
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๒๓๖ รูป ขาดสอบ ๕๘ รูป คงสอบ ๑๗๘ รูป สอบได้ ๑๓๑ รูป สอบตก ๔๗ รูป (๗๓.๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระกฤษฎา ทีปธมฺโม คำตา
๒๒/๕/๒๕๓๕

๙/๖/๒๕๕๖ วัดเกาะเค็ดใน  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๐๒ พระวันเฉลิม คุณวโร จันเพ็ชร์

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๔
๒๕/๖/๒๕๕๖

วัดจิกสูง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๐๓ สามเณรอานนท์  สำราญนิช
๖/๓/๒๕๔๒

 วัดทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๐๔ พระภานุวัฒน์ ยติกโร จวบประสบ
๔/๙/๒๕๒๐ ๑/๖/๒๕๕๒

วัดเทพประสิทธยาราม
 

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๐๕ พระสุรเชษฐ์ ปวรปฺโ สอนกลิน

่

๑๑/๙/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๗ วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๐๖ พระอธิคม อธิปฺโ ลิลิตประพันธ์
๑๕/๘/๒๕๑๗ ๒๖/๓/๒๕๕๕

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระฉลวย สุธมฺโม หวังอาษา ๑/๓/๒๕๐๐ ๙/๓/๒๕๕๖ วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๐๘ พระณัฏฐพล ณฏพโล ธนัตพัฒธนันท์

๒๘/๑๐/๒๕๒๘

๑/๗/๒๕๕๗ วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๐๙ พระสัญญา สิริคุตฺโต วิยะบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๐๖
๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดศรีเงินเจริญสุข  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรดำรงค์ศักดิ

์

 สร้อยสน
๙/๑๒/๒๕๔๒

 วัดสง่างาม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๑๑ พระสกลวัฒ ปฺาวุฑฺโฒ วรวรรณปรีชา ๖/๖/๒๕๑๔ ๑/๖/๒๕๕๗ วัดหนองเต่า  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๑๒ พระอาทิตย์ านวีโร น้อยเคน ๕/๘/๒๕๓๑
๐๒/๑๑/๒๕๕๓

วัดแก้วฟารังษี  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๑๓ พระสุรินทร์ วรปฺุโ มันทยานนท์

๐๑/๐๗/๒๕๐๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดเขาลูกช้าง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๑๔ พระรุจิ ปุณฺณจนฺโท ทรัพย์อดุลชัย

๐๘/๐๘/๒๕๐๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดเขาลูกช้าง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๑๕ พระสามารถ กมโล แก้วเดช

๒๔/๑๑/๒๔๙๒ ๐๗/๐๗/๒๕๔๕

วัดเขาวงศ์  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๑๖ พระสว่าง กิตฺติธมฺโม สิงห์ท่าเมือง

๐๖/๐๓/๒๕๐๗ ๓๐/๐๑/๒๕๕๕

วัดเขาวงศ์  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๑๗
พระเดชา ธมฺมเตโช วรวัฒน์

๓๐/๐๖/๒๕๐๗ ๓๐/๐๑/๒๕๕๕

วัดเขาวงศ์  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๑๘ พระกิตติพงค์ านธมฺโม พึงประเสริฐ

่

๑๖/๐๔/๒๕๒๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๓

วัดคลองร่วมพัฒนา  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๑๙ พระวินัย าณวีโร โอฬารวงษ์

๑๘/๑๑/๒๔๙๗ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดคลองร่วมพัฒนา  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๐ พระอนันต์ อนนฺโท ทองศรี

๒๘/๐๔/๒๕๓๖
๒/๒๐/๒๕๕๘

วัดคลองร่วมพัฒนา  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๑ พระธนานันท์ ถิรธมฺโม ทองทะมน

๒๖/๐๖/๒๕๑๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดโคกอุดม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระนริศ ชยจิตฺโต โปปาน

๑๕/๐๑/๒๕๐๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖

วัดทุ่งแฝก  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระสัญญา ธมฺมรโต คำนวณ

๑๓/๑๒/๒๕๒๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดปทุมสราราม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระอาจ านวโร ผุยวันดี

๒๒/๕/๒๕๑๐ ๔/๑๒/๒๕๕๔
วัดปาเขากระแต  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระรันดร อคฺคธมฺโม ครองรัน

่

๑๙/๐๖/๒๔๙๘ ๑๒/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระยาทำ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๖ พระบัญชา ธมฺมโชโต ศุภรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๑๕ ๒๑/๐๓/๒๕๕๖

วัดพระยาทำ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระนิพล รตนาโณ ชอบไทย

๑๐/๐๙/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดพระยาทำ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระสุริยกมล ปภาโส หริตวร

๐๕/๐๗/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดพระยาทำ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรนนทวัฒน์  เชยชืน

่

๑๗/๗/๒๕๔๒

 วัดรัตนชมภู  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๐ สามเณรสุรพล  ศีรสะอาด

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

 วัดรัตนชมภู  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๑ สามเณรธนากร  อุทรกลาง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 วัดรัตนชมภู  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรสุเมฆ  คำแหงพล

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

 วัดรัตนชมภู  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรธรรมสรณ์  ทิพนาค

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดรัตนชมภู  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรพิพัฒน์  แลกาน

๐๙/๙/๒๕๔๔

 วัดรัตนชมภู  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรทรงเกียรติ  สุรินทร์กาศ

๑๐/๘/๒๕๔๓

 วัดรัตนชมภู  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๖ พระไกรษร ขนฺติธโร เหลาดา

๐๒/๑๑/๒๕๒๕ ๐๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดวังดินสอ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 โอดคำดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๐

 วัดวังดินสอ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระสมศักดิ

์

สุมโณ คานะสิทธิ

์

๙/๓/๒๕๐๕ ๑๙/๗/๒๕๕๕
วัดวังตะเคียน  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๙
พระมงกุด สุนทโร เมินธนู

๐๘/๐๗/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๔๒

วัดวังทอง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๐ พระวิทยา สิริวณฺโณ พุทโนนคำ

๑๒/๐๙/๒๕๒๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๔

วัดเวฬุวนาราม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๑ พระอิศเรส ปฺาธโร ลันวงษา

๐๓/๐๖/๒๕๑๙ ๒๐/๐๒/๒๕๕๖

วัดศรีวนาลัย  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๒
พระวิทยา จกฺกวโร เจ็ดดวง

๐๘/๑๑/๒๕๒๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๒

วัดศรีษะเมือง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรรัฐวุฒิ  โพธิคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรเดชฤทธิ

์

 ฮ่องยีซี

่ ่

๐๑/๑๑/๒๕๓๙

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรกฤษฎา  ก่อแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๖ สามเณรณัชพล  มีศรีสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรปยวัฒน์  ปลอดรอด

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรปุณยวีร์  เพ็งศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรบัณฑิต  เนินทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๐ สามเณรปฐมพงษ์  ธรรมสุทธิไพศาล

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๑ สามเณรจิรษักดิ

์

 แปนเพ็ชร

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรวรินทร์  สวนสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรศรัณู  ยาไชยบุญเรือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๔
สามเณรศรายุทธ  หล้าสุดตา

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรณัฐพล  ชัยชนะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๖ สามเณรวุฒินันท์  ศิริมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรสุเมธ  ใจหล้า

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรสุรสิทธิ

์

 สุนทรพิทักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรภาราดร  วงษ์น้อย

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

 วัดหนองไผ่ล้อม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒ / ๕

้
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ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรอรรถพล  พานสมัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๑ สามเณรภูมิภัทร  ชัยประสิทธิกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๒ สามเณรอากิโนบุ  โอซากา

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๓ สามเณรกฤษฎา  มูลหา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๔ สามเณรอานนท์  ชัชวาล

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๕ สามเณรเทียมฟา  ชองรัมย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๖ สามเณรพิชิตพงษ์  ธนเจริญพิชิต

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรอานน  ตรีเนตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๘ สามเณรอนุภัทร  ศรีแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๙
สามเณรภานุเดช  ธรรมรักษา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๐
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 แช่มล้วน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๑
สามเณรเกริกเกียรติ  ศัพท์พันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๒
สามเณรวรชัย  โชติลักษณ์สุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

 วัดหนองไผ่ล้อม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระสง่า อธิปฺโ ศรีอุดม

๕/๑๒/๒๕๓๐
๗/๘/๒๕๕๙ วัดคลองตลาด  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระสวิด สิริปฺโ จำแต่ง

๗/๑๐/๒๔๙๘ ๕/๑๒/๒๕๔๘
วัดคลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระทองสุข สุขกาโม เคนนาดี

๑/๑๒/๒๕๐๙
๓/๕/๒๕๕๖ วัดคลองปลาดุกลาย  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๖
พระพิษ อตฺตทีโป สีขอ

๗/๖/๒๔๙๘ ๔/๔/๒๕๕๔ วัดโคกกระจง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระนิรันดร์ ธมฺมคุตฺโต ภาคแก้ว ๘/๖/๒๕๑๕ ๗/๔/๒๕๕๕ วัดโคกกระจง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระสุทัศน์ ฌาณสุโภ ลงคำ ๔/๘/๒๕๐๘ ๕/๑/๒๕๕๖ วัดโคกกระจง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระธวัชชัย กิตฺติภทฺโท มีศรีสุข

๖/๔/๒๕๒๔ ๕/๗/๒๕๕๗ วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๘๐ พระสมศักดิ

์

ธีรปฺโ บุญด้วง

๒๒/๐๑/๒๕๒๖
๒๔/๕/๒๕๕๘

วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๘๑ พระอุดม สิริมงฺคโล หมืนน้อย

่

๔/๑๒/๒๕๑๕
๕/๖/๒๕๕๗ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระจิรศักดิ

์

จนฺทวํโส บุดดา
๙/๓/๒๕๒๐ ๒/๔/๒๕๕๒ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระวิชัย วรปฺโ โยธาพันธ์

๑๐/๑๒/๒๔๙๕

๗/๗/๒๕๕๖ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระบัญญัติ สีหวํโส เครือสิงห์

๕/๔/๒๕๑๙ ๕/๓/๒๕๕๔ วัดระเบาะเกตุ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๘๕
พระวิทยนันท์ อติภทฺโท วิริยะภคโชค

๕/๔/๒๕๒๙ ๕/๒/๒๕๕๕ วัดระเบาะเกตุ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๘๖ พระจันทร์ กนฺตสีโร พันเรือง
๓/๘/๒๔๗๖ ๗/๑๒/๒๕๔๘

วัดสามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระประยูร ปภสฺสโร เกลียงกลม

้

๕/๑๑/๒๕๑๒
๓/๒/๒๕๕๖ วัดสามัคคีพัฒนาราม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระสุทัศน์ สุทธปฺโ หนามพรม

๔/๕/๒๕๐๒ ๖/๒/๒๕๕๖ วัดคลองคล้า  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระภราดร อรินฺทโม งามล้น

๒/๙/๒๕๒๒ ๗/๕/๒๕๕๖ วัดโคกเขือน

่

 

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๙๐ พระนคร ปฺาธโร ฤทธิมังกร

์

๗/๒/๒๕๑๒ ๕/๑๑/๒๕๕๕
วัดจันทรังษี  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๙๑
สามเณรศักดินนท์  พืนบาท

้

๔/๖/๒๕๔๔
 วัดแจ้ง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๙๒
สามเณรรัตนะ  ศรีบันดิษ

๖/๑๒/๒๕๔๐

 วัดแจ้ง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรจิราวัฒน์  ดวงโสม

๕/๑๒/๒๕๔๐

 วัดแจ้ง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรทนชนะ  จันทน์เทศ

๑๑/๙/๒๕๔๔

 วัดแจ้ง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๙๕
สามเณรณัฐพงษ์  เยียมรัมย์

่

๙/๙/๒๕๓๙
 วัดแจ้ง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๙๖
พระอดิเรก อุชุจาโร ณ นครพนม

๑๐/๕/๒๕๓๑
๖/๑/๒๕๕๓ วัดทัพช้าง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระอำนวย ถามวโร ทิมสกุล

๑๒/๓/๒๕๑๕
๗/๘/๒๕๕๗ วัดบ้านหอย  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระเรวัฒน์ จนฺทสโร โคกเดียว

่

๑/๑๐/๒๕๓๒
๔/๑/๒๕๕๕ วัดบุฝาย  

ปจ ๔๓๕๙/๐๐๙๙
สามเณรสุเวช  เพชรชืน

่

๒/๗/๒๕๔๖
 วัดโพธิงาม

์

 

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๐๐ พระประสิทธิ

์

ปสุโต บัวเกตุเกิด ๖/๗/๒๕๐๖ ๒/๖/๒๕๕๓ วัดมะกอกแก้ว  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระชูชีพ ปภาโส ด่านรักษา
๒/๑๒/๒๕๐๐

๗/๑/๒๕๕๓ วัดหนองกระจับ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๐๒ พระประสิทธิชัย อุปสโม นำแข็ง
๑๒/๑/๒๔๙๙

๕/๗/๒๕๓๐ วัดหนองคุ้ม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๐๓ พระละออ เขมเปโม จันทร์ดาจารย์
๓/๘/๒๔๙๑ ๑๑/๖/๒๕๓๖

วัดหนองคุ้ม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๐๔ พระสุทิน าณวโร แก้วดอนหัน ๒/๑/๒๕๑๘ ๖/๑๒/๒๕๓๙
วัดใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๐๕ พระประเสริฐ ปสนฺโน แสงพุ่ม

๐๑/๐๗/๒๔๙๙ ๐๑/๐๒/๒๕๕๒

วัดคลองสมบูรณ์  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๐๖ พระอภิชาต สมจิตฺโต แสงสว่าง
๑๐/๒/๒๕๓๐ ๑๑/๒/๒๕๕๖

วัดต้นตาล  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๐๗
พระพิพัฒน์ เตชธมฺโม โชติประพาฬ

๒๐/๑๑/๒๕๐๙
๓๐/๖/๒๕๕๖

วัดต้นตาล  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๐๘ พระประสิทธิ

์

ปภสฺสโร เชียงเดิม
๓/๕/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๐๙ พระปรีดา ปริาโณ บุญมา

๑๑/๑๐/๒๕๒๒
๓๐/๘/๒๕๕๘

วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๑๐ พระกีรศักดิ

์

สนฺติกโร ฟกทอง

๐๒/๐๔/๒๕๒๕ ๑๙/๑๐/๒๕๔๖

วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๑๑ พระสมยศ จิรสีโล อาริยะยิง

่

๑๗/๐๔/๒๔๙๔ ๐๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๑๒ สามเณรภัทรพล  นิมนวล

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

 วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๑๓ สามเณรชินกฤต  เงินจนทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 วัดปรือวนาราม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๑๔ พระโฉมตรู จิตฺตมุตฺโต เปรมใจ
๙/๑๑/๒๕๐๐ ๒๙/๖/๒๕๔๗

วัดปรือวายใหญ่  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๑๕ พระเผด็จ อธิวโร เทพอดิศร

๐๙/๐๓/๒๕๐๒ ๒๑/๑๑/๒๕๕๖

วัดโพธิญาณ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๑๖ สามเณรประพัฒน์  ผิวคลำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

 วัดศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๑๗
สามเณรชาญชัย  สุดอารมณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดศรีโพธิมาลัย  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๑๘ พระถวัลย์ จนฺทสีโล จ๋ายเจริญ

๐๕/๐๑/๒๔๙๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดหลังถำ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๑๙
พระเรืองฤทธิ

์

อิทฺธิโชโต พานิชศิริ
๒๒/๕/๒๕๑๒ ๗/๑๑/๒๕๕๔

วัดใหม่ประชุมชน  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๒๐ พระวีระ ิตวํโส รัตนสุข

๑๗/๗/๒๔๙๙

๓/๗/๒๕๕๔ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๒๑ พระบรรจบ โกสโล งามวงษ์
๑๓/๙/๒๔๙๗

๘/๗/๒๕๕๓ วัดอัมพวันครุฑธาวาส
 

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๒๒
พระเวก ปโยโค มีแก้ว

๑๐/๙/๒๔๙๔ ๑๐/๗/๒๕๔๘
วัดอินทรแบก  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๒๓
พระสำราญ จารุธมฺโม สุทธิโยชน์

๒๕/๕/๒๕๐๓
๑๑/๔/๒๕๕๐

วัดโคกพนมดี  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๒๔
พระพรเทพ านุตฺตโร ขอร่วมกลาง

๑๘/๘/๒๕๓๖ ๑๔/๑/๒๕๕๖
วัดโคกพนมดี  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๒๕
พระสุทิน ิตธมฺโม ศรีแก้ว

๒๔/๖/๒๕๑๐ ๕/๑๒/๒๕๕๖
วัดโคกพนมดี  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๒๖
พระจำเรียง อาภาธโร งามวงษ์

๙/๔/๒๕๑๒ ๕/๑๒/๒๕๕๖
วัดโคกพนมดี  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๒๗
พระประวิต จารุธมฺโม อินรุ่ง

๑๖/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๘
วัดโคกพนมดี  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๒๘
พระวสุรัตน์ รตโน เพ็ชร์รัตน์

๒/๕/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๗ วัดม่วงขาว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔ / ๕
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๒๙ พระปญญา รตนาโณ ทุนประเทือง ๘/๙/๒๕๑๙ ๑๒/๔/๒๕๕๕ วัดสามัคคีสุขาราม  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๓๐ พระศิลปกร ปภากโร เลียงวงษ์

้

๑๔/๖/๒๔๙๓ ๑๙/๔/๒๕๔๙ วัดหนองเกตุ  

ปจ ๔๓๕๙/๐๑๓๑ พระประมวญ ปภสฺสโร แสงใหญ่ลา ๒๖/๒/๒๕๑๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๕
วัดหนองเกตุ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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