
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๓๔๑ รูป ขาดสอบ ๕๔ รูป คงสอบ ๒๘๗ รูป สอบได้ ๒๑๙ รูป สอบตก ๖๘ รูป (๗๖.๓๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระสรรเพชร พลวโร เนืองชุจิต

่

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

กลางท่าข้าม  

สห ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระสมภาร อนาลโย ปานชูวงษ์

๒๗/๐๑/๒๔๙๘ ๐๘/๐๒/๒๕๔๕

ตะโกรวม  

สห ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระสุรพัฒน์ านธมฺโม จงประเสริฐ

๑๕/๐๗/๒๔๗๙ ๒๘/๐๕/๒๕๐๒

ประดับ  

สห ๒๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรศุภวิชญ์  วงค์ปนดี

๒๔/๐๘/๒๔๘๖

 ประดับ  

สห ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระจตุรามนท์ อนาลโย กลินกุหลาบ

๑๒/๐๖/๒๔๘๐ ๑๐/๐๗/๒๕๐๒

โพธิเก้าต้น

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระคณิศร ปภสฺสโร อำนวยผล

๑๗/๐๗/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

โพธิเก้าต้น

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระพนม จนฺทโสภโณ กลำศรี

๑๑/๐๙/๒๕๒๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

โพธิทะเลใต้

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระปานศิริ ชุตินฺธโร ปาตกุล

๑๙/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทะเลใต้

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระศิวัชไชย สุจิตโต โพธิฉัตรมงคล

์

๑๕/๐๗/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระนิรุช ชุตินฺธโร ปราบนอก

๒๕/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระอริยะศักดิ

์

อินฺทโชโต พรหมศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระวิเชษฐ์ าณสุทโธ สระทองชัง

๑๑/๐๖/๒๕๑๗ ๑๗/๐๖/๒๕๓๙

ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระโสภณ มหาวีโว สะมะถะ

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระศุภกิตติ

์

สุเมโธ อยู่คง

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระวรจักร วราโณ วีระรักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๑๖ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระนิมิต ณฏธิโก เหมือนเมือง

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระอนุศิษยฏ์ ปฺาวโร สัตยไกรวุฒิ

๐๑/๐๙/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนตะโหนด  

สห ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระสุชาติ กตธมฺโม ชูวงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดฟูกทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระนิยม สุทธปฺโ บุญพงษา

๒๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระกฤษณะ กิตติธโร บุญพ่อง

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระวิทวัสชัย ปยธมฺโม บุญช่วย

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระสุทธิศักดิ

์

จนฺทิโก แสงเหลือ

๓๑/๘/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

จุกคลี  

สห ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระรัชชานนท์ ถิรธมฺโม ช่วยบุญ

๑๐/๔/๒๕๒๕ ๑๐/๘/๒๕๕๙

จุกคลี  

สห ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระธิติวุฒิ อภินนฺโท ธารายุทธ

๗/๖/๒๕๓๕ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ช่องลม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระจักรกฤษ จนฺทสาโร ศรีตองอ่อน

๖/๑๐/๒๕๓๐ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ดงบ้านกร่าง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระกิมพงษ์ กิตฺติธโร จันฤาไชย

๑/๑๒/๒๔๙๐
๕/๗/๒๕๕๙

ดงบ้านกร่าง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระมาโนช นนฺทิโย ช่วยบุญ

๑๐/๔/๒๕๒๕ ๒๖/๓/๒๕๕๙

น้อยนางหงษ์  

สห ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระอรรถพล ปฺาวโร มีสมมนต์

๒๑/๗/๒๕๓๕ ๒๐/๕/๒๕๕๙

นำผึง

้

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระณัฐที อนุตฺตโร ชูชัยมงคล

๒๙/๙/๒๕๒๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

นำผึง

้

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระศรัณย์ จิตฺตธมฺโม มะนะเปรม

๑๑/๑๑/๒๕๐๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ประสิทธิคุณากร

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระนัฐพงษ์ ิตาจาโร ผาอินทร์

๒๘/๑๐/๒๕๓๐
๑๐/๗/๒๕๕๙

ประสิทธิคุณากร

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระทรัพย์ ิตธมฺโม ขันทอง

๒๗/๙/๒๕๑๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ประสิทธิคุณากร

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระวันชัย จรณธมฺโม พงศ์นิล

๑๑/๙/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

พระปรางค์  

สห ๒๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรสุวพิชญ์  ยิมแย้ม

้

๒๔/๕/๒๕๔๔

 พระปรางค์  

สห ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระพัสกร ภทฺทโก นินภมร

๑๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิรัตนาราม

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระพิสิทธิ

์

สิทฺธิธมฺโม รุ่งแจ้ง

๒๒/๑/๒๕๐๑
๙/๒/๒๕๕๙

ม่วงชุม  

สห ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระศักดิชาย

์

สุทฺธิธมฺโม กวัติภา

๒๔/๓/๒๕๑๖
๙/๒/๒๕๕๙

ม่วงชุม  

สห ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระพิทักษ์ มนาโป ขัวญยาใจ

๒๖/๖/๒๕๒๙ ๑๖/๔/๒๕๕๙

ม่วงชุม  

สห ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระฐิติพงศ์ สุมโน ชวนะปญญา

๑๘/๑๑/๒๕๒๑

๑๐/๗/๒๕๕๙

ม่วงชุม  

สห ๒๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรวีรพงษ์  แก้วกุมารี

๑/๑/๒๕๔๑
 ม่วงชุม  

สห ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระนวพล านวโร ทรัพย์พร้อม

๗/๙/๒๕๓๑
๑๕/๑๑/๒๕๕๘

สระแจง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระจักกริด สิริภทฺโท โพธิจันทร์

์

๒๑/๘/๒๕๓๕
๔/๑/๒๕๕๙

สระแจง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระพิพัฒน์ ภทฺทาจาโร ติวสุวรรณบวร

้

๑๓/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๖/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

สห ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระพิสิทธิ

์

วิสุทฺโธ เพ็ชรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๒๐ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระสุรกิจ สิริภทฺโท ประเสริฐผล

๒/๔/๒๕๑๖ ๑๖/๑/๒๕๕๘

ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระกำจร กิตติโก บัวคำ

๑๔/๔/๒๕๑๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระศุภณัฐ สุจิตฺโต เนียมปาน

๑๗/๔/๒๕๓๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรวายุ  อ่อนทำ

๒๒/๕/๒๕๔๒

 กลางธนรินทร์  

สห ๒๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธีรวัฒน์  ทัพเงิน

๑๒/๒/๒๕๔๕

 กลางธนรินทร์  

สห ๒๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรศิรพงษ์  มาลัย

๒๕/๑/๒๕๔๖

 กลางธนรินทร์  

สห ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระณัชฐปรณ์ ขนฺติจิตฺโต ฉิมเอม

๒๘/๑/๒๕๒๓ ๑๐/๔/๒๕๕๙

เก้าชัง

่

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระบุญมา าปนฺโน คงทอง

๒๗/๓/๒๔๙๔ ๒๗/๙/๒๕๕๙

เก้าชัง

่

 

สห ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระพนาวุฒิ กนฺตวณฺโณ ค้าเจริญ

๑๑/๒/๒๕๒๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

โคปูน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระสมภพ ฉนฺทกาโม จิตตัง

้

๑๒/๘/๒๔๙๕
๕/๙/๒๕๕๘

ชีปะขาว  

สห ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระจรวย กตสาโร ทัดปากนำ

๘/๒/๒๕๑๔ ๕/๗/๒๕๕๘
ตาเถร  

สห ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระกฤตวิทย์ ตกฺกาโณ จิตนุกูล

๓/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สห ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระธงชัย ปฺาธโช ฉิมบรรเทิง

๑๖/๕/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ประสาท  

สห ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระกฤชวัฏ อภินนฺโท สะอาด

๑๓/๑๑/๒๔๙๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

พรหมบุรี  

สห ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระธนพัฒน์ ธนวฑฺฒโณ ใจสนิท

๙/๗/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

พรหมบุรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระอธิคม อธิมุตฺโต แก้วระมล

๓๐/๐๓/๒๕๒๙
๑๕/๕/๒๕๕๙

หลวง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระศุภณัฐ นิราสโย หอกลอง

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๑๕/๕/๒๕๕๙

หลวง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระอนุกูล ถิรปฺุโ แสงพงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๔
๑๙/๖/๒๕๕๙

หลวง  

สห ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระวัชระ อมโล แสงดี

๐๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระธีระนันท์ จนฺทโก ย้อยนวล

๒๔/๑๒/๒๕๑๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระชัชวาล ปฺาคโม ดุษฎีสกุล

๒๕/๐๙/๒๕๑๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระสัมพันธ์ กนฺตผโล ไชยมาศ

๒๔/๑๐/๒๕๒๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระกิตติพศ สนฺตมโน ภิรมยาภรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระปุริม จกฺกวโร บุญงามสวย

๒๙/๐๒/๒๕๑๕ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระธนวัฒน์ านยุตฺโต

สมบุญพูลพิพัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๓๔ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระถาวรศักดิ

์

ติสรโณ คีรีเมฆ

๒๘/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระประวิทย์ กนฺตาโภ กุลจิตติเชาวน์

๒๓/๐๑/๒๕๐๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระอภิชาติ ยติกโร สมพงศ์

๑๓/๐๖/๒๕๑๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระสมคิด กมฺมสุทฺโธ ศรีหาวงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๒๙ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระเสถียร ตปคุโณ พระเมือง

๑๘/๐๔/๒๕๓๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระกฤษฏา กนฺตผโล กิจวรวศิน

๒๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระธนโชติ จตฺตวิโล เกอะประสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระสุรพงษ์ จตฺตวิโล

เลิศปญญาบุปผา

๑๔/๑๐/๒๕๑๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระอณัฐวุฒิ สมจิตฺโต พวงกุหลาบ

๒๑/๑๐/๒๕๓๑ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระศุภศิษฐ์ สนฺตจิตฺโต ขจิตเมธี

๑๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระศุภณัฐ สฺโต ทองตรัง

๑๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระจิรายุส านทตฺโต พรบุญเสริม

๒๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระวรกร อธิวโร กายสุต

๐๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระสุเทพ จรณสมฺปณฺโณ เชียวชาญ

่

๑๗/๘/๒๔๙๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระประดุลย์ อนาลโย จะบำรุง

๒๑/๖/๒๕๑๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระภูมิเชษฐ์ ตปสีโล

จินดาโชคสัมฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๑๒
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระณัณไพโรจณ์ สนฺตมโน พัวจันทร์ดี

๑๘/๐๔/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระสุนทร านกโร ทุมนาค

๐๒/๐๗/๒๕๒๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระธนรัชต์ จนฺทโก วงษ์กลำ

๑๙/๐๒/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระณชพัฒน์ สมจิตฺโต ภากมล

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระวัฒนา จนฺทูปโม

ประเสริฐพรมีโชค
๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระณฐพนธ์ กมฺมสุทฺโธ แก้วเพชร

๓๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระชาตรี สจฺจวโร สวัสดี

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระทีม านจาโร บุณะสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระณรงค์ชัย ิตาโณ เอกสุภาพันธุ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓ / ๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระอรรณพ กลฺยาโณ

เภตราพูนสินไชย

๒๐/๑๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระวทันยู ิตคุโณ ประดับพิทยกุล

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระประชานาถ จารุโภ การสมบัติ

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระศุภักษร ปคุโณ จันทร์จินดา

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระจิระวัฒณ์ ติกฺขาโณ ทองดี

๒๗/๐๘/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระธนเดช สฺโต ธนธรรมนุกูล

๑๘/๐๒/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระอดิชาต อุปสนฺโต เอกวานิช

๒๘/๐๙/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระธีวินท์ ถาวโร ทัวประโคน

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระภัคจิรา ปณฺฑิโต อินตา

๑๕/๑๐/๒๕๓๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระธนะสิทธิ

์

กมฺมสุทฺโธ สินธุวงศ์ศรี

๐๓/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระวรเมธ ปภากโร พูนะกูล

๒๓/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระพงษ์พัฒน์ สนฺตวาโจ พูนวัฒนาพงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระจรัล ถิรคุโณ สุดท้วม

๑๕/๐๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระชัชรินทร์ จตฺตมโล ประกาศเวชกิจ

๐๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระกฤษฎา สจฺจวโร ลุนทอง

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระวิปกรณ์ ปภากโร มานะกิจ

๑๒/๙/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๑๑

พระจำนงค์ สุชาโต ประสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๑๒

พระสุรินทร์ ติกฺขวิริโย รัตนวงศ์

๒๒/๙/๒๕๑๐ ๒๕/๖/๒๕๕๙

อุตมพิชัย  

สห ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระทวีศักดิ

์

เตชปฺโ ตลับเงิน

๒๐/๑๐/๒๕๒๗ ๑๕/๑๐/๒๕๕๘

ข่อยสังฆาราม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระนิธิเดช นิธิโช เจือจุล

๑๑/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ข่อยสังฆาราม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระอนุกูล อาสโก ชูชัยมงคล

๓๐/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกพระ  

สห ๒๑๕๙/๐๑๑๖

พระสุวัต อชิโต สุขสำราญ

๓๐/๔/๒๕๑๕ ๒๘/๕/๒๕๕๙

จักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระบุญญฤทธิ

์

ปยสีโล ทิมเทพ

๓๐/๓/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

จักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระฉัตรชัย เขมจิตฺโต โพธิงาม

์

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๑๙

พระพงศกร ปฺาธโร โชติพานัส

๒๙/๔/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตึกราชา  

สห ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระวิษณุ ปฺาสาโร วงษ์นาค

๖/๔/๒๕๓๘ ๒๑/๒/๒๕๕๙

ธรรมสังเวช  

สห ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระพิษณุ ขนฺติสาโร ภคพงศ์ธนนนท์

๕/๕/๒๕๑๔ ๒๒/๕/๒๕๕๙

บุดดา  

สห ๒๑๕๙/๐๑๒๒

พระธนวัฒน์ ปฺาสาโร ศรีบุรินทร์
๑/๔/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บุดดา  

สห ๒๑๕๙/๐๑๒๓

พระปรัชญา กิตฺตาโณ เต่าทอง
๘/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประโชติการาม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๒๔

พระสุชานนท์ สุชาโต เต่าทอง
๗/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ประโชติการาม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระนนทวัฒน์ วนฺทสาโร รวงแก้ว

๙/๘/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ประโชติการาม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระเฉลิมวัน จารุวณฺโณ ฉิมลำพันธ์

๕/๑๒/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

พรหมสาคร  

สห ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระสุไกร สิริคุตฺโต โพธินอก

์

๓๐/๕/๒๕๒๓ ๓๐/๕/๒๕๕๘

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๒๘

พระพงศ์พสิน ธนวํโส ศกุนะสิงห์

๑๓/๑๐/๒๕๑๖
๑๘/๒/๒๕๕๙

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระพุฒิพัฒน์ จิตฺตคุโณ ธำรงจิตรัตนคุณ

๑/๒/๒๕๓๘ ๘/๕/๒๕๕๙
พระนอนจักรสีห์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระอมรเทพ อมโร เอกพจนานันท์

๙/๘/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๓๑

สามเณรยุทธนา  สุขเสริม

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรพงศ์พิสุทธิ

์

 สีลาล่อม
๒/๘/๒๕๔๓

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๓๓

สามเณรโค้ย  ก๊ด

๑๐/๘/๒๕๔๓

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๓๔

สามเณรอรรพล  ใกล้ชิด

๕/๑๐/๒๕๔๓

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๓๕

สามเณรณรงค์ชัย  วานะติ

๗/๑๑/๒๕๔๔

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรณัฐวุฒิ  สีคำ

๒๗/๒/๒๕๔๖

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๓๗

สามเณรเศกสันต์  เหมาะสม

๒๕/๔/๒๕๔๖

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๓๘

สามเณรศุภกิจ  เวระนะ
๕/๖/๒๕๔๖

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๓๙

สามเณรอนุชา  สุดทา

๑๕/๒/๒๕๔๗

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรฉัตรมงคล  พลแสน

๒๖/๔/๒๕๔๗

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรสมนึก  หอมทวนลม

๑๘/๔/๒๕๔๘

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๔๒

พระพรวน านุตฺตโม พรหมมณี

๑๔/๑๑/๒๕๐๕
๗/๑๒/๒๕๕๘

พระปรางค์มุนี  

สห ๒๑๕๙/๐๑๔๓

พระพลวัฒน์ คุตฺตาจาโร กลินแก้ว

่

๒๐/๑๐/๒๕๑๘
๒๐/๑/๒๕๕๙

พระปรางค์มุนี  

สห ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระนิดน้อย โชติปฺโ โสแก้ว

๒๔/๖/๒๕๐๑ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

โพกรวม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระนิคม สฺจิตฺโต ร่วมรักษ์

๑๙/๔/๒๕๑๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

โพธิเงิน

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๑๔๖

พระวราทิตย์ ธมฺมทินฺโน ประยูรช่วย

๑๙/๕/๒๕๓๓ ๕/๑๒/๒๕๕๘

โพธิเงิน

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๑๔๗

พระชัยมงคล ปภากโร ภู่นาค

๑๓/๙/๒๕๐๘ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

โพธิเงิน

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระรณวิกร ปภากโร ขุนอาจ

๑๗/๖/๒๕๓๑ ๓๑/๓/๒๕๕๙

ยวด  

สห ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระนพพล วรธมฺโม คันธมาศ

๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๓/๔/๒๕๕๗

ราษฎร์ประสิทธิ

์

 

สห ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระอรรถกร สุทฺธจิตฺโต บุญเพ็ง

๕/๓/๒๕๓๖
๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรัทธาภิรม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๕๑

พระธนเดช อิสฺสโร มณีทิพทัดบุล

๒๗/๑๑/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรัทธาภิรม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระชนาภณ อาชิโต อุระเพ็ญ

๒๗/๗/๒๕๒๓ ๑๗/๑/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระธีรยุทธ ธีรปฺโ คุ้มครอง

๒๖/๑/๒๕๑๗ ๑๖/๕/๒๕๕๙
สะอาดราษฎร์บำรุง  

สห ๒๑๕๙/๐๑๕๔

พระสัจจรัตน์ ปวโร ชมเชย
๑/๖/๒๕๓๘ ๑๓/๔/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๑๕๕

พระสุวรรณ์ ติกฺขปฺโ คงคามี

๒๑/๑๒/๒๕๐๖
๑๔/๕/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระทวนทอง กิตฺติาโน ชมเชียวชาญ

่

๑๗/๖/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๑๕๗

พระณัฎฐ์พัชร์ กิตฺติปฺโ
โภคะสุนทรางกูล

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

กลาง  

สห ๒๑๕๙/๐๑๕๘

สามเณรสุรเดช  แซ่โซ้ง

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

 การ้อง  

สห ๒๑๕๙/๐๑๕๙

พระธวัชชัย อคฺคเตโช อ่อนบาง

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ ๒๙/๐๘/๒๕๕๙

แจ้ง  

สห ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระจักกฤษ จกฺกวโร หมืนจบ

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

โฉมศรี  

สห ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระนครินทร์ จนฺทวณฺโณ สอนแจ่ม

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ ๒๙/๐๘/๒๕๕๙

เชิดหนัง  

สห ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระนิพัทธ์ ิตพโล เผ่าพันธุ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

เชียงราก  

สห ๒๑๕๙/๐๑๖๓

พระทศพล พลวุฑฺโฒ ชนะทุกข์

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

เชียงราก  

สห ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระรุ่งโรจน์ สุริภทฺโท เกิดศิริ

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

ดงยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๕ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๕๙/๐๑๖๕

พระจักรินทร์ นรินฺโท อินทร์สุภา

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

ตุ้มหู  

สห ๒๑๕๙/๐๑๖๖

พระวีรภัทร ธมฺมวโร โพธิเจริญ

์

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ ๒๙/๐๘/๒๕๕๙

ทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระประพันธ์ ปฺาวโร ลิมปตานนท์

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

ท่าอิฐ  

สห ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระยุทธภาค เตชธโร จันสอน

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

ท่าอิฐ  

สห ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระอนิรุต สุปภาโส ทิมทอง

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

ท่าอิฐ  

สห ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระสุรพล อคฺคธมฺโม ลาวัลย์

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

บางปูน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระสุรศักดิ

์

ปยธมฺโม ทองแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ ๒๙/๐๘/๒๕๕๙

ปราสาท  

สห ๒๑๕๙/๐๑๗๒

สามเณรสมรักษ์  เช้าโต

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

 ปราสาท  

สห ๒๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรถิรธรรม  แซ่ย้าง

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรวงศธร  วงศ์สันติกูล

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๗๕
สามเณรพลวัต  แซ่ย่าง

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๗๖

สามเณรวรพล  รุ่งเจริญกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรสุวิทย์  แซ่เฮ่อ

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๗๘

สามเณรวิรชาติ  เชาว์ธรรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรกิตติพงษ์  ย่างคีรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรมานพ  สิริชัยกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๘๑

สามเณรอนนต์  เล่าไทวนันท์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๘๒

สามเณรเจตดิลก  แซ่ม้า

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

สห ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระมิงมงคล

่

สิริธมฺโม กรองแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

พระปรางค์สามยอด
 

สห ๒๑๕๙/๐๑๘๔

พระธนากร นาถกโร อินทะชัย

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

พระปรางค์สามยอด
 

สห ๒๑๕๙/๐๑๘๕

พระนภดล ปุณณโก วุฒฺงาม

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

พระปรางค์สามยอด
 

สห ๒๑๕๙/๐๑๘๖

พระสมโภช วรธมฺโม แสงอรุณ

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ ๒๙/๐๘/๒๕๕๙

โพธิลังการ์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระสมคิด สุวิชฺโช กันพรม

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

ระนาม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๘๘

พระธีรพล ธีรธโร โตชม

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

ระนาม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๘๙

พระเอือ

้

ปภงฺกโร สาทแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

ระนาม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระพรชัย สิริภทฺโท เชาว์โน

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

สห ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระอุเทน วราโณ พวงโต

๑๐/๐๕/๒๕๒๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สิงห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๙๒

พระชาญวิทย์ อภิชาโต ชาสีกร

๑๐/๐๕/๒๕๒๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สิงห์  

สห ๒๑๕๙/๐๑๙๓

พระณัฐพล สุนทโร สร้อยพูล

๑๐/๐๕/๒๕๒๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

สห ๒๑๕๙/๐๑๙๔

พระสมพิศ ิตคุโณ ศรีไพรโรจน์

๑๐/๐๕/๒๕๒๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

สห ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระชัยชนะ อตฺตชโย เทศดี

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

หนองสุ่ม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๙๖

พระเสฎฐวุติ ปภสฺสโร สุขอนนท์

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

หนองสุ่ม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๙๗

พระวรุฒ สิริปโ สิงห์ดี

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

หนองสุ่ม  

สห ๒๑๕๙/๐๑๙๘

พระสันติสุข ิตเปโม เปกทอง

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

แหลมทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระกฤษณะ จิตฺตปาโล ปานม่วม

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

แหลมทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๖ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระจารุกิตต์ อิทธิจาโร ขำสะนะ

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

แหลมทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระสุนันท์ สุธมฺโม เขียวชอุ่ม

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

แหลมทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระธนวัฒน์ านวฑฺฒโน หมืนทิพย์

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

แหลมทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระเจตน์พล จิรกวิริโย โพธิทองคำ

์

๑๕/๘/๒๕๓๘ ๒๓/๔/๒๕๕๙

โบสถ์  

สห ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระศุภชาติ ทีปวิริโย บุญตุวงษ์

๒๘/๕/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๕๙

โบสถ์  

สห ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระศิริวัฒน์ จารุเมธิโก โสละยะพันธ์

๒๘/๖/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

โบสถ์  

สห ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระวิชาธร นนฺทิยวิริโย ทองคำ

๒๔/๔/๒๕๓๖ ๒๔/๔/๒๕๕๘

วัดจำปาทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระเจตณรงค์ สิริวฑฺฒโน กลินรอด

่

๑๒/๖/๒๕๓๕ ๑๖/๖/๒๕๕๙

วัดจำปาทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระธาราพงษ์ กุสลจิตฺโต แก้วสะอาด

๒๑/๐๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดพิกุลทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระกันดิศ สุภจิตฺโต มันปน

่

๙/๐๔/๒๕๒๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดพิกุลทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระคมสันต์ ปภากโร สังขวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดพิกุลทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระเพิมพูน

่

ปภสฺสโร มาคล้าย

๒๑/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพิกุลทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๑๒

สามเณรธนชัย  นันลา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๑๓

สามเณรนครินทร์  คำแดง

๑๐/๐๓/๒๕๔๐

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๑๔
สามเณรสมพงษ์  หิมโสภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๑๕

สามเณรเบญจมินทร์  ภูดานุ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๑๖

สามเณรเดชา  มีลาภ

๘/๐๕/๒๕๔๖

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๑๗

สามเณรถิรเจตน์  ลาคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 วัดพิกุลทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระชัชนันท์ ขนฺติธโร ช้วนสกุล

๑๘/๔/๒๕๓๗ ๒๑/๒/๒๕๕๙

วัดเสมาทอง  

สห ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระปรัชญา กลฺยาณธโร อนุวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๓๗

๑/๕/๒๕๕๙
วัดเสมาทอง  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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