
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๒๔๒ รูป ขาดสอบ ๖๖ รูป คงสอบ ๑๗๖ รูป สอบได้ ๑๓๒ รูป สอบตก ๔๔ รูป (๗๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระบุษผา ปสนฺโน เสาหมัน

๑๕/๐๘/๒๕๑๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดชลธาราราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระดร สุเมโธ แสนแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๑๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดชลธาราราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระมงคล มหามงฺคโล ข่วงทิพย์
๒๙/๓/๒๕๓๒

๒/๖/๒๕๕๙ วัดปาเลไลยก์  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระอดิสร ติกฺขวีโร อินทรมา
๒๐/๕/๒๕๓๒

๙/๗/๒๕๕๘ วัดโพธิงาม

์

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรคฑาวุธ  สิงห์คาร
๑๘/๕/๒๕๔๔

 วัดโพธิงาม

์

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรเวทนี  โชคบรรดิษฐ์
๑๒/๙/๒๕๔๔

 วัดโพธิงาม

์

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๐๗ พระวีระยุทธ โชติวโร ไชยโสดา
๑๐/๔/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๕๘

วัดโพธิชุม

์

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรอดิศักดิ

์

 บัวบาน
๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรอนนท์  ศิลาไสย
๑๕/๘/๒๕๔๕

 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรพนธกร  อินพินิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 วัดโพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระจำรุญ กนฺตปุโย ศรีบุรินทร์
๔/๙/๒๕๑๕ ๕/๗/๒๕๕๗ วัดโพนทอง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระหลอด ชิตมาโร ปรุงกลาง
๒๕/๕/๒๕๑๔ ๒๐/๗/๒๕๕๔

วัดเลียบ  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระกฤติพัสต์ สุทฺธิาโณ เศรษฐิกมลกุล

๒๘/๑๑/๒๕๒๙
๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดเลียบ  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระอนุรักษ์ ธมฺมรกฺขิโต แก้วทอง
๑๕/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระสมุห์ เสรี ยสินฺธโร ทองผาย
๘/๑๒/๒๕๓๐ ๒๖/๖/๒๕๕๑

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๑๖ พระสามารถ กลฺยาณธมฺโม ทีกว้าง
๘/๒/๒๕๑๘ ๗/๗/๒๕๕๑ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๑๗
พระรังสรรค์ านวฑฺโฒ โสมะตะนัย

๒๒/๑/๒๕๑๒ ๔/๑๒/๒๕๕๒
วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระมิตรชาย านิสฺสโร สอนสุภาพ
๑๙/๑/๒๕๑๕ ๑๓/๓/๒๕๕๙

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๑๙ พระจิรายุส พลวฑฺโฒ คำมงคล
๑๑/๖/๒๕๓๕ ๑๙/๔/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรสิทธิชัย  รามศิริ
๑๕/๒/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรอภิวัฒน์  กางขุนทด
๒๓/๒/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรภัทรพล  แสนทวีโชค

๒๑/๔/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรปรัชญา  ขุมเงิน
๑๖/๗/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรภูตะวัน  อาวุธนอก
๑๙/๗/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรสุรเดช  พิมศิริ
๑๑/๙/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรเจตพล  จิตธรรมา
๙/๒/๒๕๔๖

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระธนัญชัย กนฺตปฺโ ธนะสะสมทรัพย์

๑๖/๐๔/๒๕๐๓ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรณัฐพงษ์  สาผม
๑/๑๒/๒๕๔๒

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๒๙
สามเณรณัฐพล  ไชยสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรนครินทร์  ศรีรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรปวิช  โสดาดง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรจักรกฤษณ์  คอนอาชิตร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรวชิราวุธ  เสนานุช

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรพีรเดช  เพ็งสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรธนกฤต  ดาวงษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรนฤภัทร  ปะสังขิณี

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๓๗
พระประยุทธ์ ปยุตฺโต บุพจันโท

๒๒/๖/๒๕๑๗ ๑๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดศรีสว่างวารี  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๓๘ พระนาถพิชิตร์ ธิตธมฺโม นาลพัฒนพงศ์
๒/๘/๒๕๒๓ ๓/๑/๒๕๕๘ วัดศรีสว่างวารี  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๓๙ พระทากุมะ อนนฺโท พาณิชย์

๑๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๓/๑๐/๒๕๖๐

วัดศรีสว่างวารี  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระพงษ์ศักดิ

์

พลาโณ สาลือศรี
๑๕/๓/๒๕๑๐ ๑๐/๗/๒๕๕๘

วัดศรีสุมังคลาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๔๑ พระสมชาย โชติลาโภ โนนศรีภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๐๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดปาใต้  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๔๒ พระแซ่ม สุเมโธ กองสี
๘/๑๒/๒๔๘๗ ๑๕/๑๒/๒๕๕๐

วัดปาศรีภูทอก  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระจักรชัย อคฺโคภาโส อยู่บรรยงค์

๐๓/๐๙/๒๕๑๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดเวฬุวัน  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระคำมี กิตฺติปาโล วงศา

๐๑/๐๕/๒๕๑๕ ๐๖/๑๒/๒๕๕๔

วัดศรีคำ  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระวรชน คเวสโก ใยมุง

๑๒/๐๗/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีคำ  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระเลข วิสารโท ดวงปา
๓๐/๙/๒๕๑๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๐

วัดศรีสะอาดโพนทัน  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๔๗
พระเฉลิมเกียรติ อสิาโณ ศรีบุรินทร์

๒๓/๘/๒๕๓๐ ๒๓/๕/๒๕๕๘
วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระวินัย ปยธมฺโม ยิมกลำ

้

๕/๑/๒๕๑๖ ๔/๑๑/๒๕๕๕
วัดอนันตนิมิต  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๔๙ พระนิรันดร์ พุทฺธวิริโย แก้วพิลา

๑๒/๑๒/๒๕๓๐

๖/๖/๒๕๕๔ วัดลัฏฐิวัน  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระกิตติพงษ์ กิตฺติปฺโ กลนแก้ว
๘/๒/๒๕๓๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดสว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระคมสัน อภินนฺโท ภักดีอำนาจ
๑/๙/๒๕๓๗ ๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดสว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๕๒ พระสมจิต สมจิตฺโต ลังกาวงศ์ ๑/๑/๒๕๑๗
๒๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดแท่นศิลาอาสน์  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรวัฒนา  ทาสุคนธ์
๙/๖/๒๕๔๓

 
วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระสุรพร โสภโณ มาระวัง
๒๔/๙/๒๕๑๑

๑/๔/๒๕๕๘ วัดดอยสวรรค์  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระสมุห์ บุญรวม ขนฺติสาโร แจ่มแจ้ง
๑๔/๔/๒๕๐๕

๔/๑/๒๕๕๐ วัดโนนทองสามัคคี  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระศุภกฤต พลาโณ ช้างคำ
๗/๙/๒๕๑๕ ๒๐/๗/๒๕๕๑

วัดโพธิชัย

์

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๕๗
พระนิรันดร์ เขมโก เหลาพรม

๓๐/๐๑/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕
วัดหนองแห้วพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระปลัด ศักดินันต์ ธมฺมโร ด้วงชาลี
๑๗/๓/๒๕๒๘

๙/๗/๒๕๕๓ วัดใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรธิติวุฒิ  สายทอง
๗/๕/๒๕๔๒

 วัดใหม่ศรีชมภู  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระสมบูรณ์ สนฺตจิตฺโต ทุมจันทร์ดา
๗/๔/๒๕๐๔ ๑๐/๔/๒๕๕๑

วัดยอดแก้ว  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระณัณฐพัฒน์ วิปุโล สัมมนา
๒๙/๒/๒๕๒๓ ๒๕/๓/๒๕๕๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระปฏิภาณ ปฏิมโน แสงมโน ๑/๕/๒๕๔๐ ๙/๕/๒๕๖๐ วัดวังสะพุงพัฒนาราม
 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรผูกพัน  นามุ่น
๒๗/๘/๒๕๔๑

 
วัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรมินทดา  ภูวะแสง
๕/๖/๒๕๔๔

 
วัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรภานุกร  สุโพธิ

์

๒๖/๗/๒๕๔๔

 
วัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรพันธวัช  บุญชม
๙/๘/๒๕๔๔

 
วัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๖๗
สามเณรกฤษฎา  ศรีบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 
วัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรสุภี  แสงคุณ
๑๒/๖/๒๕๔๕

 
วัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๖๙ สามเณรแสงเพชร  บุญชม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 
วัดวังสะพุงพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระธานี นรินฺโท มงคลศรีวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๒๓ ๒๘/๐๑/๒๕๕๕

วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๗๑
พระพัด ถิรสทฺโธ สิงห์ทอง

๒๕/๑๐/๒๔๙๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๗๒
พระอธิการ สุพิศ รกฺขิตธมฺโม พาสง่า

๐๒/๑๑/๒๕๑๑ ๒๒/๐๕/๒๕๓๒

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๗๓
พระทองอินทร์ ธีรปฺโ ศรีจันทวงษ์

๐๗/๐๕/๒๔๘๓ ๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๗๔
พระชัยพร ธมฺมชโย จินดาภูมิ

๒๗/๐๒/๒๕๑๗
๑๐/๐๕/๒๕๕๕

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๗๕
พระทองสุข อภิวณฺโณ กระสุนเพชร

๑๘/๐๘/๒๕๑๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๗๖
พระภมรภัทร อิทฺธิธารี บุตนนท์

๐๕/๐๓/๒๕๓๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรกฤษณะ  วรรณศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๗๘
สามเณรวัชรินทร์  ภูศรีดิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๗๙
สามเณรยุทธศิลป  นามนุษย์ศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๘๐ สามเณรภราดร  คำทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระมังกร ปฺาวชิโร ดีอุย

๐๑/๐๙/๒๕๑๔ ๒๕/๐๒/๒๕๕๖

วัดศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระชัชว์ชวิศ ฉนฺโน ทฤฆชนม์

๐๑/๐๕/๒๕๒๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๑

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระทวีศักดิ

์

ฉนฺทโก เผ่าดี

๐๑/๑๑/๒๕๒๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๑

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระกันต์ สุทฺธจิตฺโต ธนทัต

๐๑/๑๐/๒๕๓๐ ๐๑/๐๙/๒๕๕๓

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระเรืองเดช ถาวรธมฺโม เหมาะสม

๑๙/๐๒/๒๕๑๒ ๒๖/๐๕/๒๕๕๓

วัดราดน้อย  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระอุดม อธิมุตฺโต จุลลาศรี

๐๘/๐๑/๒๕๑๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๘๗
พระชนิด นรินฺโท ชาตรี

๐๘/๐๖/๒๕๐๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๑

วัดธารสวรรค์  

ลย ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระบุญมี ทนฺตจิตฺโต สาธิตสุข

๐๙/๐๓/๒๔๗๔
๑๐/๗/๒๕๒๕ วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๘๙ พระกฤษดา านากโร พรมดี

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระชาย าณธโร แก้วบุญศรี

๐๑/๑๐/๒๔๘๐ ๒๗/๐๔/๒๕๕๘
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระเสมอ ธีรวโร สุภะนานัย

๐๕/๐๗/๒๔๙๐ ๒๗/๐๔/๒๕๕๘
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๙๒
สามเณรจิรเมธ  สิทธิขุนทด

์

๐๖/๓/๒๕๔๒

 
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๙๓ สามเณรมงคล  แดงพวง

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๙๔ สามเณรกิตติภูมิ  คำภา
๑๑/๖/๒๕๔๓

 
วัดเอราวัณพัฒนาราม
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ลย ๔๓๖๐/๐๐๙๕ สามเณรนพดล  กินรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๙๖ สามเณรวุฒิชัย  ทุมทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๙๗
สามเณรพีระพัฒน์  เทพภูเขียว

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

 
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๙๘
สามเณรณัฐพงษ์  อุดมพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๐๙๙
สามเณรอดิศักดิ

์

 โพธิขาว

์

๐๙/๒/๒๕๔๖

 
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรธนบดี  โสภาบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

 
วัดเอราวัณพัฒนาราม

 

ลย ๔๓๖๐/๐๑๐๑ พระภานุวัฒน์ ผลปฺโ ศรีภูมิ
๐/๑๑/๒๕๒๑ ๑๒/๒/๒๕๕๗

วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๐๒ สามเณรรุ่งรัตน์  วังคีรี
๑๐/๒/๒๕๔๕

 วัดโพนชัย  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๐๓ สามเณรพายุ  สุคง
๗/๗/๒๕๔๓

 วัดโพนชัย  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๐๔ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 แก้วขวิด
๑๔/๒/๒๕๔๔

 วัดโพนชัย  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๐๕ สามเณรพลเทพ  อุบลชาติ ๐/๓/๒๕๔๔  วัดโพนชัย  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๐๖ สามเณรธนาวุฒิ  คล้ายคำ ๐/๑/๒๕๔๕  วัดโพนชัย  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๐๗ สามเณรวีระพล  สารมะโน
๑๑/๓/๒๕๔๕

 วัดโพนชัย  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๐๘ พระสนิท ิตมโน วังคีรี
๔/๓/๒๔๗๖ ๙/๗/๒๕๕๖ วัดโพนสว่าง  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๐๙ พระจำลอง อภิปฺโ วังคีรี
๑๒/๔/๒๕๐๗

๑๐/๔/๒๕๕๐
วัดมัชฌิมาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๑๐ พระกรทิพย์ อตฺตวโร พุทธนุศาสตร์ชนะ

๒๓/๑๑/๒๔๙๔

๑๖/๑/๒๕๑๘
วัดราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๑๑ พระสุขชัย สุขชโย คำแก้ว ๐/๙/๒๕๑๓ ๑๐/๖/๒๕๕๕
วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๑๒ พระมนตรี ปยธโร มลิมาศ ๐/๔/๒๕๑๔ ๑๒/๖/๒๕๓๗ วัดสว่างอารมณ์วัฒนา
 

ลย ๔๓๖๐/๐๑๑๓ พระพงษ์ศักดิ

์

เตชธมฺโม จันทรัก
๓๐/๗/๒๕๑๔ ๓๐/๖/๒๕๕๓ วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๓๖๐/๐๑๑๔ พระลบ จนฺทโชโต มูลชาติ
๒/๓/๒๔๙๐ ๑/๑๒/๒๕๕๔ วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๓๖๐/๐๑๑๕ พระอินทร์ทนนท์ อินฺทโชโต วงศ์มานิจ
๓๐/๖/๒๔๙๙

๐/๔/๒๕๕๕
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๓๖๐/๐๑๑๖ พระอธิการ ธีระพงษ์ จนฺทธมฺโม สันหา

๒๘/๑๑/๒๕๒๑ ๓๑/๐๕/๒๕๔๑

วัดวุฒาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๑๗ พระสุเทพ สุธีโร บุราณ

๑๒/๑๑/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดวุฒาราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๑๘ สามเณรก้องภพ  อาจแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศรีสงคราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๑๙ พระสมุห์ สนัน

่

ปนฺทโน คำปาน

๒๐/๑๒/๒๔๙๔
๒๖/๕/๒๕๔๘

วัดศิริมงคล  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๒๐ พระวิเชียร ฉนฺติโก จำรูญศิริ
๒๕/๗/๒๕๑๓ ๒๗/๑๒/๒๕๕๔

วัดอินทราราม  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๒๑ สามเณรณัฐวัฒน์  ดีดวงพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๐

 วัดโพนทอง  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๒๒
สามเณรอรรถพล  ดีการกล

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดโพนทอง  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๒๓
สามเณรสหรัฐ  สลับศรี

๔/๑๐/๒๕๔๓

 วัดโพนทอง  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๒๔ สามเณรมินทรา  กันยาประเสริทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

 วัดวารีสาร  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๒๕ สามเณรรภัสพงษ์  เสียงใส

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 วัดวารีสาร  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๒๖ สามเณรอนุศักดิ

์

 ขันทีท้าว
๓/๐๖/๒๕๔๐

 วัดศรีภูเรือ  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๒๗
สามเณรวราวุธ  มงคลศิลป

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดศรีภูเรือ  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๒๘ สามเณรณัฐพล  หอมจันทร์
๕/๐๕/๒๕๔๕

 วัดศรีภูเรือ  
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ลย ๔๓๖๐/๐๑๒๙ สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ศรีบุรินทร์ ๒๘/๕/๒๕๔๕  วัดศรีภูเรือ  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๓๐ สามเณรธีรภัทร  ชาโสรส
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดศรีภูเรือ  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๓๑ พระจินดา กนฺตสีโล มีเพชร
๑๐/๐๒/๒๕๒๙

๘/๑๑/๒๕๕๔ วัดอรุณราษฎร์สามัคคี  

ลย ๔๓๖๐/๐๑๓๒ พระชัชวาลย์ ชวนปฺโ พรหมวงษาจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๑๘

๖/๐๑/๒๕๕๙ วัดอรุณราษฎร์สามัคคี  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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