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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรวีระพงศ์  พิทักษ์

๑๖/๖/๒๕๔๒

 แจ้ง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๐๒
พระสันติพงศ์ สุขิโต สัฏชนะ

๑๙/๓/๒๕๑๙ ๗/๑๒/๒๕๕๖

บัว  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๐๓
พระพร้อมสิทธิ

์

ทีปสุโข เพชรศรีช่วง

๒๗/๓/๒๕๐๐ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดธาราวดี  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธีรพงษ์  พรหมศักดิ

์

๑๖/๘/๒๕๔๒

 วัดธาราวดี  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรชัยชนะ  ชูยัง

๖/๗/๒๕๔๕
 วัดธาราวดี  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรนันทภพ  ไกรวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดธาราวดี  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๐๗
พระวิทวัฒน์ เตชธโร อัยศูรย์

๕/๙/๒๕๓๕ ๘/๖/๒๕๕๗
วัดบางสะพาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๐๘
พระสมบูรณ์ กตคุโณ บัวเพ็ชร

๒๐/๑๑/๒๕๐๐

๖/๖/๒๕๕๘
วัดบางสะพาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๐๙
พระศักดิชัย

์

กิตฺติสาโร สมพันธ์
๕/๑/๒๕๓๐

๑๔/๗/๒๕๕๔

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๑๐
พระฤทธิชัย ถาวโร ชูหว่าง

๒๐/๒/๒๕๒๕ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๑๑
พระปราโมทย์ ปาสาโท คงไสย

๓๑/๗/๒๕๑๒

-/-/๒๕๕๘ วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๑๒
พระภูวดล เขมปฺโ ขวัญดี

๓๐/๑๑/๒๕๓๕
๒๐/๗/๒๕๕๘

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๑๓
พระวิษณุรัตน์ ชยสุโข ไชยศิลา

๒๐/๑๐/๒๕๓๒

๙/๗/๒๕๕๙
วัดพังสิงห์  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๑๔
พระสันติ ยุตฺตธมฺโม พรหมมุณี

๑๒/๑/๒๕๒๐
๕/๗/๒๕๕๗

วัดวิสุทธิยาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๑๕
พระคริต กิตฺติาโณ วรวิวัฒน์

๒๕/๑๒/๒๕๒๑
๑๗/๖/๒๕๕๕

วัดศรีมงคล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรรังสี  บุญสาลี

๑๙/๗/๒๕๔๐

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรชนาพร  บุญสนอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรรูปมอย  ตองซองกา

๖/๑/๒๕๔๒
 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรพรพิวัฒน์  กมล

๙/๗/๒๕๔๒
 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรธีระเดช  ช่วยเกิด

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรภุมเรศน์  ตริณตระกูล

๘/๑๒/๒๕๔๒

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรภูวนาท  ลายประโคน

๑๑/๓/๒๕๔๓

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรคุณัชญ์  คงดี

๒๑/๔/๒๕๔๓

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรสุธิมนต์  จรุงจิตต์

๒๔/๖/๒๕๔๓

 วัดสระเรียง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๔

้
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นศ ๕๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรภาณุวัฒน์  วาทีรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรหัทชัย  แกล้วทนงค์

๑๗/๓/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรณัฐภัทร  บุญสุข

๒๐/๘/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรศุภณัฐ  สุวรรณหอม

๓๐/๘/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๒๙
พระสันติ ติสาโร ชาญปราณีต

๒/๒/๒๕๓๔ ๒๐/๗/๒๕๕๘

วัดหน้าพระลาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๓๐
พระปุญญพัฒน์ สุธมฺโม วัฒนเชษฐ์

๘/๑๑/๒๕๓๔ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดหน้าพระลาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๓๑
พระไตรรักษ์ ธมฺมวุฑฺโฒ ไตรปยกุล

๕/๑๐/๒๕๑๗ ๒๘/๖/๒๕๕๕

วัดหัวอิฐ  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๓๒
พระสุริยา สุริโย ตรีรัตนคุปต์

๒๐/๑๐/๒๕๐๔
๑๗/๕/๒๕๕๓

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๓๓
พระสมชาย สุจิณฺโณ พุทโธสิทธิ

์

๒๔/๔/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๖

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๓๔
พระคมเดช สุจิตฺโต เถาประศาสน์

๑๔/๘/๒๕๑๓ ๑๙/๒/๒๕๕๘

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๓๕
พระจิรภัทร จิรายุโก วรรณโร

๑๗/๑๒/๒๕๑๐
๑๕/๓/๒๕๕๘

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรปยวัฒน์  เชาวลิต

๒๑/๕/๒๕๔๐

 วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรอนุชา  สังสง

๑/๓/๒๕๔๓
 วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรสิริชัย  ชุมทอง

๗/๑๒/๒๕๔๓

 วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๓๙
พระวีระศักดิ

์

ปยธมฺโม พุทธสุภะ

๒๑/๕/๒๕๓๐ ๑๗/๓/๒๕๕๘

กระดังงา  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๔๐
พระอดิศร ิตคุโณ คงทอง

๑/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๘

กระดังงา  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๔๑
พระพนมกร กนฺตปฺโ ไวพจน์

๒๒/๙/๒๕๒๙
๙/๗/๒๕๕๗

เจดีย์หลวง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๔๒
พระอุดร ปฺาวฑฺฒโน ผลกิจ

๒/๖/๒๕๑๕
๑๒/๑๒/๒๕๕๓

ดอนอินทนิน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๔๓
พระสุรเชษฐ์ ปฺาทีโป บุญแก้ว

๓/๒/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๕๘

ดอนอินทนิน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอนันต์  จันทะวี

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

 ควนยูง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๔๕
พระเกียรติพงศ์ จิรตฺติโก ประจักษ์

๒๕/๐๓/๒๕๒๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีนุกูล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๔๖
พระเลิศวรรธน์ ชยวุฑโฒ แก้วคง

๔/๑๐/๒๕๓๑
๗/๗/๒๕๕๗

ดอนตรอ  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๔๗
พระใบฎีกาอภิชัย โชติธมฺโม หนูหวาน

๐๗/๐๑/๒๕๒๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๕

ควนดินแดง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรนันธพัทธ์  เกือท่าดี

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

 พรุบัว  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๔๙
พระปรมิตร วิสาโร หมืนราม

่

๓๐/๓/๒๕๑๖
๘/๗/๒๕๕๒

สุขาสิทธาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๕๐
พระสมภพ กิตฺติปฺโ จันทร์วันเพ็ชร์

๐๑/๐๘/๒๕๓๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยแหยง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๕๑
พระบรรชา ิตฺตพโล ดวงดี

๒๖/๘/๒๕๐๗ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

จันดี  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๕๒
พระวิชชุวัชร์ ปฺาวชิโร ชุมพล

๒๕/๐๒/๒๕๐๓ ๒๓/๐๒/๒๕๕๔

เทพกุญชร  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรเอกรัตน์  พรหมราช

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรคฑาวุธ  เพชรมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรณัฐพงศ์  สีทา

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรสุชาติ  ชมบุตร

๗/๐๕/๒๕๔๐

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรวิทยา  จันทร์ส่องแสง

๗/๐๓/๒๕๔๒

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรอนุศักดิ

์

 ผลศัพท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรสันต์เพ็ชร  เดชเส้ง

๕/๐๙/๒๕๔๓

 มะนาวหวาน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๔

้
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นศ ๕๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรภราดร  ชูสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรปยะวัฒน์  วัดถารมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรณัฐวุฒิ  ขุนนัดเชียร

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรทิวาพร  บำเพ็ญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๖๔
พระธีรวัฒน์ ชุติปฺโ ราชู

๒๖/๐๘/๒๕๒๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๒

สวนขัน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๖๕
พระอภิชาติ จารุธมฺโม หนูแก้ว

๒๘/๘/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๘

แดง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๖๖
พระสุรินทร์ อนาวิโล แก้วสงค์

๑๓/๑/๒๕๒๘
๒/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๖๗
พระสมชาย านวโร ทิพย์บุญทอง

๑๘/๒/๒๕๐๒ ๒๗/๔/๒๕๕๖

บ่อล้อ  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๖๘
พระนันทวิทย์ ชิตมาโร บัวแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๒๒ ๐๘/๑๐/๒๕๕๗

ชลธาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๖๙
พระเอนกพงศ์ อภิปฺุโ บุญญวงศ์

๕/๘/๒๕๒๗ ๕/๖/๒๕๕๘
ท่าสูง  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรสุรเดช  เชาวลิต

๘/๑๑/๒๕๔๒

 โสภณตีธาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๗๑
พระสมภพ สิริภทฺโท รักเถาว์

๒๑/๐๒/๒๕๑๒ ๐๗/๐๑/๒๕๕๖

หมาย  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๗๒
พระธีรพัฒน์ ธีรพฑฺฒโน ยิมวดี

้

๒๖/๐๔/๒๕๒๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๔

ชัยชุมพล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๗๓
พระสายัณห์ ปภสฺสโร แววทอง

๒๕/๐๕/๒๕๐๐ ๑๗/๑๐/๒๕๕๕

ชัยชุมพล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๗๔
พระวรพต วรจิตฺโต คุณชล

๐๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

ชัยชุมพล  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๗๕
พระชลทิพย์ เทวธมฺโม จันทร์ขาว

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรรัตนพงศ์  รัตนมณี

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรบุญญฤทธิ

์

 รัตนบุรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรวัชรชัย  รักซัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรภูวนาถ  แก้วอุดม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๘๐
พระอาษา ปฺาธโร สุคนธ์

๑๑/๗/๒๕๒๗ ๑๐/๔/๒๕๕๓

ขนาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๘๑
พระจีรศักดิ

์

วรธมฺโม เดชรักษา

๑๓/๙/๒๕๒๖ ๒๖/๓/๒๕๕๘

ขนาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๘๒
พระชวาลา อินฺทวณฺโณ สุวรรณพันธ์

๒๖/๗/๒๕๓๐ ๐/๑๒/๒๕๕๘

ขนาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรธรรมรัตน์  ราชรักษ์

๔/๑/๒๕๔๔
 ขนาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรธนพล  วราภรณ์

๒๓/๓/๒๕๔๔

 ขนาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรกรกรันย์  ชาญบำรุง

๑๔/๔/๒๕๔๔

 ขนาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรณัฐพงศ์  แสนสุข

๑๗/๘/๒๕๔๔

 ขนาน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๘๗
พระสุริยัน เตชพโล ช่างกลึงเหมาะ

๑๗/๒/๒๕๑๑ ๒๑/๗/๒๕๕๖

บางวงศ์  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๘๘
พระทศพล นิปโก พรหมเดชะ

๗/๑/๒๕๓๒ ๔/๑๒/๒๕๕๖

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๘๙
พระไกรพิทักษ์ โอวทิโย ขวัญชุม

๔/๑๐/๒๕๓๐
๒/๔/๒๕๕๘

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๙๐
พระปริยากร ปสฎโฺ คล้ายทองคำ

๑๒/๘/๒๕๑๕
๑/๗/๒๕๕๘

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๙๑
พระธวัชชัย ปฺาวโร ขาวจันทร์คง

๒/๒/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๔

ภูเขาหลัก  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๙๒
พระเดชาวัต ชิตมาโร พงษ์ทอง

๑๓/๔/๒๕๓๖ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗

ใหม่  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๙๓
พระสมุห์บุญเสริม จารุธมฺโม ศรีแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๐๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

เขาน้อย  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๙๔
พระไพโรจน์ ิตเมโธ ขวัญทอง

๒๐/๑/๒๕๑๔
๖/๓/๒๕๕๔

ใหม่ไทยเจริญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๒๕๙/๐๐๙๕
พระเกรียงไกร คุณงฺกโร แนบชิด

๑๕/๗/๒๕๒๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

มณีเจริญ  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๙๖
พระนัฐพากย์ านวุฑโฒ พัฒนางศ์

๒๕/๑๒/๒๕๒๘
๒๓/๕/๒๕๕๘

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๒๕๙/๐๐๙๗
พระสมชาย านวุฑโฒ สนธิคุณ

๒๗/๙/๒๕๒๑ ๒๗/๖/๒๕๕๗

ตรงบน  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๙๘
พระพงศกร ขนฺติโก อินทรสภา

๑๕/๓/๒๕๒๕ ๒๒/๖/๒๕๕๗

บางจาก  

นศ ๕๒๕๙/๐๐๙๙
พระนนทวัช จนฺทโชโต เพรชรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๓๒

๒๐/๙/๒๕๕๘

บางจาก  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๐๐
พระสมพร สิริธมฺโม สีคิริ

๗/๖/๒๕๑๖ ๑๑/๖/๒๕๕๒

บ้านงาม  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๐๑
พระศักเรนทร์ ปฺาวชิโร คมเกลียง

้

๒๗/๓/๒๕๑๔ ๑๐/๒/๒๕๕๗

บ้านงาม  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๐๒
พระนุสร วชิรวํโส จันทร์คล้าย

๑๓/๘/๒๕๑๘ ๑๑/๖/๒๕๕๕

ปยาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๐๓
พระกิตติพงศ์ านจิตฺโต ศรีเกตุ

๗/๙/๒๕๒๖ ๖/๑/๒๕๕๗
ปยาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๐๔
พระอธิการวิโรจน์ สนฺตจิตฺโต ขาวคง

๗/๙/๒๔๗๔ ๕/๑๒/๒๕๔๙

พิบูลยาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๐๕
พระปาฏิโมกข์ ิตฺธมฺโม ทองสมจา

๒๑/๑๒/๒๕๓๑
๑๙/๗/๒๕๕๘

สุขุม  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๐๖
พระจำเนียน กตปุโ บุญรอด

๒๒/๘/๒๕๐๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๔

สุเทพธาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรธรรมรัตน์  จันธิปะ

๒๒/๒/๒๕๔๓

 ปายางประดู่หอม  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๐๘
พระสมุห์ถาวร ถาวโร วรรณโชติ

๒๒/๗/๒๕๑๑ ๒๒/๕/๒๕๕๓

พรหมโลก  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๐๙
พระวัชรินทร์ วชิรวํโส ชุมจีน

๑๗/๒/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๕๗

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๑๐
พระชลัช ปภงฺกโร จันทร์จำรัส

๑๕/๕/๒๕๑๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

พระพรหม  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๑๑

พระอนันต์ ปยวณฺโณ เกิดหึงษ์
๗/๖/๒๕๒๗ ๒๗/๗/๒๕๕๕

คูหาสันตยาราม  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๑๒

พระณรงค์ คุเณสโก คงเดชา

๑๓/๕/๒๕๐๖ ๒๕/๖/๒๕๕๘

มัชฌิมภูผา  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๑๓

พระสรณวิตต์ ิตธมฺโม รัตนอนุ

๒๖/๕/๒๕๑๙ ๑๗/๖/๒๕๕๘

ร่อนนา  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๑๔

พระจักรพงษ์ ธมฺมทีโป จันทร์ส่องแสง

๒๒/๔/๒๕๓๒ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

ร่อนนา  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๑๕

สามเณรปรมัตถ์  คงทองแก้ว
๗/๓/๒๕๔๔

 ร่อนนา  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๑๖

สามเณรวสุพล  เจริญภักดี

๒๒/๓/๒๕๔๖

 ร่อนนา  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๑๗

พระมัยพล ปมุตฺโต ดวงทิพย์
๔/๒/๒๕๓๑ ๒๙/๖/๒๕๕๗

ลานสกา  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๑๘

พระภาวพุท โชติธมฺโม แซ่ด่าน

๒๒/๔/๒๕๒๙
๓/๖/๒๕๔๙

เกล็ดแรด  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๑๙

พระปฐมชัย สุทฺธจิตฺโต ห่วงจริง
๔/๕/๒๔๙๙ ๒๗/๖/๒๕๕๖

เกล็ดแรด  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๒๐
พระธรณ์ธันย์ กิตติาโณ คงทอง

๖/๑๑/๒๕๓๒
๖/๖/๒๕๕๘

มณีประสิทธิ

์

 

นศ ๕๒๕๙/๐๑๒๑

พระอธิวัฒน์ สุมงฺคโล แก้วช่วย

๑๑/๒/๒๕๓๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๒๕๙/๐๑๒๒

พระทรงพล กิตฺติโก สันประภา
๒/๕/๒๕๓๑ ๓๐/๕/๒๕๕๘

หัวค่าย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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