
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๑๙๔ รูป ขาดสอบ ๓๗ รูป คงสอบ ๑๕๗ รูป สอบได้ ๑๔๐ รูป สอบตก ๑๗ รูป (๘๙.๑๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรคำหลู่  ไม่มีชือสกุล

่

๒/๗/๒๕๔๕
 กลางทุ่ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรถิรเจตน์  อริทะ

๒๔/๔/๒๕๔๗

 กลางทุ่ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรสงกรานต์  ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๖/๒๕๔๖

 กลางทุ่ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระภิกษุสมศักดิ

์

สุปภโต คงแก้ว
๑/๕/๒๕๑๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กำก่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระภิกษุกรณ์ โกสโล ไม่มีชือสกุล

่

๘/๘/๒๕๓๗ ๑๓/๔/๒๕๕๖

จองคำ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรกอหลิง

่

 ไม่มีชือสกุล

่

๗/๔/๒๕๔๒
 จองคำ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรหน่อวี  ปรีชา

๒/๑๒/๒๕๔๒

 จองคำ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรส่วย  ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๔/๒๕๔๔

 ทุ่งกองมู  

มส ๓๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรณภัทร  ชัยยาฤทธิกุล

๒๔/๓/๒๕๔๖

 ปางล้อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๑๐
พระภิกษุอิทธิกร กิตฺติาโณ วงค์กอบกุล

๒๐/๙/๒๕๒๙ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ปาลาน  

มส ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระภิกษุสุวรรณ กลฺยาโณ กัลปยาโณ

๐/๐/๒๕๒๓ ๐/๐/๒๕๕๙ ผาอ่าง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรมุ้ง  ไม่มีชือสกุล

่

๘/๑๐/๒๕๓๔

 ผาอ่าง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรแสงหยก  -

๐/๐/๒๕๔๕
 ผาอ่าง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรศราวุฒิ  ดีนอก

๐/๐/๒๕๔๕
 ผาอ่าง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรหลู่  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ผาอ่าง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรธนดล  ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 ผาอ่าง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรจิรศักดิ

์

 โกวิทย์

๑๑/๑๖/๒๕๔๗

 ผาอ่าง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรธีรชานนท์  จันทร์คูเมือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

 ผาอ่าง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระภิกษุบุญเรือง รตนาโณ ฉำโสฬส

๒๔/๗/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๓๘ วัดพระธาตุดอยกองมู
 

มส ๓๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรปะทุน  ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

 ห้วยผา  

มส ๓๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรนิพนธ์  ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๐
 หัวเวียง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรติยะ  ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๖/๒๕๔๕

 หัวเวียง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรปนตอ  ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๙/๒๕๔๗

 หัวเวียง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระภิกษุอนันต์ นนฺธิสาวโร ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๒๑ ๐/๐/๒๕๕๘ ขุ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๑ / ๕
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มส ๓๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรยันนสาระ  ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๑
 ขุ่ม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๒๖
พระภิกษุวศิน ถาวโร แซ่เจ้า

๐/๐/๒๕๑๔ ๐/๐/๒๕๕๙ โพธาราม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรอรรถพล  พลายภู่

๐/๐/๒๕๔๒
 โพธาราม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรชาคร  กาลหลู่

๒๗/๐๘/๒๕๒๔

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรวศิน  -

๐๓/๐๙/๒๕๓๗

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรหลาวข่อง  -

๐๙/๐๓/๒๕๓๘

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรจ่าหลิง

่

 -

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรนาระต๊ะ  -

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสมาน  แซ่ตัง

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรหนันต๊ะ

่

 -

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรเครือ  -

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรสมภพ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรปฐม  -

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรประวิต  หล้าทา

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอ่องวิน  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 -

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรจายคือ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรพรพิพัฒน์  เทศพารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรนรชัย  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรคมสัน  -

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรพรเทพ  คล้ายคลึง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรฉัตรชัย  -

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรบุญรัตน์  รัชนีทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรคุณากร  -

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรแสง  -

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรมอง  -

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรโต  -

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรธีรวัต  -

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรจิง

่

 -

๐๔/๐๘/๒๕๕๒

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๕๔
พระสวน สุธมฺโม -

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๔

นาปูปอม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๕๕
พระวิมะละ นรินฺโธ -

๐๘/๐๙/๒๕๒๖ ๐๔/๐๑/๒๕๕๖

นาปูปอม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๕๖
พระดำรง. ปฺาวุโธ วงค์คำ

๒๔/๐๑/๒๕๒๘ ๐๔/๐๑/๒๕๕๖

นาปูปอม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๕๗
พระปญญา คุณสโก -

๐๑/๐๘/๒๔๘๙ ๐๔/๐๘/๒๕๕๘

นาปูปอม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรชะลอ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 นาปูปอม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรปนติ

๊

 -

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

 ปางคาม  
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้
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มส ๓๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรจันตา

่

 -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ปางคาม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรซอหลิง

่

 -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ปางคาม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรปอย  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

 แม่ละนา  

มส ๓๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรจิง

่

 -

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

 แม่ละนา  

มส ๓๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรจาย  -

๐๑/๐๑/๒๕๕๒

 แม่ละนา  

มส ๓๑๕๙/๐๐๖๕
พระภาสกร ิรธมฺโม สุทรโนภาส

๑๐/๐๖/๒๔๙๖ ๐๒/๐๓/๒๕๕๔

สบปอง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๖๖
พระหลู่ ปฺาวโร -

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๕

สบปอง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๖๗
พระประจวบ วรปฺโ ประคนธรรพ์

๑๐/๐๖/๒๔๙๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สบปอง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรอิทธิพล  ชัยศิลป

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 สบปอง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๖๙
พระภิบูลย์ ปภาโส มะลิดวง

๐/๐/๒๕๐๕ ๐/๐/๒๕๕๙ ทรายขาว  

มส ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระชาติตระการณ์ ธมฺมสุโข สุขศรี

๐/๐/๒๕๓๑ ๐/๐/๒๕๕๙ วัดทรายขาว  

มส ๓๑๕๙/๐๐๗๑
พระศราวุธ อภิวฑฺฒโน ถือชัย

๐/๐/๒๕๓๖ ๐/๐/๒๕๕๙ วัดทรายขาว  

มส ๓๑๕๙/๐๐๗๒
พระไกรศรี กตทีโป พรมเส็น

๐/๐/๒๕๒๒ ๐/๐/๒๕๕๙ วัดนาจลอง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรทนงศ์  -

๐/๐/๒๕๔๗
 วัดนาจลอง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระสมชาย สนฺมโน บุญเปง

๐/๐/๒๕๓๕ ๐/๐/๒๕๕๙ วัดหัวนา  

มส ๓๑๕๙/๐๐๗๕
พระยรรยง ธีรวโร เจริญรัตน์

๐/๐/๒๕๐๑ ๐/๐/๒๕๓๒ จอมแจ้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๗๖
พระกมล อนาลโย ทาจันทร์

๐/๐/๒๕๐๒ ๐/๐/๒๕๕๙ จอมทอง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๗๗
พระธนากร วิสุทฺธาโณ เจริญศรี

๐/๐/๒๕๑๖ ๐/๐/๒๕๕๖ ท่าข้ามเหนือ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรพงศ์ศักดิ

์

 นิติบัณฑิต
๐/๐/๒๕๔๖

 ทุ่งแพม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรศิวกร  นำใจงาม

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแพม  

มส ๓๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรพงศภัค  รำลึกพนาวงศ์

๐/๐/๒๕๔๕
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรภูรเดช  สร้อยสายทิพย์

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรมนต์มนัส  ยงรัตนโกศล

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรระพีภัทร  วนาศิริสุข

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรวีรภาพ  ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรสัณหภาส  มาลาดีเลิศ

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรหัสชัย  ไร่นาดี

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรอินทรชัย  อาสารักษาไพร

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรเอกชัย  ทอแสงอรุณรุ่ง

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรกิตติพงษ์  แสงวิภาดา

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรทวีศักดิ

์

 พงศ์ไพรสกุล
๐/๐/๒๕๔๗

 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรพีรัตน์  ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๗
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรพันธ์เทพ  วนาลัยเชิดชู

๐/๐/๒๕๔๗
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรสุรศักดิ

์

 เฉิดฉายแจ่มใส
๐/๐/๒๕๔๗

 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรอภิชาติ  พันธูรัตน์กุล

๐/๐/๒๕๔๗
 ทุ่งแล้ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๓ / ๕
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรอดิเทพ  พิมานลาวัณย์

๐/๐/๒๕๔๗
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรกานต์  สะพายแสง

๐/๐/๒๕๔๗
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๕๙/๐๐๙๗
พระมงคล สุมงฺคโล วงศ์อ้าย

๐/๐/๒๕๐๙ ๐/๐/๒๕๕๔ บ้านแพะ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรวิชัย  กนกชาติบุษย์

๐/๐/๒๕๔๑
 บ้านแพะ  

มส ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรจตุรงค์  จาคสุขสกุล

๐/๐/๒๕๔๘
 บ้านแพะ  

มส ๓๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรคมสันต์  สุพิทักษ์สุข

๐/๐/๒๕๔๒
 ปาหมาก  

มส ๓๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรเอกราช  ชัยชนะไพร

๐/๐/๒๕๔๓
 ปาหมาก  

มส ๓๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรอิทธิพล  ผดุงพนาลัย

๐/๐/๒๕๔๕
 ปาหมาก  

มส ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรกานต์  รักสวนสัก

๐/๐/๒๕๔๖
 ปาหมาก  

มส ๓๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรณัฐพล  ดีประทับใจ

๐/๐/๒๕๔๕
 แม่สะลาบ  

มส ๓๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรจิรยุทธ  ถาวรชัชวาล

๐/๐/๒๕๔๖
 แม่สะลาบ  

มส ๓๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรสุภัทร  กิตติวงค์

๐/๐/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรสุรพล  ธรรมอนุสรณ์

๐/๐/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรนิรุทธ์  ชนกพงศ์

๐/๐/๒๕๔๖
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรทวีโชค  กันจุลัย

๐/๐/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรนฤเบศ  ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรสรรพวิท  เจตนาสมบูรณ์ดี ๐/๐/๒๕๔๓

 สบหารเหนือ  

มส ๓๑๕๙/๐๑๑๒
พระโหย่ กตทีโป แสนกันทา

๐/๐/๒๕๒๐ ๐/๐/๒๕๕๕ สิทธิมงคล  

มส ๓๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรยุทธนา  ชันษายืนยาว

๐/๐/๒๕๔๔
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรโชคชัย  สุดสวยบุษบา

๐/๐/๒๕๔๕
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรณรงค์ชัย  นันติ

๊

๐/๐/๒๕๔๕
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรดวงจันทร์  จรูญธนมงคล

๐/๐/๒๕๔๕
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรสุทธิพงษ์  มูลแก้ว

๐/๐/๒๕๔๕
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พิมานกระสินธุ์
๐/๐/๒๕๔๕

 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรดิเรก  ผดุงพนาลัย

๐/๐/๒๕๔๖
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรธนายุทธ  สายทรัพย์สิน

๐/๐/๒๕๔๖
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรวรวุฒิ  วุฒิคำ

๐/๐/๒๕๔๖
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรปรัชญา  ไชยยา

๐/๐/๒๕๔๗
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรภากร  จริยาธรรมคุณ

๐/๐/๒๕๔๙
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๕๙/๐๑๒๔
พระพิชัย ปฺาวโร คำมาลา

๐/๐/๒๔๙๙ ๐/๐/๒๕๕๙ ห้วยวอก  

มส ๓๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรทรัพวิทย์  พรหม

๐/๐/๒๕๔๖
 ห้วยวอก  

มส ๓๑๕๙/๐๑๒๖
พระสงกรานต์ อนาลโย รักประเสริฐสุข

๐/๐/๒๕๓๕ ๐/๐/๒๕๕๙ ห้วยสิงห์  

มส ๓๑๕๙/๐๑๒๗
68ณัทพงษ์  วงค์น้อย

๐/๐/๒๕๔๔
 ห้วยสิงห์  

มส ๓๑๕๙/๐๑๒๘
พระจุมพล วีรนาโค คัมภีร์กรีฑา

๐/๐/๒๕๓๘ ๐/๐/๒๕๕๙ อมราวาส  

มส ๓๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรมนต์ไทย  มวลพนาชล

๐/๐/๒๕๔๔
 อมราวาส  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรวัชรพล  จันทรคราส

๐/๐/๒๕๔๕
 อมราวาส  

มส ๓๑๕๙/๐๑๓๑
สามเณรสุรชัย  มณีพืช

๐/๐/๒๕๔๕
 อมราวาส  

มส ๓๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรอาทิตย์  สิงห์แดนดง

๐/๐/๒๕๔๕
 อมราวาส  

มส ๓๑๕๙/๐๑๓๓
สามเณรธนาธิป  สุระแสง

๐/๐/๒๕๔๖
 อมราวาส  

มส ๓๑๕๙/๐๑๓๔
พระคมสันต์ กนฺตธมฺโม คำภีระ

๐/๐/๒๕๒๙ ๐/๐/๒๕๕๙ คอนผึง

้

 

มส ๓๑๕๙/๐๑๓๕
พระนภดล จิตฺตวุฑฺโฒ จิตใสสะอาด

๐/๐/๒๕๓๖ ๐/๐/๒๕๕๙ คอนผึง

้

 

มส ๓๑๕๙/๐๑๓๖
พระยุทธนา จารุธมฺโม ธิดา

๐/๐/๒๕๓๘ ๐/๐/๒๕๕๙ คอนผึง

้

 

มส ๓๑๕๙/๐๑๓๗
พระศรันยู ปฺาวุฑฺโฒ บัวปา

๐/๐/๒๕๔๐ ๐/๐/๒๕๕๙ คอนผึง

้

 

มส ๓๑๕๙/๐๑๓๘
พระนวชาต ถาวโร รองพล

๐๖/๐๖/๒๕๐๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

แม่ลาน้อย  

มส ๓๑๕๙/๐๑๓๙
พระโกศล จกฺกวโร ไกวัลสกุลชัย

๑๖/๑๒/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

แม่ลาน้อย  

มส ๓๑๕๙/๐๑๔๐
พระเล็ก สนฺตมโน มโนธรรม

๐๓/๐๓/๒๔๙๓ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

วังคัน  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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