
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

ส่งสอบ ๒๔๘ รูป ขาดสอบ ๘๙ รูป คงสอบ ๑๕๙ รูป สอบได้ ๑๑๔ รูป สอบตก ๔๕ รูป (๗๑.๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระชัยยง จนฺทูปโม บุญมีบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๒๓ ๑๘/๐๓/๒๕๕๖

เขาพนมไพร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระกิตติพงษ์ อธิจิตฺโต อินธิราช

๐๕/๐๙/๒๕๑๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

เขาพนมไพร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรอิทธิพล  คล่องแคล่ว

๑๓/๕/๒๕๔๓

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรชัชพงศ์  ชำนาญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรอนุชา  แก้วภักดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรณรงเดช  การินทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรเติมศักดิ

์

 บุตรพรม

๒๒/๘/๒๕๔๕

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรวรวัส  ถาหล้า

๒๔/๘/๒๕๔๕

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรศรัณย์พร  ยอดยิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรวรวุฒิ  มาน้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรสุรเชษฐ์  กองกาล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรจักรภัทร  สีพา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรเสียวหลง

่

 เต้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรธีระพร  ภูผาคุณ

๑๕/๒/๒๕๔๖

 โชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระบุญสี าณทีโป วิโทจิตต์

๑๗/๐๘/๒๕๐๔ ๐๓/๐๖/๒๕๔๔

นาสวรรค์  

บก ๔๒๕๙/๐๐๑๖
พระทองยอด คุณุยุตฺโต อ่อนคำ

๐๒/๐๔/๒๔๙๒ ๐๓/๐๖/๒๕๔๙

นาสวรรค์  

บก ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระอมร อมโร ยาษาไชย

๐๒/๐๓/๒๔๙๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

นาสวรรค์  

บก ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรคมกริช  แก้วมีศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 บุพพราชสโมสร  

บก ๔๒๕๙/๐๐๑๙
พระชารี โชติโก โชตะครู

๐๕/๐๗/๒๕๑๐ ๐๓/๐๓/๒๕๕๗

โพธิชัยนิมิต

์

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๒๐
พระสว่าง กิตฺติวณฺโณ นาใต้

๑๐/๐๔/๒๔๘๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๒๑
พระบุญเลิศ คุณวีโร สวาทพร

๐๖/๐๗/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๒๒
พระเจษฎา านวีโร ไกยราช

๑๔/๐๙/๒๕๒๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรเจษฎา  ศรีแก่น

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีโสภณธรรมทาน  

บก ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรธีรภัทร์  ประกาสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีโสภณธรรมทาน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรมนัสชัย  ช่วยมันคง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีโสภณธรรมทาน  

บก ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระสุวัฒน์ สาธโร ภูศิริ

๒๐/๐๑/๒๔๙๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระอิสระ าณโสภโณ จูมพิลา

๑/๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๕๗

สว่างสำราญธรรมคุณ
 

บก ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระประหยัด อาภาทโร ไผ่โสภา

๒๖/๐๑/๒๕๒๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

สามัคคีธรรม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระฐากูร านกาโร เดชบุญ

๑๘/๗/๒๕๓๓ ๒๘/๔/๒๕๕๕

จิตตภาวันนที  

บก ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระอิทธิชัย อภิปฺุโ พรมพิมพ์

๒๓/๓/๒๕๒๓ ๒๙/๖/๒๕๕๗
ท่าส้มโฮงพัฒนาราม

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระชัยวิชิต จนฺทูปโม สุระคาย

๒๐/๔/๒๕๑๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ธรรมรักขิต  

บก ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระอุดร ปภาโต ปานแดงสุข

๒๓/๑๐/๒๕๒๔

๕/๗/๒๕๔๕
บึงสาราษฎร์  

บก ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระชัยวัฒน์ วิสุทฺธิธมฺโม พุทธิไสย

๒๕/๘/๒๕๓๒ ๑๑/๕/๒๕๕๗

บึงสาราษฎร์  

บก ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระศักดิดาม

์

จนฺทสาโร บุราณเดช

๓๐/๐๓/๒๕๒๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ปาศิริสุขสันต์  

บก ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระสุดใจ ธีรวโร ใคร่นุ่นหลง

๒๐/๐๖/๒๕๑๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระธนพล ธนพโล เมืองพุทธ

๑๖/๐๕/๒๕๒๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรนัฐภูมิ  พลอาษา

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

บก ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรสว่าง  ศรีวรษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

บก ๔๒๕๙/๐๐๓๙
พระกันตินันท์ อภินนฺโท สุวรรณรอด

๒๒/๐๗/๒๕๒๐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

สว่างพัฒนา  

บก ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระเรียน อาจารสุโภ นาราษฎร์

๓/๕/๒๕๒๔ ๘/๒/๒๕๕๘
โพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระวิสุทธิ

์

วิสุทฺธิธมฺโม ทองน้อย

๒๖/๑/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

โพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรธันวา  รินทอง

๑๓/๕/๒๕๔๕

 โพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรกรรไกร  ภักดีสวัสดิ

์

๓/๗/๒๕๔๕
 โพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรสมพร  ทองน้อย

๓/๙/๒๕๔๕
 โพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระวิชัย วีรปฺโ วิชัยโย

๑๒/๕/๒๕๒๑
๔/๒/๒๕๕๘

มงคลสามัคคีธรรม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระบุญมี สุชาโต อินทร์เพชร

๖/๑๑/๒๕๓๑
๘/๒/๒๕๕๘

มงคลสามัคคีธรรม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรอัคเดช  คณะวาป

๒๔/๔/๒๕๔๒

 มงคลสามัคคีธรรม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระนิวัฒน์ รตโน ขุนราช

๑๓/๗/๒๕๑๔ ๑๒/๒/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระสุดใจ สนฺตจิตฺโต ศิลธรรม

๑๓/๐๕/๒๕๑๑
๐๘/๕/๒๕๕๗

จอมแก้ว  

บก ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระบุญหนม นริสฺสโร นนทะภา

๑๔/๓/๒๕๓๐
๘/๔/๒๕๕๐

เซกาเจติยาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 สุนทรวัฒน์

๔/๐๕/๒๕๔๓

 เซกาเจติยาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรสุรศักดิ

์

 โยธะกา

๑/๐๗/๒๕๔๓

 เซกาเจติยาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรฑิฆันพร  เกษทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 เซกาเจติยาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรนัฐพล  ศักดิถาวรชัย

์

๗/๐๖/๒๕๔๕

 เซกาเจติยาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรญาณกร  แก้วก่า

๑/๑๐/๒๕๔๕

 เซกาเจติยาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรสุรเดช  นามน้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

 เซกาเจติยาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระลิน ปภสฺสโร คำเจริญ

๐๓/๐๙/๒๔๘๖
๒๓/๔/๒๕๔๑

ไตรภูมิ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระบวร ถาวโร อุปเสน

๑๖/๑๒/๒๕๒๓ ๒๓/๐๙/๒๕๔๖

ไตรภูมิ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระบัวทอง จามนาโป โมธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๐๑ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖

ไตรภูมิ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๒๕๙/๐๐๖๐
พระสรวิศ ปฺาโภ สุขสำราญ

๒๘/๑๒/๒๕๐๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

ไตรภูมิ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระวีระทักษ์ สิริจนฺโท แพ่งศรีสาร

๑๘/๐๖/๒๕๑๕ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรไพศาล  กำทองดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

 ไตรภูมิ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระจันที ธมฺมวิริโย สีลาใหล

๑๒/๐๗/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โนนสำราญ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระกุหลาบ อคฺคติจิตโต คล่องตี

๐๙/๑๐/๒๔๙๔ ๑๘/๐๕/๒๕๕๒

โนนสำราญ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๖๕
พระสุวรรณ ธมฺมาวุโธ กล้าหาร

๑๑/๐๖/๒๕๒๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๕

โนนสำราญ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๖๖
พระสุพิน ขนฺติธโร ภูมิขัง

๒๑/๑๐/๒๕๒๙ ๑๕/๐๒/๒๕๕๖

โนนสำราญ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระธีรวัฒน์ อธิปฺโ ทุมเพ็ง

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

โนนสำราญ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระดาวใหม่ สุธีโร ศรีลาพจน์

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

๐๘/๗/๒๕๕๗

โพนสว่าง  

บก ๔๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรอภิเดช  กุณาคม

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 โพนสว่าง  

บก ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระประดิษฐ์ อินฺทปฺโ พรมสา

๑๖/๐๘/๒๕๐๒ ๑๗/๐๔/๒๕๔๙

ศรีประทุมสามัคคี  

บก ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระจำเนียร านิสฺสโร เพ็งพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๐๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๕

ศรีประทุมสามัคคี  

บก ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระบุญเยียม

่

อนาลโย บุญคุณ

๐๑/๐๑/๒๕๒๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

ศรีประทุมสามัคคี  

บก ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรนรากร  กำนำจัน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีพนา  

บก ๔๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรวรทัต  สุระรัมย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีพนา  

บก ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระจรศักดิ

์

กิตฺติปาโล จันทร์สว่าง

๑๒/๐๓/๒๕๑๖ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

สว่างวารี  

บก ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระหนูเหล็ก กตปฺุโ เพ็ญสวรรค์

๒๑/๐๖/๒๕๒๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

สว่างวารี  

บก ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระบุญหลอด สุมงฺคโร ไชยธงรัตน์

๒๗/๑๑/๒๔๘๖

๐๘/๓/๒๕๕๖

สว่างสามัคคี  

บก ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระดำรง ขนฺติโก บุญนาง

๐๒/๐๘/๒๕๐๗
๒๑/๕/๒๕๔๑

สว่างอารมณ์  

บก ๔๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรอินทร  ไชยสังกา

๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 สว่างอารมณ์  

บก ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระสิงห์ภู สีลเตโช ภูผิวเมฆ

๐๙/๐๕/๒๕๒๒
๒๓/๗/๒๕๕๖

สันติธรรม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระณัฐกิตติ

์

สุขิโต ใจแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๓๕
๒๑/๖/๒๕๕๙

สันติธรรม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระมานพ รกฺขิตฺธมฺโม หล้าฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๑๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

อรัญญวิเวก  

บก ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระละเอียด สิริปฺโ มังศรี

๐๙/๐๖/๒๕๑๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

โนนทอง  

บก ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระณัฐพงศ์ ชาตเมธี จันทร์ฐม

๑๖/๐๑/๒๔๙๔ ๑๔/๐๑/๒๕๕๕

โนนสง่าสามัคคีธรรม
 

บก ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระทองดา ปภสฺสโร คอนคำ

๑๙/๐๖/๒๕๒๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

โนนสง่าสามัคคีธรรม
 

บก ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระเอกชัย อานนฺโท วงผาบุตร

๑๖/๐๑/๒๕๑๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๔
ศรีบุญเรืองพัฒนาราม

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระสุวิทย์ ปฺาสิริ สัพโส

๑๑/๐๖/๒๔๙๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

สุทธาวาส  

บก ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระทินกร เตชวโร สัพโส

๒๐/๐๑/๒๕๑๐ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

สุทธาวาส  

บก ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระจรัญ จารุวณฺโณ ทัศนะธาร

๒๕/๐๑๒/๒๕๐๐
๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โพธิหมากแข้ง

์

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรจารุเดช  ทองชู

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

 โพธิหมากแข้ง

์

 

บก ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระชาญวิทย์ อายุวฑฺฒโก โคตรบัว

๐๔/๐๘/๒๕๒๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๒๕๙/๐๐๙๒
พระบุญศรี รติโก คำพุก

๒๓/๑๑/๒๕๐๓ ๒๘/๐๔/๒๕๕๐

ศรีสว่าง  

บก ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระพีระพัฒน์ มหาชาโต โชคมลทิน

๑๗/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

สโมธานนิคม  

บก ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระจอดินู

้

กุสลจิตฺโต คีรีบุผา

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

สโมธานนิคม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระโฆษิต สิริธมฺโม เขียวเทพ

๐๔/๐๖/๒๕๒๕ ๐๙/๐๑/๒๕๕๗

สว่างวารี  

บก ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระศราวุฒิ อาจาโร ปเลียม

๐๖/๐๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๑/๒๕๕๗

สว่างวารี  

บก ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระภิรมย์ศักดิ

์

ิตปฺโ ขัวญยืน

๓๐/๑๒/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

สว่างวารี  

บก ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระเอกพจน์ ปภสฺสโร โสภา

๐๘/๐๓/๒๕๑๑ ๒๗/๐๔/๒๕๕๘

สว่างวารี  

บก ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระหลาด ทิพฺพชโย สีวรรณ์มี

๑๒/๐๖/๒๕๐๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

สว่างวารี  

บก ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระวรพงษ์ กุสโล จอมทิพย์

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระปรีชา านธมฺโม ลาวัลย์

๑๐/๑๐/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรภาณุพงศ์  หล่าบรรเทา

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

 สว่างวารี  

บก ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระรุ่งเรือง ปสนฺนจิตฺโต เชือคำจันทร์

่

๑๒/๐๗/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๔

สว่างศรีสุธรรม  

บก ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระวัชรพงศ์ อาภสฺสโร สีหล้า

๐๘/๐๔/๒๕๑๖ ๒๔/๐๓/๒๕๕๕

สิงหารินทาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระลา จนฺทสาโร เชือคำจันทร์

่

๑๔/๐๗/๒๕๑๖ ๐๔/๐๘/๒๕๕๗

สิงหารินทาราม  

บก ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระนัฐพงศ์ สมาจาโร ทุมนา

๓๑/๐๗/๒๕๒๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

สุคนธราราม  

บก ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระสมัคร มหาปฺุโ มากะฐิน

๑๕/๐๔/๒๕๑๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

สุคนธราราม  

บก ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระสุนทร สุทฺธมฺโม สอนนายอ

๑๑/๐๔/๒๕๒๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

สุคนธราราม  

บก ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระชัยยันต์ ธมฺมทีโป สุวรรณกูฎ

๕/๐๓/๒๕๐๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๖

เกาะแก้ว  

บก ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระสมชาย ชินวโร คำกรม

๑๑/๐๔/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๓

อรัญญานี  

บก ๔๒๕๙/๐๑๑๑

พระวรยศ อนาวิโล ผาสุก

๐๒/๑๐/๒๕๐๙ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

อรัญญานี  

บก ๔๒๕๙/๐๑๑๒

พระบุญลอย ิติสีโล ทองเกียง

้

๒๖/๐๑/๒๕๒๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

อรัญญานี  

บก ๔๒๕๙/๐๑๑๓

พระกนกภิญโญ สุทฺธมฺโม สิงห์คุต

๑๑/๑๑/๒๕๒๖
๐๗/๐๗/๒๕๕๘

อรัญญานี  

บก ๔๒๕๙/๐๑๑๔

สามเณรไตรภพ  วงค์กะโซ่

๑๖/๑๐/๒๕๒๐

 อรัญญานี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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