
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑๖๔ รูป ขาดสอบ ๒๖ รูป คงสอบ ๑๓๘ รูป สอบได้ ๑๑๕ รูป สอบตก ๒๓ รูป (๘๓.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระสนทยา สุเมโธ เกิดคล้าย

๐๓/๐๙/๒๕๐๖ ๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วัดแจ้งศิริสัมพันธ์  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระสมเกียรติ สุวโจ รุ่งแปน

๒๕/๑๑/๒๕๐๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖

วัดแจ้งศิริสัมพันธ์  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระจิรยุทธ จิรวํโส ดวงศรี
๑/๑๑/๒๔๙๐ ๔/๑๑/๒๕๕๗

วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระวสุพล เตชพโล สมเจริญ
๑๒/๓/๒๕๒๖

๓/๕/๒๕๕๘ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระสุกฤษฐ์ จตฺตมโล อยู่เนียม ๕/๖/๒๕๒๑ ๒/๓/๒๕๕๖ วัดโชติการาม  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระปภูมิ วรชโย นุ่มน้อย
๒/๗/๒๕๓๔ ๑/๖/๒๕๕๗ วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๐๗ พระธันวา ธนวุฑฺโฒ สีทับทิม

๒๖/๑๒/๒๕๓๘
๑๑/๗/๒๕๕๘

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระวันชัย ธมฺมชโย พุ่มขจร
๒/๘/๒๕๑๒ ๑๒/๗/๒๕๕๘

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรวสวัตติ

์

 พรมทา
๑๕/๗/๒๕๔๓

 วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระชัญกร ธีรธมฺโม ช่วงโชติ

๓๑/๐๓/๒๕๒๘ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดไทรม้าใต้  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระพีระนาท านสมฺปนฺโน บุญทะมาตย์
๒/๒/๒๕๓๗ ๓/๓/๒๕๕๗ วัดนครอินทร์  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระก้องฟา ิตรตโน เก่งบัณฑิตภัทกุล ๑/๖/๒๕๐๙ ๑๑/๖/๒๕๕๘
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระวัฒนา ฉนฺทธมฺโม มาสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๔๙๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดน้อยนอก  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระปยะวัฒน์ อนนฺโท คังคะสมบูรณ์
๑๔/๑/๒๕๒๒ ๑๔/๕/๒๕๔๓

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระสุเภีย เขมลาโภ ซอร์
๑๒/๔/๒๕๓๐

๒/๙/๒๕๕๐ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระมหาสมบุตร สมจิตฺโต ผลช่วย

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

๘/๒/๒๕๕๓ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๑๗
พระมหาเอกชัย สมาจาโร ขันแก้ว

๑๕/๑/๒๕๓๖ ๒๕/๔/๒๕๕๖
วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระมหาพัทธดนย์ จิตฺตปาโล เชียววณิชย์กร

่

๓๐/๑๑/๒๕๑๙
๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระมหาเอกชัย อายุวฑฺฒโก ม่วงสุวรรณ
๑๘/๖/๒๕๒๑ ๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระมหานิยม สุนฺทโร ขุมเงิน
๑๗/๗/๒๕๑๓ ๑๔/๒/๒๕๕๘

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระอัครวัตร ิตสุทฺโธ แสงเทียน
๒๔/๕/๒๕๑๔ ๑๗/๒/๒๕๕๘

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๒๒
พระอำนาจ โชติธมฺโม เจียงภู่

๑๔/๙/๒๕๑๙ ๑๐/๖/๒๕๕๘
วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระกฤษฎา ภาณชโย แก้วศรีหาวงษ์
๙/๑๑/๒๕๒๑ ๓๐/๖/๒๕๕๘

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระสุรพันธ์ โชติปฺโ ชนิตร์วัฒน์ ๑/๑/๒๕๐๖
๒๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรเงิน  ชัยมงคล
๑๒/๕/๒๕๔๓

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรสมจิต  ส้อจิง

่

๒๗/๒/๒๕๔๔

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรคิมสาต  จี

๖/๗/๒๕๔๑
 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรนันทภพ  ไกรวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๒๙
สามเณรดรัณภพ  แสนสร้อย

๒/๑/๒๕๔๔
 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรอดิศักดิ

์

 จันทร์ทอง
๒๖/๑/๒๕๔๖

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรจักรพงศ์  ชูประเสริฐ
๓/๑๒/๒๕๔๕

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๓๒
สามเณรจักรพันธ์  ไชยสุวรรณ

๒๕/๑/๒๕๔๓

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรนพรัตน์  นาคเสน
๑๓/๕/๒๕๔๓

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรสมัคร  อันทรินทร์
๒๔/๒/๒๕๔๔

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรธีระพงษ์  พรหมศักดิ

์

๑๖/๘/๒๕๔๒

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรยีแก้ว

่

 บุญเกษม
๑๑/๙/๒๕๔๔

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรพิทักษ์พงค์  พัฒน์คล้าย

๒/๑/๒๕๔๓
 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรพุทธพร  พิริโยทัยสกุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

 วัดบางกร่าง  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระองอาจ วิจาโร วาดไธสง
๔/๒/๒๕๑๙

๑๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดบางนา  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระกิติศักดิ

์

านวโร พูลปน
๕/๓/๒๕๒๓ ๗/๖/๒๕๕๘ วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระเริมรัก

่

ิตธมฺโม นิลงาม
๑๘/๔/๒๕๒๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๔๒ พระสมยศ ปภากโร หงษ์สวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๒๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบางรักน้อย  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระชัยรัตน์ ถามวโร ทรัพย์ไพบูลย์
๒๙/๔/๒๕๑๐ ๒๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดบางศรีเมือง  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระทองใจ วรสทฺโธ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๒๙ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

วัดปากนำ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระวทัญู ชุติปฺโ สุขสมปรารถนา

๑๑/๑๒/๒๕๓๓
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดปากนำ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระภูวดล ิติสีโล คุ้มเสนียด

๑๒/๐๔/๒๕๓๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๔

วัดปาเรไร  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๔๗
พระสุขเกษม ขนฺติวโร พุ่มผกา

๗/๑๒/๒๕๐๗ ๔/๑๒/๒๕๔๙
วัดฝาง  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระบุญมาก จิตฺตคุโณ มากมี
๒๗/๔/๒๕๑๔ ๑๐/๕/๒๕๕๒ วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๓๖๐/๐๐๔๙ พระอนันต์ สกฺโก บุญตัน
๒๙/๘/๒๕๐๑ ๒๙/๓/๒๕๕๔

วัดเพลง  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๕๐ พระแดง ขนฺติวโร ขาตา

๒๕/๐๖/๒๕๐๕
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเพลง  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๕๑ พระพรชัย สิริปฺโ คงเมือง
๑/๑๐/๒๕๐๐ ๒๕/๑/๒๕๕๘

วัดศาลารี  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๕๒ พระณัฐพล ปฺาพโล สงละออ
๗/๑๑/๒๕๒๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรศตวรรษ  จุติลักษ์
๒๑/๔/๒๕๔๖

 วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๕๔ พระสมศักดิ

์

สุจิตฺโต อวดผิว
๕/๗/๒๕๑๑ ๕/๑๒/๒๕๕๑

วัดสังฆทาน  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๕๕ พระธิติวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ธนาสุทธิสาโรจน์
๔/๑๑/๒๕๒๙ ๒๘/๒/๒๕๕๓

วัดสังฆทาน  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระชานนท์ อธิมุตโต กลินเทียน

่

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดคลองขวาง  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๕๗
พระรือชัย สุรจิตโต พิมพ์ศิลป

๐๖/๐๑/๒๕๐๔ ๒๖/๐๕/๒๕๕๖

วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระสุทิน ปยสีโล ขันจำนงค์

๐๑/๐๓/๒๕๓๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๕๙ พระสุชน สีลเตโช ศรียันต์

๑๔/๐๗/๒๕๓๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดไทรน้อย  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๔

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระวิวัฒน์ จิรวฒฺฒโณ จงประเสริฐกุล

๐๒/๐๘/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๖๑ พระบุณย์ลัมภ์ มหามโน ใจมหา

๑๓/๐๑/๒๔๙๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดกล้วย  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระทินกร อุทยธมฺโม พึงนุ่ม

่

๐๒/๐๕/๒๕๐๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗
วัดเกดประยงค์เล็กตังตรงจิตร

้

 

นบ ๒๓๖๐/๐๐๖๓ พระแมน วุฑฺฒิโก หนูเอียม

่

๒๘/๔/๒๕๑๙ ๒๗/๒/๒๕๕๘
วัดชลอ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๖๔ พระวีรินทร์ นาถกโร วงศ์สาโรจน์

๑๐/๐๒/๒๕๒๒ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดซองพลู  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๖๕ พระปรีชา สมจิตโต รุ่งเรืองไพศาล

๓๑/๐๓/๒๕๑๓ ๐๘/๐๖/๒๕๕๕

วัดบางค้อ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๖๖ พระอนุรักษ์ ปยสีโล ท้าวไทยสงฆ์

๒๙/๐๗/๒๕๑๙
๐๑/๐๙/๒๕๕๖

วัดบางค้อ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๖๗
พระพงษ์รณี โฆสธมโม ชูวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๓๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดบางค้อ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๖๘ พระมานะ อภิวฑฺฒโน ยืนยง

๒๐/๐๔/๒๕๑๒ ๐๓/๐๘/๒๕๕๖

วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระสมบัติ ธมฺมิโก ธัญญธนานันต์

๒๗/๐๕/๒๕๑๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระจำเริญ ถาวโร สวัสดี

๐๖/๐๔/๒๕๑๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๗๑
สามเณรสรวิศ  เวียนรอบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๑

 วัดโบสถ์บน  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๗๒
พระพัฒนานุรักษ์ วรวฑฺฒโน สืบพันธ์ดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

วัดโพธิเผือก

์

 

นบ ๒๓๖๐/๐๐๗๓
สามเณรโอบนิธิ  นิกุมเพชร

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

 วัดโพธิเผือก

์

 

นบ ๒๓๖๐/๐๐๗๔
สามเณรจักรี  จายอำพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

 วัดโพธิเผือก

์

 

นบ ๒๓๖๐/๐๐๗๕
สามเณรพีระศักดิ

์

 ศรียัง

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

 วัดโพธิเผือก

์

 

นบ ๒๓๖๐/๐๐๗๖
พระไอยรา อาภากโร มันทิม

่

๐๘/๐๓/๒๕๒๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดโพธิเอน

์

 

นบ ๒๓๖๐/๐๐๗๗
พระสายันต์ ปฺุาตโม จันปญญา

๐๙/๐๑/๒๕๐๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๒

วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๗๘
สามเณรสิทธิพร  วงษ์ชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

 วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๗๙
พระธนารัต ทิฏธมฺโม เปยมคุ้ม

๐๘/๑๒/๒๕๓๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระกิติชัย สิริธโร ฉำเอียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๓๒ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดสิงห์  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระวิทยา ิตธมฺโม วีรวงเสนีย์
๙/๓/๒๕๓๗ ๕/๔/๒๕๕๗ วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๘๒ พระนฤพล กิตฺติภทฺโท ภังคานนท์
๑๕/๘/๒๕๓๑

๔/๖/๒๕๖๐ วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๘๓ พระกิตติพงศ์ สุจิณฺโณ ไชยวสุ

๒๘/๑๐/๒๔๗๔ ๐๔/๑๒/๒๕๐๒

วัดบางไผ่  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๘๔ พระประวิทย์ อติวีโร จันทร์ใหม่

๑๐/๐๓/๒๕๒๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๒

วัดบางไผ่  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๘๕ พระไพโรจน์ ปภสฺสโร ปนทอง

๒๙/๑๒/๒๕๑๗
๑๐/๐๕/๒๕๕๓

วัดบางไผ่  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรธินกร  เฉิดเจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบางไผ่  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๘๗
สามเณรวาที  กระลาม

๒๐/๑๑/๒๔๘๗

 วัดบางไผ่  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๘๘ สามเณรกังวาลไกล  นัยพัฒ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดบางแพรก  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๘๙ พระสาโรจน์ จารุธมฺโม สำราญ

๐๘/๐๙/๒๕๒๕ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดบางรักใหญ่  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๙๐ พระชินพันธ์ อกฺกาโภ สกุลโชติพิภัทร์

๒๔/๐๘/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๓๖๐/๐๐๙๑ พระลักษ์ กนฺตวีโร โตใหญ่

๒๔/๐๒/๒๕๐๑ ๑๔/๐๓/๒๕๔๔

วัดละหาร  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๙๒
พระสมชาย สุเมธโส บุญวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๘

วัดละหาร  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๙๓ พระกำธร กลฺยาณธโร จีนารักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๑๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดละหาร  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๙๔ พระรุ่งตะวัน อรุณธมฺโม นิยมพลอย

๑๗/๑๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดละหาร  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๓๖๐/๐๐๙๕ พระทองคำ สุวณฺณธมฺโม สังข์สาย

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดละหาร  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๙๖ พระแสงเดือน สุนนฺโท แสงดี

๑๙/๑๐/๒๕๒๗
๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดสามง่าม  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๙๗
พระธนัช โชติโก หงส์วิมล

๗/๑/๒๕๓๕ ๓/๕/๒๕๕๘ วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๙๘
พระชัยวัฒณ์ จารุธมฺโม พุ่มพันธ์

๑/๒/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๘
วัดพระเงิน  

นบ ๒๓๖๐/๐๐๙๙
พระวิทยา อชิโต พูสี

๒๔/๑๒/๒๔๙๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๓๖๐/๐๑๐๐ พระคงณัฐ กตปฺุโ ฉายปญญา

๐๓/๐๘/๒๕๓๐ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๓๖๐/๐๑๐๑ พระจาตุรงค์ านธมฺโม สำเภาเงิน
๑๑/๒/๒๕๓๕

๔/๕/๒๕๕๗ วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๓๖๐/๐๑๐๒ สามเณรกิตติ  สุพรหมอินทร์
๔/๗/๒๕๔๐

 วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๓๖๐/๐๑๐๓ พระบัญชา อานนฺโท เมตตานันท์ ๖/๓/๒๕๑๙ ๑/๔/๒๕๕๐ วัดเกาะพญาเจ่ง  

นบ ๒๓๖๐/๐๑๐๔ พระอนันต์ อตฺตนาโถ อริยบัณฑิตกุล
๑๐/๖/๒๔๙๗

๓/๗/๒๕๔๔ วัดชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๓๖๐/๐๑๐๕ พระธีระพร พุทฺธวโร เหมือนรรณราย
๒๐/๕/๒๕๑๔

๓/๗/๒๕๔๔ วัดชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๓๖๐/๐๑๐๖ พระมหาชัยณรงค์ เตชธโร เดชเหมือน
๑๙/๘/๒๕๒๙

๘/๗/๒๕๕๗ วัดชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๓๖๐/๐๑๐๗
พระไพฑูรย์ ปภสฺสโร ประกัง

๑๕/๓/๒๕๑๕
๑/๔/๒๕๕๘

วัดชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๓๖๐/๐๑๐๘ พระสิทธิพงษ์ สิทฺธิวํโส สุวรรณประเสริฐ
๒๕/๘/๒๕๓๗ ๑๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๓๖๐/๐๑๐๙ พระคมกริช สนฺตกาโย บับพิบูลย์
๒๗/๘/๒๕๒๕

๒/๗/๒๕๖๐ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๓๖๐/๐๑๑๐ สามเณรสถาพร  สังข์ขาว
๓๑/๗/๒๕๔๒

 วัดบ่อ  

นบ ๒๓๖๐/๐๑๑๑ พระโกศล มนาโป คงดัง
๖/๒/๒๕๒๙

๑๐/๑๐/๒๕๕๒

วัดบางพูดนอก  

นบ ๒๓๖๐/๐๑๑๒ พระสำอางค์ ผาสุโก สายด้วง
๖/๗/๒๔๙๘ ๔/๑๒/๒๕๕๔

วัดเรืองเวชมงคล  

นบ ๒๓๖๐/๐๑๑๓ พระไชยศิลป เลขธมฺโม คะเนวัน

๒๗/๑๑/๒๔๙๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๒

วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๓๖๐/๐๑๑๔ พระวิชัย ิตาโณ แซ่โก
๒๗/๔/๒๕๐๐ ๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดศรีรัตนาราม  

นบ ๒๓๖๐/๐๑๑๕ พระทวีวัฒน์ จิรวํโส ธนธีรเศรษฐ์
๒๖/๙/๒๕๒๑

๘/๗/๒๕๕๗ วัดสนามเหนือ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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