
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๔๔๘ รูป ขาดสอบ ๑๐๘ รูป คงสอบ ๓๔๐ รูป สอบได้ ๑๓๒ รูป สอบตก ๒๐๘ รูป (๓๘.๘๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระธนชาต ฌาณธมฺโม แก้วมาลี

๐๗/๐๗/๒๕๐๔ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

เขากรวด  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระสันติ ิตคุโน บุญเคลือบ

๐๑/๑๐/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

เขากรวด  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระสุทธิพงษ์ นรินฺโท ราชบุรี

๐๒/๐๒/๒๕๐๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขากรวด  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระสุกฤษฏ์ สุปฺโ มังกะโรทัย

๑๓/๐๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

เขาลอย  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระภาณุวัฒน์ ิตวฑฺฒโน อภิญญากุล

๐๒/๑๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

เขาวัง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระวีระ เขมธมฺโม จำรูญจารีต

๐๑/๐๖/๒๕๐๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

เขาวัง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระศักรินทร์ เขมธโร ศุขเขษม

๑๙/๑๑/๒๕๒๓

๖/๕/๒๕๕๘
เขาเหลือ  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระศักดิชัย

์

ขนฺติพโล บุญรอด

๐๓/๐๓/๒๕๑๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

จันทคาม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระจรูญ ปริชาโน ชมเชย

๑/๑/๒๔๙๘
๑๑/๑๑/๒๕๓๕

ดอนแจง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระวสวัตติ

์

วรวฑฺฒโน พลอยมณีวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๓๑
๑๑/๗/๒๕๕๗

ท้ายเมือง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระสุพลชัย ภทฺทธมฺโม นราศรี

๑/๘/๒๕๓๖ ๕/๕/๒๕๕๗ ทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรธีรดนย์  โพธิเชต

๑๑/๙/๒๕๔๔

 เทพอาวาส  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระเอกพล สุจิตฺโต จอกลอย

๖/๖/๒๕๒๔ ๘/๗/๒๕๕๘
ไผ่ล้อม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระสุรเชษฐ สุรเชฏโ ช่างพานิช

๑๔/๓/๒๕๑๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระอนงค์ ปฺาวโร อ้นสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๐๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

พญาไม้  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระคณิน สิริธมฺโม ศรีสารากร

๑๒/๐๘/๒๕๒๖ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

พญาไม้  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระกิตติภัทร์

์

กิตฺติภทฺโท เรืองศิริ
๖/๗/๒๕๒๑ ๒๙/๔/๒๕๕๘

มหาธาตุ  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระวันเฉลิม ิตเมโธ เกิดแก้ว

๑/๑๒/๒๕๓๓
๗/๗/๒๕๕๘

ศาลเจ้า  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระมงคล ปฺาธโร หยังสูง

่

๒๓/๑๐/๒๕๑๘
๒๐/๓/๒๕๕๘

ศิริเจริญเนินหม้อ  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระปฐมภพ กิตติปฺโ อรามรุณ

๒๙/๖/๒๕๐๗ ๒๑/๖/๒๕๕๘

หนองนางแพรว  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระกุลธวัช อนุตฺตโร แสงนาค

๑๐/๐๒/๒๕๒๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

ห้วยหมู  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระบุญหาญ คุณวโร ศรีระคาม

๐๑/๑๑/๒๕๑๔ ๐๘/๐๘/๒๕๕๗

หินกอง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระจเร ธมฺมธีโร ทองกลอย

๐๑/๐๑/๒๕๒๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

หินกอง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระจักรกริช จนฺทโชโต บุญเรือน

๐๑/๑๒/๒๕๒๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ใหญ่อ่างทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๕

้
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รบ ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระสุวรรณ จารุวณฺโณ ปนแก้ว

๑๑/๑/๒๕๐๙
๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระดิเรก ิติธมฺโม พรหมพา

๒๒/๔/๒๕๓๕ ๒๓/๒/๒๕๕๖
ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระวิสิทธิ

์

สมจิตฺโต คุ้มถินแก้ว

่

๕/๕/๒๕๑๐ ๑๐/๑/๒๕๕๘
ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระอัครเดช ยติโก มีลาม

๙/๑๑/๒๕๒๖
๘/๓/๒๕๕๘

ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระจักรพันธ์ อุปสโม พงศ์ไชยยง

๑๑/๑/๒๕๑๓ ๑๗/๔/๒๕๕๘
ปาภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระแม้น สุมโน นาคอินทร์

๒/๒/๒๕๐๔
๔/๑๒/๒๕๕๓ หนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระวสันต์ โชติมนฺโต สุขเกษม

๑๘/๓/๒๕๑๒ ๔/๑๒/๒๕๕๗

หนองศาลเจ้า  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระอดุลย์ ถามวโร อุดมผล

๐๖/๑๒/๒๕๑๒ ๒๓/๐๖/๒๕๕๗

โคกตับเปด  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระภานุวัตน์ อาภากโร แซ่ลิม

้

๒๙/๐๘/๒๕๑๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

โคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระวราวุฒิ ธีรวโร มีจุ้ย

๐๓/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

ชาวเหนือ  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระบุญช่วย ธมฺมสโร บุญเกิด

๒๖/๐๖/๒๔๙๖ ๑๓/๐๑/๒๕๕๑

ตาลเรียง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระพิสิษฐ์ านิสฺสโร ทรัพย์อุดมมาก

๐๗/๑๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๕๘

ตาลเรียง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระศุกลวัฐ ภูริปฺโ เคนลา

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๑๑/๐๘/๒๕๕๘

ตาลเรียง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระโอฬาร เตชธมฺโม พิสุทธิไพศาล

์

๑/๐๕/๒๕๓๗ ๗/๐๓/๒๕๕๘

เนกขัมมาราม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระชัยชนะ โชติาโณ ศฤงคารชยะธวัช

๑๑/๒/๒๕๒๙ ๒๘/๖/๒๕๕๘

เนกขัมมาราม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระสมพงษ์ศํกดิ

์

สมงฺคิโก ทะรักษา

๒๙/๐๖/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

บัวงาม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระเมธี กนฺตสาโร เอียวศิริ

่

๒๑/๑๑/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ปรกเจริญ  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระรุ่ง สิริธมฺโม ไทยอุบล

๒๐/๐๙/๒๕๐๙ ๐๖/๐๖/๒๕๔๒

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระทวี จิรธมฺโม ดีรักษา

๐๑/๐๖/๒๕๐๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๐

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระสมชาย ปภสฺสโร นุชสติ

๐๓/๐๑/๒๔๙๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ตันทะศิลป

๒๑/๒/๒๕๒๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๑

พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระณัชพงศ์ชัย กตนาโถ ศรีสุทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

พิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระทวีชัย ธมฺมสาโร ดีเจริญ

๐๗/๐๑/๒๕๒๓ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

ราษฎร์เจริญธรรม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระพระบัญชา ปยุตฺโต คำสอ

๒๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระอริย์ธัช โชติโก ธันสกุลเดช

๒๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรศุภชัย  สีทา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

 เวฬุวนาราม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระวิทวัส นิตยชโย ยางงาม

๑๒/๐๕/๒๕๓๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๕ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระมงคลชัย ชินวโร ปรีเถือน

่

๘/๙/๒๕๓๕
๒๓/๑๑/๒๕๕๗ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระธีรภัทร จิตฺตสํวโร กองฟู

๐๔/๑๐/๒๕๒๐ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระวีระชัย ิตวีโร

รุ่งโรจน์โกญจนาท
๑๒/๐๙/๒๕๐๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระวุฒิ ปรกฺกโม สุวรรณมาลัย

๑๕/๐๔/๒๕๐๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรอชิระ  สุขโข

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรกิตติศักดิ

์

 นาคแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรอธิภัทร  ศรีพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรกมลภพ  พรหมเกิด

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรสรรธวัตร  คุ้มตัว

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรสิงหา  สุวรรณศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

 

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระปฐมพร ปวโร ถ้อยทัด

๑๑/๐๓/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

ดอนคา  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรอานนท์  บาทโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

 ดอนคา  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรเศรษฐา  แซ่ลิม

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

 บ้านกุ่ม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรฉัตรชัย  เปยมสมบูรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านกุ่ม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระธนเดช ธนปาโล บุญฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๒๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

หนองเอียน

่

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระเนตร อภินนฺโท ทำวัดไทร

๘/๖/๒๕๑๒
๑๖/๐๕/๒๕๕๘

หลวง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๖๘
พระสมพิศ สมจิตฺโต ทองฉิม

๑๑/๑๒/๒๕๒๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

แหลมทอง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระสัญห์ชนวีร์ จนฺทวณฺโณ ศรีวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ใหญ่โพหัก  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระชัยวัฒน์ อาทโร อินทร์โพธิทอง

์

๒๕/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระสมศักดิ

์

สมาหิโต แซ่ล้อ

๒๙/๐๙/๒๕๑๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๕

เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๗๒
พระโสภณ สนฺตจิตโต กัณหทัต

๑๑/๐๒/๒๕๑๕
๒/๐๙/๒๕๕๗

โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระณัฐพล สทฺธาธิโก ทัศกุล

๑๐/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๕๘

จันทาราม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๗๔
พระภูริทัต สิริภทฺโท ฉัตรพุ่ม

๒๐/๓/๒๕๓๕ ๒๗/๘/๒๕๕๘

ดอนตูม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระวิศรุต อุตฺตมวโร อุดมพรวิรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๐๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

ท่าผา  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๗๖
พระวรวิทย์ วรสทฺโธ ง่วนทอง

๒๕/๐๑/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

บ้านโปง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระชัชวาล โฆสชโย บรรลุ

๐/๐/๒๕๑๒ ๐/๐/๒๕๕๒ ประชารังสรรค์  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๗๘
พระสิรภพ มหาวีโร บรรลุ

๕/๑๒/๒๕๓๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

ประชารังสรรค์  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๗๙
พระไพศาล กิตฺติสมฺปนฺโน สมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๒๓
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

ปลักแรด  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระประพันธ์ ถิรปฺโ โชติชืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๑๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

ปลักแรด  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๘๑
พระอาคม ปฺาวุฑโฒ ขุนสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปลักแรด  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๘๒
พระต้น สิริธโร กายเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๓๔ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

โพธิรัตนาราม

์

 

รบ ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระวุฒิชัย ธมฺมวุฑฺโฒ รอดสอาด

๑/๕/๒๕๑๙ ๒/๔/๒๕๕๙
ยางหัก  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๘๔
พระประมวล กตทีโป ธรรมา

๙/๕/๒๕๐๙
๒๗/๗/๒๕๕๘

สัมมาราม  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๘๕
พระวิเชียร จารุวณฺโณ ระสอน

๒๖/๒/๒๕๐๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

หนองกบ  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๘๖
พระพิเชษฐ์ ขนฺติโก ภักดีวีรวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๐๖
๑๒/๗/๒๕๕๘

หนองปลาดุก  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๘๗
พระดุสิต ตปสีโล โพธิมี

์

๒๔/๑๐/๒๕๐๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๒

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๘๘
พระบุญชู สนฺติเปกฺโข อิมใจ

่

๓๐/๕/๒๕๐๑
๒/๔/๒๕๕๔

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๘๙
พระปองพล ปฺาพโล อ่อนสนิท

๑๔/๑๑/๒๕๒๘
๒๕/๗/๒๕๕๘

หนองปลาหมอ  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๙๐
พระภาณุ ภทฺทธมฺโม อริยา

๒๕/๑๑/๒๔๘๔
๕/๑๒/๒๕๕๖

หนองหูช้าง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๙๑
พระคธาวุฒิ เตชวณฺโณ ชูสกุล

๗/๘/๒๕๓๐ ๒๐/๔/๒๕๕๗

หนองหูช้าง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๙๒
พระธนาบุตร จนฺทโชโต แซ่เจา

๑๒/๕/๒๕๒๗ ๑๐/๕/๒๕๕๔

หนองอ้อตะวันตก  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๙๓
พระสุรชาติ โอภาโส ยืนนาน

๑๖/๑/๒๕๐๙ ๒๒/๖/๒๕๕๗

หัวโปง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๙๔
พระสนธยา อติสโย อยู่สังข์ดี

๑๘/๐๗/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

หุบกระทิง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓ / ๕
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๒๕๙/๐๐๙๕
พระอภิชัย อภิาโณ อินทร์ตุ่น

๑๗/๐๒/๒๕๒๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

หุบกระทิง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๙๖
พระสุริยา ชนวํโส เชิดแสง

๒๘/๐๕/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

หุบกระทิง  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๙๗
พระพรชัย ธมฺมธโร พ่วงพูน

๖/๑๑/๒๕๒๕ ๑๙/๐๙/๒๕๕๘

โพธิศรี  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๙๘
พระพินิจ สุมงฺคโล พ่วงพูน

๒๒/๑๑/๒๕๒๑
๔/๑๒/๒๕๕๙

โพธิศรี  

รบ ๒๒๕๙/๐๐๙๙
พระชาญวิทย์ อาภสฺสโร พุ่มอำพา

๑๔/๑๐/๒๕๓๓

๖/๔/๒๕๕๘
วังมะนาว  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๐๐
พระโกวิทย์ โกวิโท ชันสูง

้

๒/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๔/๒๕๕๘

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๐๑
พระครูใบฎีกาบริบูรณ์ ปริปุณฺโณ อินทรสุวรรณ

๑๗/๖/๒๕๓๖ ๒๐/๔/๒๕๕๖

สุขวราราม  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๐๒
พระณัฐพงษ์ จรณธมฺโม มะลิพันธ์

๓๐/๔/๒๕๓๔ ๑๐/๕/๒๕๕๘

สุขวราราม  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๐๓
พระเปลียน

่

ยติโก วัดวงค์
๖/๒/๒๔๙๔ ๑๑/๗/๒๕๕๘

หนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๒๕๙/๐๑๐๔
พระสันติ สุจิณฺโณ จูมลี

๒๐/๑๑/๒๕๒๐
๒๙/๗/๒๕๕๘

แก้วพฤษาราม  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๐๕
พระณัฐกิตต์ มุสฺสวโร ดังแก้วแดง

๗/๕/๒๕๓๕ ๒๐/๖/๒๕๕๗

เขาดินสุวรรณคีรี  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๐๖
พระพิมพงศ์ พรหฺมวโร เทียมแก้ว

๒๗/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๒/๒๕๕๘

เขาดินสุวรรณคีรี  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๐๗
พระอาจินต์ อินทสีโร ปลอดชู

๑๗/๑๒/๒๕๑๕
๒๙/๗/๒๕๕๘

เขาพระ  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๐๘
พระบรรจง ปริปุณโณ ตันซิน

๓๐/๓/๒๕๐๔
๑/๒/๒๕๕๘

ดีบอน  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๐๙
พระธนโชติ ภูริาโณ ภู่ระหงษ์

๒๘/๕/๒๕๓๕ ๑๒/๗/๒๕๕๘

ดีบอน  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๑๐
พระวรชัย กิตฺติธโร สอนใจ

๑๗/๙/๒๕๒๗ ๑๕/๖/๒๕๕๗

ท่ามะขาม  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๑๑
พระวิเชษฐ์ วิสุทฺธสีโล หงษ์จุ้ย

๒๕/๗/๒๕๒๐ ๑๓/๘/๒๕๕๗

ท่าหลวงพล  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๑๒
พระวิวรรธน์พงศ์ ถาวรจิตฺโต ตันติไพบูลย์วงศ์

๒๙/๙/๒๕๓๓ ๑๓/๘/๒๕๕๗

ท่าหลวงพล  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๑๓
พระเบญจ สุทธมฺโม นพวพันธ์

๙/๔/๒๔๙๓
๐๙/๐๗/๒๕๕๗

นครทิพย์  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๑๔
พระเชิญ โชติปฺุโ บุญชู

๑/๑/๒๕๐๓ ๕/๓/๒๕๕๘
เนินม่วง  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๑๕
พระประเชิญ ถาวโร แย้มขยาย

๒๐/๗/๒๕๐๑ ๔/๑๒/๒๕๕๖

บ่อมะกรูด  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๑๖
พระสมพิษ านกโร กรมมา

๒๘/๙/๒๕๐๙
๕/๖/๒๕๕๗

บ่อมะกรูด  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๑๗
พระอ้วน กนฺตธมฺโม บุรุษชาติ

๔/๕/๒๕๒๗ ๔/๕/๒๕๕๒
บางกะโด  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๑๘
พระโสภณ ธมฺสาโร เย็นสรง

๒๒/๖/๒๕๑๗ ๒๑/๖/๒๕๕๘

บ้านฆ้อง  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๑๙
พระวิชัย ปริปุณโณ บุญเกตุ

๕/๑๑/๒๕๑๖ ๑๓/๖/๒๕๕๕

บ้านเลือก  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๒๐
พระสุรเดช ธมฺมวโร ธีระมิตร

๐๔/๐๒/๒๔๙๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

โพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๒๕๙/๐๑๒๑
สามเณรปรีชา  ปยธโร

๑๔/๗/๒๕๓๙

 โพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๒๕๙/๐๑๒๒
พระศรีนคร อุปสนฺโต พรรคล

๒๕/๗/๒๕๐๘
๒/๘/๒๕๕๕

มณีโชติ  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๒๓
พระชูเกียรติ อภิชาโน หลวงราม

๒๐/๐๖/๒๕๓๖
๒๑/๖/๒๕๕๘

ม่วง  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๒๔
พระวิสูตร วิสุทฺธจิตโต ชัยมานะ

๑๕/๑/๒๕๓๐ ๑๑/๒/๒๕๕๘

สร้อยฟา  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๒๕
พระฑวัต ฑาหโก พูลสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๓๒
๒๖/๗/๒๕๕๘

หนองกลางดง  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๒๖
พระสุชาติ ชุตินฺธโร พันธุอารี

๒๕/๕/๒๕๑๔
๕/๕/๒๕๕๙

หนองโพ  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๒๗
พระภิรพันธ์ จตฺตมโล มิอ๊ะ

๑๔/๑๒/๒๕๓๔
๑๘/๖/๒๕๕๖

หนองรี  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๒๘
พระอานนท์ ฉนฺทโก ม่วงมณี

๑๙/๗/๒๕๒๖ ๔/๑๒/๒๕๕๘

แจ้งเจริญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๒๕๙/๐๑๒๙ พระสุชาติ สุธีโร สุดใจ ๗/๕/๒๕๐๓ ๖/๓/๒๕๕๙ ชัฎปาหวาย  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๓๐ สามเณรธนกร  ดวงก้อน ๗/๑/๒๕๔๑  วังนำเขียว  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๓๑ พระสุพจน์ ิตธมฺโม เกาะเต้น

๒๙/๑๑/๒๕๓๓ ๒๑/๑๑/๒๕๕๖

หนองหมี  

รบ ๒๒๕๙/๐๑๓๒ พระพยุงศักดิ

์

ถาวโร โพธิแสง

์

๒๑/๑๐/๒๕๒๑
๙/๑๑/๒๕๕๗

หนองหมี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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