
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๑๕๕ รูป ขาดสอบ ๒๐ รูป คงสอบ ๑๓๕ รูป สอบได้ ๑๒๙ รูป สอบตก ๖ รูป (๙๕.๕๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระอุดร รตฺตฺู ออมสิน

๔/๓/๒๕๒๕ ๓/๙/๒๕๕๘
จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระสุรกาย อภิวฒฺฑโน โรจน์ตะวัน

๒๑/๕/๒๕๐๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระทูลทินันทร์ เตชธมฺโม วันดี

๑๙/๘/๒๕๑๕
๑๐/๑/๒๕๖๐

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระเจษฏา อหิงฺสโก ศิริโสม

๒๓/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระพิทักษ์ กตปฺุโ อินทร์โสม

๑๒/๑๒/๒๕๒๐

๘/๗/๒๕๖๐
จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรธนพล  กุลรักษ์

๔/๑๒/๒๕๔๗

 จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระวาณิช กิตฺติาโณ แสนวงษ์

๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

เทพรังษี  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระอาทิตย์ ปฺโภาโส ดีสวนโคก

๑๘/๓/๒๕๒๕ ๒/๑๒/๒๕๕๓

นำคำใหญ่  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระอิทธิพล อภิฺาโณ ใจขาน

๑/๘/๒๕๒๕ ๘/๗/๒๕๖๐
ปาประชาบำรุง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระประสิทธิ

์

อภิชาโน พัติพรม

๑๒/๑๐/๒๕๒๕

๘/๗/๒๕๖๐
ปาประชาบำรุง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระวีระพงษ์ ฉนฺทโก ทองศรี

๗/๑๐/๒๕๔๐
๑/๙/๒๕๖๐

ปาประชาบำรุง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรนภดล  ผ่านเมือง

๙/๔/๒๕๔๔
 ปาประชาบำรุง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระมนต์ฤชัย าณวีโร ไชยมาตย์

๓๐/๑๒/๒๕๑๘

๒/๕/๒๕๕๐
ปาเวฬุวันวนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระคำตัน ชินวํโส แสงสว่าง

๑๗/๓/๒๕๑๑

๔/๓/๒๕๖๐
ปาเวฬุวันวนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระวรวัฒน์ สนฺตจิตฺโต วิเวกวินย์

๒๓/๓/๒๕๒๗

๘/๖/๒๕๖๐
ปาเวฬุวันวนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระเทิดศักดิ

์

จารุวณฺโณ อยู่คง

๑๒/๙/๒๕๓๒ ๒๑/๙/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรณรงค์ชัย  ปนคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระอาจ กคตุโน จบปาน

๑๕/๘/๒๕๒๐ ๑๖/๑๐/๒๕๕๑

หนองไคร้  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระพยูง อธิจิตฺโต พรมบุตร

๑๐/๖/๒๕๒๒ ๒๕/๖/๒๕๕๔

หนองไคร้  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระพดุงศักดิ

์

าณวโร แผลงศร

๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองไคร้  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระวาทศิน ปสนฺนจิตฺโต พันพิพัฒน์

๑๒/๔/๒๕๓๓

๘/๗/๒๕๖๐
หนองไคร้  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระบุญสวัสดิ

์

สิริสาโร อมรชัยสิทธิคุณ
๖/๕/๒๔๘๑

๑/๗/๒๕๖๐
หนองบก  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระศักรินทร์ สีลสํวโร เสน่หา

๑/๑๑/๒๕๒๘

๑/๗/๒๕๖๐
หนองบก  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระเมธัส สุจิตฺโต วงษ์ศรีแก้ว

๔/๑๑/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
หนองบก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๕
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระอุทัย ชาครธมฺโม พูลสวัสดิ

์

๓/๖/๒๕๒๓
๔/๗/๒๕๖๐

หนองแสง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรชัยชาญ  สุทธิอาคาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 หนองแสง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระอนิวรรตน์ ิตสทฺโธ ช่อจันทร์

๔/๑๒/๒๕๒๘
๙/๑/๒๕๕๙

ภูทางเกวียน  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระประมวล ขนฺติวโร ไชยแสง

๗/๑/๒๕๒๘ ๑๗/๑/๒๕๕๙

ภูทางเกวียน  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระอดุลย์ โชติธมฺโม เสนาชัย

๒๒/๙/๒๕๒๙
๒๐/๕/๒๕๖๐

ภูทางเกวียน  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระสมพรชัย มุตฺโตสมงฺคิโก บุญทวี

๑/๖/๒๕๒๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ภูหมากพริก  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระสำเนา วิทิตฺธมฺโม วงค์ฝายแดง

๑๐/๑๒/๒๕๒๙
๒๙/๖/๒๕๖๐

ภูหมากพริก  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระธวัชชัย สุขิโต แสงตะวัน

๒๙/๑/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ไชยวาสี  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระทองสุข โกวิโท ด่างใจ

๒๙/๘/๒๔๙๘ ๑๗/๒/๒๕๖๐

ไชยวาสี  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระกิตติมศักดิ

์

สิริวฑฺฒโน สีกาเรียน
๑/๔/๒๕๒๐

๒๗/๕/๒๕๕๕

ศรีพัฒนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระนิรัน ปยธมฺโม คงวัน

๒๕/๘/๒๕๒๖

๗/๔/๒๕๖๐
ศรีพัฒนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระวุฒิพงษ์ ธมฺมรกฺขิโต มิงขวัญ

่

๑/๑๐/๒๕๒๖
๙/๕/๒๕๖๐

ศรีพัฒนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระธีรวุฒิ ิตปฺุโ แสงเขียว

๑๓/๕/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีพัฒนาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระประเสริฐ สิริคุตฺโต อ่อนวรรณา

๒๓/๐๕/๒๕๑๒
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สุจิตตะสังขะวนาราม
 

ยส ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระวัชระ อคฺคปฺโ อัครมหาชัย

๒๗/๐๒/๒๕๒๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐
สุจิตตะสังขะวนาราม

 

ยส ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระพิชิตศักดิ

์

คมฺภีรธมฺโม มีศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สุจิตตะสังขะวนาราม
 

ยส ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระสัจจะพร สุนฺทโร ขันหล่อ

๐๖/๐๘/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คำม่วง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระสันติ ถาวโร บุตรมัน

่

๒๓/๐๒/๒๕๒๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คำม่วง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระเสริมศักดิ

์

ยติโก ทองดี

๑๓/๐๖/๒๕๐๐ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

บุ่งหวาย  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระอ๊อด ิตวํโส เทินสะเกตุ

๐๕/๐๙/๒๕๒๒ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ปาสันติธรรม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระวันชัย พลปฺโ เครือสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กลางโพธิชัย

์

 

ยส ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระณรงค์ นาถปฺุโ ลีลานุช

๐๙/๐๘/๒๕๒๓ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ปาสุเมธีธรรมคุณ  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระธงชัย ขนฺติวโร หนูนำคำ

๐๖/๑๐/๒๔๙๘ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ปาสุเมธีธรรมคุณ  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระพิสิษฐ์ กลฺยาณธมฺโม จุรีวัล

๑๑/๐๘/๒๕๑๑
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

มหาชนะชัย  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระสิทธิพงษ์ ปยธโร คุ้มทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๓๗
๒๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดหอก่อง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระศุภชัย สุชีโว หยาดนำ

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดหอก่อง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระเกิดสวัสดิ

์

ตปสีโล หยาดนำ

๐๙/๐๕/๒๕๓๕ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดหอก่อง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระวสันต์ กาฺจนธโร เทียนเทียง

่

๒๙/๐๖/๒๕๓๕
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดหอก่อง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระอมร จารุวณฺโณ บ่อจักรพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหอก่อง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระธนภัทร คุณวโร สินเจริญ

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหอก่อง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระศักดาชัย รวิวํโส ตองอ่อน

๐๔/๐๕/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหอก่อง  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระดิเรก สนฺตมฺโน พรมโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๒๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๒

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระวรวุฒิ กิตฺติวณฺโณ อาจหาญ

๐๖/๐๔/๒๕๒๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระสุริมา ทิพฺถโม สุระพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๓๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระพงศ์ทอง กนฺตวีโร ไชยศรี

๒๘/๐๔/๒๕๒๓ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๕
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ยส ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระวรุจ อนาลโย ยังให้ผล

๑๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระวิทยา โชตโก ทานากาญจน์

๑๔/๐๓/๒๕๓๘
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระภควัต นิพฺภโย เปรยรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระเทพพรชัย ปวโร เกษแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๓๖
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระดิษยุทร เขมวีโร สร้อยแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๓๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระสุนันท์ ปฺุกาโม โสภาบุตร

๓๑/๑๐/๒๕๑๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระธนพล อโนมคุโณ เลือนลอย

่

๐๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระสุจิตร์ เตชวโร ลาบุตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระรังสรรค์ ธมฺมรโต ช่างดี

๐๓/๐๓/๒๕๐๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระมงคล ธมฺมเตโช กำจร

๐๙/๐๒/๒๕๐๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระไพบูลย์ อคฺคธมฺโม คุณสาร

๐๑/๑๑/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๗๑
พระชวัชระวิชช ขนฺติจิตฺโต เกศชยกุล

๑๔/๐๒/๒๕๑๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๗๒
พระสุลักษณ์ ขนฺติมโน เนตรวงศ์

๐๑/๐๙/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๗๓
พระสลักษณ์ ขนติมโน เนตรวงส์

๐๑/๐๙/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระพงษ์พัฒน์ ธมฺมธโร แสงคติ

๒๒/๐๗/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระสมศักดิ

์

สุจิตฺฌต ชืนใส

่

๒๑/๐๑/๒๕๒๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๗๖
พระพัฒนพงษ์ ปวฑฒโน สุรพิน

๐๑/๐๒/๒๕๒๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๗๗
พระวชิราวุฒิ ถาวโร สมชาติ

๑๘/๐๔/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๗๘
พระชาติชาย ตปคุโน เจียมจิตรรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระภูริวัฒน์ จนฺทสาโร ไชยบุญทัน

๑๗/๐๑/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๘๐
พระเกศนรินทร์ อิสสโร คำนนท์

๒๔/๐๖/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๘๑
พระวันชนะ สทฺธาธิโก พึงโพธิ

่ ์

๒๒/๐๔/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระณัฐวุฒิ อจฺจาทโร มาศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระฉัตรชนก ิตคุโณ มุกธวัตร

๒๖/๐๔/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระสิปปกร ปรกฺกโม บุญมาศ

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระจักรกฤษ ปภสฺสโร มุกธวัตร

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระสมรักษ์ ตุฎโ แสงภักดี

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระณัฐพงษ์ สนฺติกโร แท่งทอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๘๘
พระธรณ์ธันย์ กลฺยาณธมฺโม เอืสามมาลย์

้

๑๓/๐๔/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาสุนทราราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระประสิทธ์ กตปฺโ ขุนภักดี

๓๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๙๐
พระประธาน ชยปาโล คำนนท์

๒๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๙๑
พระประพล โชทิปาโล พิมพ์นนท์

๐๗/๐๓/๒๔๙๔ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๙๒
พระบุญเรือง าณสวํโร บำเพ็ญ

๑๑/๑๒/๒๔๙๖
๐๒/๐๓/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๙๓
พระอุทิศ สิรินธโร จันทร์สาร

๑๔/๐๗/๒๕๑๑
๐๒/๐๓/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๙๔
พระนารี โสภณสีโล แสงฉวี

๐๑/๐๒/๒๕๒๓ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๑๖๐/๐๐๙๕
พระโกวิท จนฺชโชโต ศีรภิรมย์

๐๗/๐๙/๒๕๒๕ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๙๖
พระไตรรงค์ กิตติธโร ทองทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๒๖
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๙๗
พระศักดิชัย

์

ชยวฑฺโฒ วันลา

๐๑/๐๕/๒๕๒๓ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๙๘
พระประเสริฐ ถาวรธมฺโม ฤทธิแสง

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระเนตร สุจิตโต รุณรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๑๕
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระสี รตนปฺโ นีระบุตร

๒๔/๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระสุวรรณรัตน์ ติสฺสโร กฤษณชาญดี

๒๑/๐๙/๒๕๓๙
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระวีระศักดิ

์

รติโต สุพร

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๐๓
พระธวัชชัย จิตฺตสวํโร พิกุลศรี

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๐๔
พระสารี อนาวิโล กุลบุตร

๐๑/๐๒/๒๔๙๑ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๐๕
พระสุริยะ อรุโณ สุริยะบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๐๖
พระอานนท์ อิสฺสรสีโล ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๒๐
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๐๗
พระธัญวพิสิทธิ

์

จารุวณฺโณ จิรากฤติภาสกุล

๐๗/๑๒/๒๕๑๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๐๘
พระสิทธิโชค ติกฺขปฺโ บุญคง

๑๘/๑๒/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๐๙
พระประเสริฐ กนฺตธมฺโม วงค์แข

๑๒/๑๐/๒๔๙๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๑๐
พระภูมิพัฒน์ านทินฺโน เหมรา

๓๐/๐๙/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๑๑
พระสรุปกิชญ์ พทฺธสีโล ปาปะกัง

๒๐/๑๑/๒๕๑๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๑๒
พระบัญชา ิตวํโส ไชยสัจ

๓๑/๑๒/๒๕๒๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรนราวิชญ์  บุทวิจัก

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรณัฐวุฒิ  นครแจ้ง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรธีรวัช  ชมพูราช

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรสุริยันต์  แดงอาจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรทัศน์ภูมิ  นนทะคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรสีแหล้  กุลนะวง

๒๖/๐๖/๒๕๒๒

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรสุกไน  กิงแก้ว

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรบุญพร  จุนมะนี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรวัชระ  ราชชิต

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรจีรศักดิ

์

 ลูกบัว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรพงษ์พัฒน์  ยุติพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรรัตนพร  ยุติพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรรพีพัฒน์  คำสาย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรสีพะจัน  สิริวงสา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรธนบัตร  พระดร

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรสุรพล  สุขใจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 สุมังคลาราม  
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ยส ๖๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรธนพล  นำกำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)
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