
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๔๕๓ รูป ขาดสอบ ๑๒๔ รูป คงสอบ ๓๒๙ รูป สอบได้ ๑๐๔ รูป สอบตก ๒๒๕ รูป (๓๑.๖๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรศักดิชัย

์

 เทียกันที
๒/๖/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรอธิพงศ์  โต๊ะงาม
๒๐/๑/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรณัฐภูมิ  โพยนอก
๒๔/๔/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระสมมาตร นาถกโร คำแหง

๒๔/๐๓/๒๕๒๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระมหาสุเจียด วชิรชาโต นู

๐๓/๐๖/๒๕๒๗ ๑๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดคุ้มเหนือ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระกิตติพัฒน์ กิตฺติภทฺโท บุญมาก

๒๗/๐๗/๒๕๒๗
๑๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรอัจฉริยะ  สกุลงาม
๓/๑๑/๒๕๓๙

 วัดจำปา  

สร ๔๓๖๐/๐๐๐๘ พระกรกต กตคุโณ ผ้าผิวดี

๒๓/๐๙/๒๕๓๔
๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๓๖๐/๐๐๐๙ พระปฏิภาณ ปริสุทฺโธ ประทิพย์เนตร

๑๔/๐๗/๒๕๒๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๑๐ พระวิชัย สุธมฺโม สุปตติ
๖/๔/๒๔๙๗ ๒๑/๗/๒๕๕๕

วัดนาสาม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระประเดียว วรธมฺโม สุขประเดิม

๒๒/๐๕/๒๕๑๑ ๒๑/๐๒/๒๕๕๖

วัดประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระลมรัตน์ อตฺตสาโร วงษ์สิว

่

๑/๐๑/๒๕๑๐
๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระสามารถ ธมฺมรตโน หมู่ดี

๒๐/๑๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระฤทธิรงค์ านิสฺสโร ปรากฎรัตน์
๒/๐๕/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรธัญญวัฒน์  สกุลจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

 วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๓๖๐/๐๐๑๖ พระโชคชัย ธมฺมทีโป เชิดสุข
๕/๙/๒๕๒๙ ๓๑/๕/๒๕๕๖

วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๑๗ พระขวัญชัย จารุวํโส บุญมาก
๑๐/๘/๒๕๐๗ ๑๙/๗/๒๕๕๗

วัดหนองกระดาน  

สร ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระอมร ธมฺมวโร วงจันทร์
๑๓/๔/๒๕๓๕

๔/๔/๒๕๕๗ วัดหนองบัว  

สร ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรกันตพล  อาจทวีกูล

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

 วัดหนองบัว  

สร ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรศิริคุปต์  สายสุข

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

 วัดหนองบัว  

สร ๔๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรยุทธนา  สมฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

 วัดหนองบัว  

สร ๔๓๖๐/๐๐๒๒ สามเณรเอกภพ  พินิจรัมย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

 วัดหนองบัว  

สร ๔๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรนพดล  โนนธิจันทร์
๒๐/๗/๒๕๔๒

 วัดจอมพระ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรอัษฎาวุธ  จันขาว
๑๔/๒/๒๕๔๑

 วัดจอมพระ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๓๖๐/๐๐๒๕ พระแสน อริโย ยอดสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๐๐ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดชัยศิลานิมิต  

สร ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระบุญเกิด จกฺกวโร ทองแม้น

๑๖/๑๑/๒๕๑๓ ๑๘/๐๑/๒๕๕๔

วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๓๖๐/๐๐๒๗ พระเฉลิมยศ หิริสมฺปนฺโน เปรนาม
๒๗/๑/๒๕๒๓ ๑๓/๕/๒๕๕๓

วัดอุทุมพร  

สร ๔๓๖๐/๐๐๒๘ พระชยุต ชยากโร เข็มพะมัย
๑๔/๑/๒๕๓๒ ๑๑/๒/๒๕๕๗

วัดอุทุมพร  

สร ๔๓๖๐/๐๐๒๙ พระประยูร อจฺจาทโร ศรีรัตน์
๒๗/๓/๒๕๓๖

๘/๘/๒๕๕๗ วัดบ้านระหาร  

สร ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระวิชัย ิตธมฺโม จันทร์งาม
๕/๑๐/๒๕๒๐ ๓๐/๘/๒๕๕๘

วัดบ้านระหาร  

สร ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระวิทย์ธวัช ถาวโร สะเทินรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดประชาสังคม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๓๒ พระณรงค์ สุขิโต ศรีนวล

๑๒/๐๗/๒๕๑๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดประชาสังคม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระสุภาชัย สุขเวสโก พรมอุทธา
๖/๑๒/๒๕๑๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดประชาสังคม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระปญญา ธนปฺโ ตามสายสุด

๐๙/๐๓/๒๕๓๓ ๐๓/๐๘/๒๕๕๔

วัดสระบัว  

สร ๔๓๖๐/๐๐๓๕ พระสมคิด กนฺตธมฺโม สุขแสง
๑๒/๓/๒๕๒๑ ๒๖/๔/๒๕๕๓

วัดสระบัวงาม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระภูวนัย ภูริปฺโ สุภาพ
๓๐/๖/๒๕๓๓ ๑๒/๕/๒๕๕๔

วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๓๖๐/๐๐๓๗ พระฉันทวัต ฉนฺทสุทฺโธ ฉิมพลี
๑๗/๖/๒๕๒๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิศรีไกลเสนียด

์

 

สร ๔๓๖๐/๐๐๓๘ พระจักริน จารุธมฺโม จันทร์กลัด
๒๖/๒/๒๕๒๑

๖/๗/๒๕๕๗ วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๓๖๐/๐๐๓๙ พระดำเนิน จิตสีโล โกฏหอม
๑๑/๑/๒๕๒๑ ๒๘/๗/๒๕๕๘

วัดลักษณาศรม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระอาทิตย์ สุริยวํโส สุวงษ์
๒๒/๑/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๕

วัดสว่างนำคำ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๔๑ พระสำนวน อนุตฺตโร ตุ่นทอง

๑๘/๐๘/๒๕๑๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๔

วัดศรีสว่าง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๔๒ พระประกิจ โสภณมโน พันศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๒๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระวิลัย จิตฺตทนฺโต สมาทอง

๑๔/๑๐/๒๕๒๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระใบฎีกา สุเทพ ธีรวํโส เอียมสะอาด

่

๑๘/๐๖/๒๕๑๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘ วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระสุทน ฉนฺทโก อินนุด

๐๘/๐๖/๒๕๑๔ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙ วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระวัชรเพชร กิตฺติโก เสาวพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๑๒

๓/๕/๒๕๕๔ วัดกันทราราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๔๗ พระสิริ นรินฺโธ นวลจันทร์ ๕/๖/๒๕๐๘ ๕/๕/๒๕๕๖ วัดกันทราราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระธุลีดิน ธมฺมทีโป โหมฮึก
๘/๑๑/๒๕๒๓ ๑๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดดอกบัวทอง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๔๙ พระสันติ ตปสมฺปนฺโน ยอดเสาดี

๐๙/๑๑/๒๕๓๔ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖

วัดตาเบา  

สร ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระสุบิน ขนฺติโสภโณ เกษรบัว
๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๔/๒๕๕๗

วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระยงยุทธ ยติกโร พันเลียว
๒๐/๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดบวรมงคล  

สร ๔๓๖๐/๐๐๕๒ พระสมพล ถาวรจิตฺโต แหวนแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๐๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๓

วัดปาสามัคคี  

สร ๔๓๖๐/๐๐๕๓ พระวิรุตน์ วีตาลโย สะหุนันท์

๑๒/๐๒/๒๕๓๓ ๓๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดศรีลำยอง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระเฉลิมชัย ฉนฺทกโร มากแสน
๕/๑๒/๒๕๒๕

๕/๗/๒๕๕๘ วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระเสมือน นิสฺสโร ต่อดอก

๐๘/๐๓/๒๕๑๒ ๑๒/๑๑/๒๕๕๕

วัดสวายซอ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิทฺธิคุโณ มีทรัพย์ดี

๐๕/๐๒/๒๕๒๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดสะเดารัตนาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๕๗ พระอุทัย เขมสุทฺโธ สุดใสดี

๐๕/๑๑/๒๕๒๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดสะเดารัตนาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระประดับ อุทคฺโค ตรีกูล

๐๔/๐๗/๒๕๐๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๓๖๐/๐๐๕๙ พระอภิชา อชิโต ยองรัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๒๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

วัดสามราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระสำภาร ขนฺติโก ใยแดง

๐๙/๐๙/๒๕๑๑ ๑๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สกุลเตียว

๒๐/๑๐/๒๕๔๐

 วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระประสาน ติสฺสโร ดวงสิน

๐๓/๐๔/๒๕๑๙ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดสิริราษฎร์บำรุง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระณัฐวุฒิ วรธมฺโม
ศักดาสกุลคุณากร

๑๘/๑๒/๒๕๓๔
๒๖/๘/๒๕๕๘

วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรพีรภาส  ประชุมฉลาด
๘/๑๐/๒๕๔๑

 วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระอ๊อด ถาวรจิตฺโต นึกมัน

่

๑๐/๐๑/๒๕๒๓ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙

วัดสุวรรณาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๖๖ พระอำนาจ ธมฺมชีโว คิดดีจริง

๑๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดอมรินทราราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๖๗ พระอนุวัฒน์ สุชาโต ชาบุรี
๓/๒/๒๕๓๗ ๒๑/๗/๒๕๕๘

วัดอมรินทราราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระสุรศักดิ

์

สิริภทฺโท คิดดีจริง

๒๖/๐๓/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดอมรินทราวารี  

สร ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระตอย ติกฺขวีโร จุดาบุตร

๒๙/๐๘/๒๕๑๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดอุทุมพร  

สร ๔๓๖๐/๐๐๗๐ สามเณรมนตรี  หงษ์สูง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

 วัดอุทุมพร  

สร ๔๓๖๐/๐๐๗๑ พระสุรินทร์ ปภสฺสโร ดำเนิน

๐๗/๐๕/๒๕๑๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดโคกโบสถ์  

สร ๔๓๖๐/๐๐๗๒ พระสัญญา จตฺตภโย อินทร์เพ็ง

๐๒/๐๔/๒๕๑๗ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดใต้บูรพาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๗๓ พระสถิต จนฺทโชโต แสงทอง

๒๑/๐๓/๒๕๑๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๗๔ สามเณรวิสูตร  มงคลการ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๗๕ พระธวัชชัย ตปปฺุโ บุญมี

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดสว่างหนองกา  

สร ๔๓๖๐/๐๐๗๖ พระสันติ ถิราโณ บุญเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

วัดใหม่บ้านยาง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๗๗ พระธีรพงษ์ ทินฺนาโภ แหวนเงิน
๘/๑๒/๒๕๓๓ ๓/๐๒/๒๕๕๖

วัดเทพมงคล  

สร ๔๓๖๐/๐๐๗๘ พระมิตร จารุธมฺโม บุญศรี ๐/๐/๒๕๑๖ ๐/๐/๒๕๕๒ วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๓๖๐/๐๐๗๙ พระสุพงค์ อภินนฺโท บุตรโบราญ ๐/๐/๒๕๑๐ ๐/๐/๒๕๕๖ วัดพัฒนาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระสาน อธิปฺโ คำทา

๒๗/๐๖/๒๔๙๑ ๒๗/๐๖/๒๕๔๙ วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระภูวนนท์ โสภณจิตฺโต สมตัง

้

๓๑/๐๓/๒๕๒๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖ วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระจรัญ จนฺทสาโร มีศิริ
๑๐/๓/๒๕๑๐

๑/๓/๒๕๕๗ วัดโพธิสัตว์  

สร ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระจอนา ปรกฺกโม รุ่งชัยเจริญไพร
๑๕/๕/๒๕๑๕

๔/๖/๒๕๕๔ วัดหนองจอก  

สร ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระวรวุฒิ วิสุทฺธิเมธี โอทอง

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดแก้วกุญชร  

สร ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระธนชัย ชินวํโส แปลงทัพ

๐๑/๐๒/๒๕๒๖ ๒๐/๑๑/๒๕๕๒

วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระบุญสวน ิตสีโล นามทอง

๓๐/๐๓/๒๕๑๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๓

วัดแท่นศิลา  

สร ๔๓๖๐/๐๐๘๗ พระดิเรก จนฺทโชโต คำบาง

๑๕/๐๕/๒๕๑๑ ๐๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระสมพงษ์ านุตฺตโร พรมสอน

๐๗/๐๗/๒๕๒๕
๒๓/๗/๒๕๕๓

วัดสว่างเปา  

สร ๔๓๖๐/๐๐๘๙ พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติเมธี ศรีเสนพิลา

๒๒/๑๐/๒๕๒๒
๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดสว่างเปา  

สร ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระจิรภาส สุมิตฺโต เหลางาม

๒๒/๐๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดอ้อมแก้ว  

สร ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระบรรพต กิตฺติโก จำปาไทย

๐๖/๐๑/๒๔๙๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๓๖๐/๐๐๙๒ พระสมพงษ์ ปฺาคโม ปุยทอง

๑๐/๐๑/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๓๖๐/๐๐๙๓ พระวิโรจน์ สุจิตฺโต เอียมคำ

่

๒๒/๐๑/๒๕๒๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดจันทธรรมาราม  

สร ๔๓๖๐/๐๐๙๔ พระกุลวิวัฒน์ ติสฺสวโร ประเสิรฐพงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๒๙ ๐๔/๐๘/๒๕๕๕

วัดชัยมงคล  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๓๖๐/๐๐๙๕ พระสาคร ชาคโร ปองภัย

๓๑/๑๐/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดโตงน้อย  

สร ๔๓๖๐/๐๐๙๖ พระประยูร านปตฺโต รู้รักษา

๑๖/๐๕/๒๕๐๕ ๐๖/๐๒/๒๕๕๓

วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๓๖๐/๐๐๙๗ พระสมพงษ์ อาวุธปฺโ เลาเลิศ

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๓๖๐/๐๐๙๘ พระสำราญ สุเมธโส บุญเจริญ

๒๐/๐๒/๒๕๑๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๒

วัดผักไหมพุทธาวาส  

สร ๔๓๖๐/๐๐๙๙ พระสมหมาย กตปฺุโ วิเศษชาติ

๑๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๘/๐๒/๒๕๕๖

วัดผักไหมพุทธาวาส  

สร ๔๓๖๐/๐๑๐๐ พระนพคุณ อุฎาโน ภาคพรม

๑๑/๐๕/๒๕๑๕ ๐๖/๐๒/๒๕๕๔

วัดชุมพลบุรี  

สร ๔๓๖๐/๐๑๐๑ พระนาวิน คมฺภีรธมฺโม สมัญญา

๐๑/๐๓/๒๕๑๘ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๓๖๐/๐๑๐๒ พระเสาร์ ตปสีโล บุญเติม

๑๓/๑๒/๒๕๒๓
๑๔/๗/๒๕๕๕

วัดโสนศรัทธาธรรม  

สร ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระประทีป เตชธมฺโม อินทร์ฉลาด
๘/๓/๒๕๓๓ ๓/๖/๒๕๕๖ วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระทองแดง ผาสุกาโม ภูนุภา

๐๑/๐๑/๒๕๐๘ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดใหม่สูงอุดม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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