
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๒๗๓ รูป ขาดสอบ ๔๗ รูป คงสอบ ๒๒๖ รูป สอบได้ ๑๑๖ รูป สอบตก ๑๑๐ รูป (๕๑.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระสมยงค์ โชติธมฺโม ทวีชาติ

๒๖/๘/๒๕๑๘ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

ข่อยสังฆาราม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระทวนไชย จิตฺตทนฺโต สุขสำราญ

๒๐/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ตึกราชา  

สห ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระกาญจนพล ธมฺมธีโร สุเมธะรา

๑๘/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ธรรมสังเวช  

สห ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระจักรกฤษ ถามวโร บัวน้อย

๕/๙/๒๕๓๐
๒๕/๖/๒๕๕๓

ประโชติการาม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระกานต์ สจฺจวโร บัวงาม

๑/๑/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ประโชติการาม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระเกรียงไกร ปยธมโม จันทร์เทียง

่

๘/๘/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พรหมสาคร  

สห ๒๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรณัฐวุฒิ  สุวรรณมุข

๒๐/๓/๒๕๔๓

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรจำเริญ  หาย

๑/๑๑/๒๕๔๔

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรภูติวัฒน์  การดี

๓๐/๖/๒๕๔๗

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรรัชชานนท์  โกยยืนยง

๓/๒/๒๕๔๘
 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรเมธา  รินสันเทียะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

 พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระภพธรรม กตธมฺโม วารีดี

๕/๓/๒๕๓๓ ๕/๓/๒๕๖๐
พระปรางค์มุนี  

สห ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระยศพงษ์ เตชวโร ขันธวารี

๒๕/๓/๒๕๓๘ ๑๘/๓/๒๕๖๐

พระปรางค์มุนี  

สห ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระสมพร จนฺทวํโส พลดงนอก

๑/๑/๒๕๐๐
๒๔/๖/๒๕๖๐

โพธิเงิน

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต ศรีเพ็ญ

๑๖/๑/๒๔๙๗ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ยวด  

สห ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระเอกมิตร สุขกาโม สุขประเสริฐ

๙/๑/๒๕๒๔ ๒/๗/๒๕๖๐
ศรัทธาภิรม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระวิเชียร สนฺตจิตฺโต มาพร้อม

๑๙/๗/๒๕๑๗

๕/๗/๒๕๖๐
ศรัทธาภิรม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระชรินทร์ านวีโร คุ้มภักดี

๙/๒/๒๕๑๕ ๒๘/๔/๒๕๖๐

สังฆราชาวาส  

สห ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระพัฒนศักดิ

์

านวีโร วัชรพัฒนกุล
๑/๖/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สังฆราชาวาส  

สห ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระสถาพร ปภสฺสโร พรรณภักตร์

๑๗/๐๖/๒๕๑๙ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

กลางท่าข้าม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระณรงค์ศักดิ

์

านจาโร ศรีละวัน

๐๓/๐๖/๒๔๗๘ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐

กลางท่าข้าม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระชาตรี ชาตวิริโย หัตถศสตร์

๐๕/๐๙/๒๕๑๑ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

คลองระมาน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระพยนต์ อทิปฺโ ศรีทอง

๓/๑๐/๒๕๐๒
๖/๕/๒๕๖๐

ประดับ  

สห ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระมานพ อภโย พวงกลิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๒๖
๑๖/๕/๒๕๔๖

โพธิเก้าต้น

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระนพพร ปภสฺสโร กลำศรี

๒๕/๐๔/๒๕๒๐ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิทะเลใต้

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระกมล ฉนฺทกโร ประทุมรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระชัย านวโร แฉ่งสำอางค์

๒๕/๐๖/๒๕๑๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระมานิต อธิจิตฺโต รักแจ้ง

๐๙/๐๙/๒๔๙๙ ๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระนิรุช ชุตินฺธโร ปราบนอก

๒๕/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระธิติสรรค์ จนฺทโชโต จันทสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระทัชชกร ติสฺสโร ศุภโกมลกิจ

๑๒/๐๒/๒๕๑๓
๑๐/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระณรงค์ศักดิ

์

านจาโร อินมาตย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระนิธินันท์ สุนทโร แก้วคูณ

๒๑/๐๖/๒๕๑๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

จำปาทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระดิลก ติกขปฺุโ พงษ์อุดม

๑๕/๐๒/๒๔๙๐ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

โบสถ์  

สห ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระเจษฎากร ปวรปฺุโ สายบัวทอง

๑๙/๑๑/๒๕๓๕
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โบสถ์  

สห ๒๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรคณิศร  มีทองคำ

๑๗/๑๒/๒๕๕๒

 โบสถ์  

สห ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระวีรพล สุวีโร

สถาปนพงษ์เจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระวัชรพล ปภสฺสโร พิมพ์ตัน

๓๑/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระศราวุธ ปารคโต เชิดบารมี

๔/๐๓/๒๕๒๕ ๓/๐๗/๒๕๖๐

พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระลัทธิวุฒิ อคฺคธมฺโม นำฉำ

๓๐/๐๔/๒๕๓๘
๕/๐๗/๒๕๖๐

พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรวีระพงษ์  เชนชัย

๔/๐๙/๒๕๔๗

 พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรมารุต  สังขศรี

๙/๐๖/๒๕๔๗

 พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรสุรชัย  แซ่หลู่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรขันติชัย  แสงจัง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

 พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรกวิน  จีนปรุ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรอริญชัย  พูลเพิม

่

๘/๐๓/๒๕๔๔

 พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรธนกฤษ  ตรีมงคล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรบุญฤทธิ

์

 ทับเปลียน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

 พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรวชิราวิทย์  นำพุ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

 พิกุลทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระนิรุต ธมฺมโชโต แตรสังข์

๑๘/๖/๒๕๒๖

๒/๗/๒๕๖๐
ดอนไผ่ใหญ่  

สห ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระศตพล กิตติภทฺโท แจ่มศรี

๑๕/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ดอนไผ่ใหญ่  

สห ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระอภิรมย์ ภทฺทโก เทศกลิน

่

๘/๘/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๖๐

ดอนไผ่ใหญ่  

สห ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระพงศกร ภทฺทโก ทองมี

๐๖/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

น้อยนางหงษ์  

สห ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระวีรพันธ์ สุจิโน เจริญฉิม

๓๐/๐๖/๒๕๒๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ประสิทธิคุณากร

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระกฤษดา สาทโร พูลทวี

๙/๘/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โพธิรัตนาราม

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระสลาวุธ จารุธฺมโม อุ่นดี

๓/๘/๒๕๐๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ม่วงชุม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ สุประภาตะนันท์

๑๑/๔/๒๕๔๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ม่วงชุม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระบวร ปฺุวโร สุรสิทธ์

๑๘/๑๐/๒๕๑๖
๒๗/๖/๒๕๖๐

ม่วงชุม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระธาดา ธนธมฺโม เชิอมอญ

้

๒๒/๑๑/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
ม่วงชุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรนครินทร์  ผันสำลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ม่วงชุม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรธนพล  บริบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ม่วงชุม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรกันต์กวี  ขำเรือง

๒/๓/๒๕๔๗
 ม่วงชุม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระเศรษฐา ปสนฺโน โตสำราญ

๑๐/๐๒/๒๕๒๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

หลังสระ  

สห ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระสมชาย เขมกาโร บรรดิษ

๒๐/๘/๒๕๑๙ ๒๔/๑๐/๒๕๕๘

ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระดำรัส นิปฺปโก ขุนทอง

๖/๗/๒๕๐๐
๑๕/๑/๒๕๖๐

ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระทิเบต รวิวณฺโณ อินทรัต

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

๓/๖/๒๕๖๐
ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระพลวิวัฒน์ ฉวิวณฺโณ ล่องสุวรรณา

๑๗/๙/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระทศฐ์พร คุณงฺกโร สุวรรณหงษ์

๒๒/๕/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระพนม ปภาโส วงษ์สุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๑๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

คู  

สห ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระทนงค์ศักดิ

์

เตชปฺโ ศรีติสาร

๐๙/๐๖/๒๕๐๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ชีปะขาว  

สห ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระดุสิต านงฺกโร เปล่งฮวด

๒๒/๐๙/๒๕๒๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ประสาท  

สห ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระบูรสิทธิ

์

ยุตฺตโก คุ้มฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๓๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ประสาท  

สห ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระสมาน โชติวโร ปราศสันเทียะ

๐๓/๐๙/๒๔๙๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พุทธาราม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระนพฌาน อรุโณ พรหมประสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๒๗ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระธรรมรัตน์ กมฺมสุทโธ เพิมพูน

่

๐๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระพัฒน์ฐพนต์ สจฺจวโร ตันอริยกุล

๒๘/๑๒/๒๕๒๒
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระธนชัย สมาหิโต

เลิศปญญาบุปผา

๑๕/๐๒/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระชณัฐ อมโร บัวเปล่งศรี

๐๕/๐๖/๒๕๓๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระวสุพล ปณีตจิตฺโต วิบุลศิลป

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระนิธิพัส จนฺทโชโต อุดมสิน

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระชำนาญ จนฺทธมฺโม เกิดรัมย์

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระภานุพงศ์ ปทุโม วินิจเลิศวิชา

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระศุภโชค สจฺจาสโภ ตระกูลธนากร

๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระเจนรินทร์ ตุลธมฺโม มีธง

๐๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระอานนท์ สฺโต วัจนะรัตน์

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระวรวุฒิ อมรธมฺโม เกตุกอ

๑๖/๐๒/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระกันตภณ กลฺยาโณ บัวเปล่งศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระธีรภัทร จนฺทิโม สมศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระไชยรัตน์ อนิฺชิโต ทองประเสริฐ

๒๙/๐๕/๒๕๒๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระเกีรยงไกร เตชทตฺโต เกษกาญจน์

๑๙/๑๒/๒๕๓๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระอลงกรณ์ จนฺทูปโม อุดมไพศาล

๑๗/๑๐/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระนนทวรรษ กามฉินฺโท ปนแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระภูเบศ ปภากโร ด้วงพันธุ์

๑๗/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สห ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระณรงค์ชัย จารุวํโส กิงบางยาง

่

๑/๑๑/๒๕๒๘
๑/๐๔/๒๕๖๐

กระโจม  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระชานนท์ อภิจาโร จานแก้ว

๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑/๐๕/๒๕๖๐

กระโจม  

สห ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระอดิสรณ์ ธมฺมสโร ผาอ่อน

๑/๐๖/๒๕๒๘ ๑/๑๒/๒๕๕๙

คลองโพธิศรี

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระจิรายุทธ จิรธมฺโม เภาวัลย์

๑/๑๑/๒๕๓๙
๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองโพธิศรี

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระวิมลสา คุณธมฺโท คำสัตย์

๒๘/๑๑/๒๕๒๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

เฉลิมมาศ  

สห ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระจำเริญ ธมฺมปาโล เนียมสุข

๑/๐๑/๒๕๐๕ ๑/๐๓/๒๕๖๐

เชิดหนัง  

สห ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระนภดล เตชพโล กรุณาหล่าย

๑/๑๑/๒๕๒๒ ๑/๑๒/๒๕๕๙

เชียงราก  

สห ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระศุภกร ภูริปฺโ ฉิมม่วง

๑๙/๐๗/๒๔๙๙ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

ทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระศราวุฒิ ลีลวุฑฺโฒ เอียมทรัพยื

่

๓๐/๐๙/๒๕๓๗
๗/๐๗/๒๕๖๐

ทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระสมลักษณ์ ปภากโร รุ้งตาล

๖/๐๗/๒๕๒๐ ๖/๐๖/๒๕๖๐

ท่าอิฐ  

สห ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระชัยณรงค์ อภิชาโต แจ้งงุด

๑๑/๐๙/๒๕๓๑ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

ธรรมจักรสิทธาราม  

สห ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระชำนาญ สุวณฺโณ แก่นจ้าย

๑/๐๒/๒๕๐๖ ๑/๑๐/๒๕๕๙

ปราสาท  

สห ๒๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรชวัลวิทย์  เล่าไทวนันท์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

 พระนอน  

สห ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระปรีชา ธมฺมทีโป อุงทนสุต

๒๒/๐๒/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิลังการ์  

สห ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระยุรนันท์ กิตฺติปาโล ศรีคำทอง

๑/๐๑/๒๕๔๐ ๑/๐๓/๒๕๖๐

โพธิสำราญ

์

 

สห ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระณรงค์ชัย านํกโร ทองเผาเฉลา

๒๙/๐๔/๒๕๓๔

๙/๐๖/๒๕๖๐

ระนาม  

สห ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระศุภโชค สุภทฺโท ทักษวิทยาพงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

สห ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระสมก้าน านวโร จันทร์ลำ

๑๘/๐๗/๒๕๐๙
๗/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

สห ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระอิทธิชัย ทีปธมฺโม มาปอมทิพย์

๓๑/๐๗/๒๕๐๘
๕/๐๘/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

สห ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระชูเกียรติ โชติปฺโ เตียไพรัชกูลกิจ

๑๙/๐๓/๒๕๐๓
๔/๐๔/๒๕๕๘

ล่องกะเบา  

สห ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระวัชรินทร์ มนินฺทโร ศิริภาพ

๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

หนองสุ่ม  

สห ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระธวัชชัย ธมฺมชโย เบ๊ะกี

๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑/๑๐/๒๕๕๙

แหลมทอง  

สห ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน พานิช

๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑/๐๗/๒๕๖๐

แหลมทอง  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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