
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕

ส่งสอบ ๒๙๑ รูป ขาดสอบ ๗๕ รูป คงสอบ ๒๑๖ รูป สอบได้ ๑๓๖ รูป สอบตก ๘๐ รูป (๖๒.๙๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๒๖๐/๐๐๐๑
พระกิตติธัช กิตฺติธมฺโม ศรีวิเชียร

๑๒/๐๘/๒๕๔๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดกระชงคาราม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรธิติพงษ์  สีแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรวุฒินันท์  ธูปหอม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๐๔
พระชาตรี สนฺตกาโย คชแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๓๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๐๕
พระประพันธ์ กตธมฺโม เกิดศรี

๓๐/๐๙/๒๕๐๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๐๖
พระสมจิตต์ สีลสาโร นาคจันทร์

๑๕/๐๖/๒๔๙๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๒๖๐/๐๐๐๗
พระประทีป ผาสุโก แย้มวงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๑๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๒๖๐/๐๐๐๘
พระชัยรัตน์ ติสฺสโร จันทร์บุญ

๑๖/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๒๖๐/๐๐๐๙
พระอิทธิพล ิตวํโส เพ็งมา

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๒๖๐/๐๐๑๐
พระอรุณ ปภากโร ยอดเกตุ

๒๓/๑๑/๒๕๑๕
๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๒๖๐/๐๐๑๑
พระสุรเชษฐ านวีโร แจ้งมี

๐๔/๑๐/๒๕๓๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๒๖๐/๐๐๑๒
พระสุรชัย สุจิตฺโต ฉิมกาญจนะ

๒๔/๐๕/๒๕๓๔
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๒๖๐/๐๐๑๓
พระอภิสัย นริสฺสโร เขียวขาว

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดจอมสังข์  

สท ๓๒๖๐/๐๐๑๔
พระมนตรี ปภสฺสโส สุวรรณสิงห์

๑๕/๐๓/๒๕๒๒ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

วัดบ้านขวาง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๑๕
พระวสันต์ สนฺตมโน ปานเรือง

๑๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

สท ๓๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรสุทธิภัทร  พระเทพ

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

 วัดบ้านนา  

สท ๓๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรประพันธ์  บุญวงค์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

 วัดบึง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๑๘
พระจรัญ วิสุทฺโธ แก้วกัญจะ

๐๑/๑๒/๒๕๐๔ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดปาเรไร  

สท ๓๒๖๐/๐๐๑๙
พระไพโรจน์ วฑฺฒโน บุญทิม

๐๕/๐๑/๒๕๒๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาเรไร  

สท ๓๒๖๐/๐๐๒๐
พระสุภชัย สุทฺธิโก พุ่มดี

๑๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดพระพายหลวง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๒๑
พระประเทือง สุธมฺโม พูลชนะ

๐๖/๑๒/๒๕๐๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๔

วัดยางซ้าย  

สท ๓๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรสุรเดช  แสนสิงขร

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

 วัดยางเอน  

สท ๓๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรธีรศักดิ

์

 รัตนโชติวิบูลย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

สท ๓๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรวิชัย  ผาสุขสกุลชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรโกวิท  เชาว์ดุลพินิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

สท ๓๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรขรรค์ชัย  กุลกษิดิศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

สท ๓๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรรุ่งเรือง  ชัยศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดราชธานี  

สท ๓๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรพินิจ  แสงหิรัญตระกูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรมานะ  บดินทร์รุ่งโรจน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๒๖๐/๐๐๓๐
พระธันยาพงศ์ อินฺทวณฺโณ อ้นน่วม

๑๑/๐๗/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรรุ่งโรจน์  ภูวันนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรศรีวิชัย  พนมสมรรถฃัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรรุจ  เวียงวนาเวทย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรวรวิทย์  วรวิชิต

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรสมคิด  ไพรงามแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรเศรษฐพงศ์  พรวนประมูล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรฐิติศักดิ

์

 สิงห์สิทธิกร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรทิวัตถ์  เจาะเหรียญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๒๖๐/๐๐๓๙
พระทองย้อย มหาปฺุโ หมืนสิน

่

๐๙/๑๑/๒๕๐๘ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘ วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรธีระพล  เกตุชัง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

 

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรกำชัย  นิระมัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดลัดทรายมูล  

สท ๓๒๖๐/๐๐๔๒
พระติระวุฒิ ิตธมฺโม ชำนาญกิจ

๐๑/๐๓/๒๕๓๒ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดวังแดง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๔๓
พระมานพ ธีรปฺโ แปนเกิด

๐๗/๐๒/๒๕๐๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดวิเวกวนาราม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๔๔
พระศิริโรจน์ กิตฺติสาโร แจ่มสน

๐๒/๐๕/๒๕๓๑ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรสุมิช  การเกษ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรสุรกฤษฏ์  โพธิชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

 วัดหนองทอง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๔๗
พระสายันห์ ปยุตฺโต ทองหมู่

๑๑/๑๐/๒๕๒๒ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดหัวฝาย  

สท ๓๒๖๐/๐๐๔๘
พระโหน่ง กนฺตสีโล ต้มกลัน

่

๑๑/๐๘/๒๔๙๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดกกแรต  

สท ๓๒๖๐/๐๐๔๙
พระสุรเดช สติสมฺปนฺโน พึงทรัพย์

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดขวาง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๕๐
พระสนิท วํสทิโป พันธุ์ไผ่

๑๐/๐๘/๒๕๐๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดคลองตะเข้  

สท ๓๒๖๐/๐๐๕๑
พระเฉลิมเกียรติ จิรวฑฺฒโน พ่วงพี

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองตะเข้  

สท ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรอนันต์  พันธุ์ไผ่

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

 วัดคลองตะเข้  

สท ๓๒๖๐/๐๐๕๓
พระบุญส่ง อรุโณ ช่วยคิด

๑๕/๐๔/๒๔๙๙ ๑๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดดงยาง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๕๔
พระประพันธ์ กตธมฺโม พุ่มพวง

๒๓/๐๒/๒๕๓๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดดงยาง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรทักศิน  แสงศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดดงยาง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรสถาพร  ภาสดา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 วัดดงยาง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๕๗
พระสมบัติ สุธมฺโม บัวบาน

๑๘/๐๖/๒๕๑๙ ๒๓/๑๒/๒๕๕๖

วัดดอนสัก  

สท ๓๒๖๐/๐๐๕๘
พระไกรฤกษ์ อนามโย อินทะชิต

๓๐/๐๙/๒๕๒๒ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดดอนสัก  

สท ๓๒๖๐/๐๐๕๙
พระพร สตฺติธโร สอนไผ่

๑๐/๐๖/๒๕๐๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดปารัง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๒๖๐/๐๐๖๐
พระเกียว

่

กมโล พงษ์นรินทร์ -/-/๒๔๙๐

๐๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดปารัง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๖๑
พระสำเริง กิตฺติภทฺโท บวบหอม

๒๕/๑๒/๒๕๑๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดสงฆาราม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๖๒
พระวรายุ อภินนฺโท จำเนียรกาล

๒๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองตูม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๖๓
พระสมชาย จารุธมฺโม วงษ์ต่าย

๒๙/๐๙/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๖๔
พระอาคม อินฺทวํโส อินทร์ขำวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๒๒
๐๔/๐๘/๒๕๖๐

วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๖๕
พระชินกร ชินวโร สุระคาย

๑๕/๓/๒๕๒๐ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๒๖๐/๐๐๖๖
พระวิสิฐศักดิ

์

านุตฺตโร พละพล
๔/๙/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๒๖๐/๐๐๖๗
พระนฤเบศร์ านวีโร พึงเพ็ง

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๓
๑๗/๔/๒๕๕๙

วัดภาวนาราม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๖๘
พระไชยา สมฺตโถ คำเบิก

๘/๘/๒๕๑๘ ๖/๗/๒๕๕๘
วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๖๙
พระภาสกร รวิวณฺโณ มาแตง

๑๙/๘/๒๕๓๕
๒/๔/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๗๐
พระกฤษดา กิตฺติภทฺโท ทรัพย์เมือง

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๗๑
พระนฤพนธ์ วิปฺปสนฺโน ผ่องใส

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๔/๒๕๕๘

วัดสามพวง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๗๒
พระหนึง

่

สุวีโร ยังดี

๒๓/๐๕/๒๕๑๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดกลางดง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๗๓
พระยวน เขมธโร เพชรทอง

๑๕/๐๒/๒๕๑๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๒๖๐/๐๐๗๔
พระสรัช ปฺาธโร ครุฑชาติ

๒๐/๐๓/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดคลองสำราญ  

สท ๓๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรรัชชานนท์  เอกพรพิศาล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 วัดเชิงผา  

สท ๓๒๖๐/๐๐๗๖
พระเฉลิมพล อภิฺโ นาวานุเคราะห์

๐๕/๐๑/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งเสลียม

่

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๗๗
พระวินัย ธมฺมวโร แดงเถิน

๒๐/๐๑/๒๕๑๐ ๑๔/๐๑/๒๕๕๘ วัดม่อนศรีสมบุรณาราม

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๗๘
พระวรวุฒิ จนฺทปฺโ ฮ่อธิวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘ วัดม่อนศรีสมบุรณาราม

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๗๙
พระธีระชัย ธีรปฺโ พวงมะเดือ

่

๐๙/๑๒/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘ วัดม่อนศรีสมบุรณาราม

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรวีรพงษ์  ออมสิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

 วัดวังธาร  

สท ๓๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรธีรภัทร  อินทรีสังวรณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

 วัดวังธาร  

สท ๓๒๖๐/๐๐๘๒
พระอุกฤษฎ์ เตชปฺโ ผ่านอ้น

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดสามหลัง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๘๓
พระพิบูล านิสฺสโร อินเขียว

๐๕/๑๒/๒๕๑๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๑

วัดเหมืองนา  

สท ๓๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรจักรกฤษณ์  อินทะจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 วัดเหมืองนา  

สท ๓๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรนฤวร  ศิริตา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดเหมืองนา  

สท ๓๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรธนุพงษ์  หล้าคำปา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 วัดเหมืองนา  

สท ๓๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรชยานันต์  กิมประเทศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 วัดเหมืองนา  

สท ๓๒๖๐/๐๐๘๘
พระวิมล เตชวโร จำปาศรี

๐๖/๐๖/๒๕๐๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดลานกระบือ  

สท ๓๒๖๐/๐๐๘๙
พระวสันต์ จนฺทสโร เชือสายอิน

้

๕/๑/๒๕๓๓ ๖/๔/๒๕๕๔ วัดจันวนาประชากร
 

สท ๓๒๖๐/๐๐๙๐
พระคนาพจน์ สุพจฺโจ หนุนนาค

๑๙/๖/๒๕๒๔ ๗/๑๒/๒๕๕๘
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๙๑
พระจิรพันธ์ ขนฺติพโล โพธิอ่อน

์

๐๙/๐๙/๒๕๑๗ ๑๐/๐๖/๒๕๓๗

วัดบ้านคลอง  

สท ๓๒๖๐/๐๐๙๒
พระอธิวัฒน์ สีลสํวโร แย้มโพธิกลาง

์

๐๙/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรเทิดชาย  สระทองอยู่

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรสหรัฐ  เพราแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
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สท ๓๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรอมฤต  วังคำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรณัฐพงษ์  มีอ่วม

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๒๖๐/๐๐๙๗
พระสมนึก ตปสีโล บัวเข็ม

๓๐/๐๓/๒๕๐๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สท ๓๒๖๐/๐๐๙๘
พระนเรศ นนฺทสาโร กิจนาค

๑๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๒๖๐/๐๐๙๙
พระนฤพนธ์ สิริภทฺโท คงคา

๑๑/๑๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๒๖๐/๐๑๐๐
พระไกรศร านิสฺสโร พ่วงคุต

๑๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๒๖๐/๐๑๐๑
พระวิมศักดิ

์

ปยธมฺโม วงศ์ทนศิลป

๑/๐๘/๒๔๙๘ ๑/๐๖/๒๕๕๕
วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรทรงกลด  ปญญามณี

๒/๐๖/๒๕๓๖

 วัดทะเลลอย  

สท ๓๒๖๐/๐๑๐๓
พระสุพจน์ านกโร เชือเถาว์

่

๐๗/๐๙/๒๕๒๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๓

วัดโบราณหลวง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๐๔
พระสมชาย จารุวํโส เรียนเก่ง

๑๗/๐๒/๒๕๓๐ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดปากคะยาง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๐๕
พระณรงค์ ธมฺมกาโม ชูชืน

่

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดปากคะยาง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๐๖
พระคมสันต์ ชาคโร การินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๓๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดปากคะยาง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรวีระ  ยะเปยง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

 วัดโพธิดู่

์

 

สท ๓๒๖๐/๐๑๐๘
พระนิยม อนุตฺตโร หมอเพชร์

๒/๑๐/๒๕๑๐ ๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๒๖๐/๐๑๐๙
พระเมษา อคฺคปฺโ แดงเงิน

๒๘/๐๔/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๒๖๐/๐๑๑๐
พระสมเกียรติ อคฺคจิตฺโต ชันงาม

้

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

สท ๓๒๖๐/๐๑๑๑
พระสมรักษ์ อภินนฺโท คุ้มเรือน

๐๔/๐๕/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๒๖๐/๐๑๑๒
พระธีระศักดิ

์

ธีรวํโส ปอมแสง

๒๑/๗/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรฉัตรดนัย  จงจำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

 วัดทุ่ง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๑๔
พระจักรวาล ธมฺมวฑฺโฒ คงที

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดนิคมศรีสำโรง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๑๕
พระศุภชัย คุณสมฺปนฺโณ เกิดเชือ

้

๐๓/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

สท ๓๒๖๐/๐๑๑๖
พระอนันต์ชัย ทินนฺนวโร แพทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๐ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดวังใหญ่  

สท ๓๒๖๐/๐๑๑๗
พระอานนท์ ขนฺติธมฺโม วงษ์จันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดศรีสำราญ  

สท ๓๒๖๐/๐๑๑๘
พระวีรภัทร ทินฺนวโร กลินหอม

่

๒๖/๑๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองแหน  

สท ๓๒๖๐/๐๑๑๙
พระเมษา จิตฺตคุโณ เข็มทอง

๐๘/๑๒/๒๕๑๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๕

วัดคลองกระจง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๒๐
พระบวรภัค รตโน อินทโฉม

๐๙/๐๓/๒๕๐๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดคลองกระจง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรสมควร  โพธิทอง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดคลองพระรอด  

สท ๓๒๖๐/๐๑๒๒
พระอธิการจุมพล โกวิโท นิมนุ่ม

่

๑๘/๐๔/๒๕๒๐ ๒๕/๐๔/๒๕๔๒

วัดจันทโรภาส  

สท ๓๒๖๐/๐๑๒๓
พระธนกร ธมฺเมสโก อิมใจ

่

๑๐/๑๒/๒๕๒๐ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดท่าเกย  

สท ๓๒๖๐/๐๑๒๔
พระมนัส จิตฺตวฑฺฒโน อัมพวันต์

๓๑/๐๗/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าช้าง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรนครา  นังคัล

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

 
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๒๖๐/๐๑๒๖
พระไพโรจน์ รตนโชโต จันทร์ประดิษฐ์

๓๐/๐๗/๒๕๑๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

สท ๓๒๖๐/๐๑๒๗
พระสว่าง อิสฺสรคฺโท บุญอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๐๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาข่อย  

สท ๓๒๖๐/๐๑๒๘
พระสมชาย ชาครธฺมโม ศักดิประเสริฐศิริ

์

๒๖/๑๑/๒๕๑๑ ๑๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดไผ่ล้อม  

สท ๓๒๖๐/๐๑๒๙
พระสามารถ ปยธมฺโม มูลละออง

๐๑/๑๑/๒๕๒๑
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองปาตอสามัคคีธรรม
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สท ๓๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรศุภราช  นทีประภัสสร

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรวีระพรรณ  เทียมคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรชัยชนะ  ศรแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรชินกร  มุกสิกะบุญเลิศ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรอโนเชาว์  ไข่ขวัญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรวิชญ์พล  สอนโต

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรวิศรุต  ปนสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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