
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๔๘๓ รูป ขาดสอบ ๕๖ รูป คงสอบ ๔๒๗ รูป สอบได้ ๑๑๐ รูป สอบตก ๓๑๗ รูป (๒๕.๗๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระมานพ สุจิตฺโต มาเต็ง

๒๓/๑๐/๒๕๑๑

๙/๔/๒๕๕๗
กษัตราธิราช  

อย ๒๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรคุณากร  มาฤทธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๓

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรอนุรัตน์  รืนรมย์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 กษัตราธิราช  

อย ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระศุภกร สุภกโร บุญเหลือ

๒๐/๐๑/๒๔๙๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ช่างทอง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระปลัดเสริมศักดิ

์

สุภทฺโท ชืนฤดี

่

๗/๒/๒๕๑๘ ๙/๕/๒๕๕๕
ท่าโขลง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระรัตนชัย ธีรสทฺโธ สะอาดเอียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๐๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

พนัญเชิง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระชัยธัช อธิปฺโ ช่วยชู

๒๙/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พนัญเชิง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรจงกลศ  รักสุจริต

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

 พนัญเชิง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรประกรณ์  จันมาลัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

 พนัญเชิง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระสนิท พฺรหฺมสํวโร ลำนัย

๑๓/๐๑/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

พรหมนิวาส  

อย ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระชูพงษ์ กิตฺติคุโณ ทิมมา

๒๗/๐๓/๒๕๑๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

อย ๒๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรนทีธร  อุยนันทพิทักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 มเหยงคณ์  

อย ๒๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรวันชัย  ศรีสุพล

๗/๐๘/๒๕๔๑

 ศาลาปูน  

อย ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระประสิทธิ

์

ปสิทฺธิโก เวรุนิตย์

๐๑/๐๓/๒๔๙๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หันตรา  

อย ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระประจิรักษ์ มหาปฺโ เมฆหมอก

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

อโยธยา  

อย ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระอำนาจ จารุธมฺโม เทียนหล่อ

๗/๑๒/๒๕๒๕ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ไก่จ้น  

อย ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระประเทือง จิรฏิโก อิมพงษ์

่

๑๐/๑๐/๒๔๘๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕

แค  

อย ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระจรัสพงษ์ กิตฺติาโณ จำปาพงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๒๙ ๒๙/๐๓/๒๕๕๒

บ้านแถว  

อย ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระกิตติศัพท์ อธิจิตฺโต พูลทัศน์

๒๕/๐๒/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

บึง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระสมศักดิ

์

อธิปฺุโ ชิวชาวนา

๐๒/๑๑/๒๕๒๐ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

โพธิเอน

์

 

อย ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระสาธิต สุทฺธิาโณ แสงอมรรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๑๓ ๑๕/๐๙/๒๕๕๖

ไม้รวก  

อย ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระพิศณุ านงฺกโร กรอบจินดา

๐๕/๐๔/๒๕๑๕ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

ไม้รวก  

อย ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระสมยศ วรจิตโต ไกรสิทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๐๑ ๐๒/๐๓/๒๕๓๙

ยางนม  

อย ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระวรยศ คุตฺตธมฺโม รัตนไกรวัลชัย

๒๙/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังแดงใต้  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระอำนาจ ปุณฺณาโณ ภู่ระยับ

๐๕/๐๘/๒๕๐๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

วังแดงเหนือ  

อย ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระพิชิต เตชวโร กองทิพย์

๓๐/๑๒/๒๕๑๕ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

อย ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระบัณฑิษฐ สุเมโธ แจ้งนพภา

๐๕/๐๗/๒๕๑๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

มเหยงค์  

อย ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระวิษณุ วรธมฺโม ทองประศรี

๒๘/๐๒/๒๕๑๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ลาย  

อย ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระสมบุญ สฺโม ชีพพยัฆค์

๐๑/๐๔/๒๕๐๙ ๐๘/๑๑/๒๕๕๗

สีจำปา  

อย ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระชัชชัย จิรสุโภ จริยะวรกุล

๑๓/๑/๒๕๑๓ ๑๐/๗/๒๕๕๘

ทางหลวง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระชะลอ ธนลาโภ พยุงแก้ว

๒๘/๘/๒๕๐๖ ๒๐/๗/๒๕๕๙

เทพมงคล  

อย ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระพนม พลวฑฺฒโน หอมขจร

๒๒/๓/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางซ้ายใน  

อย ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระมังกร กตตสีโล มณีอินทร์

๔/๒/๒๕๔๐ ๔/๔/๒๕๖๐
พรหมนิมิต  

อย ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระยุทธศักดิ

์

ติสฺสโร เหล่ากอที

๑๙/๖/๒๕๓๖ ๓/๑๐/๒๕๕๘

สุคนธาราม  

อย ๒๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรชนกันต์  งามเหมาะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 สุคนธาราม  

อย ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระสมชาย โกวิโท แจ้งไพร

๒๙/๑๑/๒๕๑๑ ๒๖/๑๑/๒๕๔๙

กระแชง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระเกรียงไกร ปภารตโน แซ่เตียว

๐๖/๐๕/๒๕๑๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

ขุนจ่าธรรมาราม  

อย ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระยุทธนา ปฺาวโร อิมเจริญ

่

๑๑/๐๓/๒๕๑๔ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

บางแขยง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระมุ่งหมาย เขมทสฺโส ทิพยเนตร

๑๕/๐๔/๒๕๒๑ ๒๒/๑๐/๒๕๕๘

พระธาตุศรีรัตนาราม
 

อย ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระปวน สิริวฑฺฒโน สุวรรณศิริ

๐๙/๐๒/๒๕๑๑ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

สุนทราราม  

อย ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระจักรกฤษณ์ ขนฺติวโร ปานส่องแสง

๑๖/๘/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๗

กำแพงแก้ว  

อย ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระวิทยา จนฺทธมฺโม งามระเบียบ

๒/๒/๒๕๓๑ ๓/๔/๒๕๕๙
โคกหิรัญ  

อย ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระไพรัช อตฺตทีโป ปลืมญาติ

้

๑๓/๑๒/๒๕๐๗ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

พิกุล  

อย ๒๒๖๐/๐๐๔๔
พระสัจจะพงษธร วราโณ มูลสาร

๒๐/๐๔/๒๕๒๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ไก่  

อย ๒๒๖๐/๐๐๔๕
พระประดิษฐ์ วรธมฺโม รัตนสุริยพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๐๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

โคก  

อย ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระสุกิจ ชวโน นาคแกมทอง

๒๕/๐๘/๒๔๙๖ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ดาวคะนอง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระอาทิตย์ อมโร ชมนาวัง

๗/๗/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๘

ตะเคียน  

อย ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระสมบัติ กิตฺติสาโร วอนทวี

๔/๓/๒๕๑๗ ๒๓/๔/๒๕๕๙

ตะเคียน  

อย ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระฤทธนศักดิ

์

านธมฺโม รักสกุล

๐๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

ตาลเอน  

อย ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระณัฐทศักดิ

์

สํวรธมฺโม นุสติ

๐๖/๐๕/๒๕๒๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ตาลเอน  

อย ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระสุรชัย ภทฺทธมฺโม สันติภักดี

๒๔/๐๕/๒๕๑๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ตาลเอน  

อย ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระณัฐพล เตชธมฺโม อ้นเกษม

๑๖/๐๘/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตาลเอน  

อย ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระคชา ิตคุโณ ส่งเชือ

้

๒๘/๘/๒๕๑๑
๒๐/๕/๒๕๖๐

ทอง  

อย ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระสัมฤทธิ

์

ธมฺมวโร ก้อนแจ้ง

๑๗/๘/๒๕๑๗
๑/๕/๒๕๕๗

นาค  

อย ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระสำเริง กมโล ใยบัว

๑๙/๐๔/๒๔๙๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

อย ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระนัฐพล ปฺาทีโป ใหลสกุล

๑๘/๑๑/๒๕๐๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

สบสวรรค์  

อย ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระชัยณรงค์ ถิรจิตฺโต บุญมี

๒๓/๑๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

กลางเกาะระกำ  

อย ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระสายชล เอกคฺคจิตฺโต ทรัพย์สมบูรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ขนอนใต้  

อย ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระนิกร เตชปฺโ ไกรสมภาค

๒๓/๐๘/๒๕๑๒ ๓๐/๐๕/๒๕๕๕

ขนอนเหนือ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๒๖๐/๐๐๖๐
พระธนพิพัฒน์ จนฺทโชโต เอียมอนุกุล

่

๑๙/๐๔/๒๕๒๐ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ขนอนเหนือ  

อย ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระพิทักษ์ โชติาโณ ชีพอุดม

๒๔/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๕/๒๕๕๙

คลองพุทรา  

อย ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระสุรพล ชุตินฺธโร ปรางค์รีนทร์

๒๕/๑๒/๒๕๒๒
๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ชุมพลนิกายาราม  

อย ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระอภิสิทธิ

์

อาชโต จุ๊ยถึก

๑๖/๗/๒๕๓๒
๓/๒/๒๕๕๖

เชิงท่า  

อย ๒๒๖๐/๐๐๖๔
พระสรายุทธ ขนฺติธโร ยินดีโภชน์

๐๔/๐๗/๒๕๓๑ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

ธรรมนาวา  

อย ๒๒๖๐/๐๐๖๕
พระอนุวัฒน์ อภิชาโต สารนพคุณ

๑๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมนาวา  

อย ๒๒๖๐/๐๐๖๖
พระอิทธิชัย กตสาโร พงษ์เฉลิม

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

เปรมประชากร  

อย ๒๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรอิศรา  ตองติดรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 เปรมประชากร  

อย ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระมนัส อคฺคปฺโ จันทร์จารุ

๑๕/๐๓/๒๔๗๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

พยาญาติ  

อย ๒๒๖๐/๐๐๖๙
พระวัลลพ ิตฺสีโล ชูกร

๑๑/๐๓/๒๕๐๐ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘

วิเวกวายุพัด  

อย ๒๒๖๐/๐๐๗๐
พระอุดร อานนฺโท ธรรมมังษา

๒๖/๑๑/๒๕๒๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วิเวกวายุพัด  

อย ๒๒๖๐/๐๐๗๑
พระวชิรพล ปภสฺสโร พิกุลโสม

๖/๐๔/๒๕๒๑ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

นครโปรดสัตว์  

อย ๒๒๖๐/๐๐๗๒
พระพลกฤษ ปฺุกาโม เจริญถิน

่

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธิเผือก

์

 

อย ๒๒๖๐/๐๐๗๓
พระจิรายุ จารุวณฺโณ แก้วงาม

๒๒/๔/๒๕๒๒ ๒๐/๔/๒๕๕๕

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๒๖๐/๐๐๗๔
พระประทีป กนฺตธมฺโม คงคาลึก

๒/๑๒/๒๕๐๙ ๓๑/๑/๒๕๕๙

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๒๖๐/๐๐๗๕
พระพิเชษฐ์ จนฺทสาโร มหาวิจิตร

๐๑/๐๗/๒๕๐๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

เจ้าปลุก  

อย ๒๒๖๐/๐๐๗๖
พระเอกชัย ปภากโร สุวรรณโณ

๑๔/๐๙/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่า  

อย ๒๒๖๐/๐๐๗๗
พระศิวะดล ปฺาวโร กลินเกษร

่

๑๒/๐๔/๒๕๒๒ ๒๐/๐๕/๒๕๔๙

นำเต้า  

อย ๒๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรกฤษพงศ์  เสาโกมุท

๒๓/๐๒/๒๕๔๑

 โบสถ์  

อย ๒๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรวรวุฒิ  พวงแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๑

 โบสถ์  

อย ๒๒๖๐/๐๐๘๐
พระวิชิต อภิชาโต ฝนทอง

๑๑/๐๗/๒๕๑๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๕

โพธิทองหนองจิก

์

 

อย ๒๒๖๐/๐๐๘๑
พระวีระพันธ์ ปฺาทีโป ฝนทอง

๒๓/๐๓/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อุโลม  

อย ๒๒๖๐/๐๐๘๒
พระธนกร กิตฺติธโร อรรถพันธุ์

๒๓/๐๕/๒๕๑๐ ๑๔/๑๑/๒๕๕๗

คู้สลอดวุฒิโสภณ  

อย ๒๒๖๐/๐๐๘๓
พระรัตนากร สุมโน มรมะณี

๓๑/๑๒/๒๕๒๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๖

กุฎีประสิทธิ

์

 

อย ๒๒๖๐/๐๐๘๔
พระครองยศ จารุพโล แสนสีแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๐๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ทองจันทริการาม  

อย ๒๒๖๐/๐๐๘๕
พระดำรงศักดิ

์

สมจิตฺโต ฟกทอง

๓๐/๐๓/๒๕๒๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

พะยอม  

อย ๒๒๖๐/๐๐๘๖
พระวิรัตน์ ขนฺติโก เทพทอง

๑๑/๑๐/๒๕๐๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๖

ลาดทราย  

อย ๒๒๖๐/๐๐๘๗
พระศุภชัย สุมงฺคโล แสงทอง

๑๗/๐๔/๒๕๐๗ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

ลาดทราย  

อย ๒๒๖๐/๐๐๘๘
พระภูมิศักดิ

์

เตชธมฺโม ไทรศรีคำ

๒๙/๑๐/๒๕๓๗
๑๕/๔/๒๕๕๙

แก้วสุวรรณ  

อย ๒๒๖๐/๐๐๘๙
พระสุทธิพร ชิตงฺกโร ทรงศิริ

๒๖/๙/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

เจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๒๖๐/๐๐๙๐
พระศราวุธ ปฺาวุฑฺโฒ กำเนิดคุณ

๒๙/๑๑/๒๕๓๓
๓๑/๑/๒๕๕๙

เจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๒๖๐/๐๐๙๑
พระกิตติ ธมฺมโชโต ไชยโชติ

๒๙/๑/๒๕๐๘ ๒/๑๒/๒๕๕๙

ไชยภูมิ  

อย ๒๒๖๐/๐๐๙๒
พระพจน์ ปฺุธโร สุขสมพร้อม

๒๘/๐๗/๒๔๙๔ ๒๕/๐๓/๒๕๕๘

บ้านแพน  

อย ๒๒๖๐/๐๐๙๓
พระกฤษฎา สุภาจาโร อินทรวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๒๘
๒/๑๐/๒๕๕๗

โบสถ์  

อย ๒๒๖๐/๐๐๙๔
พระอรุณ อธิปฺโ สันทาลุนัย

๒/๕/๒๕๐๘ ๑๐/๖/๒๕๕๘

ใบบัว  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๒๖๐/๐๐๙๕
พระสมชัย อธิจิตฺโต สันทาลุนัย

๑๖/๓/๒๕๑๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ใบบัว  

อย ๒๒๖๐/๐๐๙๖
พระวรศักดิ

์

ฉนฺทกาโม จันทร์ครบ

๓๑/๘/๒๕๑๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

มารวิชัย  

อย ๒๒๖๐/๐๐๙๗
พระโอฬาร ฉวิวณฺโณ ธนีภาพ

๒๙/๙/๒๕๑๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ยวด  

อย ๒๒๖๐/๐๐๙๘
พระธงชัย สุภกิจฺโจ ยอดอภิรมย์

๒๖/๔/๒๕๐๐
๒/๗/๒๕๖๐

รางจระเข้  

อย ๒๒๖๐/๐๐๙๙
พระชลอ เตชวโร โพธิเจริญ

์

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

๗/๗/๒๕๔๕
สามกอ  

อย ๒๒๖๐/๐๑๐๐
พระนิมิตร ปรกฺกโม กล้าสันเทียะ

๊

๒๕/๑/๒๕๐๕ ๑๙/๙/๒๕๕๓

หนองลำเจียก  

อย ๒๒๖๐/๐๑๐๑
พระเอกนรินทร์ สนฺติกโร มันหมาย

่

๒๔/๓/๒๕๑๙ ๑๗/๑/๒๕๕๙

กลางขุย  

อย ๒๒๖๐/๐๑๐๒
พระประเสริฐ ถาวโร พิมาลัย

๑๘/๙/๒๕๐๘
๓/๖/๒๕๕๘

กุ่มแต้  

อย ๒๒๖๐/๐๑๐๓
พระสุอนันต์ ตปสีโล ปยะสมบูรณ์

๒๓/๙/๒๕๐๔ ๒๓/๗/๒๕๕๘

ขนอน  

อย ๒๒๖๐/๐๑๐๔
พระณรงค์ วชิรวํโส จันทศร

๒๓/๐๖/๒๕๑๔
๓๑/๓/๒๕๕๘

ขุนทิพย์  

อย ๒๒๖๐/๐๑๐๕
พระสมชาย กลฺยาโณ เลียบทวี

๒๘/๑๑/๒๕๐๓ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

โคกมะยม  

อย ๒๒๖๐/๐๑๐๖
พระศิขริน ภูริจิตฺโต เจียกใจ

๒/๑๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

อย ๒๒๖๐/๐๑๐๗
พระรุ่งเรืองชัย เตชวโร กรีนาวงศ์

๐๘/๐๙/๒๕๒๙
๑๔/๒/๒๕๕๙

นางชี  

อย ๒๒๖๐/๐๑๐๘
พระชโยดม จนฺทูปโม สุทธิภาค

๑๓/๓/๒๔๙๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

ร่มโพธิ

์

 

อย ๒๒๖๐/๐๑๐๙
พระวโรดม ธมฺมกุสโล มงคลกิจชัย

๔/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ร่มโพธิ

์

 

อย ๒๒๖๐/๐๑๑๐
พระกฤษณะ รตนมโน แก้วใจ

๒๒/๑๐/๒๕๓๐

๑/๗/๒๕๕๙
ร่มโพธิ

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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