
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๓๔๕ รูป ขาดสอบ ๑๐๘ รูป คงสอบ ๒๓๗ รูป สอบได้ ๑๐๑ รูป สอบตก ๑๓๖ รูป (๔๒.๖๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๐๑ พระพิเชษฐ์ พลาโณ หาญดี

๒๕/๑๐/๒๕๓๔
๓๐/๑/๒๕๕๕

วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๐๒ พระมนัส จิตฺตวฑฺฒโณ เอียมดิษฐ

่

๑๐/๘/๒๕๐๘ ๒๙/๗/๒๕๕๕
วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๐๓ พระสุรไกร กตสาโร มหิวรรณ
๒/๙/๒๕๓๘ ๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๐๔ พระบัญญัติ านจาโร เทียนวิชัย

๐๗/๑๐/๒๕๐๒ ๒๐/๐๒/๒๕๕๕

วัดธรรมนิมิตต์  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๐๕ พระธัญญ์ กตธมฺโม จินนากูล

๒๙/๑๑/๒๕๐๘ ๐๒/๑๑/๒๕๕๑

วัดนอก  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๐๖ พระดนัย จนฺทโชโต แก้วซิม

้

๑๗/๐๗/๒๕๑๕
๔/๑๒/๒๕๕๒

วัดนาเขือน

่

 

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระสมหมาย สมาหิโต ศิรินารถ

๑๐/๑๒/๒๔๙๘ ๑๙๐/๕/๒๕๕๗

วัดนาเขือน

่

 

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๐๘ พระนรินทร์ อาภากโร จิตสกุลณี

๒๔/๑๐/๒๕๒๕
๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระอัครเทพ อคฺคธมฺโม รติโอฬาร

๒๒/๐๖/๒๕๓๒ ๐๗/๐๕/๒๕๕๔

วัดบุญญราศรี  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๑๐ พระธวัชชัย อตฺตทีโป สอิงรัมย์

้

๒๑/๑๐/๒๕๒๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดบุญญราศรี  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๑๑ พระชำนาญ โชติโก อิมสุดใจ

่

๐๕/๐๖/๒๕๑๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๑

วัดสำนักบก  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๑๒ พระไพบูลย์ สุเมโธ สุขา
๒๑/๘/๒๕๑๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดสำนักบก  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๑๓ พระอนุรักษ์ อินฺทวีโร จันเทียง

่ ่

๒๓/๑๐/๒๕๐๑
๒๕/๕/๒๕๕๗

วัดสำนักบก  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๑๔ พระศุภสิทธิ

์

ปยสีโล หินเธาว์

๒๘/๑๐/๒๕๐๘ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดบ้านเก่า  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๑๕ พระเกรียงศักดิ

์

กตปฺุโ สืบญาติ

๑๘/๐๙/๒๕๓๒ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดบ้านงิว

้

 

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรพิเชษฐ์  บุญชู

๒๘/๑๐/๒๕๕๓

 วัดเขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรกฤติฑีรณัฏฐ์  อุดมวิชาญาณ

๗/๑๒/๒๕๔๔

 วัดเขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรทัตธีรณัฏฐ์  อุดมวิชาญาณ
๑๘/๙/๒๕๔๔

 วัดเขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสุทัศน์  ม้วนนอก

๑๒/๗/๒๕๔๗

 วัดเขาบุญมีดาราราม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๒๐ พระศุภชัย สุจิณฺณธมฺโม สุขสุวรรณ์
๙/๐๘/๒๕๒๘ ๑/๐๖/๒๕๕๓

วัดเขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๒๑
พระสงฆ์ไขย์ อตฺตวิโร เชียงเพ็ง ๑/๕/๒๕๑๖ ๖/๖/๒๕๕๒ วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระจิตฑาภากร อมโร พัดไธสง

๒๗/๙/๒๕๑๓ ๑๗/๓/๒๕๕๔
วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระณัฐพล กิจฺจสาโร สะครรัมย์ ๑/๘/๒๕๐๓ ๑๓/๕/๒๕๕๔

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระบุญเรือง อคฺควณฺโณ พสะหวัด

๙/๓/๒๕๓๔ ๒๑/๖/๒๕๕๔
วัดชัยมงคล  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระโกศล มหาวีโร ขุนนาเกตุ

๙/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๔/๒๕๕๕
วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๒๖
พระนพพล อุตฺตโม กุมภะสุข

๒๕/๑๒/๒๕๓๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระนวัชปรมัตถ์ กนฺตธมฺโม บุตรประเสริฐ

๑๓/๖/๒๕๐๔
๗/๗/๒๕๕๖ วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระสุรียา พุทฺธสาโร สุขสบาย

๔/๗/๒๕๑๗ ๗/๗/๒๕๕๖ วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระวัฒนา อิสฺสราโณ แซ่เหลียว

่

๒๙/๓/๒๕๐๒ ๑๘/๗/๒๕๕๖
วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๓๐ พระอิสระ อธิปฺโ เจริญบุญณะ
๙/๖/๒๕๓๔

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๓๑ พระอาคม ปฺาธโร ทับกลัด
๒๒/๘/๒๕๑๑ ๑๓/๑/๒๕๕๗

วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระสมจิตร์ สมจิตฺโต แสวงหาทรัพย์ ๖/๘/๒๕๑๔

๑๗/๑/๒๕๕๗
วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระประยูร ธมฺมกาโม วายลม

๒๔/๒/๒๕๑๖ ๒๔/๕/๒๕๕๗
วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระสิทธิศักดิ

์

เตชพโล สวัสดิภูมิ ๑/๕/๒๕๓๖ ๕/๗/๒๕๕๗ วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๓๕
พระกิตติพงศ์ จารุธมฺโม วงค์เมืองคำ

๒๓/๒/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๗ วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรคณิศร  สุขสบาย

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

 วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรทักษ์ดนัย  ผาสุข

๑๙/๒/๒๕๔๔

 วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรทนงศักดิ

์

 พิมพะ
๑๑/๗/๒๕๔๔

 วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรคมศักดิ

์

 อันทะเลือน

่

๖/๑๑/๒๕๔๔
 วัดชัยมงคล  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๔๐ พระเอกลักษณ์ ถิรจิตฺโต เกตุทอง
๒๙/๘/๒๕๓๕

๑๖/๕/๒๕๕๖
วัดทวนทอง  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๔๑ พระสมเจตน์ เตชธโร อินทสิงห์
๑๙/๙/๒๕๓๕

๖/๒/๒๕๕๗ วัดเทพบุตร  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระภูวเดช สุปภาโส บัวบาล

๑๓/๕/๒๕๓๖ ๑๕/๔/๒๕๕๗
วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๔๓
พระยงยุทธ รุจิธมฺโม แก้วมณีนิล

๒๔/๑๒/๒๕๒๙

๓/๕/๒๕๕๗ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรเอ  ลุงดิ

๊

๑/๑/๒๕๔๓  
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๔๕
พระปรเมศร์ ปฺุาโส บุญโต

๗/๐๕/๒๔๙๒ ๕/๐๕/๒๕๕๓
วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๔๖ พระสุทน สุธมฺโม พุดแป
๑๔/๔/๒๕๐๓ ๒๕/๗/๒๕๕๓

วัดหนองใหญ่  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๔๗
พระเคน กตนาโถ กิตชัย

๑๖/๓/๒๔๙๔ ๑๓/๗/๒๕๓๖
วัดห้วยใหญ่  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๔๘
พระเจนณรงค์ เหมโก สายเครือสด

๘/๒/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙
วัดห้วยใหญ่  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๔๙
พระณรงค์ชัย วิสุทฺโธ จาตุรงคกุล

๑๓/๙/๒๕๓๔ ๒๙/๘/๒๕๕๙
วัดห้วยใหญ่  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๕๐ พระสุรสิทธิ

์

ิตโสภโณ โรจนพณิชย์กุล
๓/๑๐/๒๕๒๗

๑/๓/๒๕๕๗ วัดใหม่สำราญ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๕๑ พระครูวินัยธรบุญเหลือ ธมฺมทีโป มีสุข -/-/๒๔๙๐
๒๑/๒/๒๕๓๙

วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๕๒
พระมหาสายยุทธ ธมฺมวโร สายพรม

๑๙/๙/๒๕๑๗ ๑๙/๑/๒๕๕๔
วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๕๓
พระจรูญ จิรธมฺโม ทองมี

๘/๑๒/๒๕๒๔

๖/๔/๒๕๕๖ วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๕๔
พระกฤชปณัฐ สมจิตฺโต ภคเดชาพันธ์

๑๒/๙/๒๕๑๘ ๒๔/๑๐/๒๕๕๖

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๕๕
พระอัครเสรี จิรธมฺโม อนุจร

๒๕/๑๒/๒๕๐๕
๒๓/๕/๒๕๕๙

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๕๖ พระปริญญา ปฺาธโร ดวงอุดมเดช
๒๕/๓/๒๕๑๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๕๗
พระดนัย อตฺถกาโร แสงอุทัย

๒๑/๗/๒๕๒๘
๑๖/๙/๒๕๕๖

วัดเนินตอง  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๕๘
พระยศพล สนฺตจิตฺโต เกษสร

๕/๔/๒๕๒๘ ๗/๖/๒๕๕๘ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธนวัฒน์  ชินสมุทร์

๑/๑๒/๒๕๔๑
 วัดเนินบุญญาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๖๐ พระสมุห์อำพล วรคุโณ เปยมพงศ์สานต์
๒๗/๕/๒๕๐๐ ๒๑/๔/๒๕๔๗

วัดบางพระ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๖๑ พระโสภณ โสภโณ สว่างอารมณ์
๒๔/๓/๒๕๑๑ ๑๓/๑/๒๕๕๖

วัดบางพระ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๖๒
พระสมใจ มนสนฺตโน โลมา

๒/๒/๒๕๐๘ ๒๑/๒/๒๕๕๗
วัดบางพระ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๖๓
พระสุทธิบุญ อคฺคปฺโ กาญจนศร ๑/๓/๒๕๑๔ ๑๑/๗/๒๕๓๖

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๖๔ พระวันชัย ทินฺนวโร ทับทิมนาค
๒๖/๒/๒๕๒๖ ๒๖/๑/๒๕๕๖

วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๖๕ สามเณรภัทรภูมิ  ลิมเลิศประภากร

้

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

 วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๖๖ พระธนพล กตฺวณฺโณ กำนารายณ์
๑๙/๔/๒๔๙๗

๒๘/๖/๒๕๕๐
วัดวังหิน  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๖๗
พระโชคอนันต์ สุขกาโม แตงสมบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๑๖

๔/๖/๒๕๕๗ วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๖๘ พระประศาล อาภานนฺโท อุ่นเพ็ชร

๓๐/๑๒/๒๕๑๖

๖/๓/๒๕๕๘ วัดหนองขาม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๖๙
พระสิทธิชัย าณทีโป มะลิทอง

๖/๕/๒๕๒๙ ๒๐/๗/๒๕๕๖
วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๗๐
พระณัฏฐพลชัย เขมทสฺโส ปุณณะหิตานนท์

๑๘/๑๑/๒๕๑๗
๒๓/๖/๒๕๕๗

วัดหนองเลง  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๗๑
พระพรชัย ธมฺมวโร กิมฮันเจริญ

่

๐๖/๐๘/๒๕๒๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖

วัดเขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๗๒
พระณัฐพล ภทฺทรวโร ผึงทอง

้

๓๑/๐๓/๒๕๒๘ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖

วัดเขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๗๓
พระปรัชญา ปยธมฺโม คงมัน

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดเขาคันธมาทน์  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๗๔
พระเกษมสุข เขมรโต เจริฐภาวนามัย

๓๐/๔/๒๕๑๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดเขาบำเพ็ญบุญ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๗๕
พระอนุรักษ์ กิตฺติคุโณ นพแก้ว

๒๓/๓/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๕๗
วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๗๖
พระธนพร กิตฺติสาโร ทรัพย์นา

๗/๕/๒๕๓๓ ๖/๗/๒๕๕๖
วัดทรัพย์นาบุญญาราม

 

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๗๗
พระสุริยัน ขนฺติธโร ปองเคน ๘/๑/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๕๗ วัดทรัพย์นาบุญญาราม

 

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๗๘
พระหัสกร ปยสีโล รัตนะเจริญลาภ

๑๓/๑๐/๒๕๓๑ ๑๖/๐๓/๒๕๕๖

วัดเทพประสาท  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๗๙
พระปฐมพร ปสนฺโน ทับทิม

๒๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๘/๐๑/๒๕๕๗

วัดเทพประสาท  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๘๐ พระชล ชยธมฺโม ดีนอก
๒๓/๒/๒๕๒๘

๑๑/๒/๒๕๕๔
วัดรังสีสุนทร  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๘๑ พระมณเฑียร นิสฺเทสโก แซ่มสันเทียะ

๊

๐๑/๑๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๒/๒๕๕๓

วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๘๒
พระบัณฑิต อตฺตเปโม จันทวงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๑๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๓

วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๘๓
พระเกียรติศักดิ

์

พุทฺธิสกฺโก ห่อเหงียน

๑๑/๐๘/๒๕๓๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๘๔
พระอุทิศ สุจิตฺโต พยุงสุวรรณ

๑๐/๐๖/๒๔๙๒ ๒๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๘๕
พระธนเดช จารุธมฺโม ธีรวิทยธาดา

๒๑/๐๖/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๘๖ พระอำนวย ขนฺติโก วิเชียรวัฒน์

๐๖/๑๒/๒๕๑๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๘๗
พระณัฐพร อติชาคโร งอกงาม

๒๖/๗/๒๕๓๖ ๒๖/๓/๒๕๕๗
วัดสามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๘๘
พระมาโนช ปโมทิโต พันธุเวช

๗/๔/๒๕๑๔ ๖/๖/๒๕๕๗ วัดสามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๘๙
พระบุญชอบ เมตฺตจิตฺโต ร่มเย็น

๑๑/๒/๒๕๑๔
๘/๖/๒๕๕๗ วัดสามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๙๐ พระสุคต เขมวโร ทองจิว

๋

๒๑/๘/๒๕๒๑ ๑๙/๗/๒๕๕๘
วัดสามัคคีบรรพต  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๙๑
พระสุทธิพร อติภทฺโท ใจหาญ

๗/๒/๒๕๓๖ ๖/๗/๒๕๕๗ วัดหนองจับเต่า  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๙๒
พระทศพร ธมฺมวิจโย เข็มศรีสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๕๕

วัดใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๙๓
พระมนตรี คุณวฑฺฒโน บัวฮมบุรา

๑๒/๔/๒๕๓๖ ๑๘/๕/๒๕๕๗
วัดใหม่อยู่สงัด  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๙๔
พระชุณหวัฒน์ ชุตินฺธารี งูเหลือม

๒/๑๐/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๔ วัดเนืองจำนงค์

่
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๙๕
พระธวัชชัย ขนฺติธมฺโม เผ่าน้อย ๕/๓/๒๕๑๖ ๑๕/๕/๒๕๕๔

วัดบุญญฤทธยาราม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๙๖
พระชาคริต ชาคโร เชือสูง

้

๘/๗/๒๕๓๓ ๑๔/๖/๒๕๕๘
วัดพยอม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๙๗
สามเณรสายคูณ  อินทรวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

 วัดพยอม  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๙๘
พระสมศักดิ

์

ธมฺมวโร พานิชวัฒนา
๑๑/๔/๒๕๐๒ ๑๙/๑/๒๕๕๔

วัดหนองสรวง  

ชบ ๒๓๕๙/๐๐๙๙
พระบุญมี เขมวีโร ราชิน

๐๑/๐๕/๒๕๐๙ ๐๑/๑๐/๒๕๕๓

วัดหนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๓๕๙/๐๑๐๐ พระอนุชา สนฺตมโน เหลียมสุภา

่

๐๙/๐๓/๒๕๑๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดเนินสี

่

 

ชบ ๒๓๕๙/๐๑๐๑ พระธรรมรัตน์ จนฺทโชโต ชุ่มสูงเนิน

๑๗/๐๕/๒๕๒๐ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดเนินสี

่

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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