
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑๕๒ รูป ขาดสอบ ๒๔ รูป คงสอบ ๑๒๘ รูป สอบได้ ๑๐๘ รูป สอบตก ๒๐ รูป (๘๔.๓๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๓๕๙/๐๐๐๑ สามเณรสมศักดิ

์

 จิบตะคุ
๒๓/๑/๒๕๔๐

 วัดกล้วย  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๐๒
พระชูชาติ ปทุโม เกตุประทุม

๑๗/๖/๒๕๑๖ ๙/๑๒/๒๕๔๙
วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๓๕๙/๐๐๐๓
พระยุธาน ธมฺมวโร นาคขำ

๒๐/๑๐/๒๕๒๒

๙/๗/๒๕๕๗ วัดค้างคาว  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๐๔
สามเณรพีระวัฒน์  แสนแก้ว

๔/๒/๒๕๔๒
 วัดแคนอก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๐๕
สามเณรประมวล  นวลจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดแคนอก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรกันตินันท์  ศิริมูล
๒๙/๘/๒๕๔๔

 วัดแคนอก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระวุฒิชัย อาภสฺสโร คุ้มทอง

๗/๐๓/๒๕๓๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๐๘
พระสมศักดิ

์

สุจิตฺโต นุชทองม่วง
๕/๑๒/๒๔๙๔

๕/๗/๒๕๕๗ วัดทางหลวง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระวสันต์ สนฺตกาโย แจ่มจันทร์

๑๖/๙/๒๕๓๗ ๒๘/๖/๒๕๕๘
วัดทางหลวง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๑๐ พระศุภชัย ถาวโร ปราบภัย

๒๓/๗/๒๕๒๓
๒/๗/๒๕๔๕ วัดนครอินทร์  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๑๑ พระนิพนธ์ เขมจิตฺโต จังอินทร์
๒๐/๔/๒๕๑๙

๒/๘/๒๕๕๒ วัดนครอินทร์  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๑๒
พระจายคำ ขนฺติสาโร ลุงติ ๑/๕/๒๕๓๔ ๓/๔/๒๕๕๔ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระมหาภาณุ าณวโร เพชรนิล

๒๘/๔/๒๕๒๔ ๑๙/๒/๒๕๕๕
วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๑๔
พระสุเพ็ชร์ มหาปฺุโ เธียรธราสิทธิ

์

๗/๕/๒๕๑๓ ๑/๔/๒๕๕๕ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๑๕
พระธนกร คุณงฺกโร ฐิติธาดาวรกุล

๒๖/๖/๒๕๒๑
๑/๕/๒๕๕๕ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๑๖ พระสมพงศ์ โชติวโร ศิริปญญา
๒/๑๑/๒๕๑๘ ๒๒/๗/๒๕๕๖

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระลัทธพล ถามพโล วงษ์พิทักษ์

๒๐/๑/๒๕๓๓
๑/๕/๒๕๕๗ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๑๘
พระกฤติเดช กิตฺติสาโร นพศรัณพร

๑๙/๗/๒๕๑๕
๑/๗/๒๕๕๗ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระมหาหว่า อชิตเมธี คิม

๑๕/๖/๒๕๓๕ ๒๓/๗/๒๕๕๘
วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๒๐
พระพงษ์พล ิตาณเมธี นินธิราช

๙/๑๑/๒๕๓๗ ๒๓/๗/๒๕๕๘
วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรวิชัย  สมบุญ

๒๙/๙/๒๕๔๒

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรวีระเทพ  วรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๐

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรวันดี  เบือง ๔/๔/๒๕๔๑  วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรณัฐพงศ์  ขาวอุปถัมภ์

๑๗/๗/๒๕๔๑

 วัดบัวขวัญ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรพงษ์พัฒน์  ขวัญเมือง

๒๕/๕/๒๕๔๓

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรสรวุฒิ  อุ่นพันธ์

๑๐/๙/๒๕๓๙

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระบุญช่วย เขมปฺโ ปเจริญ ๑/๑/๒๔๙๓ ๑๒/๗/๒๕๔๖

วัดบางนา  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระณัฐวุฒิ ธีรปฺโ สายกลิน

่

๑๖/๗/๒๕๓๑ ๑๔/๖/๒๕๕๙
วัดบางนา  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรปรเมศร์  เหลืองอ่อน

๒๖/๓/๒๕๔๓

 วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๓๐
พระเชิงชาย สุเมโธ สิงห์ทอง

๔/๖/๒๕๒๕ ๓๐/๕/๒๕๕๒
วัดปาเรไร  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๓๑
พระพิสิษฐ์ ปฺุกาโม การะเกษ

๑๐/๗/๒๕๑๘ ๑๕/๗/๒๕๕๔
วัดสังฆทาน  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระนรา สคารโว ตังสิทธิสมบูรณ์

้

๕/๙/๒๔๙๕ ๕/๑๒/๒๕๕๕
วัดสังฆทาน  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระกิตติภณ อภิชาโน ไชยชนะ

๑๒/๖/๒๕๒๖ ๓๐/๗/๒๕๕๘
วัดสังฆทาน  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระเอกธนสิน สีลเตโช ธนาโชคสมบุญ

๑๗/๐๕/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดไทรน้อย  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรภัทรพงษื  ทัพซ้าย

๐๙/๐๕/๒๕๔๐

 วัดไทรน้อย  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๓๖
พระชาตรี เขมิโย พรหมเกตุจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๑๗ ๐๖/๐๘/๒๕๕๕

วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระบัวรินทร์ รตนสาโร นนทะวงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๐๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๓๘
พระพรหมภูมิ พรฺหมฺโชโต เยียมศศิธร

่

๐๑/๐๔/๒๕๑๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระสมภพ สุภาจาโร จำเนียรพล

๒๕/๑๒/๒๕๓๐ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดลากค้อน  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๔๐
พระปพน อภิวโร พรหมเพชร

๐๑/๑๐/๒๕๐๖ ๐๑/๑๐/๒๕๒๖

วัดกระโจมทอง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๔๑
พระสมศักดิ

์

ปยธมฺโม รังสิตสวัสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๐๗ ๐๑/๐๓/๒๕๒๗

วัดกระโจมทอง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระธวัชชัย กมฺมสุทฺโธ จารุมาศ

๐๘/๐๖/๒๕๐๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดกระโจมทอง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๔๓
พระพันธุ์ร้อย กิจฺจสาโร แก้วบัวดี

๒๗/๐๖/๒๕๑๘ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

วัดกระโจมทอง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๔๔
พระวินัย อาภากโร บุญน้อม

๐๘/๑๑/๒๕๑๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดโคนอน  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๔๕
พระสมหมาย ธมฺมธโร ยืนยง

๒๒/๑๑/๒๕๒๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๓๕๙/๐๐๔๖
พระชนะศักดิ

์

รกฺขิตฺจิตฺโต ผมพันธุ์

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดจันทร์  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรสุภรัตนะ  เจ้าทรี

๐๖/๐๒/๒๕๓๘

 วัดชลอ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๔๘
พระสมควร นริสฺสโร พรมแดน

๐๔/๐๓/๒๔๙๕ ๑๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดเชิงกระบือ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรชาญณรงค์  พรมแดน

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

 วัดเชิงกระบือ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๕๐
พระใบฎีกาวรชาติ สํวโร วิสุทธิเนตรสกุล

๐๑/๐๘/๒๕๑๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๓

วัดตะเคียน  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๕๑
พระธนวัตน์ อานนฺโท อยู่รอด

๐๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๒/๒๕๕๕

วัดบางค้อ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๕๒
พระตรี ิตวิริโย มรรษนันท์

๐๕/๐๙/๒๕๒๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดบางค้อ  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๕๓
พระอำนวย ธมฺมิโก สงวนไว้

๓๑/๐๘/๒๕๑๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๕๔
พระสมศักดิ

์

เตชธมฺโม คงเดชเกษมสุข

๐๔/๐๒/๒๕๐๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

วัดโพธิบางโอ

์

 

นบ ๒๓๕๙/๐๐๕๕
พระฉลอง ปรกฺกโม อินทร์แสง

๐๑/๐๒/๒๔๙๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๑

วัดโพธิเอน

์

 

นบ ๒๓๕๙/๐๐๕๖
พระศุภโชค อรุโณ สุขเกษม

๓๑/๐๕/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๓๕๙/๐๐๕๗
พระคงเดช สาทโร มุสิกปาน

๒๙/๐๘/๒๕๒๓ ๒๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดสวนใหญ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๕๘
พระประสิทธิ

์

อธิปฺโ วิรุณพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๒๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๖

วัดสวนใหญ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๕๙
พระสกุล สุภทฺโท พุ่มมณี

๐๔/๐๗/๒๕๒๓ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดสวนใหญ่  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๔

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๓๕๙/๐๐๖๐ พระทุน ธมฺมิสฺสโร หนานหน่อ

๒๔/๑๐/๒๕๒๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดสำโรง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๖๑
สามเณรอภิชัย  สาระภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

 วัดสำโรง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๖๒
สามเณรสุรชัย  ลิมชูวงศ์

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดอุทยาน  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๖๓
สามเณรธีรวัส  ขำท้วม

๐๗/๑๐/๒๕๔๐

 วัดอุบลวนาราม  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๖๔
พระผดุงเดช สีลเตโช ฤทธิสุข

์

๐๒/๐๓/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๖๕
พระพลวัฒน์ สุมโน ศรีลุน

๑/๑๒/๒๕๓๒ ๑/๑๑/๒๕๕๕
วัดบางไผ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๖๖
พระประเวก สุธมฺโม สาดแจ่ม

๑/๒/๒๕๐๗ ๑/๗/๒๕๕๗ วัดบางไผ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๖๗
พระทศพร กุสลจิตฺโต

แก้วธรรมบ้านมอญ ๑/๙/๒๕๒๘ ๑/๗/๒๕๕๗ วัดบางไผ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๖๘
พระวิทยา สุมงฺคโล โถทอง

๑/๑๐/๒๕๒๓ ๑/๑๑/๒๕๕๗
วัดบางไผ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๖๙
สามเณรพุทธะทอง  เสริมมงคลพันธุ์

๑/๑๑/๒๕๔๑
 วัดบางไผ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๗๐
พระภัทรพล ชุตินฺธโร เถือนเล็ก

่

๑/๙/๒๕๒๓ ๑/๖/๒๕๕๗ วัดบางแพรก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๗๑
พระสิทธิศักดิ

์

าณรกฺขิโต หาญบำราช
๑/๘/๒๕๓๘ ๑/๒/๒๕๕๙ วัดบางแพรก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๗๒
พระปจจัตตัง ขนฺติธมฺโม จันทร์ทา ๑/๕/๒๕๑๐ ๑/๔/๒๕๕๗ วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๗๓
พระสุรศักดิ

์

ปภากโร ชมแก้ว ๑/๔/๒๕๓๐ ๑/๑/๒๕๕๑ วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๗๔
พระอุดม สุจิณฺโณ จังอินทร์

๑/๑๒/๒๔๙๙
๑/๗/๒๕๕๓ วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๗๕
พระวีรภัทร ธีรปฺโ แก้วสว่าง ๑/๖/๒๕๒๖ ๑/๗/๒๕๕๔ วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๗๖
พระวิชาติ ธีรปฺโ มาลัย

๑/๑๐/๒๕๓๐
๑/๖/๒๕๕๘ วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๗๗
พระขจร สุเมโธ ปรุงกลิน

่

๑/๑/๒๕๒๓ ๑/๗/๒๕๕๘ วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๗๘
พระจิรชาติ กตปฺุโ สาทเชิก

๑/๗/๒๕๓๗ ๑/๔/๒๕๕๗ วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๓๕๙/๐๐๗๙
พระสุรลักษณ์ ปริปุณฺโณ พวงสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดละหาร  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๘๐
พระปรีดา ปริชาโน แก้วเปย

๒๕/๐๕/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดละหาร  

ระงับผลสอบ พระสุรศักดิ

์

กิตฺติสกฺโข สว่างแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๒๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดละหาร

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

นบ ๒๓๕๙/๐๐๘๒
พระฉัตรชัย ฉตฺติโก ธีรสิทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๒๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๓

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๘๓
พระดำรงศักดิ

์

โอภาโส ปราจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๒๓ ๐๕/๐๒/๒๕๕๕

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๘๔
พระสิทธิพร จารุธมฺโม จีนไทย

๒๗/๐๗/๒๕๑๔
๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๘๕
สามเณรศราวุธ  ฝายขาว ๑/๑/๒๕๔๐  วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๘๖
พระกรันต์ ิตธมฺโม ลักษณะโภคิน

๑๒/๗/๒๕๐๗

๙/๓/๒๕๕๖ วัดต้นเชือก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๘๗
พระสุวัฒน์ ขนฺติวโร บุญอังคณารัตน์

๑๔/๘/๒๕๑๐ ๒๑/๗/๒๕๕๖
วัดต้นเชือก  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๘๘
พระนุกูล อุทโย มีมากบาง

๑๔/๘/๒๕๑๒ ๑/๑๒/๒๕๕๖
วัดโตนด  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๘๙
พระวีระ สุมงฺคโล อุปมา

๙/๓/๒๔๘๘ ๓๑/๑/๒๕๕๗
วัดบางโค  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๙๐
พระสมชัย ปฺาสาโร นววงศ์วิวัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๑๐

๗/๖/๒๕๕๗
วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๓๕๙/๐๐๙๑
พระมนัส ปคุโณ ยอดจำป

๒๐/๑๑/๒๕๒๓
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๓๕๙/๐๐๙๒
พระวรเชษฐ์ ปสนฺโน ฉิวภิรมย์

๗/๑๐/๒๕๒๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙
วัดส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๓๕๙/๐๐๙๓
พระวุฒิพงศ์ ปภาโส ใจดี ๑/๘/๒๕๓๔ ๒/๖/๒๕๕๖ วัดหลังบาง  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๙๔
พระสุรเจตน์ กิตฺติโก ด่านชาญจิตต์

๕/๑/๒๕๒๔ ๘/๖/๒๕๕๗ วัดอินทร์  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๓๕๙/๐๐๙๕
พระอานนท์ สุวีโร แก้วสอาด

๑๖/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๘
วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๙๖
พระใบฎีกาจรัญ ธมฺมเวที พึงอยู่

่

๗/๒/๒๕๐๐ ๑/๗/๒๕๒๑ วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๙๗
พระทศพร ชาตวีโร ขันทองหล่อ

๒๔/๙/๒๕๓๔ ๑๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๙๘
สามเณรนพพร  ภาคภูมิยิง

่

๑/๗/๒๕๔๔
 วัดกู้  

นบ ๒๓๕๙/๐๐๙๙
พระอาทิตย์ อภิธมฺโม ไทรสังขทัศนีย์

๑๐/๑/๒๕๓๖
๘/๔/๒๕๕๖

วัดชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๓๕๙/๐๑๐๐ สามเณรสุริยันต์  อุทรัง
๑๑/๙/๒๕๔๑

 วัดช่องลม  

นบ ๒๓๕๙/๐๑๐๑ สามเณรอรรครพล  สรวงศิริ
๗/๔/๒๕๔๑

 วัดช่องลม  

นบ ๒๓๕๙/๐๑๐๒
พระสาคร ถาวโร มหาวงค์

๑๔/๖/๒๕๒๕ ๑๙/๑/๒๕๕๐
วัดบ่อ  

นบ ๒๓๕๙/๐๑๐๓
พระวิโรจ สิริธมฺโม บุญหลง

๑๖/๑๑/๒๔๙๙
๑๐/๕/๒๕๕๘

วัดบางพูดใน  

นบ ๒๓๕๙/๐๑๐๔
พระวิษณุ กตปฺโ เผือกขาว

๑๖/๔/๒๕๐๕
๖/๗/๒๕๕๗ วัดปรมัยยิกาวาส  

นบ ๒๓๕๙/๐๑๐๕
พระไพโรจน์ สุขิโต นุชน้อย

๒๐/๖/๒๔๙๖ ๒๙/๓/๒๕๕๔
วัดเรืองเวชมงคล  

นบ ๒๓๕๙/๐๑๐๖
พระสงัด เขมโก มีโคกกลาง ๕/๕/๒๕๐๖

๒๕/๖/๒๕๕๗
วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๓๕๙/๐๑๐๗
พระจรัส สํวโร ปานบุตร

๒๐/๑/๒๕๐๕ ๒๘/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีรัตนาราม  

นบ ๒๓๕๙/๐๑๐๘
พระสมบัติ านิโย หลิววัฒนกุล

๑๙/๖/๒๕๑๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙
วัดสพานสูง  

นบ ๒๓๕๙/๐๑๐๙
สามเณรจุมพล  ปรากฏชือ

่

๑๙/๑/๒๕๔๒

 วัดสลักเหนือ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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