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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๒๖๐/๐๐๐๑
พระกุศล โรจนธมฺโม ขวัญคง

๑/๖/๒๕๓๔ ๑/๖/๒๕๕๗
คูหาสวรรค์  

พท ๕๒๖๐/๐๐๐๒
พระเชาวลิต ฉนฺทโก ขาวเผือก

๑/๑๒/๒๕๒๘
๑/๒/๒๕๕๘

คูหาสวรรค์  

พท ๕๒๖๐/๐๐๐๓
พระวรุต ขนฺติวโร อภัยพงค์

๒๙/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๘

คูหาสวรรค์  

พท ๕๒๖๐/๐๐๐๔
พระบุญมา กตปฺุโ ใจบุญ

๑/๑๒/๒๕๓๐
๑/๒/๒๕๕๙

คูหาสวรรค์  

พท ๕๒๖๐/๐๐๐๕
พระนริศ นริสฺสโร สรเสนีย์

๑/๔/๒๔๙๖ ๑/๗/๒๕๕๙
คูหาสวรรค์  

พท ๕๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 กะณะศิริ
๑/๓/๒๕๔๓

 คูหาสวรรค์  

พท ๕๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรกิตติพงษ์  แท่นแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 ชัยชนะสงคราม  

พท ๕๒๖๐/๐๐๐๘
พระปราชญ์ สุจิตฺโต แก้วสม

๒๔/๗/๒๕๑๓ ๒๖/๒/๒๕๕๘

นาท่อม  

พท ๕๒๖๐/๐๐๐๙
พระกำธร ปสนฺโน ฉ้วนกลิน

่

๐๓/๐๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗

นิโครธาราม  

พท ๕๒๖๐/๐๐๑๐
พระอิสรา วิวิตฺโต สวัสดิประสิทธิ

์ ์

๒๔/๐๘/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

พท ๕๒๖๐/๐๐๑๑
พระสมพล กิตฺติสาโร เกตุด้วง

๑๓/๕/๒๕๑๑
๖/๗/๒๕๕๘

ปรางหมู่ใน  

พท ๕๒๖๐/๐๐๑๒
พระจรัญ ชาตาสโก แกล้วทนงค์

๗/๕/๒๕๑๑ ๑/๗/๒๕๕๖
ปาลิไลยก์  

พท ๕๒๖๐/๐๐๑๓
พระสรชัช เตชวโร ดำแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

ยางงาม  

พท ๕๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรวรนิพิฐ  สุวรรณมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

 อัมพวนาราม  

พท ๕๒๖๐/๐๐๑๕
พระทิพย์วาที ถิรมโน รัตนศิรภัสสร

๑๑/๐๑/๒๕๑๒ ๑๒/๐๘/๒๕๕๗

อินทราวาส  

พท ๕๒๖๐/๐๐๑๖
พระปพนพัชร์ อจฺจาทโร แซ่มุ้ง

๑๓/๕/๒๕๒๒ ๒๗/๖/๒๕๕๒

เกาะทองสม  

พท ๕๒๖๐/๐๐๑๗
พระวิโรจน์ วิสุทโธ อินทรสะราช

๖/๑๐/๒๕๐๓ ๗/๐๗/๒๕๕๕

ไทรงามใหม่  

พท ๕๒๖๐/๐๐๑๘
พระเมธา ธีรปฺโ เลกากาญจน์

๒๖/๗/๒๕๑๓
๑/๖/๒๕๕๗

บรรพตพินิต  

พท ๕๒๖๐/๐๐๑๙
พระจำเริญ ยติโก โอนิกะ

๒๓/๑๐/๒๕๑๘

๙/๗/๒๕๕๙
เขาปาเจ้  

พท ๕๒๖๐/๐๐๒๐
พระพีระพันธ์ พฺรหมฺปฺโ บุญมาก

๑๒/๑๑/๒๕๒๓
๒๘/๗/๒๕๕๘

โคกโดน  

พท ๕๒๖๐/๐๐๒๑
พระธีร์ ธีรปฺโ ชูมี

๑/๗/๒๕๑๒
๑๑/๑๒/๒๕๕๘

โคกโดน  

พท ๕๒๖๐/๐๐๒๒
พระพัฒธพงศ์ วฑฺฒนวํโส ชูเขาวัง

๒๓/๒/๒๕๑๕ ๑๑/๔/๒๕๕๒

ดอนศาลา  

พท ๕๒๖๐/๐๐๒๓
พระนิยม ถาวโร ศรีชาย

๒๘/๑๐/๒๕๑๕ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

ท้ายวัง  

พท ๕๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรสุชาติ  คำวุ่น

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 ท้ายวัง  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๒๖๐/๐๐๒๕
พระวินิตย์ นิติโก ยอดแก้ว

๓๐/๕/๒๕๒๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาตอ  

พท ๕๒๖๐/๐๐๒๖
พระปณิธาน ปณิธาโณ ไลกระโทก

๑๕/๑๐/๒๕๑๘

๑/๗/๒๕๕๙
มะกอกเหนือ  

พท ๕๒๖๐/๐๐๒๗
พระจิระ จิรธมฺโม นพแท่น

๑๘/๑๒/๒๕๐๓
๑๔/๖/๒๕๕๙

ปาพะยอม  

พท ๕๒๖๐/๐๐๒๘
พระอธิวัฒน์ เตชพโล อัครวัฒน์กุลธนา

๑/๘/๒๕๑๕ ๑/๕/๒๕๖๐
ถำสุมะโน  

พท ๕๒๖๐/๐๐๒๙
พระจิระพัฒน์ จิรวฒฺฑโน สุระคำแหง

๑/๑๑/๒๕๓๐
๑/๖/๒๕๕๖

ร่มเมือง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
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