
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๔๑๒ รูป ขาดสอบ ๙๘ รูป คงสอบ ๓๑๔ รูป สอบได้ ๑๑๔ รูป สอบตก ๒๐๐ รูป (๓๖.๓๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระณัฐ อาสโย จันทร์จริยวิทย์

๐๐/๐๐/๒๔๙๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

เกาะกลอย  

รย ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระสุรชาติ ธมฺมทินโน กุดทิง

๒๔/๐๙/๒๕๓๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาวังม่าน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระอุเทน ชุตินฺธโร แสงกระจ่าง

๑๗/๐๓/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

เขาสำเภาทอง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระธราธร กตคุโณ วัลเครือ

๐๘/๐๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

โขด  

รย ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระสรรเพชญ อุตฺตโม กองนวน

๑๐/๐๙/๒๕๓๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

โขด  

รย ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระทัศนัย อติสโย แพ่งตี

่

๐๕/๐๕/๒๕๒๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

โขด  

รย ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระอภิสิทธิ

์

ขนฺติโก คล้ายคลึง

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

โขด  

รย ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระสมฤกษ์ โกวิโท ยมจินดา

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โขด  

รย ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระนภัทร นาถกโร ธรรมอัญกร

๑๘/๐๘/๒๕๒๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๕

โขดใต้  

รย ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระปร่าง สนฺตวาโจ

สุวรรณคงคาล้อม

๒๐/๐๗/๒๔๙๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔

โขดหิน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระนัทพงษ์ โฆสิตธมฺโม หอมหวล

๒๖/๐๙/๒๕๒๐ ๒๖/๐๑/๒๕๕๘

โขดหิน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระอภิชัย อภิชโย ช่างเหล็ก

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

โขดหิน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระขวัญเมือง สิริธมฺโม ธรรมนาม

๑๐/๑๑/๒๕๒๑ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระอารมณ์ สีลเสฏโ อุปรา

๐๕/๐๖/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โขดหิน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระศรานนท์ วิสุทธิสีโล ปรีดาภรณ์สกุล

๑๙/๖/๒๕๒๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

ตะเคียนทอง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระญาณวุฒิ จนฺทโชโต ศรีพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๗

ตะพงนอก  

รย ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระรัตน์ อินฺทาโณ แก่นอ้วน

๐๑/๑๒/๒๔๙๔ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

ตากวน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระธนาวัฒน์ ชนาสโภ วิเวกแว่ว

๒๐/๐๙/๒๕๐๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ตากวน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระไมตรี ิตธมฺโม สุทธิฮึก

๐๒/๑๑/๒๕๐๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

ทับมา  

รย ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระรุ่งโรจน์ จิตฺตปฺุโ เวชสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๒๓ ๒๖/๐๘/๒๕๕๘

ท่าเรือ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระนภดล กตปฺุโ ศิริพงษ์อาภรณ์

๑๗/๐๗/๒๔๙๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส ศิลา

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๔

เนินพระ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระประเสริฐ โชติปฺโ สกุลโชติสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๐๙ ๒๗/๐๒/๒๕๕๓

ปากนำ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระสรายุทธ กลฺยาณธมฺโม ปนกาญจน์

๑๖/๑๑/๒๕๓๕
๐๘/๐๖/๒๕๕๖

ปากนำ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระพิเชษฐ์ สิริวฑฺฒโน กล่อมแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๒๑ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

ปากนำ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระสุรชัย สุภทฺโท มาลา

๑๔/๐๙/๒๕๒๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ปากนำ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระสมศักดิ

์

กิตฺติปาโล คตภูธร

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ปากนำ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระอำนาจ สิริปฺุโ กาสิงห์

๒๓/๐๕/๒๕๒๙ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระสมภพ มหานาโค ขันทอง

๒๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เภตราสุขารมย์  

รย ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระชาคร อติชาโต โกมุทานุสรณ์

๒๔/๐๓/๒๕๓๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๕

มาบจันทร์  

รย ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระชีวพนธ์ อภิพุทฺโธ ชูเกียรติ

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระนันทวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ไกรเลิศนรานนท์

๒๐/๐๘/๒๕๓๔ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระศิริชัย ภทฺทโก ไชยยันบูรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระรุ่งอรุณ จนฺโทภาโส กิตติพรหมวงศ์

๑๖/๐๒/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มาบจันทร์  

รย ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระสรวิชญ์ ปุณฺณโก ประมวล

๒๐/๑๒/๒๕๑๖
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

มาบจันทร์  

รย ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระนครินทร์ รติโก ครุธพันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๑๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ยายจัน

่

 

รย ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระนิกร ปฺาวชิโร ประสุวรรณ

๑๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ยายจัน

่

 

รย ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระณัฐพงษ์ ปฺาพโล บางน้อย

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๙/๒๕๕๙

ยายจัน

่

 

รย ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระสุทิต จนฺทสาโร บุศรา

๒๐/๐๖/๒๕๑๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ลุ่ม  

รย ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระกฤษฎา สุทธปฺโ ภูทัตโต

๒๖/๑๐/๒๕๒๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕ วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระสัญญาศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม แสนทวีสุข

๐๙/๒๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๖

สำนักทอง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระนพนันท์ คุณากโร แนบนุช

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองแฟบ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระสราวุธ จนฺทสโร หลวงวัง

๒๑/๐๖/๒๕๓๖
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองแฟบ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรธีราพงษ์  ลักษณ์สุนทร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 หนองแฟบ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรโชคทวี  คมในฝก

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 หนองแฟบ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรวัชรพล  พรมวัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 หนองแฟบ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระบุญเลิศ จตฺตมโล แสร์สิน

๑๗/๐๖/๒๕๐๑ ๑๗/๐๖/๒๕๕๓

หนองสนม  

รย ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระนิรุตธ กิตฺติปฺุโ ศาลาแดง

๐๕/๑๐/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

หนองสนม  

รย ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระวรินทร อนาลโย ชิตนุรัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๐๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองสนม  

รย ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระธนายุธ สนฺตมโน บุญทศ

๐๗/๐๗/๒๕๒๒ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

เขาน้อย  

รย ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระธงชัย ิตโรจโน ปะสิงชอบ

่

๒๘/๐๓/๒๕๑๖ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

คลองปูน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระนันทวัตร์ ปภาโรจโน เพิมพูน

่

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองปูน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระสมศักดิ

์

อาภสฺสโร วงศ์ทรัพย์

๐๖/๐๑/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

คีรีวนาราม  

รย ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระไพโรจน์ ขนฺติพโล แสนคำ

๒๙/๑๒/๒๕๑๒ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ชากขุนวิเศษ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระไพทูรณ์ ฉนฺทกาโม ห้าวหาญ

๑๕/๐๒/๒๕๒๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

ถำหมีนอน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระจักรพันธ์ ธมฺมจกฺโก สินไชย

๓๑/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๔

ท่ากง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระสามารถ กมฺมสุโภ พันทา

๒๒/๑๐/๒๕๒๒ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

เนินเขาดิน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

กตสาโร คำแหงวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๒๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๓

ปากรำ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระสุพจน์ ถาวโร ฤทัยนันทะ

๐๓/๐๓/๒๔๙๙ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

พลงช้างเผือก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๒๖๐/๐๐๖๐
พระประทุม ปนาโท เนตระกาศ

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๒

โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระกิตติพงษ์ กิตติวุฑโฒ พูลเกษม

๐๖/๐๖/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทองพุทธาราม

์

 

รย ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระกานต์ชนก ขนฺติโก สรรเสริญ

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

รย ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระอธิการณรงค์ ถิรธมฺโม เขียวไพรี

๒๔/๑๑/๒๕๐๔ ๒๕/๐๗/๒๕๓๖

เขาช่องลม  

รย ๒๒๖๐/๐๐๖๔
พระธีรเดช านงฺกโร พ้นภัยพาล

๒๙/๐๑/๒๕๐๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๗

ประสิทธาราม  

รย ๒๒๖๐/๐๐๖๕
พระบรรจบ กนฺตสีโล กลินเลิศ

่

๒๒/๐๓/๒๕๑๖ ๑๖/๐๑/๒๕๕๖

หนองผักหนาม  

รย ๒๒๖๐/๐๐๖๖
พระบวร เขมวีโร ประยูรคำ

๑๘/๐๕/๒๕๑๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๖

หนองผักหนาม  

รย ๒๒๖๐/๐๐๖๗
พระวิเชียร อนาลโย บังทอง

๑๐/๐๗/๒๕๑๑ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

หนองผักหนาม  

รย ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระอนันต์ จนฺทสาโร หมืนจำนงค์

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองระกำ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๖๙
พระเมธา อภิปฺโ ศรีรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๒๙ ๑๑/๑๐/๒๕๕๘

เขาลอย  

รย ๒๒๖๐/๐๐๗๐
พระปรัชญา สุเมโธ วงศ์พิทักษ์

๒๙/๘/๒๕๒๓ ๒๓/๘/๒๕๕๘

เขาหวาย  

รย ๒๒๖๐/๐๐๗๑
พระเอกชัย กนิตวีโร สมรมิตร

๑/๖/๒๕๓๕ ๑/๖/๒๕๕๗
ชากกอไผ่  

รย ๒๒๖๐/๐๐๗๒
พระวีรพจน์ ถิรจิตฺโต ปจรีย์

๑๖/๒/๒๕๓๔
๙/๒/๒๕๕๙

ตาขัน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๗๓
พระสาโรจน์ ิตกโร ศิริคำ

๒๒/๓/๒๕๑๐ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ตาขัน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๗๔
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติมโน อุบลประเสริฐ

๒๔/๗/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

บ้านค่าย  

รย ๒๒๖๐/๐๐๗๕
พระชัชมงคล กิจฺจธโร อุทัย

๔/๑๑/๒๕๑๓
๙/๕/๒๕๕๙

มาบตอง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๗๖
พระปฐมพงศ์ ปภสฺสโร ยอดสิงห์

๒๙/๑๐/๒๕๓๗
๒๘/๗/๒๕๕๘

วัดหนองสะพาน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๗๗
พระภาสกร ภทฺทาจาโร คงคาล้อม

๗/๑๑/๒๕๓๔ ๒๘/๕/๒๕๕๙

วัดหนองสะพาน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๗๘
พระชัยวัฒน์ อนุตฺตโร ภิญโญ

๒๕/๓/๒๕๓๓ ๑๑/๗/๒๕๕๘

หนองกะบอก  

รย ๒๒๖๐/๐๐๗๙
พระสราวุธ ปฺาวุฑฺโฒ บรรจงกิจ

๘/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หนองกะบอก  

รย ๒๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรอธิยุต  ถนอมพจน์

๑๑/๘/๒๕๔๒

 หนองกะบอก  

รย ๒๒๖๐/๐๐๘๑
พระถนอม ภูริาโณ พุฒพันธ์

๕/๑๑/๒๕๒๔
๑/๖/๒๕๕๙

หนองฆ้อ  

รย ๒๒๖๐/๐๐๘๒
พระวิทวัศ ผาสุโค กุลวานิช

๔/๗/๒๕๒๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ห้วงหิน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๘๓
พระศรายุทธ อภิชาโต ศิลารัตน์

๓/๗/๒๕๒๕ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ห้วงหิน  

รย ๒๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรชาคร  พนาเวฬุมาศ

๘/๗/๒๕๔๓
 อ่างแก้ว  

รย ๒๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรมงคล  ศรีสองยาง

๒/๘/๒๕๔๐
 อ่างแก้ว  

รย ๒๒๖๐/๐๐๘๖
พระสมศักดิ

์

อาภสฺสโร รองสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๑๔ ๒๖/๐๙/๒๕๕๗

คลองทราย  

รย ๒๒๖๐/๐๐๘๗
พระวัฒนา สุภทฺโท กาวิละ

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

คลองทราย  

รย ๒๒๖๐/๐๐๘๘
พระกันตภณ ปฺาทีโป จันทร์พิมพ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๕/๖/๒๕๕๙

บ้านฉาง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรฌุธท์  ปานะราช

๑/๕/๒๕๔๒
 บ้านฉาง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรวิชัย  โพธิสุข

์

๑๙/๖/๒๕๔๑

 บ้านฉาง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรนภดล  เสงียมงาม

่

๒๒/๕/๒๕๔๒

 บ้านฉาง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรธนกฤต  โค้วเจริญ

๑๖/๓/๒๕๔๐

 บ้านฉาง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรธนศิลป  นาสวน

๓/๑๐/๒๕๔๓

 บ้านฉาง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรอเนชา  โคตรเมือง

๑๙/๙/๒๕๔๑

 บ้านฉาง  
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้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรธนพัต  โคตรเมือง

๑๙/๖/๒๕๔๓

 บ้านฉาง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรชนพัฒน์  สะอาด

๒๒/๗/๒๕๔๔

 บ้านฉาง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรสุรบถ  ธุระสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านฉาง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรธนาวุติ  ยงสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านฉาง  

รย ๒๒๖๐/๐๐๙๙
พระวทัญู เตชพโล ลิมประเสริฐ

้

๒/๔/๒๕๓๗
๑/๕/๒๕๖๐

วัดชากหมาก  

รย ๒๒๖๐/๐๑๐๐
พระวรวิทย์ กตปฺุโ หอมแขก

๑๖/๐๖/๒๕๓๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สระแก้ว  

รย ๒๒๖๐/๐๑๐๑
พระปญญา กิตฺติปฺโ บางแก้ว

๑๗/๙/๒๔๙๙ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

สำนักกะท้อน  

รย ๒๒๖๐/๐๑๐๒
พระชาตรี สุปภาโส งิวงาม

้

๑๗/๐๘/๒๕๐๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สำนักกะท้อน  

รย ๒๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรชนะศักดิ

์

 หงษ์ขาว

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

 สำนักกะท้อน  

รย ๒๒๖๐/๐๑๐๔
พระอรรถพล กมโล โพธิจันทร์

์

๐๙/๐๑/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖

สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรกนกภัณฑ์  อินทุเวศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

 สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรณัฐฐาดร  เอียมพ่วง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

 สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรประกาศิต  ดวงใจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 สุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๒๖๐/๐๑๐๘
พระสุเทพ อนาลโย บูชา

๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๖

ปากแพรก  

รย ๒๒๖๐/๐๑๐๙
พระประโยชน์ ปยสีโล เจริญสุข

๐๒/๐๓/๒๕๑๓ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

ไพรสณฑ์  

รย ๒๒๖๐/๐๑๑๐
พระวินัส จกฺกวโร ก้านเกตุ

๒๑/๐๗/๒๕๑๓ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

มาบยางพร  

รย ๒๒๖๐/๐๑๑๑
พระพัชรสิทธิ

์

ิตมโน บูลภักดิ

์

๔/๔/๒๕๑๖ ๑๘/๗/๒๕๕๖

เขาโอภาส  

รย ๒๒๖๐/๐๑๑๒
พระอภิสิทธิ

์

ิตเมโธ ผาคำ

๒๘/๑๑/๒๕๓๓
๒๔/๓/๒๕๕๕

บึงตากาด  

รย ๒๒๖๐/๐๑๑๓
พระเอกชัย ชยธมฺโม พูลผล

๒๙/๙/๒๕๓๙
๓/๓/๒๕๕๙

บึงตากาด  

รย ๒๒๖๐/๐๑๑๔
พระนิคม อนุตฺตโร โสภารุน

๓๐/๑๐/๒๕๒๖ ๒๖/๑๑/๒๕๕๔

ปายุบ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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