
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑๗๖ รูป ขาดสอบ ๒๐ รูป คงสอบ ๑๕๖ รูป สอบได้ ๑๑๓ รูป สอบตก ๔๓ รูป (๗๒.๔๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๓๕๙/๐๐๐๑
พระเจษฎา เตชวณฺโณ ช้างต่อ

๒๘/๐๙/๒๕๒๗ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดกลาง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๐๒
พระวีรพันธ์ ขมจิตฺโต ศรีธนะ

๑๔/๐๒/๒๕๒๐ ๐๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดกลาง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๐๓
พระทูน ติสฺสโร คล้ายหนู

๑๑/๐๑/๒๕๑๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๕

วัดเกาะเรไร  

อต ๓๓๕๙/๐๐๐๔
พระชนะ อภิวฑฺฒโน ปาด้วง

๒๙/๐๗/๒๕๐๒ ๑๖/๐๗/๒๕๓๙

วัดเขาแก้ว  

อต ๓๓๕๙/๐๐๐๕
พระเกษม รติโก เสืออยู่สาย

๒๙/๐๓/๒๕๑๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดเขาแก้ว  

อต ๓๓๕๙/๐๐๐๖
พระบุญเจตน์ กตปุโ โพธิแก้ว

์

๑๔/๐๙/๒๕๑๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดเขาแก้ว  

อต ๓๓๕๙/๐๐๐๗
พระบัณฑิต ปยานนฺโท อินธิจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๒๘ ๑๒/๐๒/๒๕๕๓ วัดเขาตองพรหมประสิทธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๐๘
พระวัชรพงษ์ ติกขปฺโ เพชรรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๐๙
พระเทวฤทธิ

์

ขนฺติมโน เพ็ชรพิชัย

๒๘/๐๕/๒๕๒๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๗

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๑๐ พระชนินทร ธมฺมทีโปร หมืนยุทธ

่

๒๙/๑๒/๒๕๑๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๑๑
พระศศกานต์ สุวโจ แก้วขาว

๑๘/๐๔/๒๕๒๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๑๒
พระสนธยา สทฺธาธิโก สังขะเฮียง

๐๙/๐๔/๒๕๒๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรนภดล  ตะชะยา

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

 วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรธงไชย  แซ่จ๋าว

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

 วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรวิญู  เจตะบุตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรจารุทัศ  สอนสำแดง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

 วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรธีรภัทร์  ดาพา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรสิทธิกร  อินทร์ทิม

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๑๙
พระสมอน สุมโน ภูมิเมือง

๒๕/๕/๒๕๑๙ ๒๕/๕/๒๕๕๑
วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๓๕๙/๐๐๒๐
พระบุญยวัฒน์ ตปสีโล ปรีดี

๑๗/๘/๒๕๐๐ ๒๙/๗/๒๕๕๕
วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๒๑
พระเดียว

่

เตชวโร ดีปญญา

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๒๒
พระณัฐพงษ์ สีลเตโช ปปวน

๐๖/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๒๓
พระสมชาย ปริปฺุโณ จันโสดา

๑๒/๖/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดดอยท่าเสา  

อต ๓๓๕๙/๐๐๒๔
พระวิทชากร อรินฺทโม ขุนไชย

๑๓/๐๑/๒๕๓๓ ๐๗/๐๒/๒๕๕๗

วัดด่านนาขาม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๓๕๙/๐๐๒๕
พระวีรยุทธ ฉนฺทสีโล เขียวชอุ่ม

๓๐/๐๕/๒๕๓๒ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดทองเหลือ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๒๖
พระสุทิน านงฺกโร ขำฉา

๑๒/๑๑/๒๕๑๘
๑๖/๓/๒๕๕๗

วัดทับใหม่  

อต ๓๓๕๙/๐๐๒๗
พระทรงวุฒิ ถิรธมฺโม สุริยมณฑล

๑๑/๗/๒๕๒๔ ๑๔/๓/๒๕๕๙
วัดทับใหม่  

อต ๓๓๕๙/๐๐๒๘
พระธนาวุฒิ านวุฑฺโฒ ทับแว่ว

๓๐/๘/๒๕๓๒
๒/๔/๒๕๕๗ วัดท่าทอง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๒๙
พระสหรัฐ ปภากโร ศรีมานันท์

๒/๒/๒๕๓๒ ๒๘/๖/๒๕๕๗
วัดท่าทอง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๓๐
พระพรศตพรรษ กิตฺติปฺโ แตงแจ่ม

๑๕/๒/๒๕๓๑ ๒๔/๒/๒๕๕๖
วัดท้ายตลาด  

อต ๓๓๕๙/๐๐๓๑
พระอธิการจรัญ สนฺตมโน แสนเขือนแก้ว

่

๑/๗/๒๕๐๑ ๑๐/๗/๒๕๕๑
วัดนำริดเหนือ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๓๒
พระโหนหวย วรเทโว เข็มจัด

๑๙/๑๒/๒๕๑๖

๒/๘/๒๕๕๕ วัดเนินโพธิ

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๓๓
พระชิง านธมฺโม สุขเมา

๑๕/๑/๒๕๑๒ ๓๐/๑/๒๕๕๔
วัดปากฝาง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๓๔
พระกิตติชัย กิตฺตโสภโณ ซ้อนใส

๒/๑/๒๕๓๒ ๒๘/๓/๒๕๕๗
วัดปากฝาง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๓๕
พระปยะพงษ์ านวโร ทองขลิบ

๑๗/๑๐/๒๕๓๓
๒๙/๕/๒๕๕๗

วัดปากฝาง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๓๖
พระพลเอก จกฺกวโร ชุมพลมา

๐๖/๐๗/๒๕๒๔ ๒๗/๐๔/๒๕๕๓

วัดหาดงิว

้

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๓๗
พระประจวบ กุสลจิตฺโต ไพรสวรรค์

๒๙/๗/๒๕๑๑ ๑๑/๑๐/๒๕๕๖

วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๓๕๙/๐๐๓๘
พระพลากร านุตฺตโร พรหมณรงค์

๒๐/๐๗/๒๕๒๕
๑๐/๑๐/๒๕๕๖

วัดอรัญญิการาม  

อต ๓๓๕๙/๐๐๓๙
พระไชยา นาถสีโล สุนิน

๐๖/๐๕/๒๕๑๓ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดไชยมงคล  

อต ๓๓๕๙/๐๐๔๐
พระสวัสดิ

์

สิริธโร ทองใบ
๕/๙/๒๔๙๔ ๑๘/๕/๒๕๔๙

วัดไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๔๑
พระทัศน์ ทินฺนาโณ กลินหอม

่

๕/๑๒/๒๕๑๘
๕/๗/๒๕๔๑

วัดไผ่สว่างสามัคคีธรรม
 

อต ๓๓๕๙/๐๐๔๒
พระณรงค์ศักดิ

์

อภินนฺโท พงษ์ทรัพย์
๒๕/๖/๒๕๑๘ ๑๐/๗/๒๕๕๔

วัดพงสะตือ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๔๓
พระพิเชษฐ์ อภินนฺโท เกมแกแมน

๑๗/๑/๒๕๑๔ ๑๑/๓/๒๕๕๗
วัดพงสะตือ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๔๔
พระอนุสรณ์ กิตฺติสาโร นวนแก้ว

๗/๑/๒๕๓๔ ๒๔/๕/๒๕๕๗
วัดพงสะตือ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๔๕
พระทอง กนฺตสีโล สีหราช

๑๗/๐๙/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๑

วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๓๕๙/๐๐๔๖
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส สวนสอน

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ครุฑจับนาค

๑๒/๐๔/๒๕๓๔

 วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรวันชัย  อารมณ์เอือ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

 วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๓๕๙/๐๐๔๙
พระเหลือ กิตฺติชาโต สังมา

๑๖/๐๒/๒๔๙๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๓๕๙/๐๐๕๐
พระสาคร สิริธมฺโม พิมพ์จันทร์

๒๔/๑/๒๕๑๑
๓/๑/๒๕๕๗ วัดสัจจาราษฎร์บำรุง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๕๑
พระสนัน

่

ปยวณฺโณ พวงเกิด
๑๖/๙/๒๕๑๔ ๓/๑๑/๒๕๕๑

วัดหาดสองแคว  

อต ๓๓๕๙/๐๐๕๒
พระอำนวย จารุวํโส เพ็งแสงทอง

๗/๔/๒๕๑๔ ๒๕/๗/๒๕๕๖
วัดแหลมคูณ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๕๓
พระเรียน ถาวโร ดาแว่น ๑/๑/๒๔๘๖ ๒๖/๖/๒๕๕๒

วัดแหลมทอง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๕๔
พระอเนก เตชปฺโ ไชยวงษ์

๒๙/๐๖/๒๕๒๙ ๒๖/๐๓/๒๕๕๔

วัดคีรีวงกฎ  

ระงับผลสอบ พระบุญช่วย กิตฺติภทฺโท คงสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๑๒ ๑๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดดอนมูลนำลอก

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

อต ๓๓๕๙/๐๐๕๖
พระกมลชัย กมโล ยิมอำ

้

๒๗/๐๑/๒๕๒๐ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖

วัดนาปาคาย  

อต ๓๓๕๙/๐๐๕๗
พระอนุชาต โสภณจิตฺโต เงินคำ

๒๑/๐๑/๒๕๑๐ ๒๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดนำพี

้

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๕๘
พระธวัชชัย โชติปฺโ ศุภอินทร์

๑๗/๕/๒๕๓๑ ๑๐/๓/๒๕๕๗
วัดนำหมีน้อยสามัคคี  

อต ๓๓๕๙/๐๐๕๙
พระประจักษ์ จนฺทโชโต จันทร์มูล

๒๑/๐๖/๒๕๑๙ ๐๔/๐๖/๒๕๔๒

วัดบ่อทอง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๓๕๙/๐๐๖๐
พระจอม จรณธมฺโม จันทร์มูล

๐๖/๐๔/๒๕๑๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๐

วัดบ่อทอง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๖๑
พระอนุสรณ์ อภินนฺโท ชุ่มน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดบ่อทอง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๖๒
พระนิธิศักดิ

์

านิโย เสียงหวาน

๐๗/๑๒/๒๕๐๗ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดบ่อทอง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๖๓
พระจำนงค์ อธิวฒฺโฒ มูลนำอ่าง

๐๕/๐๑/๒๔๘๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๕

วัดปางหมิน

่

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๖๔
พระวรโชติ กิตฺติโก บุตะวงศ์

๒๐/๓/๒๕๒๕ ๑๙/๗/๒๕๕๕
วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์  

อต ๓๓๕๙/๐๐๖๕
พระสุชาติ มหาคุโณ ดงบัง

๒๑/๑๑/๒๕๑๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

วัดราชคีรีวิเศษ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๖๖
พระชัยวัฒน์ ผลาโณ ชมเชย

๒๐/๑๑/๒๕๓๒ ๒๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดราชคีรีวิเศษ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๖๗
พระกำพล ปภาโส บริบูณะ

๒๒/๐๒/๒๕๐๒ ๒๐/๐๓/๒๕๕๑

วัดไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๖๘
พระมานพ ิตปฺโ สิทธิมงคล

๒๖/๐๖/๒๕๑๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๖๙
พระณรงค์ จิตฺตกาโย แก้วสี

๑๗/๑๑/๒๕๑๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๗๐
พระวิฑูรย์ นราสโย พุ่มพัว

๒๐/๑๐/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๗๑
พระหนึง

่

ิตวโร แร่กุล

๐๙/๐๑/๒๕๑๒ ๑๒/๐๕/๒๕๓๓

วัดแสนขัน  

อต ๓๓๕๙/๐๐๗๒
พระละเมียน มหาวีโร นันตา

๒๐/๐๑/๒๕๐๒ ๒๐/๐๓/๒๕๕๔

วัดแสนขัน  

อต ๓๓๕๙/๐๐๗๓
พระยาถม ชานวโร เรืองรุ่ง

๒๗/๐๗/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดแสนขัน  

อต ๓๓๕๙/๐๐๗๔
พระนฤปนาท อินฺทสโร เขียวรี

๐๕/๐๔/๒๕๒๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดแสนขัน  

อต ๓๓๕๙/๐๐๗๕
พระพุทธิพงษ์ พุทฺธสโร เขย่า

๒๐/๑๐/๒๕๑๗
๒๓/๔/๒๕๕๕

วัดใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๓๕๙/๐๐๗๖
พระวีระชน วชิรธมฺโม นุ่นสุข

๐๒/๐๒/๒๕๓๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดปากลี  

อต ๓๓๕๙/๐๐๗๗
พระมีชัย อคคฺปฺโ เหล่าวิหาร

๒๑/๒/๒๕๒๒
๗/๕/๒๕๕๕ วัดหนองย่ารำ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๗๘
พระนฤเบศร์ จารุธมฺโม พุ่มพัว

๑๔/๕/๒๕๓๔ ๑๖/๑/๒๕๕๕
วัดชัยชนะพล  

อต ๓๓๕๙/๐๐๗๙
พระแสง ธมฺมทีโป พิมพ์เถือน

่

๑๓/๗/๒๕๐๗ ๑๒/๔/๒๕๕๗
วัดชัยชนะพล  

อต ๓๓๕๙/๐๐๘๐
พระสุริยา ปภสฺสโร ขวานา

๑๘/๖/๒๕๒๑ ๒๑/๗/๒๕๕๗
วัดชัยชนะพล  

อต ๓๓๕๙/๐๐๘๑
พระอาทินันท์ อาภากโร เกตุสิงห์สร้อย

๒๙/๒/๒๕๑๘
๘/๓/๒๕๕๗ วัดปากปาด  

อต ๓๓๕๙/๐๐๘๒
พระสิทธิชัย ชยาภิรโต ยอดทองดี

๑๔/๓/๒๕๑๐ ๓๑/๓/๒๕๕๔
วัดส่องแดด  

อต ๓๓๕๙/๐๐๘๓
พระสมพร วราสโภ ทองรังษี

๑๒/๑๑/๒๔๙๗ ๐๔/๐๘/๒๕๕๑

วัดบ่อเบียวนาราม

้

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๘๔
พระประดิษฐ์ ถาวรจิตฺโต ศรีวัน

๒๓/๐๗/๒๕๑๒ ๐๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๘๕
พระสมุห์สุรศักดิ

์

ิตภาโณ สีโสภา

๑๖/๐๔/๒๕๒๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๔

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๘๖
พระชลัช ชยธมฺโม สุขมูล

๐๓/๐๔/๒๕๑๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๕

วัดขวางชัยภูมิ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๘๗
พระสมาน ถาวรจิตฺโต โตรัตน์

๒๕/๑๒/๒๔๙๗
๒๑/๑๐/๒๕๕๒

วัดคลองละมุง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๘๘
พระบุญสม กุสลจิตฺโต ไทยลือนาม

๒๑/๒/๒๕๐๗ ๒๑/๘/๒๕๕๖
วัดคลองละมุง  

อต ๓๓๕๙/๐๐๘๙
พระชัยวัฒน์ ตปสีโล จีนย้าย

๒๙/๐๖/๒๕๑๗ ๐๔/๐๑/๒๕๔๗

วัดคีรีรัตนวนาราม  

อต ๓๓๕๙/๐๐๙๐
พระสุทัศน์ สุเขธิโต จันทร์ฟอง

๐๔/๐๑/๒๕๒๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๕

วัดคีรีรัตนวนาราม  

อต ๓๓๕๙/๐๐๙๑
พระยุทธพงษ์ อาภากโร เอมเกตุ

๒๕/๐๗/๒๔๙๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๙๒
พระปริญญา ปริชาโน อินเรือน

๒๘/๘/๒๕๒๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดทุ่งปากระถิน  

อต ๓๓๕๙/๐๐๙๓
พระกล้าหาญ มหาวีโร จันทร์จ้อย ๙/๘/๒๕๑๖ ๑/๔/๒๕๕๖ วัดโพธิดาราราม

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๐๙๔
พระสุชิน เตชปฺโ สุวรรณเกิด

๒๑/๐๖/๒๕๑๒
๓/๑๒/๒๕๔๔

วัดโรงม้า  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๓๕๙/๐๐๙๕
พระสมชาติ จนฺทสาโร เผือกศรี

๓๑/๑๒/๒๕๒๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดโรงม้า  

อต ๓๓๕๙/๐๐๙๖
พระถิรวัสส์ ถิรธมฺโม ทิพย์ไกรลาศ

๒๖/๑๐/๒๕๐๘ ๐๔/๐๑/๒๕๕๗ วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส
 

อต ๓๓๕๙/๐๐๙๗
พระทับทิม ปภงฺกโร ชัยชนะ ๑/๓/๒๕๑๖ ๒/๑๑/๒๕๕๔

วัดวังตอ  

อต ๓๓๕๙/๐๐๙๘
พระอธิการสมหมาย ธมฺมปาโล พิลึก

๒/๑๑/๒๔๙๓ ๑๑/๔/๒๕๓๖
วัดหลักร้อย  

อต ๓๓๕๙/๐๐๙๙
พระเมธา ขนฺติโก มีอัฐมัน

่

๒๓/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๑/๒๕๕๘
วัดหลักร้อย  

อต ๓๓๕๙/๐๑๐๐ พระวัลลภ ิตวณฺโณ อัคคินิถิน

๑๐/๑๑/๒๕๑๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดกกต้อง  

อต ๓๓๕๙/๐๑๐๑ พระธีระ มหาปฺโ ตระกูล

๑๘/๐๖/๒๕๓๐ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดโพนดู่  

อต ๓๓๕๙/๐๑๐๒
พระบรรเทา านุตโร ขัตติ

๑๘/๐๘/๒๕๐๐ ๒๗/๐๑/๒๕๕๔

วัดห้วยลึก  

อต ๓๓๕๙/๐๑๐๓
พระจำรัส ปยธมฺโม อินยา

๒๓/๑๒/๒๕๐๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดห้วยลึก  

อต ๓๓๕๙/๐๑๐๔
พระสุวิทย์ อธิปฺโ อยู่แก้ว

๒๙/๖/๒๕๒๓

๖/๑/๒๕๔๔
วัดกุฏีพระฤาษีทรงธรรม

 

อต ๓๓๕๙/๐๑๐๕
พระเจษฎาภรณ์ คุณากโร ต๊ะน้อย

๒๗/๙/๒๕๒๕

๖/๕/๒๕๕๙
วัดกุฏีพระฤาษีทรงธรรม

 

อต ๓๓๕๙/๐๑๐๖
พระธเนศ ิติโก สมุนวล

๑๕/๓/๒๕๒๐ ๑๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดไชยจุมพล  

อต ๓๓๕๙/๐๑๐๗
พระสนทยา านวีโร อภิลุน

๑๕/๕/๒๕๒๕ ๒๐/๑/๒๕๕๖
วัดนานกกก  

อต ๓๓๕๙/๐๑๐๘
พระคมเพ็ชร ขนฺติวโร มาแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๒๘
๑๕/๘/๒๕๕๓

วัดนำใส  

อต ๓๓๕๙/๐๑๐๙
พระอาวุธ อาวุธปฺโ บัวพิมพ์

๒๐/๔/๒๕๑๗ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดบรมธาตุ  

อต ๓๓๕๙/๐๑๑๐
พระพรชัย โกวิโท เพียรศิริ

๑๒/๙/๒๔๙๗

๘/๖/๒๕๔๘
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๓๕๙/๐๑๑๑
พระสุรินทร์ คุตฺตธมฺโม สุขเกษม

๑๒/๔/๒๕๒๕
๗/๕/๒๕๕๘

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
 

อต ๓๓๕๙/๐๑๑๒
พระสิงห์ทอง สมจิตฺโต ทองประไพร

๑๘/๗/๒๕๐๑ ๗/๑๑/๒๕๕๘ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
 

อต ๓๓๕๙/๐๑๑๓
พระบัญชา ปฺาวชิโร แก้วพระโต

๑๓/๑๐/๒๕๒๐

๙/๓/๒๕๕๗ วัดโพธิล้อม

์

 

อต ๓๓๕๙/๐๑๑๔
สามเณรญัฐวุฒิ  ผ่องแผ้ว

๑๒/๕/๒๕๔๔

 วัดใหม่เชียงแสน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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