
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๒

ส่งสอบ ๔๖๘ รูป ขาดสอบ ๖๙ รูป คงสอบ ๓๙๙ รูป สอบได้ ๑๐๒ รูป สอบตก ๒๙๗ รูป (๒๕.๕๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระรัฐภูมิ ภูริปฺโ เชิงบันลือศักดิ

์

๒๑/๗/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๘

แก่งขนุน  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระนกเล็ก จตฺตมโล เพ็ชรเขียว

๑๘/๗/๒๕๑๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

แก่งขนุน  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระอนุวัฒน์ อธิจิตฺโต มาตา

๓๑/๑๐/๒๕๑๔ ๐๓/๐๑/๒๕๕๗

ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระสุพิน นนฺทิโย สีดา

๐๒/๐๖/๒๕๒๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระฉัตรชัย ขนฺติโสภโณ บุญล้อม

๑๒/๐๕/๒๕๓๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระเบญจเทพ ธมฺมวโร ศรีจตุรพร

๒๒/๓/๒๕๒๘ ๓๑/๐๑/๒๕๕๗

ทุ่งสาริกา  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระธวัธชัย อาภากโร ทะวิลา

๑๒/๐๖/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระรพีพัฒน์ อคฺคเตโช ระสุวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๒๑
๒๔/๕/๒๕๕๙

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระปรัชญ์ เปมสีโล นิลวิเศษ

๒๙/๘/๒๕๑๗ ๑๗/๖/๒๕๕๔

สะตือ  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระบุณยกร ปุณฺณาโน โนนแสง

๐๘/๐๔/๒๕๐๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

หนองขริน

้

 

สบ ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระกิตติศักดิ

์

กตปฺุโ มณีธรรม

๐๒/๐๘/๒๕๐๓
๒๖/๗/๒๕๕๘

หนองจักร  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระวรวรรณ กิตฺติสาโร รัชวัตร

๑๑/๐๕/๒๕๓๓
๒๘/๗/๒๕๕๘

หนองจักร  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระบังอร านุตฺตโร บัวบุตร

๐๓/๐๓/๒๕๐๘
๒๓/๑/๒๕๕๗

หนองโนใต้  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระสุชิน สุชีโว รักซ้อน

๒๖/๐๓/๒๕๑๐ ๐๖/๑๒/๒๕๓๗

แก่งคอย  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระเดช สิริจนฺโท กองจรูญ

๐๑/๐๙/๒๔๙๘ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

แก่งคอย  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระประมวล เตชวโร พันธ์วิไล

๐๔/๐๓/๒๕๑๐ ๐๗/๑๐/๒๕๕๖

ขอนหอม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระฉัตรชัย กตปฺุโ ประยงค์

๐๓/๐๓/๒๕๑๘ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

ขอนหอม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระสุดใจ คุตฺตาจาโร เขียวชัยภูมิ

๐๓/๐๖/๒๔๙๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๓

จำศีล  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระชัยณรงค์ คุณวโร วัฒนะ

๐๘/๐๙/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

จำศีล  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระเทวคุณ วิสุทฺธสีโร ดวงจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๑๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

ชำผักแพว  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระเกียรติศักดิ

์

อิสิาโณ พาชืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๒๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

ชำผักแพว  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระกวิน กตสาโร วงศ์สง่า

๑๒/๑๑/๒๕๒๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

ถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระอภิชาติ.. อภิปุณฺโณ เสือแสงทอง

๐๑/๐๙/๒๕๑๒ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

ถำพระโพธิสัตว์  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระสุรชาติ สุชาโต ปริญจิต

๐๓/๐๔/๒๕๓๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

ท่าศาลา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๔

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรธีรภัทร์  คำพุด

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

 นาดี  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระศุภกร ปยวณฺโณ เสงียมศักดิ

่ ์

๐๗/๑๑/๒๕๑๑ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

นาบุญ  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระสมัย สมโย ประกอบผล

๐๑/๐๔/๒๕๑๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๗

ปาเกษม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระธนภัทร โอภาโส ศรีนวล

๐๘/๑๑/๒๕๓๐ ๒๗/๐๕/๒๕๕๓

โปงมงคล  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระกชกร กิตฺติสาโร ไวยุทธ์

๑๘/๐๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖

โปงมงคล  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระสงกรานต์ ปริปุณฺโณ สุขะปยังคุ

๐๓/๐๖/๒๕๑๕ ๑๙/๐๒/๒๕๕๗

วาลุการาม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระทวี าณสุทฺโธ หารชนะ

๑๐/๐๑/๒๕๐๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

สองคอนกลาง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระสมมิตร ปภสฺสโร บังเกิดฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๒๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

สองคอนกลาง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระกฤษฎา ยติกโร สุทธา

๑๖/๑๐/๒๕๑๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

สาย ๕ ธรรมมงคล  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระประสงค์ สิริสาโร ประยงค์

๒๙/๐๕/๒๕๐๗ ๐๙/๐๘/๒๕๕๗

สิทธิราช  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระธนพล ธนปฺโ อินทนชิตจุ้ย

๐๓/๐๗/๒๕๓๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

สีทาใต้  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระสมสันต์ สนฺตจิตฺโต จันทะสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๓๕ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

หนองนำเขียว  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระสันติ สนฺติโก สีสุข

๒๐/๐๕/๒๕๓๑ ๑๔/๑๐/๒๕๕๔

หินซ้อนใต้  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรวิศรุฒ  สิงหะราช

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

 ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระอานัน ผาสุกธมฺโม สมานมิตร

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

บ้านกอก  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระสุพจน์ สุพจฺโจ เหมือนแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๓๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

แพะโคก  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สำอางค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 มงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรณัฐพงษ์  สุดสงวน

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 มงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรกิตติสานต์  จิตรศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 มงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรกมล  ดอกมณฑา

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

 มงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรเจษฎา  คำนวณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 มงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระสุทธิรัตน์ สุรตโน วงษ์ตา

๑๒/๐๒/๒๕๒๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

สามัคคีธรรม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระธนวัฒน์ ิตเมโธ ศิริวัฒน์

๐๓/๐๑/๒๕๑๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

สุนันทาราม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระไพบูลย์ านวโร กัวประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๐๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

ห้วยบง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระสมพร ิตวตฺโต อยู่เจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๐๗ ๑๖/๑๑/๒๕๕๕

คลองม่วงใต้  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระชนายส สิริจณฺโท ทูลมีเจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๓๖ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระชัชวาล จนฺทวํโส สุภาพ

๑๐/๐๙/๒๕๑๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

บ้านหินลับ  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระวิสุทธิ

์

จารุวณฺโณ วุฒิศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระประเสริฐ คุณธมฺโม โสพรม

๒๖/๐๗/๒๔๘๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

หนองผักหนอก  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระสมคิด สนฺตจิตฺโต ประโพธิทิง

์

๐๖/๐๘/๒๕๒๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระชัยนคร สุวิมุตฺโต ดวงแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๓

หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระสุเรศวร มารชิโน คลังผา

๐๗/๐๘/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ตะพานหิน  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๕๗
พระรุ่งรัตน์ จตฺตมโล ภิชัย

๒๕/๑๒/๒๕๑๘
๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ตะพานหิน  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระวิชิตชัย ปนฺนภาโร เชือมชัยตระกูล

่

๑๔/๐๗/๒๕๒๗ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

วังม่วง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๕๙
พระพลยุกต์ พลยุตฺโต เอิบบุญ

๐๕/๐๔/๒๕๒๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

คลองยาง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระบุญหลาย โชติโก ดวงสิมมา

๐๔/๐๘/๒๕๐๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๔

ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระสำเริง จตฺตมโล อยู่ไว

๔/๐๔/๒๕๐๔ ๐๒/๑๑/๒๕๕๗

กุ่มหัก  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระภุชงค์ ธมฺมทินโน แก้วกลำ

๒๙/๐๗/๒๕๐๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

กุ่มหัก  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๖๓
พระณัฏฐ์ านสมฺปนฺโน กิงกล่อม

่

๑๕/๑/๒๕๑๘
๗/๖/๒๕๕๘

บัวลอย  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรจิรโชติ  ขุนพิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 บัวลอย  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระปรีดา อมโล ประกิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระทวีศักดิ

์

วรธมฺโม ชังเหลือ

๐๓/๐๕/๒๕๒๓ ๑๑/๑๒/๒๕๕๖

หนองปลากระดี

่

 

สบ ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระอรุณ เตชธมฺโม วิเชียรประพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๖๘
พระวิเชียร อภิวฑฺฒโน จันทร์นาค

๐๑/๐๓/๒๔๙๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระปรณต เขมาสโย ผสมธนรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

หนองสมัคร  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระจักรพันธ์ ตปสิทฺโธ ดารารุ่ง

๑๕/๐๔/๒๔๘๒ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

บ้านขาม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระวันชัย านวโร คุ้มวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๐๓ ๑๘/๐๕/๒๕๒๙

บ้านใหม่  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๗๒
พระมนตรี านทตฺโต กลินบานชืน

่ ่

๐๗/๐๖/๒๕๑๐ ๒๐/๐๙/๒๕๕๘

บ้านใหม่  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระชยุต จกฺกวโร สุวรรณทอง

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖

หนองกีบม้า  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๗๔
พระธนเดช จิตฺตทนฺโต ถนอมธนโชค

๑๖/๐๓/๒๔๙๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

หนองสีดา  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระศรีรัฐ เตชธมฺโม เรืองเดช

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

หนองหญ้าปล้อง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๗๖
พระประวิทย์ อินฺทปฺโ พรหมแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๐๖ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

โคกโพธิ

์

 

สบ ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระเชียง วรธมฺโม ชวน

๐๗/๐๕/๒๕๒๖ ๐๙/๐๓/๒๕๕๓

ดอนทอง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๗๘
พระบุญเกิด ปสาโท ช้างเนียม

๑๗/๑๐/๒๕๐๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

โคกมะขาม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๗๙
พระอุทัย ทนฺตมโน ด่านกำมา

๑๕/๑๒/๒๕๑๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

โคกมะขาม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระอานนท์ ฉฬภิฺโ ดำรงโชติ

๒๖/๐๒/๒๕๒๘
๙/๑๒/๒๕๕๕

โคกเสลา  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๘๑
พระคมกฤษณ สกฺกวํโส มาลัยแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๐๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

บ้านหมอ  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๘๒
พระวรรณชัย สุวโจ ทองหุ้ม

๒๐/๐๕/๒๕๐๓ ๒๗/๐๕/๒๕๕๓

โบสถ์แจ้ง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระบุญมัน

่

สิริธโร คำชู

๒๑/๐๓/๒๕๑๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

สุนทรเทพมุนี  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๘๔
พระชัยพร ปภสฺสโร ผลพล

๑๓/๐๔/๒๕๑๕
๔/๐๗/๒๕๕๗

หนองถ่านใต้  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๘๕
พระเทพชัย เทวชโย เรียวศรีปรีดี

๑๗/๐๖/๒๕๒๔
๒/๑๐/๒๕๕๓

หนองนางปุย  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๘๖
พระศักดิอนันต์

์

สิริภทฺโท ประกอบบารมี

๑๗/๐๑/๒๕๐๗ ๐๘/๐๙/๒๕๕๑

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๘๗
พระจำเนียร จารุวณฺโณ แดงวงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๑๐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

เขาบอระเพ็ด  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๘๘
พระฉัตรชัย คุณธมฺโม ศิลารักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๓๓ ๓๑/๐๕/๒๕๕๗

ถำกระบอก  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๘๙
พระกิตติศักดิ

์

ชุติปฺโ บุญล้อม

๒๓/๐๙/๒๕๒๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

ถำกระบอก  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๙๐
พระพีระพัฒน์ จกฺกวโร สร้อยดอน

๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ถำกระบอก  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๙๑
พระบุญมี มงฺคโล โพธิเสน

๒๒/๑๐/๒๕๓๐ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

นายาว  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๙๒
พระทองสุข จนฺทธมฺโม ผาริโน

๐๒/๐๔/๒๕๑๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

พุคำจาน  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๙๓
พระต่อดวง เตชปฺโ พวงเทพ

๑๓/๐๓/๒๕๑๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๙๔
พระสมพร สมจิตฺโต สงขำ

๑๕/๐๔/๒๕๑๖
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

ศรีจอมทอง  
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้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๒๕๙/๐๐๙๕
พระทองสุข จิรวฑฺฒโน คำมี

๒๗/๑๒/๒๕๐๙ ๑๓/๑๒/๒๕๕๓

ศรีจอมทอง  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๙๖
พระปรีชา ภทฺทธมฺโม ศิริกระจาย

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีนิคมาราม  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๙๗
พระศราวุธ กนฺตวีโร ชินะจิตร

๒๕/๐๗/๒๕๓๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองจิก  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๙๘
พระเสถียร สิริภทฺโท หอมทอง

๐๙/๐๔/๒๔๙๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๒

ใหม่สุวรรณโน  

สบ ๒๒๕๙/๐๐๙๙
พระอนุรักษ์ กนฺตวีโร ศรีคร้าม

๒๒/๐๙/๒๕๑๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๕ วัดกองทองสว่างอารมณ์

 

สบ ๒๒๕๙/๐๑๐๐
พระมนตรี ิตธมฺโม โกยทา

๑๓/๐๔/๒๔๙๓ ๑๕/๐๖/๒๕๔๖

สองคอน  

สบ ๒๒๕๙/๐๑๐๑
พระปนัดดา โชติปฺโ พหลยุทธ

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

สองคอน  

สบ ๒๒๕๙/๐๑๐๒
พระเรวัต ปภาโส ดาประดิษฐ์

๑๕/๐๓/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองโดน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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