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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๑๗๓ รูป ขาดสอบ ๒๘ รูป คงสอบ ๑๔๕ รูป สอบได้ ๑๔๐ รูป สอบตก ๕ รูป (๙๖.๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มส ๓๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรพัฌน์ชัย  -

๙/๓/๒๕๔๙
 กลางทุ่ง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรสมจิตร  ปญญาสิภิกุล

๗/๘/๒๕๔๖
 กำก่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรแสงเมือง  -

๗/๓/๒๕๔๕
 จองคำ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรณัฐนันท์  -

๑๗/๒/๒๕๔๗

 ดอนเจดีย์  

มส ๓๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรจอ  -

๑๐/๗/๒๕๔๖

 ดอนเจดีย์  

มส ๓๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรอนุวัตร  -

๑๓/๘/๒๕๔๖

 ปางล้อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๐๗
พระพิทักษ์ ปวโร ทองทะจิตร์

๒๓/๓/๒๕๑๐
๔/๖/๒๕๕๔

ผาอ่าง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๐๘
พระอุกฤษ สีลเตโช ใจมา

๒๔/๓/๒๕๑๗ ๒๙/๘/๒๕๕๕

ผาอ่าง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๐๙
พระสามติบ

๊

จารุธมฺโม -

๑๕/๓/๒๕๓๗ ๒๘/๓/๒๕๖๐

ผาอ่าง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๑๐
พระมนัสนนท์ สุนนฺโท

ปณณธรปุณณัตถ์
๒๓/๙/๒๕๒๖

๔/๖/๒๕๖๐
ผาอ่าง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๑๑
พระนพณัฐ จิตตคุตโต แพน้อย

๑๗/๕/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ผาอ่าง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๑๒
พระวัชระ กิตติปาโร เกิดบ้านเปา

๒๗/๗/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ผาอ่าง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๑๓
พระพงศกร โกวิโท พันธุ์กันทะ

๒๐/๓/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ผาอ่าง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรสมชาย  -

๑๓/๑/๒๕๔๖

 ผาอ่าง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรวีรยุทร  ทองบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 ผาอ่าง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระธีพาคิน สพฺพชยนฺโต โอชตานนท์

๔/๑๐/๒๕๓๔ ๒๗/๘/๒๕๕๖

พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระปรีชา จนฺทสโร อินทรัตน์

๒๕/๓/๒๕๒๙

๕/๘/๒๕๖๐ พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรณัฐวุฒิ  -

๑๓/๘/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรสมชาย  -

๕/๘/๒๕๔๖
 พระธาตุดอยกองมู  

มส ๓๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรถาวร  -

๑/๗/๒๕๔๑
 ห้วยผา  

มส ๓๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรสวัสดิ

์

 -

๑๐/๘/๒๕๕๐

 ห้วยผา  

มส ๓๑๖๐/๐๐๒๒
พระปาง กตปฺุโ -

๐๕/๐๖/๒๔๙๗ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๒๓
พระแห้ง กิตฺติปุโ -

๐๑/๐๕/๒๕๒๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๒๔
พระจิรศักดื ธมฺมสกฺโก กะการดี

๐๓/๐๔/๒๕๑๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  
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มส ๓๑๖๐/๐๐๒๕
พระนุ ถิรธฒฺโม -

๐๙/๐๖/๒๕๐๙ ๐๓/๐๒/๒๕๖๐

วัดโพธาราม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๒๖
พระพงษ์พัฒน์ วิสุทธิจิตฺโต ประกายสงเพชร

๐๓/๐๗/๒๕๔๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธาราม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๒๗
พระเอกชัย อนาลโย สุวรรณดีมาตย์

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

วัดเมืองปอน  

มส ๓๑๖๐/๐๐๒๘
พระเฉลิมศักดิ

์

กิตฺติปฺโ คงมณี

๑๒/๐๑/๒๕๒๖
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดเมืองปอน  

มส ๓๑๖๐/๐๐๒๙
พระธนากรณ์ ขนฺติพโล เยาวเรศ

๐๔/๐๕/๒๕๓๓ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดเมืองปอน  

มส ๓๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรบุญยืน  นวลละออ

๑๐/๐๖/๒๕๑๖

 วัดเมืองปอน  

มส ๓๑๖๐/๐๐๓๑
พระทรงยุทธ นิมมโท คำมาสาร

๐๔/๐๙/๒๕๐๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

ปาถำวัว  

มส ๓๑๖๐/๐๐๓๒
พระเอนก านิสโร ถนอมทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๔๙๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาถำวัว  

มส ๓๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรเคอ  -

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรวรายุทธิ

์

 -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรแสงหลาว  -

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรบุญมี  ปหย่า

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรซอปต๊ะ  -

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรอรรถวิท  ดวงพิชิตชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรไชยภพ  จันทร์เจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรอาทิตย์  -

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรภูมินทร์  -

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรเปง  -

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรกฤษฎา  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรรัฐชานนท์  -

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรสมประสงค์  -

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรใจสิงห์  -

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรวิริยะ  -

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรสิงห์โต  -

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

 ม่วยต่อ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรอู  -

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 ห้วยเดือ

่

 

มส ๓๑๖๐/๐๐๕๐
พระอุทัย อินทาโณ หยกฟาวิขิตร

๐๒/๐๗/๒๕๑๒ ๒๘/๐๒/๒๕๕๗

นาปูปอม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๕๑
พระอูปนต้ะ ปภากโร -

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๐๑/๐๑/๒๕๒๕

ปางคาม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๕๒
พระปญญา คุเสโก -

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๖

ปางคาม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๕๓
พระยอด สินธโร -

๐๓/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ปางคาม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรจันทะนะ  -

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 ปางคาม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรหลาว  -

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 แม่ละนา  

มส ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรจ่ามทุน  -

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

 แม่ละนา  

มส ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรผิว

่

 -

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

 แม่ละนา  

มส ๓๑๖๐/๐๐๕๘
พระปนนะวิทย์ ปริสุทโธ -

๐๕/๐๙/๒๕๑๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๖

สบปอง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรปานอ่อง  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 สบปอง  
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มส ๓๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรสายเหลิน  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 สบปอง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรจรูญ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 สบปอง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรจอมแสง  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 สบปอง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรออมแสง  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

 สบปอง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๖๔
พระจักรพงค์ ปุโ ซอดู

๐๒/๐๖/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ทรายขาว  

มส ๓๑๖๐/๐๐๖๕
พระอุดม จรณธมฺโม มูลน้อย

๐๓/๐๕/๒๕๐๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

ทุ่งยาว  

มส ๓๑๖๐/๐๐๖๖
พระฉกาจ สมฺปฺโ บุญปวน

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

นาจลอง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๖๗
พระนคร ปภาโส น้อยแฮ

๐๕/๐๘/๒๕๑๕ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

นำฮู  

มส ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระเอกพจน์ เอกวจโน ลินต๋า

๐๑/๐๑/๒๕๓๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

แพมกลาง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๖๙
พระทูน มหาลาโภ ชูวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๐๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๖

ม่วงสร้อย  

มส ๓๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรบุญแสง  -

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

 แม่ของ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรเต๋จ้ะ  หูยาว

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 แม่ของ  

มส ๓๑๖๐/๐๐๗๒
พระพยอม ชตโต ชกใจ

๐๔/๐๗/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

แม่นาเติงนอก  

มส ๓๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรนนท์  ซอยะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรติน

่

 คำอิง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรจิตษดา  อ่องเจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

 แม่นาเติงนอก  

มส ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรปรีกล้วย  -

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

 แม่นาเติงใน  

มส ๓๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรปราชญ์  -

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 แม่นาเติงใน  

มส ๓๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรเปรม  -

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

 แม่นาเติงใน  

มส ๓๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรวิชัย  -

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

 หมอแปง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๘๐
พระบรรลือศักดิ

์

ปภากโร ติปะละ

๐๑/๐๔/๒๕๑๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

หลวง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๘๑
พระพจน์ ปภากโร แสนคำวัง

๐๕/๐๔/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หัวนา  

มส ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรสุข  -

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 หัวนา  

มส ๓๑๖๐/๐๐๘๓
พระสมชาติ ชยานนฺโท อินทรัตน์

๐/๐/๒๕๐๖ ๐/๐/๒๕๔๐ ทุ่งรวงทอง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๘๔
พระไพรินทร์ สํวโร สุขใจ

๐/๐/๒๕๑๑ ๐/๐/๒๕๕๙ ทุ่งรวงทอง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๘๕
พระศุภวุฒิ อคฺคจิตโต

กาญจนมหทรัพย์ ๐/๐/๒๕๐๒ ๐/๐/๒๕๖๐ แม่ลาน้อย  

มส ๓๑๖๐/๐๐๘๖
พระญานนะวันสะ าณวโร ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๓๗ ๐/๐/๒๕๕๗ ท่าข้ามใต้  

มส ๓๑๖๐/๐๐๘๗
พระวนกร อรุโณ เกิงสุวรรณ

่

๐/๐/๒๕๓๗
๐/๐/๒๕๖๐ ทุ่งแพม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรยุทธภูมิ  อรัญญางาม

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแพม  

มส ๓๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรพาตุตุ  ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๐
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรชาคริต  ออมทรัพย์มาก

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรศุภกิจ  นิธิสมบัติพร

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรสายชล  ชราธรบุญเย็น

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรอรรถชัย  ก้านต่อดอก

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรจิรพงษ์  เศวตภูผางาม

๐/๐/๒๕๔๖
 ทุ่งแล้ง  
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มส ๓๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรชัยวุฒิ  สิงขรอภิรักษ์

๐/๐/๒๕๔๗
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรดนุนัย  สุนทรวัฒนา

๐/๐/๒๕๔๗
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรปณิธิ  พิมานคีรีมาศ

๐/๐/๒๕๔๗
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรชัยพล  พลับพลึงพนา

๐/๐/๒๕๔๘
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรรัฐภูมิ  ศรีพนาเวศ

๐/๐/๒๕๔๘
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรกฤตยา  กริชนรา

๐/๐/๒๕๔๘
 ทุ่งแล้ง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรชุมพล  ขยันทวีคุณ

๐/๐/๒๕๔๖
 บ้านแพะ  

มส ๓๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรพงศกร  ผู้คงผ่องใส

๐/๐/๒๕๔๖
 บ้านแพะ  

มส ๓๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรเทิดศักดิ

์

 พวงไพรพฤกษ์
๐/๐/๒๕๔๖

 บ้านแพะ  

มส ๓๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรชุติพงศ์  ยอดจอมดอย

๐/๐/๒๕๔๗
 แม่สะลาบ  

มส ๓๑๖๐/๐๑๐๕
พระวิวัฒน์ สุจิตฺโต พระจันทร์แย้ม

๐/๐/๒๕๓๓
๐/๐/๒๕๖๐ ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรวรัญชิต  บุญชุม

๐/๐/๒๕๔๔
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรนที  ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรเจษฏากรณ์  ษมาจิตทิพย์

๐/๐/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรยงยุทธ  เอกดำรงเลิศชัย

๐/๐/๒๕๔๖
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรศตวรรษ  อำนาจสิริพร

๐/๐/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรนรินทร์  เขตต์พนาไพร

๐/๐/๒๕๔๗
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรสุรชัย  สง่าพงศ์กิจเจริญ ๐/๐/๒๕๔๘

 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรภัทรพล  บุญหล้า

๐/๐/๒๕๔๘
 ศรีบุญเรือง  

มส ๓๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรอภิวัต  

ลักษณ์เลิศวาณิช ๐/๐/๒๕๔๗
 สบหารเหนือ  

มส ๓๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรกษมา  รัชพิทยาวุธ

๐/๐/๒๕๔๗
 สบหารเหนือ  

มส ๓๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรคเชนทร์  พรหม

๐/๐/๒๕๔๗
 สบหารเหนือ  

มส ๓๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรยศภัทร  ปวงคำตัน

๐/๐/๒๕๔๘
 สบหารเหนือ  

มส ๓๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรศิรวิทย์  นิยมไพรนิเวศน์

๐/๐/๒๕๔๘
 สบหารเหนือ  

มส ๓๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรศิรากร  พะดี

๐/๐/๒๕๔๗
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรรังชัย  นันทกุลพลพินิจ ๐/๐/๒๕๔๗

 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรศรายุทธ์  ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๘
 สุพรรณรังษี  

มส ๓๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรสมชัย  ผู้มีชัย

๐/๐/๒๕๔๖
 ห้วยทราย  

มส ๓๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรวุฒิพงษ์  ยาวัฒนโสภณ

๐/๐/๒๕๔๕
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรสุขชาติ  กลบทสุนทร

๐/๐/๒๕๔๖
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรเฉลิมพงษ์  นิธิพฤฒิกุลธร

๐/๐/๒๕๔๖
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรปกรณ์  สนันแสงวิจิตร

่

๐/๐/๒๕๔๗
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรพงษ์พรรณ  ผดุงผกามาศ

๐/๐/๒๕๔๗
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรยุทธศักดิ

์

 งามลักขณา
๐/๐/๒๕๔๗

 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรวีรชาติ  พิมานธาดา

๐/๐/๒๕๔๗
 อมราวาส  
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มส ๓๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรจำรัส  พิมานบำรุง

๐/๐/๒๕๔๗
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรบุญชัย  เชิดชูศรี

๐/๐/๒๕๔๘
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรพันธวัฒน์  นายัพคำดี

๐/๐/๒๕๔๘
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรโพดา  ไม่มีชือสกุล

่

๐/๐/๒๕๔๘
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรรณชัย  สุขศรีวิมาน

๐/๐/๒๕๔๘
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรอนันตยศ  แก้วกุนา

๐/๐/๒๕๔๘
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรอภิชาต  ชาติกุลพฤกษา

๐/๐/๒๕๔๘
 อมราวาส  

มส ๓๑๖๐/๐๑๓๗
พระสมัย ปฺาวุฑฺโฒ โลกา

๐/๐/๒๕๐๑ ๐/๐/๒๕๖๐ คอนผึง

้

 

มส ๓๑๖๐/๐๑๓๘
พระธีรพรรณ ปฺาธโร แสงจันทร์

๐/๐/๒๕๓๓
๐/๐/๒๕๖๐ คอนผึง

้

 

มส ๓๑๖๐/๐๑๓๙
พระชำนาญ จนฺทสาโร ไชยวัน

๐/๐/๒๕๔๐ ๐/๐/๒๕๖๐ คอนผึง

้

 

มส ๓๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรแดจัง  วัฒนธรรมกูล

๐/๐/๒๕๔๓
 คอนผึง

้

 

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗
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