
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๒๑๘ รูป ขาดสอบ ๓๓ รูป คงสอบ ๑๘๕ รูป สอบได้ ๑๐๖ รูป สอบตก ๗๙ รูป (๕๗.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระธนชาต ฌานธมฺโม แก้วมาลี
๓๑/๑/๒๕๐๔ ๑๐/๓/๒๕๕๘

วัดเกาะลอย  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระสุกฤษฏ์ สุปฺโ มังกะโรทัย
๑๓/๒/๒๕๓๕ ๑๙/๔/๒๕๕๘

วัดเขาลอย  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระภาณุวัฒน์ ิตวฑฺฒโน อภิญญากุล
๒/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๕๘ วัดเขาวัง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระวีระ เขมธมฺโม จำรูญจารีต ๑/๖/๒๕๐๙ ๑/๑๑/๒๕๕๘
วัดเขาวัง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระศักรินทร์ เขมฺธโร ศุขเขษม

๑๙/๑๑/๒๕๒๓

๖/๕/๒๕๕๘ วัดเขาเหลือ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระศักดิชัย

์

ขนฺติพโล บุญรอด
๘/๓/๒๕๑๙ ๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดจันทคาม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๐๗ พระจรูญ ปริชาโน ชมเชย ๑/๑/๒๔๙๘
๑๑/๑๑/๒๕๓๕

วัดดอนแจง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระประเยาว์ อาสโย ปลืมเปยม

้

๑/๑๒/๒๕๑๐
๓/๒/๒๕๕๓ วัดดอนตะโก  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๐๙ พระเรวัฒน์ ปฺาวฑฺฒโน ยิงเมือง

่

๕/๘/๒๕๐๔ ๑๗/๒/๒๕๕๖
วัดดอนตะโก  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระวสวัตติ

์

วรวฑฺฒโน พลอยมณีวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๓๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระสุรเชษฐ สุรเชฏโ ช่วงพานิช

๑๔/๐๓/๒๕๑๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งตาล  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรธีรดนย์  โพธิเขต
๑๑/๙/๒๕๔๔

 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระอนงค์ ปฺาวโร อ้นสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๐๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดพญาไม้  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระนำชัย ปฺาคโม อิมน้อย

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

๙/๕/๒๕๕๓ วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระสมชาย สุเมโธ อะมะดี

๑๐/๑๑/๒๕๓๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๔

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระนรินทร์ สุรินฺโท เสนาะพิน
๒๑/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๔/๒๕๕๗

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๑๗ พระวันเฉลิม ิตเมโธ เกิดแก้ว
๕/๑๒/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๕๘ วัดศาลเจ้า  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระราเชน สิริคุตฺโต วังตาล
๑๖/๘/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดศิริเจริญเนินหม้อ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระมงคล ปฺาธโร หยังสูง

่

๒๓/๑๐/๒๕๑๘
๒๐/๓/๒๕๕๘

วัดศิริเจริญเนินหม้อ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระปฐมภพ กิตติปฺโ อรามรุน

๒๙/๐๖/๒๕๐๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระจงรัก กนฺตสีโล เทียนชัยแสง

๐๓/๐๒/๒๕๒๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๓

วัดหินกอง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๒๒ พระจักรกริช จนฺทโชโต บุญเรือน

๑๖/๑๒/๒๕๒๙

๒/๕/๒๕๕๙ วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระจารุพงษ์ านจาโร ขุนณรงค์
๗/๓/๒๕๒๒ ๒๐/๔/๒๕๕๗

วัดเขาปนทอง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระต่อศักดิ

์

วราสโภ เพิมพูล

่

๒๐/๓/๒๕๑๖ ๑๓/๗/๒๕๕๕
วัดทุ่งกระถิน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๓๖๐/๐๐๒๕ พระธนคุณ อุทโย วงอุทัยธรรม
๒๙/๑/๒๕๐๔ ๒๐/๖/๒๕๕๗

วัดนาสมอ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระวิสิทธิ

์

สมจิตฺโต คุ้มถินแก้ว

่

๕/๕/๒๕๑๐ ๑๐/๑/๒๕๕๘

วัดปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๒๗ พระอัครเดช ยติโก มีลาม
๙/๑๑/๒๕๒๖

๘/๓/๒๕๕๘

วัดปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๒๘ พระจักพันธ์ อุปสโม พงศ์ไชยยง
๑๑/๑/๒๕๑๓ ๑๗/๔/๒๕๕๘

วัดปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๒๙ พระณรงค์ ปฺาวชิโร ยอดแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๐๗ ๓๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดรางม่วง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระนคร สุทฺธปฺโ จีนรัตน์
๔/๓/๒๕๐๙ ๓๑/๕/๒๕๕๒

วัดหนองบัวค่าย  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระสมชาย ขนฺติธมฺโม ชุนโอภาส

๑๓/๐๓/๒๕๑๐ ๒๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดโคกตับเปด  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๓๒ พระภานุวัตน์ อาภากโร แซ่ลิม

้

๒๙/๐๘/๒๕๑๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๓๓ พระสุรพล ปฺาสาโร สีเสือ
๒๗/๔/๒๕๐๔ ๑๒/๗/๒๕๕๗

วัดโคกหลวง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระวราวุฒิ ธีรวโร มีจุ้ย

๐๓/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๓๕ พระศุกลวัฐ ภูริปฺโ เคนลา

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๑๑/๐๘/๒๕๕๘

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๓๖ พระประเสริฐ กิตฺติปฺโ สนองค์ ๘/๑/๒๕๑๖ ๒๕/๑/๒๕๕๑
วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๓๗ พระโอฬาร เตชธมฺโม พิสุทธิไพศาล

์

๑/๕/๒๕๓๗ ๗/๓/๒๕๕๘ วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๓๘ พระชัยชนะ โชติาโณ ศฤงคารชยะธวัช
๑๑/๒/๒๕๒๙ ๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระสมพงษ์ศักดิ

์

สมงฺคิโก ทะรักษา

๒๙/๐๖/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดบัวงาม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระพัน พทฺธสโร ศรีคง

๐๘/๑๑/๒๔๙๙ ๐๙/๐๕/๒๕๒๒

วัดบ้านไร่  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ตันทะศิลป
๒๑/๒/๒๕๒๕

๑๖/๓/๒๕๕๑
วัดพิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๔๒ พระณัชพงศ์ชัย กตนาโถ ศรีสุทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๒๓ ๒๙/๗/๒๕๕๘
วัดพิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระอริย์ธัช โชติโก ธันสกุลเดช

๒๗/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระศักดิชัย

์

กตคุโณ จันทร์สุทธิ

๑๔/๐๔/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระวิทวัส นิยตชโย ยางงาม

๑๒/๐๕/๒๕๓๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๕
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระกริชวัฒน์ ชยวฑฺฒโน แก้ววิเชียร
๑๔/๘/๒๕๓๑

๖/๕/๒๕๕๕

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๔๗ พระปราโมทย์ ปโมทิโต กุลศลกู้เกียรติ
๘/๑๑/๒๔๙๐ ๑๑/๒/๒๕๕๖

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระมงคลชัย ชินวโร ปรีเถือน

่

๘/๙/๒๕๓๕
๒๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๔๙ พระวีระชัย ิตวีโร รุ่งโรจน์โกญจนาท

๑๒/๐๙/๒๕๐๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๐ พระวุฒิ ปรกฺกโม สุวรรณมาลัย

๑๕/๐๔/๒๕๐๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรภคิน  อินทร์พวง

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

 

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรอชิระ  สุขโข

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรกิตติศักดิ

์

 นาคแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรอธิภัทร  ศรีพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรสิงหา  สุวรรณศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

 

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระนิพล สนฺตจิตฺโต ลักษณะเนาวรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๐๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดหลักหกรัตนาราม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๗ พระปฐมพร ปวโร ถ้อยทัด
๑๑/๓/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๕๙

วัดดอนคา  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระณัฐพงศ์ ปภสฺสโร แสงเพ็ง

๐๑/๑๒/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดเตาอิฐ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรสุระชัย  บุญธรรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

 วัดบ้านกุ่ม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรฉัตรชัย  เปยมสมบูรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

 วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๖๑ พระธนเดช ธนปาโล บุญฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๒๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

วัดหนองเอียน

่

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระสุทัศน์ นรินฺโท พุ่มต้นวงษ์

๐๗/๑๒/๒๕๒๒
๑๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดแหลมทอง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๖๓ พระชัยวัฒน์ อาทโร อินทร์โพทอง

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๖๔ พระโสภณ สนฺตจิตโต กัณหทัต

๑๐/๐๒/๒๕๑๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๖๕ พระวิชัย วิชโย จุมพรม
๓/๑๐/๒๕๒๒ ๒๐/๐๕/๒๕๔๕

วัดหนองจอก  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๖๖ พระณัฐพล สทฺธาธิโก ทัศกุล ๐/๓/๒๕๓๘ ๐/๖/๒๕๕๘ วัดจันทาราม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๖๗ พระกิตติพงษ์ กิตฺติสมฺปนฺโน แก่นแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๒๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดดอนตูม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๖๘ พระวิศรุต อุตฺตมโร อุดมพรวิรัตน์
๒๑/๑/๒๕๐๐ ๑๔/๕/๒๕๕๘

วัดท่าผา  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระสิรภพ มหาวีโร บรรลุ
๕/๑๒/๒๕๓๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดประชารังสรรค์  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระอุบล โอภาโส เจริญสุข
๑๗/๘/๒๕๒๙

๑๕/๖/๒๕๖๐
วัดประชารังสรรค์  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๗๑ พระสมพร ปภาโส ใจตรง

๒๙/๐๖/๒๕๒๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดโพธิรัตนาราม

์

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๗๒ พระวุฒิชัย ธมฺมวุฑฺโฒ รอดสอาด ๐/๕/๒๕๑๙ ๐/๔/๒๕๕๙ วัดยางหัก  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๗๓ พระวิเชียร จารุวณฺโณ ระสอน
๒๖/๒/๒๕๐๖

๑/๗/๒๕๕๗ วัดหนองกบ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๗๔ พระธเนศ โฆสโก บุญส่ง
๐/๒/๒๕๓๔ ๐/๗/๒๕๕๕ วัดหนองไก่ขัน  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๗๕ พระมนัส วิสุทฺธสทฺโธ อาฒยะพันธ์
๐/๗/๒๔๙๓ ๐/๗/๒๕๕๖ วัดหนองไก่ขัน  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๗๖ พระบุญชู สนฺติเปกฺโข อิมใจ

่

๓๐/๕/๒๕๐๑
๒/๔/๒๕๕๔ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๗๗
พระธนาบุตร จนฺทโชโต แซ่เจา

๐/๕/๒๕๒๗ ๐/๕/๒๕๕๔ วัดหนองอ้อตะวันตก  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๗๘ พระสิรเศรษฐ์ ปสนฺนจิตฺโต จันทร์สว่าง
๐/๖/๒๕๒๗ ๐/๒/๒๕๕๗ วัดหนองอ้อตะวันตก  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๗๙ พระสีรชาติ โอภาโส ยืนนาน
๑๖/๑/๒๕๐๙ ๒๒/๖/๒๕๕๗

วัดหัวโปง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระบุญชู สีลภูสิโต ภูษา
๙/๙/๒๕๓๗ ๑๔/๖/๒๕๕๗

วัดยางงาม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระชาญวิทย์ อาภสฺสโร พุ่มอำพา

๑๔/๑๐/๒๕๓๓

๖/๔/๒๕๕๘ วัดวังมะนาว  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๘๒ พระโกวิทย์ โกวิโท ชันสูง

้

๒/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๔/๒๕๕๘
วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๘๓ พระครูใบฎีกา บริบูรณ์ ปริปุณโณ อินทรสุวรรณ
๑๗/๖/๒๕๓๖ ๒๐/๔/๒๕๕๖

วัดสุขวราราม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๘๔ พระชยพล กลฺยาโณ คีรี
๑๔/๗/๒๕๓๒ ๒๘/๙/๒๕๕๘

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๓๖๐/๐๐๘๕ พระทัตธนะเตชินทร์ านุตฺตโม ธีรพงศกร
๒/๑๒/๒๕๒๔ ๓๐/๒/๒๕๕๔

วัดขนอน  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๘๖ พระวีระ วิจวโร เปยชาติ
๑๑/๓/๒๕๐๙ ๒๗/๒/๒๕๕๖

วัดเขาค่าง  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๘๗ พระนพรัตน์ คเวสโก สุธาพจน์
๒๗/๘/๒๕๑๖

๒/๖/๒๕๖๐ วัดเขาพระ  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๘๘ พระดุจเทพ ิตคุโณ สุขเกษม
๓๑/๓/๒๕๓๒ ๒๙/๗/๒๕๕๕

วัดเขาแหลม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๘๙ พระทวิช ปภาโส มีเนียม

๒๓/๐๔/๒๕๑๓ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดจอมปราสาท  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๙๐ พระศักดิดา

์

สิริสาโร เงอเลอะ ๔/๖/๒๕๓๖ ๑/๕/๒๕๕๘ วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๙๑ พระธนโชติ ภูริาโณ ภู่ระหงษ์
๒๘/๕/๒๕๓๕ ๑๒/๗/๒๕๕๘

วัดดีบอน  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๙๒ พระวรชัย กิตฺติธโร สอนใจ

๑๗/๙/๒๕๒๗
๑๕/๖/๒๕๕๗

วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๙๓ พระวิเชษฐ์ วิสุทฺธสีโล หงษ์จุ้ย
๒๕/๗/๒๕๒๐ ๑๓/๘/๒๕๕๗

วัดท่าหลวงพล  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๙๔ พระวิวรรธน์พงศ์ ถาวรจิตฺโต ตันติไพบูลย์วงศ์
๒๙/๙/๒๕๓๓ ๑๓/๘/๒๕๕๗

วัดท่าหลวงพล  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๓๖๐/๐๐๙๕ พระคัมภีร์ อิทฺธิปุโ ทองคำแท้
๑๔/๘/๒๕๓๑

๗/๓/๒๕๕๓ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๙๖ สามเณรนฤพล  ภู่ใหญ่ ๔/๑/๒๕๔๓  วัดบางลาน  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๙๗ พระวิชัย ปริปุณฺโณ บุญเกตุ
๘/๑๑/๒๕๑๖ ๑๐/๖/๒๕๕๕

วัดบ้านเลือก  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๙๘ พระวรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน นามทอง ๖/๑/๒๕๒๓ ๑๕/๗/๒๕๕๖
วัดบ้านเลือก  

รบ ๒๓๖๐/๐๐๙๙ สามเณรดำรง ค์  ธุระวงศ์
๑๒/๒/๒๕๔๒

 วัดปาพุทธาราม  

รบ ๒๓๖๐/๐๑๐๐ พระปรีชา ปยธโร ปยธโร
๑๔/๗/๒๕๓๙

๘/๔/๒๕๖๐ วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๓๖๐/๐๑๐๑ พระดำรง ธีรปฺโ พากเพียร
๑๙/๕/๒๕๐๕ ๑๕/๗/๒๕๕๔

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๓๖๐/๐๑๐๒ พระนภดล คุณกโร โกยานันท์
๒๓/๒/๒๕๐๔ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๓๖๐/๐๑๐๓ พระชัยณรงค์ ชยสภรโต สังฆะ ๘/๘/๒๕๐๔ ๑๖/๕/๒๕๕๘
วัดสมถะ  

รบ ๒๓๖๐/๐๑๐๔ พระภิรพันธ์ จตฺตมโล มิอ๊ะ

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๒๙/๒๖/๒๕๕๖

วัดหนองรี  

รบ ๒๓๖๐/๐๑๐๕ พระอานนท์ ฉนฺทโก ม่วงมณี
๑๙/๗/๒๕๒๖ ๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๓๖๐/๐๑๐๖ พระครูวินัยธร ปญญา ธีรปฺโ ศรีประทีป ๑/๑/๒๕๐๑ ๑/๑/๒๕๔๖ วัดห้วยทรายทอง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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