
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๒๘๑ รูป ขาดสอบ ๙๓ รูป คงสอบ ๑๘๘ รูป สอบได้ ๑๑๑ รูป สอบตก ๗๗ รูป (๕๙.๐๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระดำรงศักดิ

์

จฺนทปฺโ คำแพงแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระปราโมทย์ ธีรเสวี ชัยแสง

๑๙/๐๖/๒๕๐๓ ๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วัดปาเลไลยก์  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๐๓
พระสุรชัย สุขิโต ธัญวณิชกุล

๓/๐๘/๒๔๙๓ ๒๐/๐๑/๒๕๕๓

วัดปาเลไลยก์  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรนิพัทธ์  การินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปาเลไลยก์  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๐๕
พระวินัย กิตติสาโร ดีบุรี

๑๗/๕/๒๕๑๙ ๒๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๐๖ พระสุรศักดิ

์

ปฺาธโร สังข์สวัสดิ

์

๓๑/๖/๒๕๑๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรวุฒิไกร  โยธา

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรณัฐพงษ์  แสงขาว

๒๖/๖/๒๕๔๒

 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรณรงศักดิ

์

 แสงขาว
๙/๔/๒๕๔๓

 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๑๐ พระอดุลย์ อานนฺโท โคตรมูล ๔/๖/๒๕๒๑ ๕/๓/๒๕๕๓ วัดโพนค่าย  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๑๑ พระสุรยันต์ สนฺติจิตฺโต พุทธรักษา
๑๐/๔/๒๕๑๕ ๒๔/๖/๒๕๕๓

วัดโพนงาม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๑๒
พระเฉลิมชัย อธิปฺโ กุรจินดา

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

๐/๐/๒๕๕๗ วัดโพนงาม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสุริยา  อองภา ๔/๑/๒๕๔๐  วัดโพนงาม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรธวัชชัย  ขวัญชม ๖/๑/๒๕๔๒  วัดโพนงาม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๑๕
พระวรวุฒิ ถิรจิตฺโต ดอนศรีชา

๐๗/๐๗/๒๕๓๓
๐๒/๐๖/๒๕๕๕

วัดวิเวกธรรมคุณ  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๑๖ พระสัจจา สุทธจิตโต ทองผาย
๑๕/๙/๒๕๒๔ ๒๕/๑/๒๕๔๖

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๑๗
พระยศ อนุตฺตโร สุนสนาม

๒๘/๘/๒๔๙๙ ๑๗/๗/๒๕๕๑
วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๑๘
พระษาทิตย์ อาทิจฺจคุโณ นามวงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๐๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๓

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๑๙
พระเอกพันธ์ รตนํกโร จิตจันทร์

๒๒/๖/๒๕๓๑ ๑๑/๑/๒๕๕๓
วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๒๐
พระสมเพียร ปภาโส กลำภักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๒๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๕

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๒๑
พระศรายุทธ์ สีลสุโภ บุญอาจ

๑๔/๑๒/๒๕๓๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระเชาว์ ฌานวีโร วิชาญ

๑๕/๐๕/๒๕๐๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๕

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระบุญสิงห์ อาภสฺสโร เดชใด

๑๕/๐๗/๒๕๐๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๕

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระศุภชัย สุจิตโต ทราพิลัย

๒๕/๓/๒๕๓๑ ๑๖/๒/๒๕๕๖
วัดศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระอิศรา อติภทฺโท ไชยประสงค์

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระสมคิด ปสนฺโน กลำภักดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๑๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระภานุวัฒน์ อตฺตานุรกฺโข ศรีหนองแสง

๒๒/๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระปรีชา ชยาภรโน พิมพ์โพธ์

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระสุรชัช ปฺาเมธี แก้วยาศรี

๒๐/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๓๐
สามเณรภีรภัทร์  ครุฑยัง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๓๑
สามเณรจักริน  เสประโคน

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรมอ  แซ่หลอ

๓๐/๑/๒๕๔๐
 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๓๓
พระทรงธรรม ธมฺมธีโร ฉัตรพุทธา

๑๒/๐๑/๒๕๐๘ ๑๗/๐๑/๒๕๕๘

วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรณัฐพล  การแปลง

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรชัยวัฒน์  บุญไสยัง

๑๒/๐๒/๒๕๔๑

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรภานุเดช  ศรีหนารก

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรเดชา  พรมมหาราช

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรขวัญชัย  คำตือ

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรธีรพล  ภิญโญวัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรสิทธิชัย  บุญสายยัง

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรพฤทธิ

์

 สังสุวรรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรฐิติวัฒน์  ขันอาษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรอรรถวุฒิ  ราชบรรเทา

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรธีรวัฒน์  ทองดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรพลวัฒน์  บึงซ้าย

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๔๖
พระธีรยุทธ์ กิตติวณฺโณ ประเสริฐพัตร

๑๗/๑/๒๕๒๖ ๒๕/๗/๒๕๕๕
วัดศรีสว่างวารี  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระจิระภาส จิรสีโร แสนสุภา

๘/๑๑/๒๕๐๙ ๒๙/๖/๒๕๕๖
วัดศรีสว่างวารี  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๔๘
พระวิเลียม

่

สิริมงคโล วงค์จันดี
๑๗/๔/๒๕๒๐ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดศรีสว่างวารี  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระอุทิศ อุตฺตโร จอดนอก

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๑๓/๖/๒๕๕๙

วัดศรีสุมังคลาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๕๐
สามเณรธีระพัฒน์  มูลไชสงค์

๑๕/๖/๒๕๓๙

 วัดศรีสุมังคลาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๕๑
สามเณรพิชา  มาลัยชวนชืน

่

๑๘/๔/๒๕๔๒

 วัดสันตยาวาส  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระตะวัน คนฺธสีโล ศรีหริง

่

๑๒/๙/๒๔๙๒ ๑๔/๗/๒๕๔๔
วัดจอมศรี  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระทวีโชค สุจิณฺโณ กันทะมูล

๒๐/๑/๒๕๑๗ ๑๐/๑๑/๒๕๕๕

วัดโพธิศรี

์

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระณรงค์ อาจาโร นิมทอง

่

๑๐/๔/๒๕๑๘ ๑๐/๔/๒๕๕๗
วัดโพธิศรี

์

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๕๕
พระอุบล อาภากโร อองภา

๑๓/๕/๒๔๙๔ ๒๙/๘/๒๕๕๘
วัดศรีคุณเมือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๕๖
พระจรัญ อภิปาโล เตชะเจริญกิจ

๑๐/๔/๒๕๐๗ ๑๑/๑/๒๕๕๗
วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระอภิสิทธิ

์

ิตสุโข สุดแสง

๑๐/๑๐/๒๕๓๒
๑๐/๒/๒๕๕๗

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระหมุน ชินวโร ษรจันทร์ ๐/๙/๒๕๐๓ ๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดชัยนาม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระอำนาจ ปฺาทีโป วิทยา

๒๑/๗/๒๕๐๓

๓/๓/๒๕๔๐ วัดเนรมิตวิปสสนา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๔

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๓๕๙/๐๐๖๐ พระวรชัย กตสาโร เนตรผง

๑๓/๑๐/๒๕๒๙

๐/๑/๒๕๕๔ วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๖๑ พระวัชระ สุขิโต พิมพ์รัตน์
๓๐/๗/๒๕๑๔ ๒๙/๕/๒๕๕๕

วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๖๒
พระอนุวัฒน์ ยโสธโร ไชยศรี ๐/๙/๒๕๒๖ ๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดโพนชัย  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๖๓
พระกิจติ ิตธมฺโม ไชยอาษา ๐/๓/๒๕๓๕ ๐/๕/๒๕๕๙ วัดโพนชัย  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๖๔
สามเณรสุริยะ  สุภาษิ ๐/๙/๒๕๔๑  วัดโพนชัย  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๖๕
สามเณรศราวุฒิ  แถวอุทุม ๐/๒/๒๕๔๕  วัดโพนชัย  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๖๖
พระวุฒิพงษ์ โสภณจิตฺโต นาราศรี

๑๓/๗/๒๕๒๒ ๒๐/๗/๒๕๕๖
วัดมัชฌิมาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระเดชณรงค์ ปฺาวุฑโฒ นนทะการ

๒๘/๑๒/๒๕๒๑
๒๕/๖/๒๕๕๗

วัดศรีมงคล  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๖๘
พระอานนท์ จารุธมฺโม สุภาพ

๐/๑๐/๒๕๓๖
๐/๓/๒๕๕๗ วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระพยุงศักดิ

์

มหาปฺโ สุวรรณนัง

๑๗/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖
วัดเมืองตูมธรรมาราม

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๗๐
สามเณรนพรัตน์  ระนาด

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 วัดลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระพรสันติ

์

กมโล วิทยธนา

๒๕/๗/๒๔๙๙

๙/๖/๒๕๕๖ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระพิชัย โชติวโร จึงมลสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๔๖

วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระศิริพงษ์ รวิวณฺโณ เผือกน้อย

๓/๓/๒๕๒๐ ๓/๓/๒๕๕๖ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรอภิชัย  วันทองสุข

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

 วัดวารีสาร  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระอุรุพงษ์ อินฺทวิจิตฺโต สารมะโน

๒๒/๐๑/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดศรีพันดอน  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรศิริมงคล  เนตรแสงศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๐

 วัดศรีภูเรือ  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรพีระพล  โกษาจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

 วัดศรีภูเรือ  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรสุภัค  พูลสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

 วัดศรีภูเรือ  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๗๙
สามเณรวิทยา  แพงศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศรีภูเรือ  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๘๐
พระสมปอง สมฺปนฺโน มูลตา

๒๒/๓/๒๕๒๒
๑๕/๖/๒๕๕๑ วัดศรีทองสามัคคีธรรม

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๘๑
พระสัญญา สุทฺธิจิตฺโต วรวงษ์

๑๙/๗/๒๕๑๙
๙/๑/๒๕๕๗ วัดศิริมงคล  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระอุทัย ธมฺมสาโร จำนงค์ใจ

๒๓/๑/๒๕๒๕
๔/๗/๒๕๕๖ วัดสว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระวีระศักดิ

์

ปฺาคโม หอมหวน
๑๐/๒/๒๕๒๖ ๒๐/๑๑/๒๕๕๕ วัดห้วยไคร้ศรัทธาธรรม

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระสุนทร จนฺทวํโส จันทพันธุ์

๒๗/๒/๒๕๐๒

๕/๕/๒๕๔๑ วัดปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๘๕
พระศราวุฒิ สิรินฺธโร เศรษฐสุวรรณ

๓/๑๑/๒๕๒๙ ๒๑/๑/๒๕๕๓
วัดปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๘๖
พระตะวัน สุรเตโช สวามิ

๑๕/๑๑/๒๕๒๑

๖/๖/๒๕๕๔ วัดปาเปลือย  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระไพรัตน์ ปุณฺณพโล หวานอารมย์

๙/๖/๒๕๒๖ ๒๒/๒/๒๕๕๓
วัดศรีชมภู  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระอุดมรัต อุตฺตโม ร่มจันทร์

๒๖/๒/๒๕๓๒ ๑๙/๖/๒๕๕๓ วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระดง อธิจิตฺโต สาแก้ว

๒๙/๙/๒๕๑๑
๑/๓/๒๕๕๙ วัดโพธิบัง

์

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๙๐
พระมิตร ปภาโต แก้วไชยะ

๐๘/๐๗/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดกู่คำ  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๙๑
สามเณรณัฐวุฒิ  นาคม

๙/๙/๒๕๔๐
 วัดจันทรังษี  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๙๒
สามเณรวัชรินทร์  พลซา

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

 วัดโนนสว่าง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๙๓
พระภู โชติวโร ผิวกรม

๐๕/๐๙/๒๔๘๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๔
วัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรคมสันต์  สมบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๓๕๙/๐๐๙๕
สามเณรชัชวาลย์  ด้นดัน

้

๑/๑/๒๕๔๔  
วัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๙๖
พระโชคชัย โชติปฺโ ศรีตระเวน

๐๗/๐๒/๒๕๒๘ ๒๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๙๗
สามเณรศิริศักดิ

์

 ศรีบุรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

 วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระธนากร สนฺตมโน เพราะถะ

๐๗/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๐๖/๒๕๓๖

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๐๙๙
พระสมวงศ์ อายุโท อุทธบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๑๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๓

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๑๐๐ พระบุญธรรม สิริวณฺโณ กรมบัวภา

๐๔/๐๑/๒๔๙๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระทวี มหาวีโร สมสุข
๒/๒/๒๕๑๗

๖/๖/๒๕๕๑ วัดศรีพัฒนาราม  

ลย ๔๓๕๙/๐๑๐๒
พระสุฤทธิ

์

ปฺาวโร จำปาวัตร์

๒๐/๐๔/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๓๕๙/๐๑๐๓
พระฐปนรรฆ์ ปยธมฺโม ทาปลัด

๐๑/๐๗/๒๕๒๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๔

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๓๕๙/๐๑๐๔
พระประสาร ิตธมฺโม ปุผาโต

๐๑/๐๕/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๓๕๙/๐๑๐๕
พระอำนาจ านิโย เดชบุรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๓๕๙/๐๑๐๖
พระสุนทร านวโร บับภาเอก

๐๑/๐๕/๒๕๐๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๓๕๙/๐๑๐๗
สามเณรธวัชชัย  เทียงเคน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๓๕๙/๐๑๐๘
พระขุนพล เขมปฺโ สิงหเทพ

๐๑/๐๑/๒๕๑๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๔

วัดสว่างอารมณ์  

ลย ๔๓๕๙/๐๑๐๙
พระสุรลักษณ์ อธิปฺโ แสงกระจ่าง

๑/๔/๒๕๒๗ ๕/๔/๒๕๔๙ วัดเอราวัณพัฒนาราม
 

ลย ๔๓๕๙/๐๑๑๐ สามเณรวัฒนศักดิ

์

 กากี
๘/๓/๒๕๔๒

 
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๕๙/๐๑๑๑
สามเณรประวิทย์  วันจงคำ ๓/๑/๒๕๔๔  

วัดเอราวัณพัฒนาราม
 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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