
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๓๗๓ รูป ขาดสอบ ๑๒๗ รูป คงสอบ ๒๔๖ รูป สอบได้ ๑๒๑ รูป สอบตก ๑๒๕ รูป (๔๙.๑๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรอลงกต  แสงสุด

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรโชคทวี  สมานมิตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรธีรวัฒน์  กาวี

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรวรเมธ  สมสายผล

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรมานพ  แกะทาคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรอัครเดช  ปดปอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรมินทร์ธาดา  ผิวบุญเรือง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรวิชิต  วงศ์แสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรบารมี  ผาวิชัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรสิทธิพล  แสงสิงห์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรนิพัทธ์  วิลัยลลักษณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรนิรุตย์  การชาคำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรธนาพร  ขันบรรจง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรนรินทร์  เรือเรือง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 แจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระชัยยันต์ ปริสุทฺโธ ไชยบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๑๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

นาเวง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๑๖
พระสุพจน์ การฺุโก เอกทัพ

๓/๑๒/๒๕๐๕ ๙/๐๗/๒๕๕๘ โพนงาม(บูรพาภิรมย์)
 

สน ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระประทีป กิตฺติสาโร วังกลาง

๕/๑๐/๒๕๑๙
๑/๕/๒๕๕๙ โพนงาม(บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๑๘
พระสุวิทย์ สุวิชาโน ละครพล

๒๔/๐๔/๒๕๐๓ ๑๖/๑๑/๒๕๔๕

วัดแจ้งแสงอรุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสมศักดิ

์

 กลยะนี

๒๕/๒/๒๕๔๑

 ศรีชมพู  

สน ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรพงศกร  ก่อศิลป

๑๙/๒/๒๕๔๓

 ศรีชมพู  

สน ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรธีรภัทร  เอกรแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีชมพู  

สน ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรเอกราช  นนท์สะเกตุ

๓๐/๔/๒๕๕๐

 ศรีสุมังคล์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๒๓
พระวุฒิไกร ธนปโ นามปากดี

๘/๙/๒๕๓๓ ๒๒/๓/๒๕๕๘

สอนประชาราม  

สน ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอรรฆพร  เกินชัยภูมิ

้

๒๐/๕/๒๕๔๔

 สะพานคำ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรพิชยะ  คำหล้าชาย

๗/๗/๒๕๔๔
 สะพานคำ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรปกรณ์  ภูษาวิโสด

๑๒/๙/๒๕๔๔

 สะพานคำ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรธีรชัย  อุเจริญ

๙/๖/๒๕๔๔
 เหนือ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรธนากร  อุสาสพรม

๑๔/๗/๒๕๔๔

 เหนือ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระธนยศ าณวีโร โสมภักดี

๐๗/๐๒/๒๕๑๐ ๐๘/๑๒/๒๕๕๗

ปาคูณคำวิปสสนา  

สน ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระเกรียงไกร ปภสฺสโร กุลสอนนาน

๑๖/๐๑/๒๕๓๕ ๑๑/๑๒/๒๕๕๗

โพนงาม  

สน ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระบัญชา านุตฺตโร ใจน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

มงคลวีระพันธ์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรคณากรณ์  เรียมแสน

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

 หนองสะไน  

สน ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระไพบูลย์ านจาโร ชัยทะ

๐๘/๐๖/๒๕๒๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรธณาชัย  อุดมศักดิศิริ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระมงคล มณิสาโร มะณีษา

๒๒/๙/๒๕๒๗ ๓๐/๗/๒๕๕๕

บูรพา  

สน ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระอนุรักษ์ อาภสฺสโร ศิลปชัย

๒๖/๒/๒๕๓๒ ๑๗/๕/๒๕๕๖

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระสำเริง จรุธมฺโม พิมพ์บุตร

๒๒/๒/๒๕๒๗ ๓๐/๗/๒๕๕๖

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระธวัช จารุวณฺโณ เจียมไพเราะ

๒๑/๗/๒๕๑๑ ๑๐/๗/๒๕๕๗

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๓๙
พระพรชัย คุณธมฺโม สุวรรณชัย

๕/๒/๒๕๑๖ ๑๘/๑/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระเกียรติศักดิ

์

กิตติาโณ สืบสิงห์

๑๕/๑/๒๕๓๓ ๒๓/๗/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระวีระไชย์ สนฺตจิตฺโต ชาคำ

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

๗/๓/๒๕๕๗
สระพังทอง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๔๒
พระกรีเพชร อธิปฺโ เสนจันตะ

๒๓/๐๒/๒๕๑๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

บูรพาราม  

สน ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระสุรพงษ์ สมจิตฺโต บุตรชาติ

๐๖/๑๐/๒๕๒๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ปาอัมพวัน  

สน ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระยงยุทธ วราสโย อ้มพรม

๐๕/๑๐/๒๕๒๖ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙

สว่างโพนทอง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรอัษฎาวุฒิ  เขือนแก้ว

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๐

 สว่างโพนทอง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรวีระยศ  มูลเมืองแสน

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

 สว่างโพนทอง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระจักรพงษ์ โชติปฺุโ ตะวันคำ

๐๓/๑๒/๒๕๑๙ ๐๓/๐๑/๒๕๕๗

ม่วงคำ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระวัฒนา โกวิโท งอยภูธร

๑๗/๐๘/๒๕๓๐ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

ศิริมังคละ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระวายุ รตนวณฺโณ จาริสุ

๑๖/๐๔/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ทันสมัย  

สน ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรทัตเทพ  แสงสุรินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรเดชา  สุขสร้อย

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรเจษฏา  อาจทุมมา

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

 โพธิชัย

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระพิสิษฐ์ ปฺุสมฺภโว รัตนะ

๒๒/๑๑/๒๕๑๖
๐๑/๐๒/๒๕๕๕

ภูด่านแต้  

สน ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระเตชสุวรรณ อธิจิตฺโต หอมทรัพย์

๑๖/๐๒/๒๕๒๑ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

ภูด่านแต้  

สน ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระทูล จนฺทวณฺโณ วงค์เจริญ

๑๙/๐๘/๒๕๐๒ ๐๖/๐๕/๒๕๔๙

ศรีสำราญ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระพะยอม ปภสฺสโร ประสิทธิสมบัติ

์

๐๙/๐๒/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๖

จอมแจ้ง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระบุญเกิด ภทฺทวโร ทองดี

๒๘/๐๕/๒๔๙๖ ๑๒/๐๑/๒๕๓๖

เจริญศรี  

สน ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระบุญฤทธิ

์

อุตฺตโม จันทะลา

๑๕/๐๙/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

บุปผาราม  

สน ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระประเสริฐ สุจิณฺโณ สิงห์ยะเมือง

๒๖/๐๒/๒๔๙๗ ๐๙/๐๒/๒๕๕๕

ปทุมรัตนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๕๙/๐๐๖๐
พระอทิศ านุตฺตโร เนาวราช

๒๐/๐๑/๒๕๑๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

ศรีวิไลย์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระสง่า สุขธโร สุขสำราญ

๒๐/๐๑/๒๕๐๖ ๐๔/๐๒/๒๕๕๘

พระธาตุโพนทอง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรพงษกร  โสบุญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

 รัฐภูมิ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระธีระพล ธีรวํโส ขันติยู

๒๐/๑๒/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

อุฒาจารย์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรอรรถการ  ละพรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

 อุฒาจารย์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรอมรเทพ  ทิพย์คำมี

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

 อุฒาจารย์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรกฤษณะ  ทิพย์คำมี

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 อุฒาจารย์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรนันทศักดิ

์

 อภินัยนุสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๐

 อุฒาจารย์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรคมกริช  ราชไรกิจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 อุฒาจารย์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระสุรเดช ติกฺขวีโร เผ่าผม

๒๒/๖/๒๕๒๒ ๒๒/๑๒/๒๕๕๗

สว่างแจ้ง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระชาญชัย กตกุสโล มูลทะรา

๑๒/๕/๒๕๒๒ ๒๒/๑๒/๒๕๔๖

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระสุนทร ปภาโส ไก่สระแก้ว

๑/๑๒/๒๔๘๕
๗/๓/๒๕๕๘

สวรรค์นิมิต  

สน ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระเสกสรร สีลสาโร สายชมภู

๑๐/๑/๒๕๐๑
๙/๗/๒๕๕๔

กลางธรรมคุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระสมร วรธมฺโม หมู่แก้ว

๖/๒/๒๕๐๖
๒๑/๑๒/๒๕๕๔

กลางธรรมคุณ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระวิชัย ชุตินฺธโร ใยรีอ่าง

๒๐/๙/๒๕๒๐
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

จอมแจ้ง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระอิสระ านิสฺสโร วรรณสุข

๒๕/๑/๒๕๑๐ ๒๑/๑๐/๒๕๕๔

ดอนสวรรค์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระทวี ปสนฺโน เงินศรี

๙/๕/๒๕๑๗ ๒๑/๖/๒๕๕๗

ดอนสวรรค์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระสมชาย ยสกุโล เพิมทรัพย์

่

๔/๘/๒๕๑๔ ๑๒/๒/๒๕๕๓

ไตรภูมิ  

สน ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระศุภกร สุเมโธ ศรีมาทอน

๑๐/๙/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๖

โนนสว่างภิรมย์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรอดิศร  ชัยสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

 โนนอุดม  

สน ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระวิทยา จิตฺตธมฺโม เสียงลำ

๓/๒/๒๕๓๖
๒๐/๑๒/๒๕๕๖

โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรประพันธ์พงษ์  คำอ่อน

๒๘/๙/๒๕๔๓

 โพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระสี ถิรจิตฺโต บุญพันธ์

๑/๑๑/๒๔๙๐ ๗/๑๑/๒๕๕๐

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระสง่า เจตนาสุโภ แก้วเคน

๑๐/๑๑/๒๕๑๘

๑/๗/๒๕๕๓
ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระพฤหัส จนฺทสาโร กองแก้ม

๒๐/๓/๒๕๓๗
๕/๕/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระณัฐพงษ์ กิตฺติปฺโ คำโถน

๗/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เสบุญเรือง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรนันฐกานต์  ทับสีแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 ทวีวิทยาราม  

สน ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระธวัชชัย ิตปสาโท บุญราศรี

๒๘/๐๓/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ธรรมบวร  

สน ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระสิทธิชัย อภินนฺโท รักชอบ

๑๘/๐๕/๒๕๒๙ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘

ธรรมบวร  

สน ๔๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรธีรพงษ์  ทับสีแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

 โนนสะเคียน  

สน ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระชาญวิทย์ รกฺขิตธมฺโม จันทร์สว่าง

๐๗/๐๘/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

รามวิทยาลัย  

สน ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระวีระศักดิ

์

โชติปฺโ นันทราช

๐๘/๐๓/๒๕๓๐ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรวรวุฒิ  พรหมศิริ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระแผน ธมฺมทีโป ธงชัย

๑๕/๐๑/๒๕๑๔ ๐๖/๐๒/๒๕๕๘

ศรีวรารมณ์  

สน ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระสนิท อินฺทโชโต บุตรทา

๑๙/๐๑/๒๔๙๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

ในธรรม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรสัจธรรม  ศรีหอมรืน

่

๑๓/๘/๒๕๔๕

 บูรพา  

สน ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระณัฐพงษ์ จารุวณฺโณ สุริยะจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

โพธิชัยเจริญ

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรจักธิกร  ไชยสีหา

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรธีรเมธ  ทับทิม

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรเฉลิมพงษ์  นึกพิมพ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

สน ๔๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรใหม่  ขันทเขตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรอนุวัต  เริมรักษ์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระไพรัตน์ สุจิณฺโณ ทองหน่อหล้า

๐๓/๐๒/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

ศิริทรงธรรม  

สน ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระหนูพล วรปฺโ เอกวงษา

๔/๒/๒๔๙๓ ๔/๖/๒๕๕๕
คามวาสี  

สน ๔๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรทัชภรณ์  แก้วกาหลง

๑๕/๘/๒๕๔๔

 บูรพาภิรมย์  

สน ๔๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรปฏินัน  สังข์สุวรรณ

๑/๖/๒๕๔๕
 บูรพาภิรมย์  

สน ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระสินธุวัตร เตชปฺโ แก้วดวงสี

๕/๑๒/๒๕๒๒
๓/๕/๒๕๕๘

ม่วงวิลาลัย  

สน ๔๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรอัครพนธ์  เกือกูล

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

 กลาง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรกฤตินัย  ดวงแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๐

 จอมแจ้ง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรวัชรพงษ์  หอมเฮ้า

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

 ไตรภูมิ  

สน ๔๒๕๙/๐๑๑๐
สามเณรปาฏิหาริย์  อุ่นประกอ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

 ไตรภูมิ  

สน ๔๒๕๙/๐๑๑๑
พระแปลก สนฺตมโน ชาเหลา

๖/๑๐/๒๔๘๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

ทุ่ง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๑๒
พระพิชิต สุจิณโณ ยงพรหม

๒๓/๑๑/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๕๗

ทุ่ง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๑๓
พระอภัยวงค์ อพิชาโต ศรีช่วย

๒๑/๐๒/๒๔๙๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่ง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๑๔

สามเณรอรรถพล  ตุ่ยไชย

๙/๐๔/๒๕๔๒

 ทุ่ง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๑๕
สามเณรตะวัน  รุณจักร

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 ทุ่ง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรคณาวุฒิ  คำพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 ทุ่ง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรวายุ  พลศักดิขวา

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 ทุ่ง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๑๘

สามเณรผัดไทย  เดชโฮม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 ทุ่ง  

สน ๔๒๕๙/๐๑๑๙
พระอุปถัมภ์ สุภทฺโท รัตนะคุณากร

๒๓/๐๑/๒๕๐๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

โนนสวรรค์  

สน ๔๒๕๙/๐๑๒๐
พระทองล้วน ภูริธมฺโม ศรีหาสร้อย

๒๓/๐๑/๒๕๐๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

บ้านสีแยกบริบูรณ์

่

 

สน ๔๒๕๙/๐๑๒๑
พระปราณี สเมโธ เขทำ

๑๗/๐๗/๒๕๑๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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