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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๕๔๔ รูป ขาดสอบ ๒๐๘ รูป คงสอบ ๓๓๖ รูป สอบได้ ๑๐๖ รูป สอบตก ๒๓๐ รูป (๓๑.๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๒๕๙/๐๐๐๑
พระวินัย ิตทนฺโต เขียววัน

๑/๘/๒๕๐๖
๑๓/๑๐/๒๕๕๒

เขาแก้วสวรรค์  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๐๒
พระสุพจน์ เตชพโล ทองปาน

๒๖/๙/๒๕๒๕ ๐๗/๑๐/๒๕๕๗

เขาแก้วสวรรค์  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๐๓
พระประเสริฐ ขนฺติธมฺโม บุญบาล

๒๔/๖/๒๔๙๙ ๒/๑๑/๒๕๕๖

คลองแม่ลายเหนือ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๐๔
พระบัญชา ธีรปฺโ โตพุ่ม

๔/๓/๒๕๐๓
๑๕/๑๑/๒๕๕๗

คลองแม่ลายเหนือ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๐๕
พระณัฐนนท์ ิตธมฺโม หอมดาวเรือง

๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๘

ชัยพฤกษ์  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๐๖
พระอธิการคำ ิตสีโล เรืองวงษ์

๐๑/๐๑/๒๔๘๕
๑๔/๗/๒๕๕๑

ทุ่งแปะธรรมาราม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๐๗
พระสมพร อินฺทาโณ เจียงจันทร์

๑๔/๓/๒๕๑๐ ๕/๑๒/๒๕๕๓

ทุ่งรวงทอง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๐๘
พระประพันธ์ พลวุฑฺโฒ อ๋อสูงเนิน

๔/๔/๒๕๑๑ ๑๒/๔/๒๕๕๖

ทุ่งเศรษฐี  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๐๙
พระสุรศักดิ

์

ปฺาคโม แปนสกุล
๑/๕/๒๕๐๒

๑๘/๔/๒๕๕๖

บ่อสามแสน  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๑๐
พระธนภูมิ ฉนฺทโก หาญกำจัดภัย

๑๙/๗/๒๕๒๐
๙/๔/๒๕๕๘

บ่อสามแสน  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๑๑
พระอภิวัฒน์ โชติโก เอ้สูงเนิน

๑๒/๘/๒๕๓๕
๑/๕/๒๕๕๘

บ่อสามแสน  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๑๒
พระบัว ถิรสทฺโธ จันทร์แดง

๑๘/๕/๒๔๘๙ ๑๘/๖/๒๕๕๘

บ่อสามแสน  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๑๓
พระอุเทน ชยวุฑฺโฒ คำเย็น

๙/๗/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๘

บ่อสามแสน  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๑๔
พระขจรเกียรติ กิตฺติาโณ เชาว์เครือ

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

บาง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๑๕
พระธานินทร์ ติกฺขปฺโ ศรสุวรรณ

๖/๑๑/๒๕๑๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ปากอ่าง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๑๖
พระวิศิษย์ศักดิ

์

ขนฺติวโร โพธิทรง

์

๒๖/๐๙/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๑๗
พระวันชนะ รวิวณฺโณ ภพชัยภูมิ

๕/๑/๒๕๑๔ ๑๕/๑/๒๕๕๘

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๑๘
พระทรงธรรม กตธมฺโม เลิศสายด่วน

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๒๙/๗/๒๕๕๘

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรอภิชัย  แซ่เท้า

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรปยะวุฒิ  โคตรวุฒิ

๑/๓/๒๕๔๖
 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๒๑
พระเพลิน มหาวณฺโณ บุญธรรม

๒๘/๙/๒๕๒๒ ๒๕/๑/๒๕๕๖

โพธิพัฒนา

์

 

กพ ๓๒๕๙/๐๐๒๒
พระนิรุตน์ นรุตฺตโม แก้วจรูญ

๒๕/๒/๒๕๒๔
๖/๑/๒๕๕๙

โพธิพัฒนา

์

 

กพ ๓๒๕๙/๐๐๒๓
พระสมชาย อธิวโร อ่อนคำ

๑๔/๐๘/๒๕๑๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

ยางเรียง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๒๔
พระประสิทธิชัย ธนปาโล พินไธสง

๒๘/๔/๒๕๓๓
๓/๕/๒๕๕๗

ลานหินวนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๔

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๒๕๙/๐๐๒๕
พระอ๊อต กิตฺติวโร ตาคะ

๒๖/๑๑/๒๕๑๕
๐๕/๐๕/๒๕๕๘

ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๒๖
พระธนุพล ฉนฺทกโร สินประเสริฐ

๑๘/๓/๒๕๑๘
๑/๔/๒๕๕๘

เสด็จ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๒๗
พระมงคล านวีโร นามวิเศษ

๒๐/๒/๒๕๒๕ ๑๑/๗/๒๕๕๘

หนองกอง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๒๘
พระวิโรจน์ สนฺตจิตฺโต แก้วเขียว

๑๕/๑/๒๕๒๕ ๑๒/๖/๒๕๕๘
หนองใหญ่ศรีโสภณ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๒๙
พระบรรหาร ธมฺมวีโร ภูมิสุข

๒๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

เกาะตำแย  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๓๐
พระเอก ถิรปฺโพ พิลึก

๑๔/๑๑/๒๕๒๘ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

คลองเมือง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๓๑
พระกิตติพงษ์ ปวรชโย ไชยประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๑๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๓๒
พระสายชล ขนฺติพโล พิมมี

๒๓/๐๔/๒๕๓๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสุริยา  จิตรพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรชัยณรงค์  ดิษสละ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรศรัณย์  จันทรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรกิติพงษ์  สุมังคละ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรจิรายุทธ  พงพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ชุดไธสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรมานพ  บุญสะอาด

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรพัฒรพงษ์  กาจินะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรวรชัย  สุขสำราญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๔๒
พระอธิการสมพงษ์ นาควโร พนาลักษณ์

๑๘/๖/๒๔๙๖
๖/๖/๒๕๔๗

แก้วชัยมงคล  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๔๓
พระจำเนียร ิตวามาโย อยู่เกตุ

๒๔/๗/๒๕๐๖ ๐๖/๑๒/๒๕๕๓

แก้วชัยมงคล  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๔๔
พระสุรสิทธิ

์

เขมทฺธโร ลีภัย

้

๑๔/๑๑/๒๕๑๖

๑๐/๗/๒๕๕๘

เทพนิมิตมงคล  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๔๕
พระชารี โอภาโส พันเสนา

๑๗/๒/๒๔๙๙ ๑๐/๑๐/๒๕๕๕

ธรรมรังษี  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๔๖
พระจตุรพิธพร อนุตฺตโร เจียรพล

๒๔/๑๒/๒๕๓๑
๒๖/๖/๒๕๕๙

โปร่งตะคลอง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๔๗
พระวิรัตน์ วฑฺฒโน ใบกุหลาบ

๑๕/๑๑/๒๕๐๔
๑๐/๗/๒๕๓๗

หัวยาง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๔๘
พระสมศักดิ

์

อุชุจาโร ทองเทศ

๕/๐๙/๒๕๑๔ ๕/๐๗/๒๕๕๗

ไตรภูมิ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๔๙
พระกิตตินันท์ สุเมโธ เดชะผล

๓๐/๑๒/๒๕๓๗
๒๕/๑/๒๕๕๘

ไตรภูมิ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๕๐
พระทรงกรด จารุวฺโส เดชะผล

๓๐/๑/๒๕๓๓
๑/๙/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๕๑
พระธวัช ธมฺมวิริโย บัวเผียน

๑๘/๐๙/๒๕๒๐ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗

ลานทอง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๕๒
พระภาณุพงษ์ ภทฺทธมฺโม บดีรัฐ

๑๑/๐๗/๒๕๓๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ลานทอง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๕๓
พระเชาววัฒน์ ชววฒฺฑโน อบเชย

๓๐/๐๗/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ลานทอง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๕๔
พระวัฒนา จารุธมฺโม มานะดี

๑๗/๐๖/๒๕๒๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๗

วังไม้แดง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๕๕
พระกฤษณะ วชิโร อินยัง

๒๕/๐๔/๒๕๑๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

อินทาราม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๕๖
พระถวัลย์ เขมวโร สิงห์มี

๒๑/๒/๒๕๒๐ ๑/๑๒/๒๕๕๘

ดงกระทิง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๕๗
พระบุญมี ิตาโลโก มากเตียม

้

๔/๒/๒๕๑๙ ๑๓/๕/๒๕๕๗

ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๕๘
พระไพบูลย์ านุตฺโร บุญงาม

๒/๑/๒๕๑๐
๒๘/๑๑/๒๕๕๕

คลองสะพานช้าง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๕๙
พระวัชรพงศ์ วชิรสาโร สาคุณ

๐๔/๐๘/๒๔๙๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ คลองใหม่พัฒนาสุทธาราม

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๒๕๙/๐๐๖๐
พระทะวาย ติกฺขวีโร งาเนียม

๓๐/๐๑/๒๕๐๕ ๐๖/๐๙/๒๕๕๖

คูหาสวรรค์  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๖๑
พระสนธยา ขนฺติธโร นพคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๒๑ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

คูหาสวรรค์  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๖๒
พระภิญโญ สนฺตวาโจ พิศมัย

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๖๓
พระสามพราน กิตฺติสาโร พรมแสง

๐๑/๐๓/๒๕๒๕ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๖๔
พระศิวพันธ์ อุตฺตโม ฉิดนอก

๙/๘/๒๕๑๗ ๒๐/๗/๒๕๕๘

พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๖๕
พระขจรศักดิ

์

กิตฺติปฺโ ขันสังข์

๐๖/๐๖/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม (ใหม่)
 

กพ ๓๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรธีรพล  ศรีพุมมา

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

 
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๒๕๙/๐๐๖๗
พระบรรเจิด ปฺาปโชโต ด้วงชืน

่

๑๙/๐๕/๒๕๑๖ ๒๖/๐๕/๒๕๕๖

คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๖๘
พระอิสรา านวโร เนียมสูงเนิน

๒๙/๑๐/๒๕๒๙ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘

คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๖๙
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส สิงห์เรือง

๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

คลองพัฒนาราม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๗๐
พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน คำยัง

๓๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

จันทาราม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๗๑
พระเมทนี มหาปฺโ กุลเกิด

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

จันทาราม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๗๒
พระโชคชัย ปสนฺโน แว่นแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๑๔ ๐๙/๐๑/๒๕๕๖

ธรรมธาราม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๗๓
พระชาคริต ชาคโร มิตรนอก

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

โนนดุม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๗๔
พระเดชา เตชธมฺโม บุญไทย

๑๙/๐๙/๒๕๒๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

มุจลินท์  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๗๕
พระวุฒิชัย ทีปธมฺโม สิงห์อุดร

๒๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๗

สันติวนาราม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๗๖
พระพันธกานต์ สิริพนฺโท ชาเนตร

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

หนองเต่าทอง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๗๗
พระอิทธิเชษฐ์ ปฺุชโย

ปุญญพัฒน์สัตกร

๐๖/๐๔/๒๕๒๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

หนองเต่าทอง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๗๘
พระจรัส รณฺชโย คูณเหง้า

๐๗/๐๙/๒๕๒๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

หนองเต่าทอง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๗๙
พระอาณัต ปภสฺสโร สิงห์คำ

๐๕/๐๑/๒๕๓๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

หนองเต่าทอง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๘๐
พระพุดทา ปฺุกโร บุตรดา

๒๘/๐๒/๒๔๙๖ ๐๑/๐๓/๒๕๔๕

อยู่โนนมะกอก  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๘๑
พระสุวิทย์ วิสุทฺโธ ผาตา

๑๘/๒/๒๕๒๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๓

คลองแขยง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๘๒
พระสิงหา อนิโฆ สอนเตจา

๐๑/๐๘/๒๕๓๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๘๓
พระไสว สุทธปุณโณ ประทุมโช

๒๖/๐๙/๒๕๑๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๘๔
พระสัจพงษ์ อคฺคิาโณ อิมแล่ม

่

๑๕/๔/๒๕๒๒ ๑๖/๑๐/๒๕๕๕

คลองลาน  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๘๕
พระชิดชัย อสิาโณ แสนพล

๑๕/๙/๒๕๒๘
๕/๗/๒๕๕๗

คลองลาน  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๘๖
พระเมฆ ชยานนฺโท เขียนขัน

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

๑๐/๗/๒๕๕๗

คลองลาน  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๘๗
พระวัชรินทร์ านกโร เทพศรี

๒๐/๖/๒๕๒๒
๒/๔/๒๕๕๙

คลองลาน  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๘๘
พระพรชัย สุภมโน สงพิมพ์

๑๔/๑๒/๒๕๐๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๘๙
พระเอกชัย จารุธมฺโม กาใส

๐๒/๐๙/๒๕๒๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๖

ดอยแก้ว  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๙๐
พระอำพล สุธีโร สีคำภา

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

ท่าช้าง  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๙๑
พระสมบัติ อินทวีโร วิจิตวุฒิชาต

๐๓/๐๒/๒๕๐๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

ธรรมโสฬส  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๙๒
พระมานพ นนฺทสาโร แซ่ล้อ

๑๘/๐๒/๒๕๒๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บึงหล่ม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๙๓
พระทุม กตปฺุโ สุขสม

๑/๑/๒๔๙๙ ๑๒/๖/๒๕๕๗

แปลงสีคีรีวงศ์

่

 

กพ ๓๒๕๙/๐๐๙๔
พระวินัย ขนฺติจิตโต พุขุนทด

๑/๑/๒๕๐๘
๒๘/๖/๒๕๕๗

ใหม่ธงชัย  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๒๕๙/๐๐๙๕
พระชวน ิตธมฺโม ชาญพรมราช

๒๗/๒/๒๕๐๖ ๑๘/๗/๒๕๕๘

ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๙๖
พระพงษศธร วํสธโร บัวสระ

๑๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๙๗
พระไพรัช กิจฺจกาโร มารมย์

๐๑/๐๖/๒๔๙๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๒

หนองนกชุม  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๙๘
พระวีระปญญา ถิรธมฺโม เทียมสม

๒๑/๐๔/๒๕๒๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

บึงลาด  

กพ ๓๒๕๙/๐๐๙๙
พระณรงค์ จิรวฑฺฒโน บูรณพล

๑/๖/๒๕๐๑
๒๙/๑/๒๕๕๖

ปาวังชะโอน  

กพ ๓๒๕๙/๐๑๐๐
พระไพฑูรย์ ปภสฺสโร ผานำคำ

๑๒/๑๒/๒๔๙๖ ๒๗/๑๐/๒๕๕๘

ปาวังชะโอน  

กพ ๓๒๕๙/๐๑๐๑
พระปภังกร ปภากโร สมนาเมือง

๑๙/๔/๒๕๒๗ ๑๒/๖/๒๕๕๘

พงษ์สัก  

กพ ๓๒๕๙/๐๑๐๒
พระสมชาย จนฺทธมฺโม ชัยจำ

๐๗/๐๕/๒๕๐๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

วังเจ้า  

กพ ๓๒๕๙/๐๑๐๓
พระณรงค์ ธมฺมธโร เทพภักดี

๒๔/๑๓/๒๕๑๖ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

วังเจ้า  

กพ ๓๒๕๙/๐๑๐๔
พระวศิน ภารวโร แก่นโต

๑๑/๕/๒๕๓๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๒๕๙/๐๑๐๕
พระเปรมฤทัย สีลสาโร โอสภา

๑๖/๔/๒๕๒๓ ๑๔/๘/๒๕๕๔

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๒๕๙/๐๑๐๖
พระทับทิม สุทธจิตโต ม่วงใหม่

๒๐/๐๓/๒๕๐๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๒

ตากฟา  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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