
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑๔๕ รูป ขาดสอบ ๑๑ รูป คงสอบ ๑๓๔ รูป สอบได้ ๑๐๓ รูป สอบตก ๓๑ รูป (๗๖.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๓๖๐/๐๐๐๑ พระอุทัย อธิวโร ก้อนกิง

่

๖/๗/๒๕๑๘
๑๐/๑๒/๒๕๕๒

วัดขุนฝาง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๐๒ พระประสาท กิตติปฺโ แสงศรี
๒๕/๑/๒๕๐๘

๗/๗/๒๕๖๐ วัดเขาแก้ว  

อต ๓๓๖๐/๐๐๐๓ พระศิริศักดิ

์

สตธมฺโม อะกะพงษ์

๐๓/๐๔/๒๕๓๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระชลิต อภินนฺโท กกรัมย์

๓๐/๐๕/๒๕๐๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๖

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๐๕ พระสังวาลย์ ทมจิตฺโต รุขะจี

๐๙/๑๐/๒๕๐๐ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๐๖ พระสมพร กตคุโณ ศุภศร

๒๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๐๗ พระกิตติ กิตฺติธมฺโม เจียกรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๑๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๐๘ พระศุภกานต์ มุนิวํโส เนตรอ้น

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรนิธิวิทย์  ขอนพิกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

 วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรสุวัฒน์ชัย  เชืออินทร์

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

 วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรสุริยา  วงศ์เทพ

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

 วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรประกิจ  สิทธิกรรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

 วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๑๓ พระทวีศักดิ

์

สุเมโธ มากคล้าย

๒๖/๑๐/๒๕๓๓ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๓๖๐/๐๐๑๔ พระสุพจน์ ธมฺมาวุโธ ตุ่นสายบู่

๑๗/๑๑/๒๕๒๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรพรหมธาดา  สุกแดง

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรอภิชาต  เชือจันสา

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๓๖๐/๐๐๑๗
พระชิน จิรปฺโ ศรีสว่าง

๐๒/๐๔/๒๕๑๑ ๑๕/๐๔/๒๕๕๑

วัดดอยท่าเสา  

อต ๓๓๖๐/๐๐๑๘ พระอัครเดช เตชวโร สมัครการ

๒๙/๐๑/๒๕๐๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดดอยท่าเสา  

อต ๓๓๖๐/๐๐๑๙ พระชลอ สนฺตจิตฺโต พันธุ์โนฤทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๐๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดด่านนาขาม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๒๐ พระวิโรจน์ สุจิตฺโต แฟงอ๊อด
๙/๔/๒๕๑๙ ๙/๖/๒๕๕๗ วัดทับใหม่  

อต ๓๓๖๐/๐๐๒๑ พระชุมพล โชติโก แดงคำ
๕/๕/๒๕๑๗ ๑๗/๔/๒๕๕๘

วัดทับใหม่  

อต ๓๓๖๐/๐๐๒๒
พระสุทธิ จนฺทสาโร เปรียงพรม

๑๔/๖/๒๕๐๙ ๑๙/๗/๒๕๖๐
วัดทับใหม่  

อต ๓๓๖๐/๐๐๒๓
พระอำนวย สํวโร พรหมมา

๒๕/๐๘/๒๔๙๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดท่าถนน  

อต ๓๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรภูวนาท  มีใหญ่
๒๙/๒/๒๕๔๓

 วัดท่าถนน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๓๖๐/๐๐๒๕
พระชัน

้

ทีปธมฺโม โก่งพุก

๐๗/๐๒/๒๔๙๕ ๐๖/๐๒/๒๕๕๔

วัดท้ายตลาด  

อต ๓๓๖๐/๐๐๒๖ พระสมยศ เตชพโล ชมทอง

๒๘/๑๐/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดธรรมาธิปไตย  

อต ๓๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรสรสิช  กองแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๐

 วัดธรรมาธิปไตย  

อต ๓๓๖๐/๐๐๒๘
พระฉัตรชัย จนฺทโชโต พงษ์ลิขิตพัฒน์

๐๗/๐๘/๒๕๓๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดนาโปร่ง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๒๙
พระอธิการ ตี

๋

เตชพโล วิลัยรัตน์
๑๕/๔/๒๔๙๓ ๑๐/๗/๒๕๓๕

วัดแนวคีรี  

อต ๓๓๖๐/๐๐๓๐ พระนิวัฒน์ เตชวโร ดาวลอย

๒๙/๗/๒๕๒๓

๕/๔/๒๕๕๘ วัดบุ่งวังงิว

้

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๓๑ พระสุนทร สคารโว อุ้ยหา

๐๑/๐๙/๒๕๑๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๕

วัดปาเซ่า  

อต ๓๓๖๐/๐๐๓๒
พระบุญศรี จารุวณฺโณ ตาซ้อน

๒๙/๐๗/๒๕๐๑ ๑๓/๐๗/๒๕๓๖

วัดปาสักเรไร  

อต ๓๓๖๐/๐๐๓๓ พระสถิตย์ ติสฺสวํโส จันทร์ฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๐๕
๑๗/๓/๒๕๕๘

วัดวังขอน  

อต ๓๓๖๐/๐๐๓๔ พระสยาม สุวณฺโณ ทองมูล

๑๐/๐๗/๒๕๑๙ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังถำ  

อต ๓๓๖๐/๐๐๓๕ พระนำเพชร ธมฺมกาโม ต่ายพักดิ

์

๑/๒/๒๕๑๖ ๑/๒/๒๕๕๕ วัดวังโปง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๓๗
พระกุศล กุสลจิตฺโต เรตสันเทีย

๊

๑/๑๒/๒๕๑๒ ๑/๑๑/๒๕๕๕
วัดวังหมู  

อต ๓๓๖๐/๐๐๓๘ พระสาคร กนฺตวีโร ข้อหน่อ
๑/๑๑/๒๕๐๐

๑/๗/๒๕๖๐ วัดวังหมู  

อต ๓๓๖๐/๐๐๓๙
พระจำนงค์ วีรพโล เทพสอน

๒/๑๒/๒๕๐๐ ๓/๑๑/๒๕๕๓
วัดสามัคยาราม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๔๐ พระวุฒิพงษ์ ปฺาวุฒฺโท ขานผัด
๔/๔/๒๕๓๗ ๓/๕/๒๕๕๘ วัดสามัคยาราม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๔๑ พระสุธรรม สุธมฺโม สกุลเทพ

๒๐/๐๖/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๔๒
พระทวี ธีรภทฺโท อุ่นมาก

๑๙/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดหมอนไม้  

อต ๓๓๖๐/๐๐๔๓ พระต่อศักดิ

์

สุชาโต พุ่มพลอย

๒๗/๐๑/๒๕๑๒ ๒๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดหมอนไม้  

อต ๓๓๖๐/๐๐๔๔ พระภานุภัทร านิสฺสโร พุฒลา

๐๘/๐๙/๒๕๓๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดหมอนไม้  

อต ๓๓๖๐/๐๐๔๕ พระอธิการ เบ้า จนฺทสาโร ใจจันทร์
๑๕/๑/๒๔๗๓

๙/๗/๒๕๔๓ วัดห้วยฮ้า  

อต ๓๓๖๐/๐๐๔๖ พระอนุกูล อนาลโย ยาวิเศษ

๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๓๖๐/๐๐๔๗
พระสำเริง จนฺทธมฺโม มณีรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๐๐
๑๑/๔/๒๕๕๑

วัดใหม่ช่องลม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๔๘ พระเจษฎา ปฺาวชิโร คลังวิเชียร

๓๐/๑๐/๒๕๒๙ ๑๑/๐๑/๒๕๕๗

วัดอรัญญิการาม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๔๙
พระวรเชษฐ์ เตชธมฺโม หมืนยา

่

๒๑/๐๘/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดอรัญญิการาม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๕๐ พระปญญา ธมฺมโชโต ฟกประเสริฐ ๕/๒/๒๕๑๑ ๘/๒/๒๕๕๓ วัดคลึงคราช  

อต ๓๓๖๐/๐๐๕๑ พระวุฒิชัย จตฺตวโร อยู่เจริญ
๕/๑๐/๒๕๓๖ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

วัดดอยแก้ว  

อต ๓๓๖๐/๐๐๕๒ พระสุเทพ อาสโภ ชะรอยรัมภ์ ๘/๔/๒๕๐๑
๑๒/๑๒/๒๕๕๔

วัดดอยสวรรค์  

อต ๓๓๖๐/๐๐๕๓ พระไฉน ิตคุโณ ตันเจริญ ๑/๑/๒๔๘๕ ๕/๗/๒๕๕๗ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๕๔ พระกรินทร์ กุสฺสลจิตฺโต สุขมะโน

๒๕/๑๒/๒๕๑๕

๘/๗/๒๕๕๘ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๓๖๐/๐๐๕๕ พระแช่ม วฑฺฒโน คำสี ๖/๖/๒๕๐๓ ๑๒/๔/๒๕๕๙
วัดวังแดง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๕๖ พระบัญชา ธมฺมวโร พันธุ
๑๗/๒/๒๕๐๖

๓/๔/๒๕๕๘ วัดวังแดงหมู่สอง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๕๗
พระวีรชัย ชุตินฺธโร ทองอยู่

๒๑/๙/๒๕๓๕
๗/๕/๒๕๕๘ วัดวังแดงหมู่สอง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๕๘ พระพรต ตปสีโล บุญผ่อง
๒๓/๑/๒๕๒๑

๗/๒/๒๕๔๙ วัดวังหิน  

อต ๓๓๖๐/๐๐๕๙
พระนที เตชธโร น้อยเทียน

๑๑/๑/๒๕๑๑ ๕/๑๒/๒๕๕๙
วัดศรัทธาพร  

อต ๓๓๖๐/๐๐๖๐ พระเสนาะ อรุโณ ยศกฤตสกุล
๑๐/๕/๒๔๙๑ ๑๐/๕/๒๕๖๐

วัดศรัทธาพร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๓๖๐/๐๐๖๑ พระสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต กุมาร

๑๙/๐๑/๒๔๙๖ ๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วัดศรีสะอาด  

อต ๓๓๖๐/๐๐๖๒ พระวรวุฒิ อาภสฺสโร นาคบัว
๓/๖/๒๕๒๘ ๑๙/๑/๒๕๕๙

วัดสัจจาราษฎร์บำรุง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๖๓ พระนภดล ติขิโน นันตา

๑๔/๑๐/๒๕๓๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖

วัดหลวงปายาง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๖๔ พระสมเจตน์ ิตวโร วันทนีย์

๐๗/๐๘/๒๕๑๑ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดหลวงปายาง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๖๕ พระวรากรณ์ จกฺกวโร พุ่มห่าน
๘/๑๑/๒๕๒๖ ๑๔/๓/๒๕๕๓

วัดหาดสองแคว  

อต ๓๓๖๐/๐๐๖๖ พระอรรถพล ธีรธมฺโม คำบัวทอง

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙

วัดดอนมูลนำลอก  

อต ๓๓๖๐/๐๐๖๗
พระประจักร์ ปฺาธโร บัวจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 มาซิว

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

 วัดผักขวง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๖๙ พระวิสุทธิ

์

วิสารโท มาให้

๒๙/๐๑/๒๕๑๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๐

วัดซำบ้อ  

อต ๓๓๖๐/๐๐๗๐ พระวุฒิพงศ์ จิรตฺถิโก ปนเตป

๑๕/๐๕/๒๕๒๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนำปง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๗๑
พระทรงยศ ยโสธโร เกตุนวล

๓๑/๐๑/๒๕๑๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดเนินสวน  

อต ๓๓๖๐/๐๐๗๒
พระธนกร ธมฺมรโต น้อยขัน

๑๒/๐๔/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดหาดลัง

้

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๗๓
พระเอกวุฒิ มหาคุโณ ยังกลาง

๑๗/๐๖/๒๕๒๘ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดภูเงินวนาราม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๗๔
พระเกลียง

้

กลฺยาโณ พามา

๒๘/๐๓/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดลานชุม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๗๕
พระสำเริง ตนฺติปาโล เพ็งพืช

๐๗/๑๐/๒๔๙๘
๐๘/๗/๒๕๕๗

วัดเขาดินสุวรรณบาท  

อต ๓๓๖๐/๐๐๗๖
พระอธิวัฒน์ านวโร มีสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๒๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๐

วัดคลองละมุง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๗๗
พระเลิศมงคล สิริสาโร แซ่อัง

้

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๑๑/๒๕๕๕

วัดชำสอง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๗๘
พระอดิศักดิ

์

อติพโล คำผิว

๐๖/๐๘/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดทุ่งปากระถิน  

อต ๓๓๖๐/๐๐๗๙
พระมานิต มานิโต สนโต

๐๕/๐๒/๒๕๑๑ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๓๖๐/๐๐๘๐ พระภาณุเดช ภูริเตโช เกตุแย้ม

๐๕/๐๘/๒๕๒๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดบ้านขอม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๘๑ พระวิว กนโก เพ็งแสงทอง

๐๗/๐๒/๒๕๑๕ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘
วัดประชาศรัทธาธรรม

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๘๒ พระบุญส่ง จิตฺตสํวโร รอดอยู่

๐๒/๐๖/๒๕๓๐ ๑๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดพระยาปนแดน  

อต ๓๓๖๐/๐๐๘๓ พระวิชิต กิจฺจสาโร วนารักษ์

๒๒/๑๐/๒๕๑๖ ๓๐/๐๑/๒๕๕๕

วัดโพธาราม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๘๔ พระประจิม อภินนฺโท ทิมหมี

๒๓/๐๙/๒๕๑๑ ๓๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดโพธิดาราราม

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๘๕ พระณัฐพงศ์ อาภทฺธโร รัตนภูมิ

๑๗/๐๗/๒๔๙๓
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

วัดฟากบึง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๘๖ พระชัยกฤต เขมจาโร เวชรักษ์

๐๕/๑๐/๒๕๑๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๕

วัดฟากบึง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๘๗
พระสมศักดิ

์

านวุธโร ปนโต

๒๖/๑๒/๒๕๒๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดฟากบึง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๘๘ พระสิงห์ชัย ปฺาพหุโล เรือนมูล

๑๘/๑๑/๒๕๒๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดฟากบึง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๘๙
พระขจร ปภากโร ตาหงษ์ทอง

๐๗/๐๘/๒๕๒๓ ๓๑/๐๕/๒๕๕๗ วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๓๖๐/๐๐๙๐ พระวินัย านวโร โมรา

๒๕/๐๙/๒๕๑๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๕

วัดวังตอ  

อต ๓๓๖๐/๐๐๙๑ พระชัชวาล กนฺตสีโล กันแสง

๐๑/๐๘/๒๕๒๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดวังพะเนียด  

อต ๓๓๖๐/๐๐๙๒
พระณัฐพล สาหโร ยากองโค

๒๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดวังสะโม  

อต ๓๓๖๐/๐๐๙๓
พระหลง จกฺกวโร แดงโครต

๑๒/๗/๒๔๙๘ ๑๕/๔/๒๕๕๗
วัดหลักร้อย  

อต ๓๓๖๐/๐๐๙๔
พระบุญรัตน์ รตนปฺุโ แสนเขือนแก้ว

่

๐๙/๐๔/๒๕๐๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๕

วัดนาหนำ  

อต ๓๓๖๐/๐๐๙๕ พระปรานีจักรสังข์ มหาลาโภ มีสอน

๐๘/๑๐/๒๕๑๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านลุ่ม  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๓๖๐/๐๐๙๖ พระวิสุทธิ

์

จกฺกธมฺโม อุดรเขตร

๑๑/๐๔/๒๕๑๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดนาทะเล  

อต ๓๓๖๐/๐๐๙๗
พระรุ่ง อรุโน อู่รอด

๙/๐๔/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๓

วัดบรมธาตุ  

อต ๓๓๖๐/๐๐๙๘
พระจำเนียร ติสาโร จันทร์แยง

๐๖/๐๓/๒๕๐๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดปายาง  

อต ๓๓๖๐/๐๐๙๙
พระสำอาง จกฺกวโร คำมงคล

๐๘/๐๓/๒๕๐๓ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดผักราก  

อต ๓๓๖๐/๐๑๐๐ พระสมชาย ขนฺติธมฺโม ชืนจำนงค์

่

๑๔/๐๑/๒๕๓๔ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดไผ่ล้อม  

อต ๓๓๖๐/๐๑๐๑ พระอนุรัตน์ กิตติคุโณ อินเปย
๖/๐๗/๒๕๓๒ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

วัดไผ่ล้อม  

อต ๓๓๖๐/๐๑๐๒ พระชินกร วิชรปฺโ บุญรุฬ

๐๓/๐๔/๒๕๑๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดโพธิล้อม

์

 

อต ๓๓๖๐/๐๑๐๓ พระปภาวิน จารุธมฺโม ภัทรภิญโญพาณิช
๑๒/๑๑/๒๕๑๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๓๖๐/๐๑๐๔ พระสมศักดิ

์

โรจนธมฺโม รักโถ

๑๘/๐๓/๒๕๒๒ ๒๖/๐๔/๒๕๔๖

วัดห้องสูง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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