
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๒๖๓ รูป ขาดสอบ ๔๐ รูป คงสอบ ๒๒๓ รูป สอบได้ ๑๑๔ รูป สอบตก ๑๐๙ รูป (๕๑.๑๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๓๕๙/๐๐๐๑
พระกิตติศักดิ

์

รกฺขิตฺตธมฺโม กลินหอม

่

๑๕/๐๒/๒๕๒๓ ๒๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดไก่เขีย

่

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๐๒
พระสุทัศน์ สุภทฺโท คงกรุด

๐๙/๐๔/๒๕๑๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดไก่เขีย

่

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๐๓
พระชัชท์ชัย กตกุสโล นามเชือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๓

วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๓๕๙/๐๐๐๔
พระวิสิทธิ

์

นนฺทิโย อินทร์เปยม

๑๑/๐๑/๒๕๐๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๓๕๙/๐๐๐๕
พระสมพรา จนฺทาโภ ปนลิตร

๐๕/๐๒/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๓๕๙/๐๐๐๖
พระอภิเดช ปภสฺสโร ทับชุ่ม

๒๖/๐๔/๒๕๒๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๕

วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๓๕๙/๐๐๐๗
พระณรงค์ศักดิ

์

ณฏิโก ขุนศรี

๐๔/๐๖/๒๔๙๘ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรไพโรจน์  แซ่หลอ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๓๕๙/๐๐๐๙
พระสุนันท์ ิตฺคุโณ แสงคำ

๒๗/๐๔/๒๕๐๓ ๐๔/๑๐/๒๕๕๕

วัดเด่นโบสถ์โพธิงาม

์

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๑๐
พระศิริชัย อริโย วีราภรณ์วิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๑๐ ๐๘/๐๖/๒๕๔๕

วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๓๕๙/๐๐๑๑
พระสิทธัย สิทฺธิชโย หมอนทอง

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๓๕๙/๐๐๑๒
พระพนม ปภาโส คงเปนนิจ

๑๑/๐๔/๒๕๑๑ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๓๕๙/๐๐๑๓
พระปญญา กลฺยาโณ แตงมัง

่

๑๑/๐๒/๒๕๐๐ ๑๕/๐๔/๒๕๕๐

วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๓๕๙/๐๐๑๔
พระวิริยะ กริธมฺโม อิมกล่น

๑๒/๑๐/๒๔๘๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๔

วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๓๕๙/๐๐๑๕
พระอภิรักษ์ วราโณ รอดเมือง

๐๗/๑๒/๒๕๒๙
๑๕/๐๔/๒๕๕๕

วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๓๕๙/๐๐๑๖
พระสมาน รกฺขิตสทฺโท รักธรรม

๒๒/๐๒/๒๔๙๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดท่าทรุด  

พล ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรสุพรชัย  สอนเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๐

 วัดท่าโรงตะวันออก  

พล ๓๓๕๙/๐๐๑๘
พระโชติ านุตฺตโร จิวเจริญ

๋

๒๘/๐๑/๒๕๒๔ ๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วัดนางพญา  

พล ๓๓๕๙/๐๐๑๙
พระกฤษฐา ถามวโร บุญด้วง

๒๐/๑๒/๒๕๒๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๓๕๙/๐๐๒๐
พระสันติ สุจิณโณ พรมสงฆ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๕ ๐๓/๐๖/๒๕๕๗

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๓๕๙/๐๐๒๑
พระธานี อิทฺธิาโณ จำปาทอง

๒๗/๐๘/๒๕๐๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๓

วัดเนินมะคึก  

พล ๓๓๕๙/๐๐๒๒
พระวีรยุทธ วีรปฺโ สุทธิวิลัย

๐๗/๐๒/๒๕๒๗
๐๔/๐๑/๒๕๕๗

วัดเนินมะคึก  

พล ๓๓๕๙/๐๐๒๓
พระธีระยุทธ ธีรโยโธ พรหมแดน

๓๐/๐๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๓/๒๕๕๖

วัดบางพยอม  

พล ๓๓๕๙/๐๐๒๔
พระธนวัฒน์ อคฺคธมฺโม ปญญะวิก

๐๑/๐๖/๒๕๒๓ ๐๗/๑๑/๒๕๕๕

วัดพระยายมราช  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรวีระชัย  ยศสุวรรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรเอกภพ  กลินรอด

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรจักรภัทร  ชูพินิจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรจักรกฤษณ์  พัดฉา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรมังฆเรศ  รักความสุข

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๓๐
สามเณรเกริกฤทธิ

์

 พ่วงน่วม

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๓๑
พระทวนทอง ิตสทฺโธ จันทร์โย่ง

๐๖/๐๗/๒๕๐๓ ๓๑/๑๐/๒๕๕๓

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๓๕๙/๐๐๓๒
พระนพ สุเมโธ ใจกัณฑ์

๐๙/๐๖/๒๕๐๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๔

วัดพิกุลทอง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๓๓
พระสว่าง วิสารโท พึงสลุด

่

๐๗/๐๗/๒๔๙๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๓๔
พระบุญนำ ิตปฺุโ อยู่รอด

๓๐/๐๕/๒๕๒๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๓๕
พระสุรินทร์ จนฺทสาโร สละชุ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๕

วัดยาง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๓๖
พระชวน ชวโน เพชรเอียม

่

๑๐/๐๒/๒๕๐๓ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดลาดบัวขาว  

พล ๓๓๕๙/๐๐๓๗
พระอนันต์ อนาลโย ภู่เพียร

๐๒/๐๔/๒๕๒๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๒

วัดศรีวนาราม  

พล ๓๓๕๙/๐๐๓๘
พระทศพร ชุติมนฺโต ชุมรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๓๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดศรีวิสุทธาราม  

พล ๓๓๕๙/๐๐๓๙
พระสุรสิทธิ

์

สุรปฺโ กลินศรี

่

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๔๐
พระสถาพร อภิาโณ พูลงาม

๙/๐๑/๒๕๑๓ ๗/๐๑/๒๕๔๙
วัดสระแก้วปทุมทอง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๔๑
พระสมาน สฺโม รุ่งฉัตร

๓๐/๐๘/๒๕๐๖ ๑๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดสระแก้วปทุมทอง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๔๒
พระณวรรณวัตร จนฺทาโภ ทับเกตุ

๑๒/๐๖/๒๕๒๒
๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดสระแก้วปทุมทอง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๔๓
พระวัชรัศนิ

์

ธมฺมาโร บุตสี

๑๖/๑๒/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๓

วัดสะอัก  

พล ๓๓๕๙/๐๐๔๔
พระประกอบ วณฺณสุโภ เขียวขำ

๑๘/๑๒/๒๕๑๑ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดสะอัก  

พล ๓๓๕๙/๐๐๔๕
พระธนกฤต สุจิตฺโต แก้วมนตรี

๐๗/๐๓/๒๕๑๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดสุดสวาสดิ

์

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๔๖
พระสมชาย ขนฺติโก จันปาน

๒๓/๐๘/๒๕๑๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๔

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๓๕๙/๐๐๔๗
พระสิทธิชัย สิริมงฺคโล เรืองขำ

๒๕/๐๕/๒๕๓๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดเสาหิน  

พล ๓๓๕๙/๐๐๔๘
พระวิรัตน์ นาควโร บดีรัฐ

๒๑/๐๑/๒๕๒๗ ๒๖/๐๔/๒๕๕๒

วัดหนองบัว  

พล ๓๓๕๙/๐๐๔๙
พระฆณเฑียร อชิโต ผันประดิษฐ

๑๗/๑๐/๒๕๓๑ ๐๖/๐๓/๒๕๕๔

วัดหนองบัว  

พล ๓๓๕๙/๐๐๕๐
พระระพีพัฒน์ อมโร คนหลัก

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองบัว  

พล ๓๓๕๙/๐๐๕๑
สามเณรนัทกานต์  ทิพย์สน

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

 วัดหยอ  

พล ๓๓๕๙/๐๐๕๒
พระภคพล ภูริปฺโ ช่วยการ

๑๒/๐๗/๒๕๑๖ ๑๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดอินทรีย์  

พล ๓๓๕๙/๐๐๕๓
พระสมพงษ์ ิติาโณ เจริญเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดซำหวาย  

พล ๓๓๕๙/๐๐๕๔
พระวีระวัฒน์ กนฺตกิจโจ แก่นพรม

๒๗/๐๒/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดซำหวาย  

พล ๓๓๕๙/๐๐๕๕
พระสนธิ สนฺนมโน บราวน์

๑๓/๑๒/๒๕๑๑ ๒๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดเกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๓๕๙/๐๐๕๖
พระสรรชัย กิตฺติวุฑฺโฒ ม่วงแจ่ม

๑๘/๐๘/๒๕๑๒ ๓๐/๐๕/๒๕๔๘

วัดเนินมะปราง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๕๗
พระกิตติ ปุณฺณโก แก้วคำ

๑๘/๑๑/๒๕๑๙ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดประชาสามัคคี  

พล ๓๓๕๙/๐๐๕๘
พระกิตติพงษ์ สุชาโต พักน้อย

๒๗/๐๓/๒๕๒๕
๐๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดวังแก่ง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๕๙
พระภราดร ธมฺมทีโป แดงงาม

๑๕/๐๗/๒๕๒๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๖ วัดหนองดู่สามัคคีธรรม
 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๓๕๙/๐๐๖๐
พระมานะ ธนปาโล ธรรมชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๐๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๘

วัดกำแพงมณี  

พล ๓๓๕๙/๐๐๖๑
พระคมกริช อคฺคธมฺโม อู่ไทย

๑๗/๐๔/๒๕๓๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

วัดโคกสลุด  

พล ๓๓๕๙/๐๐๖๒
พระชนะชล กนฺตสาโร เอียมตุ้ม

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดโคกสลุด  

พล ๓๓๕๙/๐๐๖๓
พระสมาน จนฺทสาโร พุทธพักตร์

๑๗/๕/๒๕๐๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๓

วัดดงหมี  

พล ๓๓๕๙/๐๐๖๔
พระประมวญ ชาตวีโร บัวผัน

๒๓/๐๖/๒๕๐๒ ๐๘/๐๗/๒๕๔๐

วัดตาลโพลง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๖๕
พระฉลอย ภทฺทวโร เอียมสมบูรณ์

่

๑๖/๐๗/๒๕๒๔ ๐๙/๐๖/๒๕๕๔

วัดตาลโพลง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๖๖
พระจรูญ จารุธมฺโม มิงขวัญ

่

๒๒/๑๐/๒๕๓๔ ๒๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดท่ามะขาม  

พล ๓๓๕๙/๐๐๖๗
พระสมบัติ ตปสีโล ลิดชาวไร่

๐๖/๑๑/๒๕๑๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

วัดบึงช้าง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๖๘
พระภานุพงศ์ สมฺปุณฺโณ พ่วงสุข

๒๔/๐๕/๒๕๒๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๓๕๙/๐๐๖๙
พระวัฒนชัย อชิโต แก้วโพธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๓๕๙/๐๐๗๐
พระจอมพล กมฺมสุโภ อยู่ทัพ

๐๓/๑๐/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดกระทุ่มยอดนำ  

พล ๓๓๕๙/๐๐๗๑
สามเณรชินกร  หาญยักวงค์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดกวางทอง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๗๒
พระประเทือง สุเมโธ มนตรี

๐๙/๐๓/๒๕๑๖ ๐๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๓๕๙/๐๐๗๓
พระสันติภพ อุตฺตมปฺโ สูญกลาง

๒๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดคุยม่วง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๗๔
พระยงศิลป ยสินฺธโร ถินที

่ ่

๐๘/๐๔/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๓๕๙/๐๐๗๕
พระณัฐพงษ์ าณพโล สมัญญา

๐๖/๑๐/๒๕๓๐ ๑๙/๑๐/๒๕๕๕

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๓๕๙/๐๐๗๖
พระวิทวัส านวุฑฺโฒ ยมมา

๓๐/๐๙/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดดงกวาง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๗๗
พระภูหลวง รติโก เกตุเทศ

๑๐/๐๔/๒๔๘๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดดงกวาง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๗๘
พระปติภัทร ภูริปฺโ ทองงามดี

๒๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดดงยาง  

พล ๓๓๕๙/๐๐๗๙
พระเฉลียว อนาวีโร ต่ายพูล

๐๐/๐๐/๒๕๐๐ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

วัดทุ่งชา  

พล ๓๓๕๙/๐๐๘๐
พระอ้ม สุจิตฺโต เศรษฐกิจ

๑๗/๐๒/๒๕๐๔ ๑๐/๐๖/๒๕๔๙

วัดทุ่งอ้ายโห้  

พล ๓๓๕๙/๐๐๘๑
พระคณิน านวโร เผ่าผาง

๑๗/๐๕/๒๕๑๐ ๒๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดนาโปร่งกระโดน  

พล ๓๓๕๙/๐๐๘๒
พระฉัตรชัย วฑฺฒโน มีสิงห์

๐๑/๐๔/๒๕๐๖ ๒๕/๐๒/๒๕๕๐

วัดบึงบอน  

พล ๓๓๕๙/๐๐๘๓
พระกฤษดา สิริธโร กิจทวีรัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดปลักแรด  

พล ๓๓๕๙/๐๐๘๔
พระบัณฑิต นาคเสโน มาขาว

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดปลักแรด  

พล ๓๓๕๙/๐๐๘๕
พระศุภกิจ สจฺจวโร กลินแข

่

๑๑/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดปลักแรด  

พล ๓๓๕๙/๐๐๘๖
พระแจ้ จิรสุโภ ไฝเพชรดี

๑๖/๐๔/๒๕๒๙ ๐๖/๐๑/๒๕๕๖

วัดพันเสา  

พล ๓๓๕๙/๐๐๘๗
พระพยนต์ ปภากโร ทิมขลิบ

๐๑/๐๗/๒๔๙๐ ๒๕/๐๔/๒๕๕๒

วัดโพธิทอง

์

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๘๘
พระสนัน

่

ปยรตโน คงใจมัน

่

๐๒/๐๕/๒๕๐๖ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดโพธิทอง

์

 

พล ๓๓๕๙/๐๐๘๙
พระมงกุฎ ปฺาธโร ทิมรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๑๘ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖

วัดมงคลสุทธาราม  

พล ๓๓๕๙/๐๐๙๐
พระณรงค์ ติสฺสโร เขียวดำ

๐๕/๐๕/๒๕๑๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

วัดยางแขวนอู่  

พล ๓๓๕๙/๐๐๙๑
พระฤทธิรงค์ ปภากโร อุ่นทิดเพชร

๓๐/๐๘/๒๕๒๒ ๑๗/๑๐/๒๕๕๔

วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๓๕๙/๐๐๙๒
พระสุขุม มหาปฺโ สุดประเสริฐ

๐๖/๑๑/๒๕๐๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดวังแร่  

พล ๓๓๕๙/๐๐๙๓
พระอดิศักดิ

์

ปฺาวโร อยู่ครอบ

๐๙/๐๙/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๓๕๙/๐๐๙๔
พระสามารถ จิตฺตกาโร เสาวรส

๒๙/๐๕/๒๔๙๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดห้วยนำเย็น  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๓๕๙/๐๐๙๕
พระประดิษฐ์ ธมฺมานนฺโท สิงห์เรือง

๑๖/๐๖/๒๕๐๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดห้วยนำเย็น  

พล ๓๓๕๙/๐๐๙๖
พระนเรศ นรินฺโท สินค้างาม

๐๖/๐๕/๒๕๑๙ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดแหลมเจดีย์  

พล ๓๓๕๙/๐๐๙๗
พระปวน ผาสุโก บุตรเบ้า

๐๒/๐๕/๒๕๐๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๓๕๙/๐๐๙๘
พระทองร่วม ขนฺติโก อินเรือน

๐๗/๐๓/๒๕๐๓ ๑๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดตลุกเทียม  

พล ๓๓๕๙/๐๐๙๙
พระสง่า านิสฺสโร มลดิษฐ์

๑๕/๐๗/๒๕๐๗
๐๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดท่าสำโรง  

พล ๓๓๕๙/๐๑๐๐
พระวัฒนะ ชุติปฺโ อ้นสิงห์มา

๑๒/๑๑/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาสัก  

พล ๓๓๕๙/๐๑๐๑
พระเชิด อนุตฺตโร เงียวเกิด

้

๐๘/๐๙/๒๔๘๙ ๐๙/๑๒/๒๕๔๑

วัดวังปลาดุก  

พล ๓๓๕๙/๐๑๐๒
พระสุทิน านทินโท สระทองเคน

๒๘/๐๙/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดวังวน  

พล ๓๓๕๙/๐๑๐๓
พระมนัส สนฺตจิตฺโต รัตนานุกูล

๒๖/๐๔/๒๕๑๑ ๑๓/๐๑/๒๕๕๕

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๓๕๙/๐๑๐๔
พระวรพล จารุสมฺปนฺโน บุญนาค

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๘/๒๕๕๗

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๓๕๙/๐๑๐๕
พระดิษฐพงษ์ ถาวรจิตฺโต วงษ์สอาด

๑๓/๐๘/๒๕๒๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๓๕๙/๐๑๐๖
พระมนตรี อติภทฺโท แก้วทวี

๒๙/๐๗/๒๕๓๓
๑๖/๐๑/๒๕๕๘

วัดหนองมะคัง  

พล ๓๓๕๙/๐๑๐๗
พระอาทิตย์ อุตฺตโม ปนงาม

๒๒/๐๒/๒๕๑๙ ๑๗/๐๓/๒๕๕๐

วัดหนองสะแก  

พล ๓๓๕๙/๐๑๐๘
พระณัฐพงษ์ ขนฺติพโล แจ้แดง

๑๐/๐๑/๒๕๓๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖
วัดเขาพนมทองคีรีเขต

 

พล ๓๓๕๙/๐๑๐๙
สามเณรอดิศร  สามจันทร์จอม

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

 วัดบางสะพาน  

พล ๓๓๕๙/๐๑๑๐
พระประไพ เตชวโร กลางพิมาย

๐๙/๑๑/๒๕๐๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๘

วัดวังทองวราราม  

พล ๓๓๕๙/๐๑๑๑
พระศราวุธ อคฺคภทฺโท มะลิทอง

๑๓/๐๘/๒๕๓๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๓๕๙/๐๑๑๒
พระพัฒนา านโสภโณ ผลศรีแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๒๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๓๕๙/๐๑๑๓
พระยงค์ สนฺติกโร ทองสุก

๐๕/๐๘/๒๕๐๒ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๓๕๙/๐๑๑๔
พระวัชรากร อตฺถกาโร เนียมประเสริฐ

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดช่างเหล็ก  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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