
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๑๓๔ รูป ขาดสอบ ๕ รูป คงสอบ ๑๒๙ รูป สอบได้ ๑๑๘ รูป สอบตก ๑๑ รูป (๙๑.๔๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระสุรชัย อาภสฺสโร งาตา

๑๖/๑๒/๒๕๑๑
๒๗/๗/๒๕๓๖

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระดิเรก ปณฺฑิโต ฉิมจีน

๓๑/๕/๒๕๑๔
๓/๘/๒๕๕๑

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระอนุภัส ปยสีโล ศรีสุวงศ์

๖/๑/๒๕๒๖
๒๙/๑๐/๒๕๕๘

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระวันชัย ปฺาวโร บุญห่อ

๑/๓/๒๕๒๓ ๑๐/๑/๒๕๕๙

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโก ไพเราะ

๓๑/๑/๒๕๓๓ ๒๑/๒/๒๕๕๙

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระบุญใหล จารุธมฺโม จันทร์ประแดง

๙/๗/๒๔๘๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระสุรเชษฐ์ ิตธมฺโม สวนแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๑๙

๙/๗/๒๕๕๙
จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรพงค์ธวัช  เกษร

๖/๘/๒๕๔๑
 จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรสายเพชร  เทพอมรมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 ดอนแรด  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระอภิเดช อติสโย ศรีอุดร

๑๘/๗/๒๕๒๕

๕/๑/๒๕๕๐
ปาโนนค้อ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระประดิษฐ์ ถิรวิริโย นางาม

๓๐/๑/๒๕๑๔ ๒๐/๒/๒๕๕๐

ปาโนนค้อ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระวันชนะ ขนฺติวโร ศรีใสคำ

๒๕/๕/๒๕๒๔ ๓/๑๑/๒๕๕๘

ปาโนนค้อ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระมนตรี รกฺติโก พ่อขันชาย

๒๙/๑/๒๕๓๕ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ปาโนนค้อ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระอภิเชษฐ รติโก มิงขวัญ

่

๑๕/๔/๒๕๓๕
๘/๕/๒๕๕๙

ปาโนนค้อ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระอธิวัฒน์ อชิโต บุญทศ

๒๗/๒/๒๕๓๗
๘/๕/๒๕๕๙

ปาโนนค้อ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระกนกพล กุสลจิตฺโต พรหมฤทธิ

์

๒๗/๖/๒๕๑๗ ๑๗/๕/๒๕๕๙

ปาโนนค้อ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระปณวิทย์ จกฺกวโร นางาม

๑๘/๙/๒๕๒๒ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ปาโนนค้อ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระวิโรจน์ วิสุทฺโท อันตะนัย

๑/๑/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ปาโนนค้อ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระอภิสิทธิ

์

ภทฺทโก สุขสมาน

๑๒/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาประชาบำรุง  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระพงศธร ิติโก สาคร

๒๗/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาประชาบำรุง  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระณัฐพงศ์ ณฏิโก ภาคแก้ว

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาประชาบำรุง  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระสุระ ผลปฺโ งาตา

๓๐/๙/๒๕๐๖ ๒๐/๒/๒๕๕๘

ปาเวฬุวันวนาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรธนากร  โคตรสมบัติ

๑๖/๘/๒๕๔๖

 ปาเวฬุวันวนาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระพีระภัทร์ วราโณ บัวทอง

๕/๑๒/๒๕๓๓ ๒๔/๕/๒๕๕๘

ปาศรีสุนทร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระสุพิชา สุภวิชฺโช วัฒโน

๒๖/๑๑/๒๔๙๗
๒๒/๓/๒๕๕๘

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระอนุวัตร สุตธมฺโม วิจิตรขจี

๑๗/๔/๒๕๑๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองไคร้  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระไพบูรณ์ เตชวโร สายเนตร์

๒๑/๔/๒๔๙๔ ๑๐/๕/๒๕๕๘

หนองบก  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระคำปอน ปวรินฺโท เศิกศิริ

๑๐/๕/๒๕๒๒ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หนองบก  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระเสฏฐวุฒิ มหาวีโร ขันเงิน

๒๕/๒/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

หนองแสง  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระชาญณรงค์ าณวีโร คำคูณ

๒๒/๒/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

หนองแสง  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระคำปอง อภโย ตระกาล

๖/๑/๒๕๒๓ ๕/๓/๒๕๕๐
ภูหมากพริก  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระอภิทัช อธิปฺุโ อุทัยเจริญ

๘/๕/๒๕๒๐
๑๒/๖/๒๕๕๕

ภูหมากพริก  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระเทพรังสรรค์ สนฺตจิตฺโต วอทอง

๒๒/๑๐/๒๕๐๘
๑๑/๗/๒๕๕๘

ภูหมากพริก  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระบุญคำ โฆสธมฺโม ต้นสาย

๒๔/๗/๒๕๑๐ ๑๑/๗/๒๕๕๘

ภูหมากพริก  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระวี สุวีโร ชินคำ

๔/๑๒/๒๕๑๓ ๑๑/๗/๒๕๕๘

ภูหมากพริก  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระประเสริฐศักดิ

์

ปฺาวโร พันธ์ศรี

๑๕/๑/๒๕๓๐ ๓๐/๑/๒๕๕๙

ภูหมากพริก  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระยอดชาย อภิชาโน มูลสาร

๑๓/๔/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ภูหมากพริก  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระถวิล ปภสฺสโร สุนทรา

๙/๖/๒๕๓๗ ๓/๖/๒๕๕๙
ปาบ้านเหล่าเมย  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระภูวนัย สํวโร สายสิญจน์

๑๓/๑๑/๒๕๓๕
๑๖/๑/๒๕๕๙

สุจิตตะสังขะวนาราม
 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระสมนึก จิตฺตกาโร อินทวงค์

๑๑/๔/๒๕๐๐
๙/๒/๒๕๕๙ สุจิตตะสังขะวนาราม

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระพรชัย ิตปฺุโ สังโสมา

๒๐/๑๐/๒๕๑๙
๓๐/๓/๒๕๕๙ สุจิตตะสังขะวนาราม

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระธนัช าณกโร สิทธิเสนา

๒๘/๒/๒๕๑๐
๔/๗/๒๕๕๙ สุจิตตะสังขะวนาราม

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระเพชร จิตฺตปาโล สองศรี

๑๒/๙/๒๕๑๕
๔/๗/๒๕๕๙ สุจิตตะสังขะวนาราม

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระปาติหารย์ จิตฺตปฺุโ เพียโคตรแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๒๒

๔/๗/๒๕๕๙ สุจิตตะสังขะวนาราม
 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระสุรเดช วิสุทฺธสีโล รวยดี

๓/๕/๒๕๓๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙
สุจิตตะสังขะวนาราม

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระวานิช อนาวิโล ทองหลอด

๔/๓/๒๕๓๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙
สุจิตตะสังขะวนาราม

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระนรินทร์ ธีรปฺโ แหวนหล่อ

๑๗/๘/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

คำม่วง  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระกฤษณา สุภกิจฺโจ ดีวงษ์

๑๘/๙/๒๕๑๖
๘/๗/๒๕๕๗

บุ่งหวาย  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระดิเรก กตสาโร พลชัย

๑๒/๕/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

ประชามงคล  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระอารีย์ อิทฺทวณฺโณ สว่างแสง

๑๓/๒/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

ประชามงคล  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระจันทร์เพ็ญ อคฺคธมฺโม แร่ถ่าย

๑๔/๓/๒๕๓๘ ๒๑/๗/๒๕๕๙

ประชามงคล  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรนพพร  แสงเพชร

๒๘/๗/๒๕๔๔

 ประชามงคล  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระรุ่งนิรันดร์ ขนฺติพโล วงศ์ชาลี

๑๐/๗/๒๕๑๙ ๑๒/๖/๒๕๔๑

ประชาอุทิศ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระคงฤทธิ

์

จนฺทสีโล พุฒตาลดง

๑๗/๕/๒๕๑๘ ๑๐/๗/๒๕๔๑

ประชาอุทิศ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระวิรชัย ปวรินฺโท ผาชา

๒๔/๑/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ประชาอุทิศ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระสุริยันต์ โฆสธมฺโม วาจาดี

๑/๔/๒๕๓๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ประชาอุทิศ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระสุวรรณดี ปฺาธโร วาจาดี

๙/๑/๒๕๔๐
๑๒/๗/๒๕๕๙

ประชาอุทิศ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรวรวุฒิ  พันนา

๓๐/๘/๒๕๔๐

 ประชาอุทิศ  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระวิทยา คุตฺตจิตฺโต โสภารักษ์

๑๖/๖/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาน้อยกุดกุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๔

้



ศ.๔
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระเกียรติกุล ิตสํวโร มิงขวัญ

่

๒๘/๖/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

กลางโพธิชัย

์

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระสมศักดิ

์

จนฺทสโร เกษงาม

๒๒/๕/๒๕๒๖
๖/๗/๒๕๕๙ พระพุทธบาทยโสธร

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระอเนชา จนฺทโชโต แสงภักดี

๔/๕/๒๕๓๖ ๖/๗/๒๕๕๙ พระพุทธบาทยโสธร
 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระเสมา จตฺตมโล สิงห์พิมพ์

๓๐/๗/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๕๙ พระพุทธบาทยโสธร

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระชนะเกียรติ จตฺตภโย เสริมศรี

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๕๙ พระพุทธบาทยโสธร
 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระสมพงษ์ กตธมฺโม บวรเกตุ

๑๒/๓/๒๕๐๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙
พระพุทธบาทยโสธร

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระณรงค์ชัย อภิปุณฺโณ โพธิศรีทอง

์

๕/๒/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
ศรีวีรวงศาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระดลดนัย เมตฺติโก พุทธจันทร์

๑๓/๙/๒๕๓๓ ๒๙/๑/๒๕๕๙

หอก่อง  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระศราวุธ สํวโร สุวรรณกูฏ

๑๗/๑/๒๕๒๙
๒/๒/๒๕๕๙

หอก่อง  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระพรหมศิวัส โชติโก บุญถา

๑๕/๙/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หอก่อง  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระทินวัฒน์ อนุตฺตโร กระทรวงไทย

๓๐/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หอก่อง  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระณัฐกิตต์ ถิรธมฺโม กัณหา

๒๓/๒/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๕๙

คอนสาย  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระฉัตรชัย โฆสิตธมฺโม ลุงหมู่

๘/๗/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๕๙

คอนสาย  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระสมพงศ์ กิตฺติธโร ท่องแร่

๑๓/๑๑/๒๕๐๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คอนสาย  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระถวิล คมฺภีรโต บุญทศ

๑๐/๓/๒๕๐๗
๕/๗/๒๕๕๙

คอนสาย  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระสันติสุข สิริคุตฺโต บุญสิริ

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คอนสาย  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระชรินทร์ อภิปุโ จันทะปดสา

๒๓/๙/๒๕๑๖ ๑๙/๖/๒๕๔๘

ปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระวรุฒ ธีรปโ ดวงตา

๕/๐๘/๒๕๓๒
๑/๔/๒๕๕๖

ปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระชาย ธมฺมกาโม จตุรวงค์

๒๐/๘/๒๕๒๙ ๒๐/๔/๒๕๕๙

ปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระอลงกรณ์ นสิสสโร เนตรวงษ์

๒๗/๓/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๙

ปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๘๐
พระสุริยา สีลเตโช วงค์คำ

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๕๙
ปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระฐิติพงษ์ ิตมโน ประมูลจักโก

๒๒/๙/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๕๙

ปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระณัฐวุฒิ ชินวโร ศรีสุข

๑๓/๑๐/๒๕๒๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระพูนศักดิ

์

ิตสุโข พริวผล

้

๑๗/๑๐/๒๕๓๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาโพธิเฉลิมราช

์

 

ยส ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระธีระชัย จนฺทปโ สิบสอห์

๑๕/๑๒/๒๕๓๐
๑๕/๗/๒๕๕๙

ปามันปลา  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๘๕
พระธีระชัย สุทฺธิจิตโต กาหาวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระประสิทธิ

์

สมาจาโร เพชรรัตน์
๙/๖/๒๕๑๐

๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๘๗
พระทักษิณ จิตตฺปฺโ กุณสิทธิ

์

๙/๑๑/๒๕๑๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระวรภพ อภโย รัมย์ประโคน

๐๖/๑๒/๒๕๒๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระพีรพงศ์ ปยธมฺโม โมพา

๖/๑๑/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระสิทธิชัย อตฺตทีโป แก้วเคลือบ

๓๐/๘/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๙๑
พระวงศ์ตระกูล จิตฺตกาโร สารสุข

๑๗/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระพิพัฒน์ สนฺตมโน มังกรณ์

๑๓/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระหาญศึก สนฺตจิตฺโต อำไพร

๒๒/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๙๔
พระธรพนธ์ จตฺตทนฺโต โสมเกษตรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๔
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๑๕๙/๐๐๙๕
พระวิทยา สาทโร ทองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๙๖
พระกานต์ โชติปุโ จันทะรัตน์

๖/๙/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๗
พรหมวิหาร  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๙๗
พระประหยัด อคฺคธมฺโม จากผา

๔/๑/๒๔๙๒ ๒๙/๓/๒๕๕๘

พรหมวิหาร  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๙๘
พระกิตติ จิจจธโร ผ่านเมือง

๕/๙/๒๕๓๑ ๒๙/๗/๒๕๕๘

พรหมวิหาร  

ยส ๖๑๕๙/๐๐๙๙
พระธนวัฒน๋ จนฺทสีโล แก้วเสถียร

๒๓/๘/๒๕๒๐ ๑๕/๑/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๐๐
พระอมรรัตน์ ขนฺติพาโล ไร่วิเศษ

๒๙/๑/๒๕๑๖ ๑๑/๔/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๐๑
พระเกรียงไกร สิรจิตโต โนนแก้ว

๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๔/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๐๒
พระอภิรักษ์ นนฺทโก อุทปา

๒๓/๗/๒๕๒๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๗

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๐๓
พระวาสนา อาจาโร ดาววงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๓๓ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๐๔
พระพูเพชร วรุตโม ศิริวงศา

๒๐/๒/๒๕๒๓ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๐๕
พระวารวิทย์ อิสฺสโร วันลา

๓๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๐๖
พระสันติสุข สิริคุตฺโต บุญสิริ

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรวิทยา  สีดาหลง

๒๗/๘/๒๕๔๓

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรสรไกร  สุวะไชย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรณัฐพล  ศักขินาดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรวัชรพงษ์  วิวัฒศนานนท์

๑๐/๖/๒๕๔๖

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรบูรพา  ไชยกมล

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๑๒
สามเณรทินกร  สว่างภพ

๓/๑๑/๒๕๔๖

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรนพดล  บุญเทียม

๑๕/๒/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรโดนัท  โพธิราช

๙/๔/๒๕๔๗
 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรบอน  ทองชอบ

๗/๗/๒๕๔๗
 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรสีสุก  คำพรมมี

๑๒/๘/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรหล้า  แก้ววงษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรวรชิต  วิลัยแสง

๑๙/๗/๒๕๔๘

 สุมังคลาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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