
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๔๘๔ รูป ขาดสอบ ๑๔๒ รูป คงสอบ ๓๔๒ รูป สอบได้ ๑๓๑ รูป สอบตก ๒๑๑ รูป (๓๘.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระญาติ ธมฺมทีโป คล้ายนาวิน

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

กาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน วัตตะสิริชัย

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

กาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระอภิชาต าณนาโค ศิริสุนทร

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

กาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระไพบูลย์ ปภากโร สุกกำ

๙/๘/๒๕๓๗ ๒๑/๗/๒๕๕๘

เขาเม็งอมรเมศร์  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระวาลา จนทธมโม เชียงกา

๒/๑/๒๕๒๒ ๘/๗/๒๕๕๘
ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรอิทธิชัย  จันทร

๗/๒/๒๕๔๗
 ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระประสิทธิชัย ฉนฺทธมฺโม แม้นเดช

๒๓/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ถำมังกรทอง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรจีรศักดิ

์

 -

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 ถำมังกรทอง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรก้องกล้า  เชือดี

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 ถำมังกรทอง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรสว่าง  

ไทรสังขะสิงโชดก

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

 ถำมังกรทอง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรสมบัติ  -

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 ถำมังกรทอง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรศักดิสิริ

์

 
แกล้วกล้าขจรไกล

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 ถำมังกรทอง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระณัฐพงศ์ ณฎฺสุวณฺโณ ซึมรัมย์

๐๒/๐๘/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

ท่าพะเนียดกุญชร  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระเหมือย

้

ปฺาพโล -

๐๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

เทวสังฆาราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระภูมรินทร์ ภูริาโณ ใคร่ครวญ

๐๖/๐๗/๒๕๑๕ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

เทวสังฆาราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระทวีทรัพย์ ทีปงฺกโร ช่อรัก

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เทวสังฆาราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรรุ่งโรจน์  นุ่มสพ

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระอานุพนธิ

์

ปาธโร มะลิวัลย์

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๕๘
พรหมกิตติยาราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระพลวุฒิ ถิราโณ เหรียญเลิศพร

๙/๑๑/๒๕๓๔ ๒๗/๕/๒๕๖๐

พุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระเกียรติรัติ สุจิตฺโต ประเสริฐ

๑๖/๐๙/๒๔๙๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๒

พุประดู่  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรพรประสิทธิ

์

 อ่อนศรี

๒๕/๔/๒๕๔๓

 
ราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระดำรงศักดิ

์

ติสฺสโร สนครำ

๑๐/๑๐/๒๕๓๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

ลำทหาร  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระธนงศักดิ

์

วิสุทฺโธ บัวเกสร

๒๗/๕/๒๕๓๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ลำทหาร  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระสมเกียรติ ิตวํโส ยางเดิม

๑/๒/๒๕๓๖ ๒/๕/๒๕๕๖
วังเย็น  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๕

้
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กจ ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระนัฐพงศ์ ณฎฺวํโส ท้าวกัลยา

๒๒/๑๒/๒๕๒๒
๐๒/๐๖/๒๕๕๗ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรวีรภัทร  แก้วกรูด

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรสุวรรณ  ธีรภูผา

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรพนิดา  -

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรอลงกรณ์  สุขเพราะนา

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรณฐคุณ  พงษ์ธนัทปภา

๑๒/๗/๒๕๔๔

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรสหเทพ  ช่อรัก

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรปริญญา  ชงกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรชยานนท์  นวลละออง

๒๔/๗/๒๕๔๔

 วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรจรูญ  แซ่ว่าง

๒๒/๑/๒๕๔๕

 วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรสิปปนนท์  แก้วแดง

๔/๖/๒๕๔๕
 วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรส่งเกียรติ  พิภพวัฒนา

๑๘/๖/๒๕๔๕

 วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระณรงค์ ปภากโร บุญเฮง

๙/๑/๒๕๑๑ ๔/๑๒/๒๕๕๘

หัวนา  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระดิเรก สุธมฺโม บัวหลวง

๒๕/๒/๒๕๐๙ ๕/๑๒/๒๕๕๘

อุดมมงคล  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระสิทธิชัย ชาตปฺโ ครุฑสุวรรณ

๕/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อุดมมงคล  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระชูชาติ ปภากโร กาญจนัด

๐๙/๐๔/๒๕๐๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๑

ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระวิเชษฐ์ สนฺตมโน ศรีนิล

๒๐/๐๒/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๗

ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระชาตรี สุขิโต คงลัง

๒๑/๑๒/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระธงชัย อภินนฺโท จันทรจู

๒๖/๑๐/๒๕๐๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๔๔
พระสุวิทย์ โกวิโท เฉียบวิเชียร

๓๐/๐๕/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๔๕
พระศิริพัชร ภูริวฑฺฒโก ราชภูมิ

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระรพีพจน์ เขมกาโม พันธชาติ

๒๓/๐๙/๒๕๒๒ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระศราวุธ สราวุโธ หวังอยู่

๐๑/๐๖/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระวิชาญ ฉนฺทชาโต ทองผิว

๒๐/๐๑/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสกุลทอง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระธรรมธรณรงค์ ปริปุณฺโณ เล่าทรัพย์

๐๕/๐๕/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

ไทรทองพัฒนา  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระจตุพร จารุธมฺโม ไหลวิวัฒนชัย

๐๕/๐๓/๒๕๓๔ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

หนองโสนเทียมจันทร์
 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระธงทอง ธมฺมทีโป เกษนาค

๐๓/๐๖/๒๕๒๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระโชคไพศาล ปยโชโต บุญรักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระปรวัฒน์ ปยปวโร แซ่ตัง

้

๑๒/๐๕/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระปาริชาติ ปยสีโล อรกูล

๓/๙/๒๕๑๓ ๔/๑๒/๒๕๕๒

ธารนำร้อน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระนิกร วิสุทฺโธ หร่ายแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

๙/๖/๒๕๕๙
ธารนำร้อน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระกิจติ สุเมโธ ทับเทียง

่

๒๖/๒/๒๕๐๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ธารนำร้อน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรผดุงเดช  ใจภักดี

๓/๑๒/๒๕๔๖

 ปรังกาสี  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระสมชัย ธมฺมจาโร คูนำวัฒนา

๒๕/๗/๒๕๐๑ ๑๓/๕/๒๕๕๗
ปาผาตาดธารสวรรค์

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระนภดล วิฑิโต ดำศรี

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

๓๐/๗/๒๕๕๘
ปาผาตาดธารสวรรค์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๕

้
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กจ ๒๒๖๐/๐๐๖๐
พระเอกราช ชยาภิรโต ชมชืนจิตต์

๒๗/๒/๒๕๒๒ ๑๙/๗/๒๕๕๙
ปาผาตาดธารสวรรค์

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระจันตา จนฺทสาโร -

๑๓/๘/๒๕๒๘ ๑๒/๔/๒๕๕๓

ผาสุกิจสุวรรณเขต  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระสินชัย เทวธมฺโม -

๘/๕/๒๕๓๖ ๘/๕/๒๕๕๙
ลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระทูน เตชวโร อุตสาใจ

๔/๔/๒๕๓๐ ๘/๕/๒๕๖๐
ลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรอาเยอะ  -

๑๒/๒/๒๕๔๔

 ลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรตาโต  -

๓๐/๑/๒๕๔๖

 ลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรสรศักดิ

์

 หลดมณี

๑๒/๑/๒๕๔๙

 ลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๖๗
พระณัฐพสิษฐ์ ปฺาคโม วรพรรณเดช

๑๘/๔/๒๕๓๔ ๒๗/๑/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระอ่อง ทีฆายุโก ยองสนิท

๒๐/๙/๒๔๘๔
๓/๔/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๖๙
พระสุบรรณลักษณ์ ปฺาวุฑฺโฒ วาณิชย์ก่อกุล

๑๒/๑๐/๒๕๑๕
๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๗๐
พระยุทธพิชัย กลฺยาโณ กิจนพิบูรณ์

๒/๖/๒๕๑๘ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๗๑
พระปฏิวัต ิตเมโธ สมสะอาด

๒๐/๙/๒๕๒๑ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๗๒
พระกรกฤต ิตสาโร พันทวีศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๑
๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๗๓
พระวสุพล อภิปฺุโ อภิปุญญพัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๓๙
๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๗๔
พระบุญชัย โชติธมฺโม ความสุข

๒๔/๑๑/๒๕๒๔
๑๕/๖/๒๕๕๕

หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๗๕
พระโทน สุาโณ

มณีนิลแดนพฤกษ์ ๙/๘/๒๕๐๓
๒๔/๓/๒๕๒๗

องธิ  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๗๖
พระประวิน สจฺจาโณ โสภา

๒๘/๑๐/๒๕๐๙
๖/๑๒/๒๕๕๘

อู่ลอง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๗๗
พระกมล วิสุทฺโธ แปนแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๒

ต้นมะม่วง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๗๘
พระศักดิชาย

์

อินฺทปฺโ พรมประศรี
๑/๕/๒๕๓๐ ๙/๕/๒๕๕๙

ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๗๙
พระเฉลิมพล อินฺทสโร มามาก

๘/๑๐/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๘๐
พระสันติ สนฺตจิตฺโต ธนพรนิธิพงศ์

๔/๘/๒๕๓๒ ๑๒/๒/๒๕๕๙

นำตก  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๘๑
พระอู อภิปุณฺโณ ภมร

๖/๘/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๕๙
นำตก  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๘๒
พระนิน ธมฺมจาโร แผ้วภักดี

๑๐/๘/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๕๙

นำตก  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๘๓
พระสมศักดิ

์

ธมฺมรโต คีรีวงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๒๑

๗/๑/๒๕๔๙ เนินสวรรค์ฤทธาราม
 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๘๔
พระโชคชัย ธนฺทินโน ชายทวีป

๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

เนินสวรรค์ฤทธาราม
 

กจ ๒๒๖๐/๐๐๘๕
พระกำพล กิตฺติโก คนหลัก

๗/๗/๒๕๒๓ ๖/๗/๒๕๕๙
พุตะเคียน  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๘๖
พระสุทธิพงษ์ จนฺทาโภ คุ้มเนตร

๒๑/๐๖/๒๕๐๓ ๒๒/๐๖/๒๕๔๖

พุปลู  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๘๗
พระคมสัน ปมสฺวณฺโณ ต้นทอง

๐๕/๐๘/๒๕๒๙

๕/๗/๒๕๕๙
พุองกะ  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๘๘
พระไพโรจน์ มหาปฺโ สิงหรา

๐๑/๑๑/๒๕๐๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

ลุ่มสุ่ม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๘๙
พระโพยม ิตวํโส

จันทิมะสะปญญา

๐๒/๐๖/๒๕๑๔ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

ลุ่มสุ่ม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๙๐
พระธำรง อินฺทวํโส ศรีวิชัย

๑๐/๑๑/๒๕๐๖ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

ลุ่มสุ่ม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๙๑
พระต้อม โชติธมฺโม เมืองมนต์

๑๕/๒/๒๕๓๔ ๒๑/๓/๒๕๕๔

เขาจันทร์ศิลาภรณ์  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๙๒
พระชาติ ติกฺขวโร บุญธรรม

๔/๔/๒๔๙๖ ๒/๑๐/๒๕๕๖

เขาแดง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๙๓
พระอภิชาต อภิปฺุโ เจริญแนว

๘/๕/๒๕๒๕ ๓/๑๒/๒๕๕๙

เขาแดง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรประเสริฐ  คล่องปฏิบัติ

๖/๕/๒๕๔๒
 เขาแดง  
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กจ ๒๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรชานนท์  เพียรธรรม

๒/๑๑/๒๕๔๒

 เขาแดง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรศรัญู  วงศ์สุ่ย

๓/๑/๒๕๔๖
 เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรวรโชติ  ทองละมูล

๙/๒/๒๕๔๕
 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๙๘
พระนที สิริภทฺโท สวัสดินที

์

๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๒/๓/๒๕๕๙

เขาโจด  

กจ ๒๒๖๐/๐๐๙๙
พระธวัชชัย จิรธมฺโม สุนทราลัย

๑๙/๙/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๕๑

ถำพระธาตุ  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๐๐
พระจงรักษ์ วชิโร กระบวนรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรณัฐพล  อุดมบวร

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

 วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๐๒
พระโชคอนันต์ วชิโร ศุจิธรรมรักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๐๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ถำแฝด  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๐๓
พระวัชระ คุณสมฺปณฺโณ อ่อนอำ

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

พิไชยธาราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๐๔
พระประวิทย์ อาภสฺสโร สมานทรัพย์

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๐๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดถำกูปนฬวัน  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๐๕
พระอภิโชติ ธนปาโล ราชการดี

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

กระต่ายเต้น  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๐๖
พระจักรพงษ์ ิติโก คำปาสังข์

๐๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

กระต่ายเต้น  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๐๗
พระวริทธิ

์

อนุตฺตโร ครุฑมีชัย

๑๓/๑๒/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๕๙
กระต่ายเต้น  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๐๘
พระสิริพงษ์ สนฺตมโน เสมจันทร์

๑๓/๑/๒๕๓๒ ๒๔/๒/๒๕๕๖

ดงสัก  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๐๙
พระอิษฎ์นันท์ รกฺขิตสีโล ห้าวล้อม

๑๓/๙/๒๕๒๐
๒/๖/๒๕๕๘

ดงสัก  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรธนิสร  ทรงเยาว์ศรี

๙/๙/๒๕๔๔
 ท่ามะกา  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๑๑
พระศิริวุฒิ ธมฺมาวุโธ เพียรประสบสุข

๑๙/๐๙/๒๕๒๑ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรธเนศ  ไพรสีเงิน

๑๑/๑/๒๕๔๗

 ทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๑๓
พระชัยรัตน์ กนฺตสีโล นำฉำ

๕/๖/๒๔๙๔ ๒๑/๖/๒๕๕๔
รางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๒๖๐/๐๑๑๔
พระชนินทร์ โชติาโน นิลรอด

๒๓/๓/๒๕๑๕
๔/๒/๒๕๕๗

วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๑๕
พระผดุงเกียรติ ปภากโร ใจซือ

่

๑๗/๑/๒๕๒๘
๔/๔/๒๕๕๗

หนองไม้แก่น  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๑๖
พระธน ธมฺมโชโต เตรมะวงศ์

๖/๑๐/๒๕๐๔
๓/๗/๒๕๕๙

หมอสอ  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรธนภูมิ  บุญจันทร์

๒๗/๔/๒๕๔๑

 หวายเหนียว  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๑๘
พระจิรศักดิ

์

ชาโนทโย จงจินากูล

๑๐/๔/๒๕๒๗
๗/๗/๒๕๕๘

ใหม่เจริญผล  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๑๙
พระลิขิต ลิขิตฺโต พรหมดีมิต

๑๐/๑/๒๕๒๖
๖/๖/๒๕๕๙

กระเจาบ่อยา  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๒๐
พระบรรฑิตย์ อภสฺสโร อินทวิมล

๘/๑/๒๕๒๑ ๒๑/๔/๒๕๕๙
ตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๒๖๐/๐๑๒๑
พระณัฏฐพัฒน์ ปภาโส กลีบทอง

๑๘/๒/๒๕๑๑
๖/๔/๒๕๕๖

ทุ่งสมอ  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรพุทธิพงษ์  ชูจิต

๕/๑๑/๒๕๔๐

 ทุ่งสมอ  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๒๓
พระอโนชา อโนมปฺโ สมคิด

๑๔/๑๐/๒๕๒๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

บ่อระแหงคุณาราม  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๒๔
พระสุเทพ สุภาจาโร วงษ์จันทร์อินทร์

๒๒/๘/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เบญพาด  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๒๕
พระธนากร ธนลาโภ นพคุณ

๓/๗/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๕๙

เบญพาด  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรเพชรายุธ  ยอดยา

๒๘/๑๐/๒๕๔๐

 เบญพาด  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๒๗
พระนัฐพล อภิวฑฺฒโน ติดมา

๑๗/๓/๒๕๑๗
๕/๗/๒๕๕๗

ลาดขาม  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๒๘
พระยุทธดนัย สีลสํวโร ดามะพร

๓๑/๘/๒๕๓๗ ๒๑/๔/๒๕๕๘

สระบ้านกล้วย  
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กจ ๒๒๖๐/๐๑๒๙ พระเอกสิทธิ

์

จิตฺตโกสโล หลำรอด ๗/๔/๒๕๓๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘
ซ้องสาธุการ  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๓๐ พระยอด วรปฺโ ไพรชาติ ๘/๒/๒๕๑๙ ๖/๓/๒๕๕๙ ไพรงาม  

กจ ๒๒๖๐/๐๑๓๑ พระชำนาญ าณโสภโณ เกิดโพดา ๑/๙/๒๕๓๑
๑๔/๑๒/๒๕๖๐

วัดศรีบัวทอง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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