไชยวัฒน์  สุเกษ

๑๘/๖/๒๕๔๕

 หนองลำดวน  

มห ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระสาคร ฉฬภิฺโ นุวกัณฑ์

๑๐/๑๑/๒๕๐๒ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

ห้วยกอก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระประพันธ์ศักดิ

์

ปภากโร ห้วยทราย
๘/๘/๒๕๒๘ ๗/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยกอก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระสันติ สนฺตมโน จอมใจ

๗/๘/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๖๐
ห้วยกอก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระจักรกฤษณ์ ธมฺมตโม อรบุตร

๑/๙/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
เหล่าต้นยม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระศรีไพร ิตสทฺโธ ดีดวงพันธ์

๑/๙/๒๕๑๔
๕/๗/๒๕๖๐

เหล่าต้นยม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระณัฐพงศ์ ิตกาโร จรุณกูล

๑/๙/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

เหล่าหลวง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระชูเกียรติ นีลวณฺโณ สายพอง

๒๒/๐๗/๒๕๓๒
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

กกกอก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระสุริยันต์ อนาลโย อุตมะ

๐๕/๐๗/๒๕๑๙ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

กกตูม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระณัฐพล กนฺตสีโล บุษดี

๑๙/๐๓/๒๕๒๗ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

กกตูม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระสี สิรปฺุโ แสงเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

กกตูม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระมิตรชัย กิตฺติาโณ นันทแสง

๓๐/๐๑/๒๕๑๒ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

แก้งนาง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระสนิท จรณธมฺโม บัวรพันธุ์

๑๐/๑๑/๒๕๐๑ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

แก้งนาง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระประธาน อนุตฺตโร กัวพิศมัย

่

๐๒/๐๙/๒๕๑๖ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

แก้งนาง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระบุญฤทธิ

์

สุทสฺสโน ยาวินันห์

๐๑/๑๑/๒๕๒๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โนนสะอาดสามัคคี  

มห ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระชาติณรงค์ สุทฺธิาโณ ไชยเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โนนสะอาดสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๕ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระเถียรชัย ถิรธมฺโม วงค์กระโซ่

๐๗/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิชัย

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระอุรุพงศ์ อุตฺตโร แสงทอง

๐๓/๐๖/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรพิริยะ  วงค์กระโซ่

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

 โพธิศรีแก้ว

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระบุญเยียม

่

ชุตินฺธโร วงค์กระโซ่

๑๑/๐๘/๒๕๑๒ ๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระประมัย ชยวุฑฺโฒ วงค์กระโซ่

๐๑/๐๑/๒๕๑๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระชิตณรงค์ ติกฺขวีโร คำมุงคุณ

๐๑/๐๒/๒๕๔๐ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระมนต์ นนฺโท โคตรพรม

๑๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระปานประชา จรณธมฺโม วงค์กระโซ่

๒๒/๐๖/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระวิทูรย์ ถิรสทฺโธ เงาโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพนไฮพัฒนาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระพงษ์สิทธิ

์

ปยสีโล ชาวดง

๒/๒๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

ภูผาผึง

้

 

มห ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระสมผล กิตฺติปฺโ คำมุงคุณ

๑๑/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรเดชา  วงค์กระโซ่

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรรัชพนธ์  คำมุงคุณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระสมประสงค์ รวิวณฺโณ คำทอง

๐๓/๐๔/๒๕๐๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

บรรพตมโนรมย์  

มห ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระทศพร มหพฺพโล จันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

นิคมเกษตร  

มห ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระเพิมวุฒิ

่

อธิจิตฺโต พงษ์พณิชย์พันธุ์

๑๙/๑๑/๒๕๐๒ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

นิคมเกษตร  

มห ๔๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรจักรพันธ์  ชะโครธ

๐๗/๑๐/๒๕๔๐

 นิคมเกษตร  

มห ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระมรกต สารโท ทิพย์มูล

๐๒/๐๑/๒๕๑๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

นิเวศวิหาร  

มห ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระปราชญ์พีร มหาวีโร ทีวงค์

๐๕/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
นิเวศวิหาร  

มห ๔๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรปยวัฒน์  ใจสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 นิเวศวิหาร  

มห ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระปรีดา อภโย เมืองโคตร

๒๒/๑๒/๒๕๓๔

๔/๑/๒๕๖๐
ปาวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระอภิชิต านกโร เมืองโคตร

๓๑/๖/๒๕๓๙

๔/๑/๒๕๖๐
ปาวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระหาญณรงค์ เขมปฺโ คำมุงคุณ

๑/๖/๒๕๓๓ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ปาวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระอภิวัฒน์ ิตธมฺโม เมืองโคตร

๑๔/๓/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
ปาวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระนิกร กตปฺุโ ศรีลินทร์

๐๒/๐๖/๒๕๑๘ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดทรายทอง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระบุญตา กตปฺุโ คำมุงคุณ

๒๖/๐๓/๒๕๒๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาวิเวก  

มห ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระราชวัฏ สติสมฺปนฺโน วรสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดโพนทอง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระอานน อานนฺโท พาลึก

๑๐/๐๕/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพนทอง  

มห ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระลัศราวุฒิ สุจิณฺโณ ปททุม

๑๖/๐๘/๒๕๐๐ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

การุณทราวาส  

มห ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระวีระพงษ์ โชติาโณ บุรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๒๐ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

การุณทราวาส  

มห ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระเอกพงษ์ เมตฺติโก ปองบุญมี

๐๑/๐๘/๒๕๒๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

มห ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระสันติสุข โสภณสีโล จันทร์มาลา

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

มห ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระอรรถพล ปภงฺกโร อ่อนสาคาม

๒๕/๐๖/๒๕๓๕
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

มห ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระจุฬา ธนปาโล สุวรรณไตรย์

๒๘/๐๒/๒๕๑๔
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๖ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มห ๔๑๖๐/๐๑๙๙ พระจันทร์สมร จนฺทูปโม คำมุงคุณ

๑๔/๐๕/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
พุทธรูปโพธิศรี

์

 

มห ๔๑๖๐/๐๒๐๐ พระพรชัย ขนฺติสุโภ วงค์อะนุ
๐๑/๐๔/๒๕๑๒ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

ศรีนันทาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๒๐๑ พระวิบูลกิติ

์

ธมฺมสาโร นามเหลา

๐๒/๑๒/๒๕๒๑
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ศรีนันทาราม  

มห ๔๑๖๐/๐๒๐๒ พระวิษณุ อธิปฺโ นีระมนต์

๑๓/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรีนันทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดมุกดาหาร  ๗ / ๗

้
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