
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑๖๕ รูป ขาดสอบ ๒๔ รูป คงสอบ ๑๔๑ รูป สอบได้ ๑๑๒ รูป สอบตก ๒๙ รูป (๗๙.๔๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรพงศกร  นวจิตร์ตรง

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรกมล  แก้วตา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๐๓ พระสุทธิพงษ์ อนาลโย โพธิผา

์

๒๗/๑๐/๒๕๓๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๘

วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระสมโภชน์ นราสโภ อยู่ทอง

๓๐/๐๑/๒๕๐๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๓๖๐/๐๐๐๕ พระจำรัส จนฺโทภาโส พริกบัว

๑๒/๐๖/๒๕๒๒ ๐๖/๐๖/๒๕๕๓

วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๐๖ พระเฉลิมพล จารุวํโส คงรัตนชาติ

๓๐/๐๖/๒๕๒๔ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดตระพังทอง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๐๗
สามเณรอานนท์  เดชใจทัศน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรทิวาการณ์  คำจันทร์วงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรสุริยัน  คชรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๓๖๐/๐๐๑๐ พระอธิการ สิงหา วุฑฺฒาโณ ปานสุขสาร

๑๕/๐๘/๒๔๙๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดปาเรไร  

สท ๓๓๖๐/๐๐๑๑ พระนิพล อานนฺโท สินตะนิต

๑๔/๐๙/๒๕๑๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดราชธานี  

สท ๓๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรสุจินดา  บรรเทาวงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

สท ๓๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรณัฐพล  อ่องทิพย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

สท ๓๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรพงศ์เทพ  พุฒทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๓๖๐/๐๐๑๕ พระวัฒนา ถาวโร ฉิมชู

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๑๖ พระอุเทน จารุธมฺโม มารอด

๒๗/๑๒/๒๕๒๐ ๒๘/๑๒/๒๕๕๒ วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๑๗
สามเณรณัฐพงษ์  นฤทุกข์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 วัดวังแดง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๑๘ พระอธิการ บรรลือศักดิ

์

ปฺาวชิโร ม่วงแย้ม

๑๖/๐๙/๒๕๒๕ ๒๑/๐๖/๒๕๔๙

วัดวังสวรรค์  

สท ๓๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรปวรุตม์  โพธิโรจน์

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดศรีโพธิงาม

์

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๒๐ พระวีระวัตร์ นาถธมฺโม อนงค์นาท

๐๑/๑๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วัดเกาะ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๒๑ พระจรูญ ธมฺมโชโต ยิมณรงค์

้

๒๐/๐๙/๒๕๐๐ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘ วัดแก่งหลวงมงคลธรรม

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๒๒
พระมานิตย์ กตสาโร สิริโส

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดขวาง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๒๓
พระธีรวัฒน์ วชิราโณ พ่วงพี

๐๖/๐๓/๒๕๑๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองตะเข้  

สท ๓๓๖๐/๐๐๒๔
พระเฉลิม กนฺตสีโล คงจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๑๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดเนินกระชาย  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๓๖๐/๐๐๒๕
พระกมล นาถธมฺโม บู่อ้น

๒/๖/๒๕๓๓ ๒๑/๔/๒๕๕๕
วัดธรรมปญญาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๒๖ พระคมสัน กตธมฺโม เกสร

๑๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๓๖๐/๐๐๒๗
พระอธิการ สะอาด รกฺขโก ดวงแก้ว

๐/๕/๒๔๘๗ ๑๔/๓/๒๕๕๑
วัดบึงสนมเสนาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๒๘
พระชิษณุพงศ์ สุขวฑฺฒโก สีมาชัย

๕/๑/๒๕๓๓ ๑/๓/๒๕๕๘ วัดภาวนาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๒๙
พระบุญทิง

้

กตสาโร อโนทัย
๒๕/๙/๒๕๑๕ ๑๗/๘/๒๕๕๘

วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๓๐ พระอธิการ วันชาติ วิมโล กุหลาบทอง
๑๙/๔/๒๕๐๕ ๒๔/๙/๒๕๔๑

วัดหนองแหวน  

สท ๓๓๖๐/๐๐๓๑ พระปญญา สุวฑฺฒโน แตงกัวรัมภ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๘ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดโซกม่วงวนาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๓๒
พระร่วง เขมกาโร ปญญาเสน

๒๓/๐๓/๒๕๐๗ ๑๘/๐๓/๒๕๓๕

วัดท่าชุม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๓๓
พระกิตติพงศ์ โชติธมฺโม แสนสร้อย

๒๙/๐๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๓/๒๕๕๕

วัดท่าชุม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๓๔ พระถนอม ิตธมฺโม บุญเปง

๐๔/๐๗/๒๕๐๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๐

วัดม่อนจำศีล  

สท ๓๓๖๐/๐๐๓๕ พระสมบูรณ์ ปยสีโล นาคเขียว

๐๙/๐๔/๒๕๑๓ ๒๙/๐๓/๒๕๕๕

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๓๖๐/๐๐๓๖ พระบุญยง เขมชโย แม้นจิตร

๒๒/๐๙/๒๕๒๓
๐๙/๑๐/๒๕๕๖

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๓๖๐/๐๐๓๗
พระบัวพา ทีปโรจโน จ่าทา

๐๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดลานกระบือ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๓๘ พระสุวาทิน อภิวฑฒฺโน ไชยมา

๒๕/๐๙/๒๕๒๗
๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดสังฆาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๓๙
พระจิรัฏฐ์ พุทฺธาโณ โพธิโรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๓๗
๑๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดสังฆาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรชาญชัย  เคนสี

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

 วัดสังฆาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๔๑ พระสมชาย นนฺทโก สันขุนทด

๐๖/๐๗/๒๕๑๕ ๓๐/๐๖/๒๕๔๓

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๓๖๐/๐๐๔๒
พระไพศาล อกิฺจโณ ร่วมธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๔๙

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๓๖๐/๐๐๔๓ พระสุขสันต์ ธมฺมโชโต แซ่ซิม

้

๐๙/๐๑/๒๕๒๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๖

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๓๖๐/๐๐๔๔ พระยง อมโร คำเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดหัวฝาย  

สท ๓๓๖๐/๐๐๔๕ พระหลา กตปฺุโ ทรัพย์สังข์

๒๕/๐๓/๒๕๐๑ ๐๘/๐๑/๒๕๕๕

วัดจันวนาประชากร  

สท ๓๓๖๐/๐๐๔๖ พระสัมฤทธิ

์

สนฺตจิตฺโต ว่องเอกลักษณ์

๒๑/๑๑/๒๕๑๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๕

วัดนำขุม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๔๗
พระพิชิต นาควํโส นาคจรูญ

๒๗/๑๒/๒๕๑๗
๒๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๔๘ พระอนันต์ ฉนฺทปฺโ ทำมะณี

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๔๙
พระวโรดม จนฺทสโร ประทีป

๐๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๕๐ พระประเชิญ ปฺาวโร ขำจันทร์ ๐/๐/๒๔๘๘
๑๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดหนองบัว  

สท ๓๓๖๐/๐๐๕๑ พระพัชรวงศกร วชิรวํโส จันทร์สว่าง

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

วัดหนองบัว  

สท ๓๓๖๐/๐๐๕๒
พระสนันชาติ

่

สนฺตจิตฺโต กรรณิการ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดหนองบัว  

สท ๓๓๖๐/๐๐๕๓ พระจรูญ อรุโณ เจือไธสง

๐๑/๐๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองบัว  

สท ๓๓๖๐/๐๐๕๔ พระละม้าย สุทฺธาโส หอมหวาน

๒๙/๐๖/๒๔๙๔ ๐๙/๐๗/๒๕๔๐

วัดเกาะน้อยตะวันตก  

สท ๓๓๖๐/๐๐๕๕ พระอธิการ สด สนฺติวํโส ออมเงิน

๓๐/๑๒/๒๕๑๑ ๒๗/๑๒/๒๕๔๖

วัดเกาะน้อยตะวันตก  

สท ๓๓๖๐/๐๐๕๖ พระสมาน สมาจาโร ทางประโยชน์

๑๖/๐๕/๒๕๒๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๔
วัดเกาะน้อยตะวันตก  

สท ๓๓๖๐/๐๐๕๗
พระศิวโมกษ์ ปฺาวชิโร พรหมศิลา

๑๒/๑๐/๒๕๑๕ ๒๗/๐๗/๒๕๓๙

วัดเขาอินทร์  

สท ๓๓๖๐/๐๐๕๘ พระเอกราช อาสโภ ศิริโภคา

๒๓/๐๓/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดเขาอินทร์  

สท ๓๓๖๐/๐๐๕๙
พระธเนตร จนฺทโชโต ระวังภัย

๑๔/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดจอมแจ้ง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๓๖๐/๐๐๖๐ พระณัฐพงศ์ กตธมฺโม ตุ้มบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๓๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๖๑ พระอัษฎา ชุตินฺธโร บุญเกิดมี

๒๒/๐๑/๒๕๒๓ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๖๒ พระทรงชาติ สทฺธาธิโก กาศเกษม

๑๐/๐๙/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดดงคู่  

สท ๓๓๖๐/๐๐๖๓ พระสิทธิพันธ์ ปฺาโภ สุธาศิลพรมพร

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๒

วัดดอยไก่แก้ว  

สท ๓๓๖๐/๐๐๖๔ พระวสันต์ ทนฺตจิตฺโต ชาวบางพลี

๒๐/๑๑/๒๕๑๙ ๐๓/๐๒/๒๕๕๕

วัดตลิงชัน

่

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๖๕ พระบุญยงค์ ปฺาวโร ปญญามณี

๒๑/๐๙/๒๕๐๙ ๐๖/๑๒/๒๕๕๓

วัดทะเลลอย  

สท ๓๓๖๐/๐๐๖๖ พระอนุภพ ติสฺสโร เพลิงน้อย

๑๔/๐๑/๒๕๒๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดทะเลลอย  

สท ๓๓๖๐/๐๐๖๗
พระรังสรรค์ กิตฺติปาโล ชูชืน

่

๐๖/๐๕/๒๕๓๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๕

วัดปากคะยาง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๖๘ พระวรรชัย วนสทฺโธ ชูชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๒๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดปากคะยาง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๖๙ พระโชติ โชติธมฺโม มานิตย์

๑๘/๐๕/๒๕๑๘ ๐๔/๐๓/๒๕๕๑

วัดปายาง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๗๐
พระคำแสน ติสฺสวํโส มารดา

๑๐/๐๗/๒๕๒๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๖

วัดพงเสลียง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๗๑
พระอานนท์ ปภากโร วังอินตา

๑๕/๐๓/๒๕๒๖ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๗๒
พระสมรัก ขนฺติวโร ศรีนาวงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๓๓ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดโพธิดู่

์

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๗๓
พระภานุพันธ์ รติโก ดำกรำ

๒๗/๐๙/๒๕๑๐ ๒๒/๐๔/๒๕๕๔

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๗๔
พระบุญรอด นิสโภ เอียงคำ

้

๑๘/๐๙/๒๕๐๔ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๗๕
พระทรงพล กิตฺติาโณ ศรอยู่

๐๖/๐๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๗๖
พระวิฑูร พุทฺธสโร หนูฟุน

๑๘/๐๑/๒๕๒๒ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรสุริวงศ์  ใจมิภักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๐

 วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๗๘
พระอุดร กุสลจิตฺโต ล้อมไทสง

๒๖/๐๘/๒๕๑๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีเชลียง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๗๙
พระวิวัฒน์ อภิปาโล แปลงประวัติ

๒๓/๐๕/๒๕๒๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๘๐ พระภานุวัฒน์ วิทูโร บุญมา

๒๐/๐๓/๒๕๑๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๘๑ พระไพโรจน์ ขนฺติวโร มีแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๐๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดแสนตอ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๘๒
พระสุรศักดิ

์

สมตฺโต ขำปริก

๐๗/๐๕/๒๕๐๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดหาดสูง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๘๓
พระจรูญ จนฺทโชโต มันอิม

่ ่

๒๔/๑๐/๒๕๐๙ ๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วัดใหม่แสงทอง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๘๔ สามเณรกิตติภูมิ  สุขเขียว

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

 วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๘๕ สามเณรอนุกูล  เดชชยางกูล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

 วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๘๖ พระรุ่งโรจน์ สุเมโธ ฉำตุ่น

๑๕/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดทุ่ง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๘๗
สามเณรพิเชฐ  จันทร์เกษร

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

 วัดทุ่ง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๘๘ สามเณรทนงศักดิ

์

 ยางงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

 วัดทุ่ง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๘๙
พระแก้ว ขนฺติสาโร ภูมิลำนันท์

๑๘/๐๘/๒๔๙๐ ๑๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดบ้านไร่  

สท ๓๓๖๐/๐๐๙๐ พระยวง มหาปฺุโ บุญชู

๐๒/๐๒/๒๕๐๔ ๐๙/๐๖/๒๕๕๕

วัดบ้านไร่  

สท ๓๓๖๐/๐๐๙๑ พระสถาพร สนฺตมโน คุ้มสา

๒๕/๐๗/๒๕๓๕
๑๒/๕/๒๕๕๙

วัดแม่นำ  

สท ๓๓๖๐/๐๐๙๒
พระเฉลิม ฉนฺทสุโภ ลิขสิทธิ

์

๑๕/๗/๒๕๐๐ ๒๖/๑๑/๒๕๕๔
วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๐๙๓
สามเณรวิริทธิพล

์

 ปานทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดวังใหญ่  

สท ๓๓๖๐/๐๐๙๔
พระชัชชัย ปชฺโชโต บุญทวี

๐๕/๐๔/๒๕๑๗ ๐๙/๐๖/๒๕๓๙

วัดศรีสำราญ  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๓๖๐/๐๐๙๕
พระวัชรพงษ์ วชิราโณ พึงแม้น

่

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดหนองแหน  

สท ๓๓๖๐/๐๐๙๖ พระบรรจง ปฺาธโร อยู่ทอง

๑๖/๑๒/๒๔๙๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๑

วัดเกาะหินตัง

้

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๙๗
สามเณรณัฐชัญ  สุขชุ่ม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

 วัดเกาะหินตัง

้

 

สท ๓๓๖๐/๐๐๙๘
พระชัชพงศ์ สนฺติกโร เปยจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๑๒/๒๕๕๗

วัดคลองกระจง  

สท ๓๓๖๐/๐๐๙๙
พระเชษฐ์ สทฺธาธิโก สุขฟอง

๑๕/๐๖/๒๕๑๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๓๖๐/๐๑๐๐ พระกู้เกียรติ

์

จนฺทวํโส จริยา

๒๘/๐๖/๒๕๐๙
๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๓๖๐/๐๑๐๑ พระรัฐพล รกฺขิตโชติโก ประธาน

๒๘/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบสถ์  

สท ๓๓๖๐/๐๑๐๒ พระธวัชชัย วฑฺฒโน กุลคง

๒๘/๑๑/๒๕๓๔ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดปากนำ  

สท ๓๓๖๐/๐๑๐๓ พระปยะพงษ์ จตฺตภโย ศิริโกร์

๑๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดไผ่ตะล่อม  

สท ๓๓๖๐/๐๑๐๔ พระเจิม จิตฺตคุโณ ปนดี

๒๑/๐๕/๒๕๐๐ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดเวฬุวนาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๑๐๕ พระฐากูร ปฺุวํสวฑฺฒโน ชูบุญวงค์

๐๑/๐๓/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๓๖๐/๐๑๐๖ พระเรืองฤทธิ

์

อานนฺโท ประสมใจ

๐๕/๑๑/๒๕๐๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๔

วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๓๖๐/๐๑๐๗
พระณัฐพร จนฺทสโร ยิมแย้ม

้

๑๓/๑๑/๒๕๓๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗ วัดหนองปาตอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๓๖๐/๐๑๐๘ สามเณรชัชวาลย์  แร่เพ็ชร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๓๖๐/๐๑๐๙ สามเณรอภิชาติ  แสงอุดม

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๓๖๐/๐๑๑๐ สามเณรธัญภัทร  รักนาค

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๓๖๐/๐๑๑๑ สามเณรนพพร  บุญคง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๓๖๐/๐๑๑๒ พระพลสรรค์ ขนฺติพโล ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๒๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดใหม่คลองหอม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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