
ศ. ๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๘๘ รูป ขาดสอบ ๒๗ รูป คงสอบ ๑๖๑ รูป สอบได้ ๑๔๒ รูป สอบตก ๑๙ รูป  (๘๘.๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

มห ๔๑๖๔/๐๐๐๑ พระทวีป ขนฺติโก สิงห์สุ

๐๔/๐๙/๒๕๒๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๔

วัดอุดมธรรมคุณ เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๐๒ สามเณรธีระพงศ์  คนดี

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

 วัดอุดมธรรมคุณ เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๐๓ พระเกรียงไกร านุตฺตโร สุพร

๒๔/๑๐/๒๕๒๗ ๑๑/๑๐/๒๕๖๐

วัดสว่างนิเวศน์ เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๐๔ สามเณรเศรษฐพงษ์
 ประหยัด

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

 วัดอรุณรัศมี เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๐๕ พระปฏิภาณ รตนาโณ อัคศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๑ ๑๒/๐๕/๒๕๖๔

วัดโพธิไทร

์

เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๐๖ พระอดิศักดิ

์

อภิปุณฺโณ ภาคี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๔

วัดโพธิไทร

์

เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๐๗ พระวินัย ถาวรจิตฺโต ทองมหา

๐๘/๐๗/๒๕๔๓ ๑๓/๐๗/๒๕๖๔

วัดโพธิไทร

์

เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๐๘ พระธีรวัฒน์ คุณสมฺปนฺโน ปดทุม

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๓

วัดศรีสะอาด เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๐๙ พระสุทธิพงษ์ อตฺตทนฺโต พันสีหะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๒ ๑๐/๑๐/๒๕๖๓

วัดศรีสะอาด เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๑๐ สามเณรปญญา  ผากา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 วัดศรีสะอาด เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๑๑
พระหล่อ อธิปฺุโ ทาคำห่อ

๐๑/๐๕/๒๔๙๖ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดไชยวาส เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๑๒
พระไพรวรรณ กิตฺติาโณ ทีพารัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๑๙ ๑๐/๐๒/๒๕๖๑

วัดโสภาราม เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๑๓
พระศัตยา สุมโน ไชยยายงค์

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

วัดโสภาราม เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๑๔
พระเทือง วชิโร ผาอุ

๑๓/๑๒/๒๕๐๔ ๑๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดโนนศรี เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๑๕
พระถวิล จนฺทสาโร ทองผา

๒๔/๐๗/๒๕๑๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๓

วัดศรีไครทุ่ง เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๑๖
พระธนากร ปภากโร แข็งแรง

๐๔/๑๑/๒๕๔๑ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

วัดบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๑๗
พระปุญญพัฒน์ านวีโร พันธ์คูณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

วัดบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๑๘
พระสิทธิชาติ สิริจนฺโท ธิคม

๒๒/๑๑/๒๕๓๙ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

วัดโพธิศรีแก้ว

์

เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๑๙
พระมนตรี ชยธมฺโม สลางสิงห์

๑๓/๐๗/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔

วัดโพธิศรีแก้ว

์

เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๒๐ พระกิตติธัช เตชปฺุโ ศรีบุรมย์

๑๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๖๔

วัดถำผามอง เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๒๑
พระพจน์วัชร์ กิตฺติปฺโ กลางประพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓ ๑๗/๐๗/๒๕๖๔

วัดถำผามอง เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๒๒
พระประยูร ปริปุณฺโณ สุขโท

๐๓/๐๔/๒๕๒๗ ๒๔/๐๗/๒๕๖๔

วัดกาญจนประดิษฐ์ เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๒๓
พระวัชรินทร์ สิริภทฺโท บัญชา

๑๖/๐๕/๒๕๓๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔

วัดไผ่สีทองวนาราม เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๒๔
พระมงคล สิริจนฺโท เกตุกุล

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔

วัดไผ่สีทองวนาราม เมืองมุกดาหาร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๑ / ๕

้



ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

มห ๔๑๖๔/๐๐๒๕
พระอนวัช านวีโร อู่อรุณ

๓๐/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๕/๒๕๖๔

วัดปาบ้านคำฮี เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๒๖
พระศรัณย์ จรณสมฺปนฺโน วงศ์บุญ

๒๗/๐๘/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๖๔

วัดแจ้ง เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๒๗
พระฤทธิเดช ธีรวโร กาเผือก

๑๓/๐๖/๒๕๔๑ ๐๒/๐๕/๒๕๖๔

วัดปาศรัทธาธรรม เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๒๘
พระพิเศษ อนาลโย บุญญะภัควัต

๒๐/๑๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๔

วัดปาศรัทธาธรรม เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๒๙
พระสิทธิชัย ยติกโร เขียวขำ

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔

วัดปาศรัทธาธรรม เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๓๐ พระดนุพล อภโย เพ็ญประชุม

๐๒/๐๒/๒๕๔๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔

วัดอรัญญวาสี เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๓๑
พระยรรยงค์ กนฺตสีโล วันคำกูด

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๐/๐๒/๒๕๖๔

วัดสว่างอารมณ์ เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๓๒
สามเณรอภิรักษ์  แง่พรหม

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

 วัดศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๓๓
สามเณรณัฐพงศ์  แก้วอัคฮาด

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

 วัดศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๓๔ สามเณรพิสิษฐ์ภณ
 เชือคำฮด

้

๒๔/๐๖/๒๕๕๑

 วัดศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๓๕
พระวุฒิพงษ์ กนฺตวณฺโณ พางน้อย

๐๑/๐๘/๒๕๒๖ ๐๘/๐๕/๒๕๖๔

วัดบรรพตมโนรมย์ เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๓๖
พระสุวิทย์ ธมฺมสีโล โคสขึง

๐๘/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔

วัดบรรพตมโนรมย์ เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๓๗
พระวันชนะ นาถปฺุโ วรรณศรี

๑๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔

วัดบรรพตมโนรมย์ เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๓๘ สามเณรกิตติศักดิ

์

 พาลึก

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

 วัดบรรพตมโนรมย์ เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๓๙
พระวิทยา ิตาโภ อัตตะนัง

๑๔/๐๗/๒๕๑๙ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒

วัดคำตุนาง เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๔๐ สามเณรอนุชา  บุทธิจักร์

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

 วัดเกษมสุข เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๔๑
สามเณรกฤษดา  สิงห์เวียง

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

 วัดเกษมสุข เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๔๒ สามเณรณัฎฐากร  ไชยสาร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

 
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

เมืองมุกดาหาร  

มห ๔๑๖๔/๐๐๔๓
พระพิชิตชัย ธนปาโล อุคำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒ ๒๔/๑๐/๒๕๖๓

วัดสว่าง นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๔๔
พระกฤษขจร กิตฺติปฺโ ฟกแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๑๐/๒๕๖๓

วัดคำแสนสุข นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๔๕
พระธวีชัย คุณวีโร สมฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๓๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๔

วัดคำแสนสุข นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๔๖
พระเอกสิทธิ

์

อธิปฺโ นาเมืองรักษ์
๐๖/๐๘/๒๕๑๐ ๑๔/๐๓/๒๕๖๓

วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๔๗
พระวสุวัฒน์ สุวณฺโณ สุวรรณกล่อม

๑๖/๐๕/๒๕๔๔ ๑๖/๐๕/๒๕๖๔

วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๔๘
พระวิณุราช จิรสุโภ อุคำ

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๔

วัดคำบง นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๔๙
พระจักรกฤษณ์ สุจิตฺโต บุญทอง

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๖๔

วัดภูตูม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๕๐ พระกุล อาภทฺธโร สิงห์สุ

๒๒/๐๑/๒๕๒๑ ๒๓/๐๗/๒๕๖๔

วัดภูตูม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๕๑
พระทองแดง จนฺทสาโร พรมสิงห์

๒๓/๐๓/๒๕๐๗ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

วัดดานพระอินทร์ นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๕๒
พระวชิระ ปยจาโร ตุงคะสิริ

๒๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๖๔

วัดดานพระอินทร์ นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๕๓
พระณรงค์ชัย ปภากโร หระมาตย์

๒๕/๐๗/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๔

วัดดานพระอินทร์ นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๕๔
พระภักดี สิริปฺโ แสงใส

๑๖/๐๒/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดปทายวัน นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๕๕
พระธงชัย อธิจิตฺโต เรืองรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

วัดปทายวัน นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๕๖
พระอุทัย ธมฺมธีโร พิจารณ์

๐๙/๐๕/๒๕๑๒ ๑๔/๐๖/๒๕๖๓

วัดนาอุดมวนาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๕๗
พระปยะ ปยสีโล ศรีเข็ม

๐๖/๐๗/๒๕๑๔ ๑๔/๐๖/๒๕๖๓

วัดนาอุดมวนาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๕๘
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโณ มังสิน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๓ ๒๐/๐๒/๒๕๖๔

วัดนาอุดมวนาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๕๙
พระชัชพงศ์ พุทฺธาโณ ดีดวงพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓ ๑๐/๐๕/๒๕๖๔

วัดนาอุดมวนาราม นิคมคำสร้อย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๒ / ๕

้



ศ. ๔
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

มห ๔๑๖๔/๐๐๖๐ พระเจษฎา อธิจิตฺโต จารุภาค

๒๑/๑๑/๒๕๔๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๔

วัดนาอุดมวนาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๖๑
พระวีระพล วิสุทฺธิสีโล ดีดวงพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๔

วัดนาอุดมวนาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๖๒
พระสุรชัย อาภสฺสโร คำศรี

๐๗/๐๘/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๖๔

วัดนาอุดมวนาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๖๓
พระศุภรัตน์ สุภาจาโร บุญแจ่ม

๑๓/๐๗/๒๕๔๒ ๒๔/๐๙/๒๕๖๔

วัดนาอุดมวนาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๖๔
พระธนาศีล จารุธมฺโม คำนนท์

๑๔/๐๑/๒๕๑๘ ๑๘/๐๕/๒๕๖๔

วัดนาขามวนาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๖๕
พระจิตรทิวัส สปฺปฺุโ จันทวงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๓ ๒๘/๐๓/๒๕๖๔

วัดดอนสวรรค์ นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๖๖
พระชุมพล านวีโร กาฬเนตร

๐๓/๐๕/๒๕๔๓ ๒๐/๐๖/๒๕๖๔

วัดขอนแก่น นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๖๗
พระอรรถวิทย์ อกิฺจโน ผลาเหิม

๐๑/๑๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔

วัดสุนทราราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๖๘
พระอนุชิต ชุตินฺธโร จริยนันทศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔

วัดปาภูฮัง นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๖๙
พระภานุเดช ปภสฺสโร อาจหาญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔

วัดปาภูฮัง นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๗๐ พระวุฒิกร ิตคุโณ จะลูนกูล

๒๘/๐๔/๒๕๔๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔

วัดปาภูฮัง นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๗๑
พระมานพ ขนฺติวโร วงศ์ศรีทา

๒๗/๐๓/๒๕๔๓ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔

วัดดวงบุปผาราม นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๗๒
พระพนัส จิตฺตทนฺโต ศรีสุข

๐๔/๐๗/๒๕๑๕ ๑๕/๐๙/๒๕๖๓

วัดคามวาสี นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๗๓
พระอรรถวิท อตฺถกาโม ยืนยง

๐๔/๑๑/๒๕๔๔ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔

วัดคามวาสี นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๗๔
พระวันชนะ ถาวโร ผากา

๒๓/๑๑/๒๕๑๙ ๑๕/๑๑/๒๕๖๓

วัดโนนสะอาด นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๗๕
พระประมวญ กิตฺติคุโณ พูลชาติ

๒๐/๐๖/๒๕๒๐ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔

วัดเหล่าหลวง นิคมคำสร้อย  

มห ๔๑๖๔/๐๐๗๖
พระทินกร เตชวโร เสนะบุตร

๑๔/๐๑/๒๕๒๑ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒

วัดท่าดอนตาล ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๗๗
พระนนทชัย มงฺคโล อุทธศรี

๑๖/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๙/๒๕๖๔

วัดท่าดอนตาล ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๗๘
พระสมัคร ถาวโร บุญประสาน

๒๖/๐๕/๒๕๑๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดบูรพานอก ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๗๙
พระธีรศักดิ

์

มหาคุโณ กิจวรรณี
๒๑/๐๓/๒๕๐๐ ๒๓/๐๗/๒๕๖๔

วัดเทพชุมนุม ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๘๐ พระปาง จิตฺตปฺุโ คนไว

๑๗/๐๒/๒๔๙๔ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

วัดอัมพวัน ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๘๑
พระชุติไชย สุเมธโส ไชยนาม

๑๔/๐๑/๒๕๔๓ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

วัดศรีมณี ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๘๒
พระอธิวัฒน์ ปฺาวโร บุรมรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๑๒/๒๕๖๐

วัดศรีบุญสงฆ์ ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๘๓
พระแสง านวีโร มูลสาร

๐๒/๐๖/๒๕๐๗ ๐๒/๐๒/๒๕๕๕

วัดสว่างอารมณ์ ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๘๔
พระบุญหลาย เตชธมฺโม ใจทัด

๒๖/๑๐/๒๕๐๐ ๐๗/๐๑/๒๕๖๓

วัดสว่างอารมณ์ ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๘๕
พระวุฒิ านวุฑฺโฒ แสงจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๓๔ ๑๔/๐๑/๒๕๖๔

วัดสว่างอารมณ์ ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๘๖
พระธวัชชัย สุจิณฺโณ สุรัตน์

๑๗/๐๖/๒๕๒๖ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

วัดสว่างอารมณ์ ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๘๗
พระศราวุฒิ าณวีโร ผิวเหลือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๓ ๑๖/๐๖/๒๕๖๔

วัดอินทรนิมิตร ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๘๘
พระธนพงษ์ อคฺคปฺโ คนไว

๒๖/๐๗/๒๕๔๑ ๒๐/๑๑/๒๕๖๓

วัดเกษมสุข ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๘๙
พระเดชฤทัย าณวีโร กมลรักษ์

๑๔/๐๑/๒๕๒๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

วัดเกษมสุข ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๙๐ พระสมยศ ปฺาวโร ชาลีบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๐๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๔

วัดศิลาวิเวก ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๙๑
พระวันดี ปภาธโร อธิจันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๒๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๙๒
พระประวิทย์ อธิปฺโ ศรีลาศักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๒๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔

วัดสมดีใน ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๙๓
พระกิตติชัย ิติโก เสียงเย็น

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๔

วัดศรีฐานธรรมิการาม ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๙๔
พระธนวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ งามแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๓๓ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

วัดธรรมรังษี ดอนตาล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐  นักธรรมชันตรี (ศ.๔)   ๓ / ๕

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

มห ๔๑๖๔/๐๐๙๕
พระถิรายุ เตชปฺโ ยืนยง

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๗/๒๕๖๔

วัดธรรมรังษี ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๙๖
พระสมใจนึก ปฺาวโร จันทพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๒๒ ๑๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดศรีดาจันทร์ ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๙๗
สามเณรสมปอง  อุทพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๓๔

 วัดปาหนองบอน ดอนตาล  

มห ๔๑๖๔/๐๐๙๘
พระสุริยา สุภโร คล่องดี

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๘/๒๕๖๒

วัดภูกำพร้า ดงหลวง  

มห ๔๑๖๔/๐๐๙๙
พระทักษิณ านวีโร วงศ์กระโซ่

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๑๐/๐๑/๒๕๖๔

วัดโพนไฮพัฒนาราม ดงหลวง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๐๐ สามเณรเอกสิทธิ

์

 วงศ์กระโซ่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

 วัดโพธิศรีแก้ว

์

ดงหลวง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๐๑
สามเณรศักดิศรี

์

 วงศ์กระโซ่

๑๕/๐๑/๒๕๒๓

 วัดโพธิศรีแก้ว

์

ดงหลวง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๐๒
พระอรงกรต สุชาโต คำมุงคุณ

๐๑/๐๔/๒๕๓๑ ๐๖/๐๖/๒๕๖๔

วัดโพธิศรี

์

ดงหลวง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๐๓
พระนัฐพล ธีรปฺโ นิกองพล

๒๒/๐๒/๒๕๓๕ ๐๖/๐๖/๒๕๖๔

วัดโพธิศรี

์

ดงหลวง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๐๔
พระพีรพล จิตฺตทนฺโต พรหมพินิจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๖/๒๕๖๔

วัดโพธิศรี

์

ดงหลวง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๐๕
พระธีระวัฒน์ กิตฺติปฺโ รูปงาม

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๖/๒๕๖๔

วัดศรีจำปา ดงหลวง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๐๖
พระประสิง

่

านวีโร สอนรมย์
๑๐/๑๐/๒๕๐๕ ๐๙/๐๙/๒๕๖๔

วัดยอดแก้ว คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๐๗
พระณรงค์รัฐ านุตฺตโม เชือวังคำ

้

๑๐/๐๗/๒๕๑๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๓

วัดศรีสุมังค์ คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๐๘
พระคมสันต์ โชติวโร สุคำภา

๒๓/๑๐/๒๕๑๔ ๐๔/๐๕/๒๕๖๔

วัดศรีสุมังค์ คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๐๙
พระสำรานชัย จตฺตมโล ผายพันธ

๑๐/๐๑/๒๕๒๗ ๒๐/๐๖/๒๕๖๔

วัดปาสุภัททาราม คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๑๐
พระเอกสิทธิ

์

อธิมุตฺโต เอกสวรรค์
๒๐/๐๑/๒๕๐๖ ๐๘/๑๑/๒๕๖๓

วัดดานตึง คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๑๑
พระคำมัน

่

เปมสีโล สุพร

๒๐/๐๒/๒๕๒๙ ๒๔/๑๑/๒๕๖๓

วัดศรีสว่างอารมณ์ คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๑๒
พระวินัย จารุธมฺโม เสนาพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๒๘ ๒๗/๐๒/๒๕๖๔

วัดสามัคคี คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๑๓
พระวิเชียร สุทฺธจิตฺโต ภาคภูมิ

๐๘/๐๗/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๔

วัดศรีจอมมณี คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๑๔
พระกล้า ิตจิตฺโต รูปเหมาะ

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๒๓/๐๗/๒๕๖๔

วัดสว่างเวฬุวัน คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๑๕
พระอัศวเดช ิตสีโล สินทรัพย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๑ ๐๓/๐๑/๒๕๖๔

วัดจุฬาวิเวก คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๑๖
พระรัฐพงศ์ ถาวโร รัตนวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔

วัดจุฬาวิเวก คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๑๗
พระสมหวัง ปยธมฺโม นามบุตร

๑๖/๐๑/๒๕๐๗ ๒๐/๐๑/๒๕๖๔

วัดชัยภูมิ คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๑๘
พระชูชาติ อธิจิตฺโต ราษฎรดี

๐๘/๐๔/๒๕๑๖ ๒๗/๐๙/๒๕๖๓

วัดศรีประดิษฐาราม คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๑๙
พระศราวุธ ทีปวํโส มูลพรม

๑๗/๐๔/๒๕๓๖ ๒๔/๐๕/๒๕๖๔

วัดศรีประดิษฐาราม คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๒๐
พระณัฐพล จารุวํโส จันมีแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๐ ๒๔/๐๕/๒๕๖๔

วัดศรีประดิษฐาราม คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๒๑
พระทองดี คุณวีโร อุทำกา

๒๙/๐๑/๒๕๔๔ ๒๔/๐๕/๒๕๖๔

วัดศรีประดิษฐาราม คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๒๒
สามเณรกันติศา  คนซือ

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

 วัดศรีประดิษฐาราม คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๒๓
พระปฏิภาณ อมโร คำปุน

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๓/๐๘/๒๕๖๓

วัดโพธิศรี

์

คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๒๔
พระจิตรกร กิตฺติปาโล บรรจง

๑๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๕/๒๕๖๔

วัดโพธิศรี

์

คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๒๕
พระธานินทร์ คุณยุตฺโต ศรศักดา

๒๐/๐๑/๒๕๑๑ ๑๙/๐๗/๒๕๖๔

วัดพุทธนคราภิบาล คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๒๖
พระเอกชัย นริสฺสโร คนขยัน

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๑๒/๒๕๖๓

วัดจันโทวาส คำชะอี  

มห ๔๑๖๔/๐๑๒๗
พระวิสิทธิ

์

สทฺธิาโณ จินตวา

๐๓/๑๑/๒๕๒๑ ๐๗/๑๑/๒๕๖๓

วัดนิคมเกษตร หว้านใหญ่  

มห ๔๑๖๔/๐๑๒๘
สามเณรสุรศักดิ

์

 สินลา
๐๕/๐๒/๒๕๐๙

 วัดนิคมเกษตร หว้านใหญ่  

มห ๔๑๖๔/๐๑๒๙
พระมานิตย์ กิตฺติโก วงชัย

๒๔/๐๘/๒๕๒๔ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

วัดนิเวศวิหาร หว้านใหญ่  
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ศ. ๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด อำเภอ

หมายเหตุ

มห ๔๑๖๔/๐๑๓๐ สามเณรจิตรภัทร  พันธ์ทรัพย์

๑๗/๐๘/๒๕๕๑

 วัดนิเวศวิหาร หว้านใหญ่  

มห ๔๑๖๔/๐๑๓๑ สามเณรธีระนนท์  อุสันสา

๑๘/๑๑/๒๕๕๑

 วัดนิเวศวิหาร หว้านใหญ่  

มห ๔๑๖๔/๐๑๓๒
พระรุ่งอรุณ อุตฺตโร เมืองโคตร

๓๐/๐๗/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๖๔

วัดปาวิเวก หว้านใหญ่  

มห ๔๑๖๔/๐๑๓๓
พระบดินทร์ อิทฺธิาโณ พรหมเสนา

๑๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

วัดศรีนันทาราม หนองสูง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๓๔
พระถาวร อธิมตฺโต จูมพล

๑๕/๐๙/๒๕๑๗ ๒๖/๑๒/๒๕๖๓

วัดศรีนันทาราม หนองสูง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๓๕
พระวิษณุ ปนาโท แสนสุข

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

วัดศรีนันทาราม หนองสูง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๓๖
พระปลอดภัย ิตาโภ วิเศษศรี

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

วัดศรีนันทาราม หนองสูง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๓๗
พระกฤษฎา อิทฺธิาโณ สินจังหวีด

๑๐/๐๘/๒๕๑๘ ๑๖/๐๒/๒๕๖๓

วัดละดาวัลย์ หนองสูง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๓๘
พระอนุศักดิ

์

อนุสกฺโก ปททุม

๒๔/๐๖/๒๕๓๐ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

วัดนรวราราม หนองสูง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๓๙
พระเสาร์ อชิโต วงษ์เจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๐๓ ๐๗/๐๕/๒๕๒๔

วัดไตรภูมิ หนองสูง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๔๐
พระชินวัตร อกิฺจโน รัตนวงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

วัดไตรภูมิ หนองสูง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๔๑
พระสมเดช อชิโต เกษณา

๐๔/๐๕/๒๕๑๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดอรุณสว่าง หนองสูง  

มห ๔๑๖๔/๐๑๔๒
พระทัศนะ กิจฺจสาโร ปททุม

๑๐/๐๓/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๓๘

วัดพุทธรูปโพธิศรี

์

หนองสูง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๑๐

วันที  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔

่
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