
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๒

ส่งสอบ ๒๔๔ รูป ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๒๒๒ รูป สอบได้ ๑๐๙ รูป สอบตก ๑๑๓ รูป (๔๙.๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระสันติพล สนฺติพโล ทองมี

๐๘/๐๔/๒๕๓๒
๒๗/๖/๒๕๕๗

วัดโคกหนามแท่ง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระนาเรศ ปมุตฺโต ยินดี

๐๖/๐๘/๒๕๐๕
๑๕/๖/๒๕๕๗

วัดเชิงเขา  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระยงยุทธ์ อนาลโย โพธิโต

๓๐/๑๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระปญญา ชยปฺโ เกิดเชือ

้

๐๓/๑๐/๒๕๑๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๔

วัดปากข้าวสารเหนือ  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระสุชาติ สุชาโต กล้าจริง

๐๖/๐๗/๒๕๑๗ ๐๗/๑๐/๒๕๕๔

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรกฤษชัย  ผันผ่อน

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

 วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๐๗
พระกรุงสิน โชติปฺโ ภูอ่อน

๒๓/๖/๒๕๓๐ ๑๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระรพีพัฒน์ อคฺคเตโช ระสุวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๒๑
๒๔/๕/๒๕๕๙

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๐๙ พระปรัชญ์ เปมสีโล นิลวิเศษ
๒๙/๘/๒๕๑๗ ๑๗/๖/๒๕๕๔

วัดสะตือ  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระบุณยกร ปุณฺณาโณ โนนแสง

๐๘/๐๔/๒๕๐๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระวรวรรณ กิตฺติสาโร รัชวัตร

๑๑/๐๕/๒๕๓๓
๒๘/๗/๒๕๕๘

วัดหนองจักร  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระสังเวียน อภิวฑฺฒโน พุทธสีมา
๒๘/๙/๒๕๑๒ ๒๓/๓/๒๕๕๗

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระประสพโชค ปสาโท สุมาวัน

๐๔/๑๐/๒๕๑๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระบุญส่ง นาควโร กรีกระโทก

๑๒/๐๖/๒๕๑๔ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดโคกสะอาด  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระเกียรติศักดิ

์

อิสิาโณ พาชืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๒๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดชำผักแพว  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระสุบรรณ สุปนฺโณ อมรสิน

๐๙/๐๔/๒๕๐๒ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดชำผักแพว  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๑๗
พระบัณฑร กตสาโร บัวเทศ

๒๕/๐๗/๒๕๐๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๕

วัดเตาปูน  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระใจ ปภสฺสโร กันทำ

๑๑/๐๔/๒๕๐๑ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดบ้านช่องใต้  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระเอกชัย รกฺขิตสีโล นิลสูงเนิน

๒๔/๐๕/๒๕๒๑ ๑๗/๐๑/๒๕๕๓

วัดบ้านปา  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระกชกร กิตฺติสาโร ไวยุทธ์

๑๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ่อโศก  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรมงคล  สิริสุภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๒๒
พระธิเบต ธมฺมพโล ธาราณัติ

๑๕/๑๐/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดปาเกษม  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๒๓
พระทวี าณสุทฺโธ หารชนะ

๑๐/๐๑/๒๕๐๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระมหาธนพล ธนปฺโ อินทนชิตจุ้ย

๐๓/๐๗/๒๕๓๓ ๑๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดสีทาใต้  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๓๖๐/๐๐๒๕
พระหิรัญ สมจิตฺโต วันดาคุณ

๐๑/๑๒/๒๕๐๕ ๒๔/๑๐/๒๕๕๖

วัดหนองนำเขียว  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระบุญทำ จนฺทสีโล แพงท้าว

๒๐/๐๙/๒๕๑๔ ๐๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดหนองสองห้อง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระสิรินทร์ ชินวํโส ชังอินทร์

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๒๘
พระวิศาล ถาวโร บุญลือ

๒๒/๑๑/๒๔๙๕ ๑๔/๐๓/๒๕๔๓

วัดซอยสิบ  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๒๙
พระอภิวัฒน์ อภินนฺโท ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๑๙ ๑๘/๐๑/๒๕๕๗

วัดประดิษฐ์ธรรม  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สำอางค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

 วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรกิตติสานต์  จิตรศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๓๒
สามเณรเจษฎา  คำนวณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๓๓ พระชอุ่น ปฺาคโม ม่วงพิจิตร์

๐๕/๐๒/๒๕๒๔ ๑๒/๐๑/๒๕๕๕

วัดลาดเขาปูน  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระสมบัติร กิตฺติโก เหล็กทุ่ม

๐๑/๐๘/๒๕๒๖ ๒๖/๐๘/๒๕๕๕

วัดลาดเขาปูน  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๓๕ พระไพบูลย์ านวโร กัวประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๐๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดห้วยบง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๓๖ พระประวิทย์ อินฺทปฺโ พรหมแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๐๖ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๓๖๐/๐๐๓๗
พระชูชีพ ขนฺติพโล ทาแสง

๐๒/๐๔/๒๕๐๕ ๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๓๘ พระบุญเกิด ปสาโท ช้างเนียม

๑๗/๑๐/๒๕๐๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดโคกมะขาม  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๓๙
พระอานนท์ ฉฬภิฺโ ดำรงโชติ

๒/๐๒/๒๕๒๘ ๒/๑๒/๒๕๕๖
วัดโคกเสลา  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระวรรณชัย สุวโจ ทองหุ้ม

๒๐/๐๕/๒๕๐๓ ๒๗/๐๕/๒๕๕๓

วัดโบสถ์แจ้ง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระชาญชัย ิตปฺโ ธุระพันธ์
๘/๘/๒๔๙๘

๘/๑/๒๕๖๐ วัดม่วงน้อย  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๔๒
พระบุญมัน

่

สิริธโร คำชู

๒๑/๐๓/๒๕๑๒
๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดสุนทรเทพมุนี  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระสมวงค์ กตปฺุโ ช่างทอง
๑/๐๕/๒๕๐๘ ๒/๐๗/๒๕๕๒

วัดหนองเขศรีมงคล  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระชัยพร ปภสฺสโร ผลพล
๗/๔/๒๕๑๕

๒๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองถ่านใต้  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระบำรุง พุทฺธรกฺขิโต ระษารักษ์

๑๓/๐๕/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดหนองนางปุย  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระสมชาย ขนฺติสาโร แก้วพวง ๕/๕/๒๕๑๖ ๗/๗/๒๕๕๘ วัดหนองบัว  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๔๗
พระเศรษฐ์ ปทุมวณฺโณ ทองปนดี

๑๑/๐๑/๒๕๑๖ ๐๓/๑๒/๒๕๔๗

วัดเขตสว่าง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระจตุพล ขนฺติพโล แก้วม่วง

๓๐/๑๐/๒๕๒๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดถำกระบอก  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๔๙
พระบุญมี มงฺคโล โพธิเสน

์

๒๒/๑๐/๒๕๓๐ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดนายาว  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๕๐ พระสมหมาย เขมทสฺสโน ศรีนนทา

๐๗/๐๘/๒๕๑๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๕๑ พระสมถวัลย์ กิตฺติโก ยาบ้านทุ่ม

๑๐/๐๒/๒๕๑๒ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๕๒
พระทองสุข ขนฺทธมฺโม ผาริโน

๐๒/๐๔/๒๕๒๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดพุคำจาน  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๕๓ พระลำภักดิ

์

เตชปฺโ โพธินอก

์

๒๕/๐๕/๒๕๐๒ ๒๐/๐๔/๒๕๕๑
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สบ ๒๓๖๐/๐๐๕๔ พระต่อดวง เตชปฺโ พวงเทพ

๑๓/๐๓/๒๕๑๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สบ ๒๓๖๐/๐๐๕๕ พระฉัตรชัย านวีโร อารีย์จิต

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สบ ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระสมพร สมจิตฺโต สงขำ

๑๕/๐๔/๒๕๑๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๐

วัดศรีจอมทอง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๕๗
พระทองสุข จิรวฑฺฒโน คำมี

๒๙/๑๒/๒๕๐๙ ๑๓/๑๒/๒๕๕๓

วัดศรีจอมทอง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระสุพัน าณวโร ประวัดศรี

๐๗/๐๙/๒๕๐๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดสวนสำราญ  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๕๙
พระไพโรจน์ โรจนาโณ บุตรนำเพ็ชร

๒๔/๐๔/๒๕๐๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดสายตรี  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระสมชาย ิตาโณ รินทร

๑๒/๐๑/๒๕๐๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๕

วัดหนองโปง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๖๑ พระเสถียร สิริภทฺโท หอมทอง

๐๙/๐๔/๒๔๙๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๒

วัดใหม่สุวรรณโน  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระชนายส สิริจณฺโท ทูลมีเจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๓๖ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดคลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๖๓ พระอนุศาสตร์ านุตฺตโร รุ่มส่วย

๐๘/๐๙/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๖๔ พระเสวก ปยสีโล นิลจำรัส

๑๗/๐๓/๒๔๘๒
๑๐/๐๖/๒๕๓๔

วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๖๕ พระประชัย อริฺชโย โสจันทึก

๐๑/๐๑/๒๕๑๙ ๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๖๖ พระวิสุทธิ

์

จารุวณฺโณ วุฒิศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๔๙๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๖๗
พระฉัตรชัย กตปฺุโ ประยงค์

๐๓/๐๓/๒๕๑๘ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๖๘ พระแสน อภินนฺโท ยีสุ่น

่

๐๒/๐๙/๒๕๐๐ ๑๖/๐๓/๒๕๔๗

วัดลำสมพุง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระพิธักษ์ชน สุวิมุตฺโต ดวงแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๒๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๓

วัดหลังเขาวนาราม  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระแสวง านิสฺสโร พงษ์สีดา

๓๐/๐๗/๒๕๒๐
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๗๑
พระสมมาตร วิชิโต คำมี

๐๙/๐๔/๒๕๑๒ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดตะพานหิน  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๗๒
พระแดง ิตปฺุโ แก่งคอย

๒๖/๐๑/๒๕๐๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๔

วัดปากนำ  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๗๓
พระรุ่งรัตน์ จตฺตมโล ภิชัย

๒๕/๑๒/๒๕๑๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๗๔
พระธนาวัสน์ วฑฺฒโน โพธิเขียว

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๐
๒๙/๖/๒๕๕๗

วัดเกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๗๕
พระพลยุกต์ พลยุตฺโต เอิบบุญ

๕/๔/๒๕๒๒
๑๕/๑๑/๒๕๕๗

วัดคลองยาง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๗๖
พระไพโรจน์ สจฺจวโร เผือกศิริ

๒๔/๐๕/๒๔๙๕ ๒๕/๑๑/๒๕๕๕

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๗๗
พระสุรเสม ธมฺมวโร ปานคะเชนทร์

๒๘/๐๙/๒๕๑๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๗๘
พระมนตรี านทตฺโต กลินบานชืน

่ ่

๐๗/๐๖/๒๕๑๐ ๒๐/๐๙/๒๕๕๘

วัดเชิงราก  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๗๙
พระสมิธ สุตฺตธมฺโม เขียวชะอุ่ม

๑๓/๐๒/๒๕๑๙ ๒๘/๐๑/๒๕๕๑

วัดม่วงงาม  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระเรวัตร ธนวฑฺโฒ จันทศร

๒๗/๐๔/๒๕๑๑ ๐๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดศรีอุทัย  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระชัยพร อภินนฺโท แซ่จัง

๑๕/๐๙/๒๕๐๗ ๑๔/๐๒/๒๕๕๒

วัดห้วยหวาย  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๘๒ พระณัฐวุฒิ ิตธมฺโม อินธะรัน

๐๔/๐๙/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดห้วยหวาย  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๘๓ พระภุฃงค์ ธมฺมทินโน แก้วกรำ

๒๙/๐๗/๒๕๐๖
๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดกุ่มหัก  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๘๔ พระเฉลิมเกียรติ ยติวฑฺฒโน คงสมบูรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดเกาะกลาง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๘๕ พระอนัน ติกฺขาโณ หมู่ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๑๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดเขาน้อย  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๘๖ พระณรงค์ สนฺตจิตโต แสงสุกล

๑๔/๐๘/๒๕๐๔
๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดคลองห้า  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๘๗
พระอรุชา ปฺาทีโป นกเอียง

้

๐๒/๐๕/๒๕๒๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๒

วัดทุ่งดินขอ  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๘๘ พระธีระพรชัย จนฺทปชฺโชโต แซ่เตีย

๑๑/๐๙/๒๔๘๙ ๒๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดบัวลอย  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๘๙
พระณัฏฐ์ านสมฺปนฺโน กิงกล่อม

่

๑๕/๐๑/๒๕๑๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดบัวลอย  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๙๐ พระพิชัย อภิชโย คำภิรานนท์

๐๖/๐๑/๒๕๑๐ ๐๕/๐๗/๒๕๔๑

วัดโพนทอง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๙๑ พระชิตชัย านุตฺตโร คงสมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดร่องแซง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๙๒
พระสมคิด กิตฺติภทฺโท สุขสบาย

๐๙/๑๒/๒๕๑๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๔

วัดเสนานฤมิตร  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๙๓
พระบุญลือ ถิรปสาโท อินทร์สละ

๑๓/๐๔/๒๕๐๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดเสนานฤมิตร  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๙๔
พระศิวัช ปยธโร แม่นปน

๒๐/๐๓/๒๕๑๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองขนาก  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๓๖๐/๐๐๙๕
พระนิพนธ์ ตปสีโล คำเมืองแสน

๒๗/๐๒/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดหนองดินแดง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๙๖ พระปรรัตน์ กนฺตสาโร ช่างต่อ

๒๘/๐๘/๒๕๑๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๗

วัดหนองดินแดง  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๙๗
พระอรรถพล จารุธมฺโม อินทร์ไลย์

๐๒/๐๘/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๔

วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๓๖๐/๐๐๙๘
พระสราวุธ จารุธมฺโม คำซ้อน

๒๙/๐๓/๒๕๑๕ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองตาเดียง

้

 

สบ ๒๓๖๐/๐๐๙๙
พระบุญเหลือ เตชวโร ย้อมใจ

๐๑/๐๑/๒๔๘๓ ๒๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดหนองนาค  

สบ ๒๓๖๐/๐๑๐๐ พระดิสยนันท์ ธมฺมวโร วรมาลากรกุล

๒๘/๐๗/๒๕๓๒
๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองบอน  

สบ ๒๓๖๐/๐๑๐๑ พระวิเชียร อภิวฑฺฒโน จันทร์นาค

๐๑/๑๒/๒๔๙๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๓๖๐/๐๑๐๒ พระบุญรอด ปฺาวโร สนรัมย์

๑๙/๐๘/๒๕๑๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๓๖๐/๐๑๐๓ พระธนเดช จิตฺตทนฺโต ถนอมธนโชค

๑๖/๐๓/๒๔๙๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดเขาไกรลาศ  

สบ ๒๓๖๐/๐๑๐๔ พระจักรพันธ์ ตปสิทฺโธ ดารารุ่ง

๑๕/๐๔/๒๔๘๒ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดบ้านขาม  

สบ ๒๓๖๐/๐๑๐๕ พระประยัตร กิตฺติปาโล พุพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๐๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๔

วัดหนองกบ  

สบ ๒๓๖๐/๐๑๐๖ พระปนัดดา โชติปฺโ พหลยุทธ

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดสองคอน  

สบ ๒๓๖๐/๐๑๐๗
พระชุมพล อินทชโย สุริวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๑๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๔

วัดหนองโดน  

สบ ๒๓๖๐/๐๑๐๘ พระเรวัต ปภาโส ดาประดิษฐ์

๑๕/๐๓/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองโดน  

สบ ๒๓๖๐/๐๑๐๙ พระพูนศักดิ

์

สุภโร พุทธา

๒๐/๑๒/๒๔๘๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองระกำ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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