
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ภาค ๙

ส่งสอบ ๒๖๓ รูป ขาดสอบ ๘๒ รูป คงสอบ ๑๘๑ รูป สอบได้ ๑๓๓ รูป สอบตก ๔๘ รูป (๗๓.๔๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระสุริยา อุปกาโร เทียนแก้ว
๘/๑๐/๒๕๑๖

๑/๕/๒๕๕๗ วัดเกิงเหนือ

้

 

มค ๔๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรปริญญา  โททำ
๒๗/๘/๒๕๔๕

 วัดท่าสำราญธรรม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรเจษฎา  โททำ
๒๖/๘/๒๕๔๕

 วัดท่าสำราญธรรม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระชวัลกร จรณจารี ช่างทองคำ

๒๐/๐๙/๒๕๓๗
๐๑/๑๑/๒๕๕๗

วัดธัญญาวาส  

มค ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระอลงกรณ์ วชิรปฺโ สีทน
๓๑/๓/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๗

วัดบ้านโด  

มค ๔๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรวุฒิพงษ์  แสนทวีสุข
๑๐/๗/๒๕๔๔

 วัดบ้านโด  

มค ๔๓๖๐/๐๐๐๗
พระพรพิสิษฐ์ ธีรวโร สมคำภา

๒๐/๐๕/๒๕๑๗

๕/๖/๒๕๕๘ วัดบูรพาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๐๘ พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต แฝงสีคำ
๒๕/๓/๒๕๒๐

๗/๒/๒๕๕๘ วัดปรมัยยิกาวาส  

มค ๔๓๖๐/๐๐๐๙ พระสุรศักดิ

์

ิตาโณ ประทุมไชย
๗/๑๑/๒๕๒๐ ๓๐/๖/๒๕๕๗

วัดปาสโมสร  

มค ๔๓๖๐/๐๐๑๐ พระไกรสร ธมฺมจาโร แสนบุญ
๒๐/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดพุทธวนาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระธรรมรัตน์ จิรวฑฒโน เข็มทอง
๐๖/๗/๒๕๓๘

๕/๓/๒๕๕๙ วัดโพธิศรีบ้านลาด

์

 

มค ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระสนีน

่

สจฺจาโณ ใจสว่าง

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

๙/๕/๒๕๕๘ วัดมหาชัย  

มค ๔๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรร่มฑรรม  ไชยสงค์ ๓/๑/๒๕๔๑  วัดมหาชัย  

มค ๔๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรอรรถพร  อุทัยแพน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

 วัดมหาชัย  

มค ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระสุทธี เมธิโก คำวีระ
๗/๑๒/๒๕๒๑ ๒๓/๓/๒๕๕๕

วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรบริพัตร์  สันทาลุนัย
๑๐/๗/๒๕๔๔

 วัดส่องเหนือ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๑๗
พระพูลศักดิ

์

ปฺาวโร แสนคูณ
๔/๒/๒๕๒๑ ๕/๗/๒๕๕๓ วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระปริญญา าณวีโร พลเสนา ๔/๖/๒๕๓๐ ๒/๖/๒๕๕๗ วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๓๖๐/๐๐๑๙ พระประเทือง สนฺตจิตฺโต หินคำอา
๑๔/๔/๒๔๙๑ ๒๘/๗/๒๕๕๗

วัดเหนือดงน้อย  

มค ๔๓๖๐/๐๐๒๐ พระสำราญ เขมิโย โคจรานนท์

๑๙/๐๕/๒๔๙๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๒

วัดอุทัยทิศ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระทราย ทีปธมฺโม มวลมนตรี

๐๗/๑๒/๒๔๙๐ ๑๗/๑๑/๒๕๕๔

วัดอุทัยทิศ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรสิทธิชัย  โพธิล้อม

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

 วัดอุทัยทิศ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๒๓
สามเณรนันทวัฒน์  มากพูล

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 วัดอุทัยทิศ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๒๔
พระกวีวัฒณ์ วรธมฺโม พราหมณ์น้อย

๑๕/๐๗/๒๕๑๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดนาดี  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๑ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๓๖๐/๐๐๒๕
พระทนุพร สุภทฺโท สีใส

๒/๖/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๖๐
วัดโพธิศรี

์

 

มค ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระภูมิใจ ปภากโร คำตุ่น

๑๖/๐๑/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดราษฎร์สามัคคี  

มค ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระศรัณย์ สาทโร กุมารสิทธิ

์

๕/๘/๒๕๑๕ ๕/๓/๒๕๕๔ วัดศรีมหาโพธิ

์

 

มค ๔๓๖๐/๐๐๒๘
พระปญญา จารุธมฺโม กันทาง

๘/๔/๒๕๒๓ ๗/๒/๒๕๕๐ วัดสระทองบ้านทัน  

มค ๔๓๖๐/๐๐๒๙
พระสุพิชชา ปฺาวโร ศรีรักษา

๑๘/๑/๒๕๑๖
๕/๖/๒๕๕๗ วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรนนทกร  จิตรแสวง
๒๙/๖/๒๕๔๔

 วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรสุริยา  ตันซุ่นหิม

้ ้

๒๒/๓/๒๕๔๕

 วัดสุวรรณาวาส  

มค ๔๓๖๐/๐๐๓๒
พระชัยประสิทธิ

์

ภทฺทธมฺโม อันปญญา

๐๗/๐๑/๒๕๑๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

วัดดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๓๓
สามเณรประณตพงษ์  ทรงประดิษฐ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

 วัดดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรณัฐวุฒิ  ขันรักษา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

 วัดดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรปฏิภาณ  ชัยสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 วัดดาวดึงษ์แกดำ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระคำพา าณธโร มาตย์วังแสง

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดปาชาด  

มค ๔๓๖๐/๐๐๓๗
พระสุชาติ ปริชาโน พลเตมา

๓๐/๐๗/๒๕๑๓ ๒๖/๐๙/๒๕๕๘

วัดดงเค็ง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรทินกร  ทศราช
๑๖/๒/๒๕๔๓

 วัดดอนงัว  

มค ๔๓๖๐/๐๐๓๙
สามเณรวรชาติ  โยแก้ว

๑๙/๗/๒๕๔๔

 วัดดอนงัว  

มค ๔๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรสุริยันต์  หม่องคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 วัดดอนงัว  

มค ๔๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรประพันธ์  จักรเขือน

่

๒๔/๕/๒๕๔๕

 วัดดอนงัว  

มค ๔๓๖๐/๐๐๔๒
สามเณรชัชชัย  ชัยปญญา

๑๗/๒/๒๕๔๕

 วัดดอนงัว  

มค ๔๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรวันชัย  ชัยปญญา
๑๗/๒/๒๕๔๕

 วัดดอนงัว  

มค ๔๓๖๐/๐๐๔๔
สามเณรชนินทร์กรณ์  พร้อมสมุทร

๓๑/๓/๒๕๔๕

 วัดดอนงัว  

มค ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระศุภวัฒน์ สุภทฺโท คำสาลี
๑๔/๘/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๕๓ วัดโนนทอง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระศิวะพร สิรินฺธโร นามบุดดี

๒๕/๐๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนทอง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๔๗
สามเณรทรงกต  สระแกทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

 วัดบรบือสราราม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๔๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ขุนใหญ่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดบรบือสราราม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๔๙
พระสมัย กิตฺติธมฺโม ลาละคร

๗/๖/๒๔๙๓ ๗/๖/๒๕๕๘ วัดบ้านยาง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระวิทยา รกฺขิตฺตาโณ พิมโยธา

๒๐/๐๑/๒๕๓๐ ๒๗/๐๑/๒๕๕๗

วัดบ้านศาลา  

มค ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระอุดม อุตฺตโม มหาทอง
๑/๑๐/๒๔๙๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดหนองทุ่ม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๕๒
พระวิทูล จนฺทสาโร ทองบุด

๑/๑๑/๒๕๐๘ ๒๕/๑๐/๒๕๕๖

วัดหนองหว้า  

มค ๔๓๖๐/๐๐๕๓
พระสุทัศน์ อภิวุฑฺโฒ สุวิชา

๑๔/๑๑/๒๕๑๙

๕/๗/๒๕๕๕ วัดมหาชัย  

มค ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระสุรัตน์ จารุธมฺโม เขตชมภู ๖/๖/๒๕๓๒ ๕/๗/๒๕๕๗ วัดทักษิณาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรนัฐพงษ์  สิทธิจันทร์เสน
๑๒/๙/๒๕๔๕

 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรสุวิจักขณ์  พงษ์พันนา
๑๐/๗/๒๕๔๖

 วัดปาโคกดินแดง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๕๗
พระอุดม มนฺตธโร สุนทร

๙/๖/๒๕๑๒ ๑๒/๔/๒๕๕๖
วัดโพธิทอง

์

 

มค ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระอดุลย์ วราโณ พรานทนงค์

๑๑/๑๑/๒๕๑๓
๑๐/๗/๒๕๕๗

วัดหนองเรือ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๕๙
พระวิชัย ปฺาวโร พรมกุล

๑๒/๘/๒๔๘๘
๗/๘/๒๕๕๖ วัดโคกเพิม

่

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดมหาสารคาม  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระสุวรรณ ปสนฺนจิตฺโต แสงทวีป
๒๑/๒/๒๔๘๕ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดโพธาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระเกรียงไกร กตวีริโย เพ็ชรใส
๑๘/๘/๒๕๓๔ ๓๐/๗/๒๕๕๕ วัดหนองซำข่าสามัคคี  

มค ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระธนรัตน์ อธิปฺโ บุตรงาม

๐๔/๐๔/๒๕๑๘ ๑๙/๐๑/๒๕๕๖

วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระธวัชชัย สุเมโธ ไอรยา

๑๕/๑๑/๒๕๑๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดบ้านหนองฮี  

มค ๔๓๖๐/๐๐๖๔ พระฉัตรทอง สุธมฺโม นามจุมจัง

๒๙/๐๓/๒๕๐๖ ๑๐/๐๒/๒๕๕๕

วัดพยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระบุญมา ขนฺติโก บุญทศ

๑๖/๑๐/๒๕๐๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดพยัคฆภูมิวราราม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๖๖ พระเอกชิต อนุตฺตโร พิมพ์ศักดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดรัตนมานิตย์  

มค ๔๓๖๐/๐๐๖๗
พระบุญจันทร์ ปยฺาวุฒฺโฑ ทองไทย

๐๕/๐๔/๒๕๐๔ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองแก  

มค ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระจารึก อมโร เสนาไทย ๑/๔/๒๕๑๓ ๙/๗/๒๕๕๔ วัดกระยอม  

มค ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระสำราญ อติชาคโร งอยภูธร

๑๐/๑๐/๒๔๙๖

๖/๗/๒๕๓๗ วัดกลาง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๗๐
พระลำไพร ขนฺติโก วรรณทอง

๖/๑๑/๒๕๐๘
๗/๔/๒๕๕๐ วัดกลาง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๗๑
พระสำลี อาธโร ประดับโชติ ๒/๒/๒๕๐๐ ๙/๘/๒๕๕๖ วัดกลาง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๗๒
พระธีระ านทินฺโน พันธ์สุภา

๖/๓/๒๕๓๘ ๙/๔/๒๕๕๘ วัดกลาง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๗๓
สามเณรวุฒิชัย  เมียน

๒/๑/๒๕๔๓
 วัดกลาง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๗๔
พระสมาน กตปุโ ประบุญเรือง

๒๐/๒/๒๕๒๑ ๑๗/๕/๒๕๕๓
วัดโนนโพธิ

์

 

มค ๔๓๖๐/๐๐๗๕
พระวัลชัย ธนปาโล ตะนนท์

๙/๑๒/๒๕๐๘
๕/๕/๒๕๕๗ วัดรัตนโสภา  

มค ๔๓๖๐/๐๐๗๖
พระครูปลัด ทรงศักดิ

์

นิราโย ภูเงินช่อ
๑๙/๓/๒๕๒๖

๙/๖/๒๕๕๓ วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระอธิการ กำธร ิตสีโล บุพโชติ

๑๔/๒/๒๕๑๘ ๒๓/๑๑/๒๕๕๓

วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๓๖๐/๐๐๗๘
พระประจักร ปภสสโร ศิริลัยง

๑๒/๖/๒๔๙๒ ๑๗/๕/๒๕๕๔
วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๓๖๐/๐๐๗๙
พระสมเกียรติ อินฺธิเตโช สมวงษ์

๑๔/๓/๒๕๑๖ ๓๐/๓/๒๕๕๗
วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระสมุห์ วีระพงศ์ ถาวโร ปองเกรียงไกร
๒๕/๖/๒๕๓๗ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดโสมนัสประดิษฐ์  

มค ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระสมเวช สิริวณฺโณ เดชกวินเลิศ
๑๐/๙/๒๔๙๐ ๒๐/๓/๒๕๕๗

วัดกลางกุดรัง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๘๒
พระทองพูน สุทฺธาโส เรือ่งศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๐๕
๑๗/๕/๒๕๕๓

วัดโคกลี

่

 

มค ๔๓๖๐/๐๐๘๓
พระโกสินทร์ อาจาโร ภูเฮืองแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๒๑

๒/๑/๒๕๕๖ วัดเลิงแฝก  

มค ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระอุดม จารุธมฺโฒ ชาดง ๑/๒/๒๕๑๘ ๑/๗/๒๕๕๔ วัดหนองแหน  

มค ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระทองเดช โชติโก สังอุตตัง ๖/๘/๒๕๐๐
๑๘/๑๑/๒๕๔๙

วัดคุยโพธิ

์

 

มค ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระสุรชัย ธมฺมวโร จันทร์โสดา
๒๑/๘/๒๕๓๖ ๒๘/๑/๒๕๕๗

วัดจันทอุทัย  

มค ๔๓๖๐/๐๐๘๗
พระวีระศักดิ

์

สกฺโก แสงปญญา

๑๗/๑๐/๒๔๘๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๖

วัดชนะไพรี  

มค ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระคะนองศักดิ

์

กิตติสาโร แสนยศ

๑๓/๑๑/๒๕๒๑
๒๓/๒/๒๕๕๘

วัดชัยสุทธิ  

มค ๔๓๖๐/๐๐๘๙
พระโกเมศ อคฺควณฺโณ วงศ์คำ

๑๔/๔/๒๕๑๕ ๑๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดดอนกลอย  

มค ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระสุบัน จิตตสํวโร ดรชาดา
๑๗/๕/๒๕๐๑ ๒๐/๔/๒๕๕๓

วัดตาลเรือง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระสุนทร อนุตตโร จันทเดช
๒๘/๕/๒๔๘๗

๑๔/๕/๒๕๕๔
วัดบ้านเขวา  

มค ๔๓๖๐/๐๐๙๒
พระรสสุคนธ์ านธมฺโม สาคุณ

๑๕/๘/๒๕๓๓ ๒๖/๖/๒๕๕๘
วัดบ้านเขวา  

มค ๔๓๖๐/๐๐๙๓
พระบุญศรี ตปสีโล บัวสีกา

๑๓/๕/๒๕๑๐ ๒๗/๓/๒๕๕๘
วัดบ้านเลิงใต้  

มค ๔๓๖๐/๐๐๙๔
พระสากล เขมโก ถาโคตรจันทร์

๒๑/๒/๒๕๐๓
๕/๓/๒๕๕๙ วัดโพธิศรีธาราม

์
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

มค ๔๓๖๐/๐๐๙๕
พระพีระ คุณาทโร สีพิมพ์สอ

๑๒/๔/๒๕๑๔
๘/๓/๒๕๔๖ วัดมงคลชัยศรี  

มค ๔๓๖๐/๐๐๙๖ พระพัฒนา อิทธิโก หาคุ้มคลัง
๑๐/๘/๒๕๐๑

๕/๗/๒๕๕๗ วัดวังกุง  

มค ๔๓๖๐/๐๐๙๗
พระไพบูลย์ ปยธมฺโม แก่นจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๒๖
๑๓/๒/๒๕๕๗

วัดวังขอนจิก  

มค ๔๓๖๐/๐๐๙๘
พระมนตรี โชติโก กนกเงิน

๑๑/๖/๒๕๐๖
๔/๗/๒๕๔๘ วัดศรีชุมพร  

มค ๔๓๖๐/๐๐๙๙
พระราชัย ชยธมฺโม ชัยมีสุข

๗/๑/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙
วัดศรีอรัญญาวาส  

มค ๔๓๖๐/๐๑๐๐ พระทวี ทนตจิตโต แสงนุลาด
๑๓/๓/๒๕๐๘ ๑๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดสว่างชัยศรี  

มค ๔๓๖๐/๐๑๐๑ พระอธิวัฒน์ อชิโต โททุโย
๓/๙/๒๕๓๒ ๒/๕/๒๕๕๘ วัดสว่างอารมณ์  

มค ๔๓๖๐/๐๑๐๒ พระพงษ์สวัสดิ

์

ิตมโน มาธุระ

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๑/๕/๒๕๕๗

วัดสังข์ทองวนาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๐๓ สามเณรยุทธชัย  เจือจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสังข์ทองวนาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระธีรยุทธ ธีรยุตโต พาระแพน

๒๕/๑๐/๒๕๒๔

๑/๑/๒๕๕๗ วัดสุวรรณาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๐๕ พระสงคราม กตปุโ ศิริสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๑๘
๒๔/๖/๒๕๕๗

วัดสุวรรณาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๐๖ พระณัฐพงศ์ านุตตฺโร วาทโยธา
๓๐/๖/๒๕๓๖ ๓๐/๔/๒๕๕๘

วัดหนองบอน  

มค ๔๓๖๐/๐๑๐๗
พระสุเมธี านิสฺสโร คำเบ้า

๑๗/๘/๒๕๑๑ ๑๙/๘/๒๕๕๘
วัดอัมพวนาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๐๘ พระคีรีบุน ปสนฺโน อรัญรุจ

๒๕/๑๐/๒๕๑๖ ๐๓/๑๐/๒๕๕๘

วัดจันทราวาส  

มค ๔๓๖๐/๐๑๐๙ พระสุนทร เขมิโย สารเหล่าโพธิ

์

๒๑/๑/๒๕๐๐ ๑๗/๗/๒๕๕๓
วัดชัยศรี  

มค ๔๓๖๐/๐๑๑๐ พระทอม อินฺทวณฺโณ บุญโต

๐๔/๐๙/๒๕๒๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๒

วัดประทุมทอง  

มค ๔๓๖๐/๐๑๑๑ พระจำลอง อนุตฺคโร มงคุณคำซาว
๓๐/๖/๒๕๑๘ ๐๒/๐๒/๒๕๕๕

วัดโพธิศรีบ้านผือ

์

 

มค ๔๓๖๐/๐๑๑๒ พระนภา ปภาโส วงษา

๐๗/๐๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๕

วัดศรีอินทราวาส  

มค ๔๓๖๐/๐๑๑๔ พระพงษ์ จนฺทโชโต มูลตรีภักดี
๒๔/๕/๒๔๘๗

๑๔/๑/๒๕๕๐
วัดเชียงยืน  

มค ๔๓๖๐/๐๑๑๕ สามเณรพีระพัฒน์  ทองบัลลังก์
๑๔/๔/๒๕๔๓

 วัดเชียงยืน  

มค ๔๓๖๐/๐๑๑๖ สามเณรปณชาติ  เทียนไธสง
๒๒/๔/๒๕๔๓

 วัดเชียงยืน  

มค ๔๓๖๐/๐๑๑๗
สามเณรอนุรักษ์  สิงห์คำปอง

๑๔/๒/๒๕๔๕

 วัดเชียงยืน  

มค ๔๓๖๐/๐๑๑๘ พระภานุวัฒน์ วิจิตฺตธมฺโม พิมโสดา

๒๐/๑๒/๒๕๐๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดปพพานิสสัย  

มค ๔๓๖๐/๐๑๑๙ พระประเสริฐ ปฺาวโร โพธิสม

์

๓๐/๐๖/๒๕๑๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดพุทธประดิษฐ์  

มค ๔๓๖๐/๐๑๒๐ พระกาย สิริวณฺโณ ตรีศาสตร์

๐๙/๐๙/๒๔๘๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

มค ๔๓๖๐/๐๑๒๑ พระวีรศักดิ

์

สิริปฺโ บรรดิษฐ์

๑๓/๐๕/๒๕๓๑ ๑๙/๐๑/๒๕๕๘

วัดโพธิสามต้น

์

 

มค ๔๓๖๐/๐๑๒๒
พระบังคม ิตฺตธมฺโม คำวิเศษ

๑๔/๑๑/๒๕๑๓ ๐๒/๐๕/๒๕๔๗

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๒๓
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติวณฺโณ ใจช่วง
๑๔/๕/๒๕๓๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๒๔
พระสำราญ สุนธโร สุนทรสนิท

๓๐/๐๔/๒๔๙๑ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๒๕
พระณรงค์เดช มหาปฺโ ระวิโรจน์

๑๘/๐๓/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๒๖ พระบุญธรรม จารุธมฺโม โพธิน้อย

์

๒๔/๐๓/๒๕๑๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๒๗
พระสฤษดิ

์

ปยสีโล ประจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๒๘
พระอดิศักดิ

์

สิริคุตฺโต แสนดี

๒๔/๐๘/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดราษฎร์สังคม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๒๙
พระราวี จารุวณฺโณ เหล่าสีคู

๑๕/๐๗/๒๕๑๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดวิไลธรรมาราม  
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มค ๔๓๖๐/๐๑๓๐ พระบุญจันทร์ กนฺตฺวีโร ด่านขุนทด ๒๒/๔/๒๕๒๘ ๐๘/๐๓/๒๕๕๕
วัดศรีสุทธาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๓๑ พระสมศรี จนฺทฺสโร แสงพระตา ๑๙/๕/๒๕๒๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘ วัดศรีสุทธาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๓๒ พระจำลอง ปภสฺสโร สีโสดา
๐๙/๐๙/๒๕๐๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดสิทธาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๓๓ พระประสิทธื อริโย อุปนันท์
๐๖/๐๒/๒๕๒๐ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดสิทธาราม  

มค ๔๓๖๐/๐๑๓๔ สามเณรนันทวัฒน์  ไชยดวงสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๐

 วัดสุวรรณรังษี  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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