
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๙๙ รูป ขาดสอบ ๔๐ รูป คงสอบ ๑๕๙ รูป สอบได้ ๑๐๘ รูป สอบตก ๕๑ รูป (๖๗.๙๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๖๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรอิทธิกร  โม่งทา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 โคกเปยว  

สข ๖๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรรัชนาท  จุณรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

 โคกเปยว  

สข ๖๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรนันทวุฒิ  จุลจงกล

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

 โคกเปยว  

สข ๖๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรอาทิตย์  แสนอุบล

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

 โคกเปยว  

สข ๖๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรชญานนท์  จอมบดินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 โคกเปยว  

สข ๖๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรชัชวาล  วุฑฒะกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

 โคกเปยว  

สข ๖๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 ชินฟก

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 โคกเปยว  

สข ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระคำนวณ กิตฺติธโร สินธุรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๐๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โคกเปยว  

สข ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระพินิจ อคฺคปฺโ สุธาประดิษฐ์

๒๖/๐๙/๒๔๙๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกเปยว  

สข ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระรุ่งโรจน์ ชาตปฺโ เพ็งคล้าย

๐๓/๑๐/๒๕๓๐ ๓๐/๐๘/๒๕๕๙

โคกเปยว  

สข ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระฉัตรชัย จนฺทปฺโ สุวรรณรัตน์

๓/๖/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ท้ายยอ  

สข ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระอนุวัฒน์ คุณยุตโต กาลานุสนธิ

์

๑๑/๕/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท้ายยอ  

สข ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระณัฐพนธ์ คุณวโร พงศ์จินต์

๑๕/๑๑/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ท้ายยอ  

สข ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระธนฤทธิ

์

ธนธมฺโม สุวรรณกาศ

๒๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

สข ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระชยุต อาภากโร แก้วนุ้ย

๑๕/๑๐/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

มัชฌิมาวาส  

สข ๖๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรสิทธิชัย  พุทธสะ

๑๒/๒/๒๕๔๓

 สามกอง  

สข ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระนที สุจิตฺโต ชูสังข์

๙/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

สามกอง  

สข ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระเอกรินทร์ โสภโณ สุขธร

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

๓๐/๖/๒๕๕๙

สามกอง  

สข ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระเดชา โชติาโณ แก้วคำ

๒๕/๑๐/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๕๙
สามกอง  

สข ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระชัชพงษ์ ปภงฺกโร ทองเจริญ

๒๓/๓/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๕๙

สามกอง  

สข ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระณัฐพงศ์ านวโร อุนตรีจันทร์

๒๙/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สามกอง  

สข ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระธันวา านงฺกโร พรหมเจริญ

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สามกอง  

สข ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระณัฐวิทย์ ิตธมฺโม นวลจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๓๑

๕/๖/๒๕๕๙
ควนมิตร  

สข ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระพิภพ ภูริาโณ ทองสุวรรณ์

๖/๘/๒๕๒๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ควนมิตร  
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สข ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระนพรัตน์ านวุฑฺโฒ ทองสุวรรณ์

๑๗/๖/๒๕๓๐ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ควนมิตร  

สข ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระสิทธิศักดิ

์

สนฺตมโน ช่อมณ๊

๑๘/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ควนมิตร  

สข ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระอนุสรณ์ อกฺกปฺโ จุณรัตน์

๑๒/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

นำขาวนอก  

สข ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระปรีชา อิสฺสรปฺโ สังข์วิสุทธ์

๖/๑๒/๒๕๑๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นำขาวนอก  

สข ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระชุติมันต์ ปยมนฺติโก จันทร์เมฆา

๒๑/๑/๒๕๑๔
๖/๔/๒๕๕๘

นำขาวใน  

สข ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระสุธีรพงศ์ กิตฺติปฺโ แก้วศรี

๑๖/๑๑/๒๕๓๐
๑๕/๗/๒๕๕๙

นำขาวใน  

สข ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระรามน้อย ปสฏโ อำนวยผล

๒๕/๙/๒๕๒๙ ๒๐/๖/๒๕๕๙

บูรณาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระอำนวย อภินนฺโท คงรัตน์

๑๗/๒/๒๕๒๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บูรณาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระสุริยง ิตวิริโย หมวดเอียด

๒๕/๓/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บูรณาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระอำนาจ านิสฺโร คงรัตน์

๒๒/๓/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บูรณาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระอนุรักษ์ สิริสุวณฺโณ ศรีสุวรรณ์

๒๑/๔/๒๕๓๒
๘/๗/๒๕๕๙

บูรณาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระสุรศักดิ

์

สุขิโต แสงสุวรรณ์
๒/๖/๒๕๓๘ ๘/๗/๒๕๕๙

บูรณาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระทวีศักดิ

์

จิรสีโล แก้วสุขใส

๑๖/๔/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โรจนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระรณกร กิตฺติคุตฺโต ประทุมสินธุ์

๑๙/๔/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โรจนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระสุกิจ สุจิตฺโต ไชยของพรม

๑๒/๒/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

พิกุลบุญญาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระอโนทัย สิริปฺุโ ญานวีโร

๑๔/๑๑/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

พิกุลบุญญาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระวีรพงศ์ วิสาโท กระบัตร

๒๘/๓/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ลำพดจินดาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระกฤษดา ิตธมฺโม แก้วประยูร

๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระปกรณ์ สมาจาโร นุชม่วง

๑๔/๐๖/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระเจษฎา สุเมธโส พัชรวิจิตร

๒๕/๐๓/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระกฤษฎิฐนิต

์

สุจิณฺโณ ฐิติทัพพ์

๐๘/๑๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระปรเมศวร์ เขมปฺโ ไวโรจน์พันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระวุฒิศักดิ

์

ิตเมโธ จันทร์แดง

๐๖/๐๙/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระสมบัติ โฆสิโต ชโลธร

๐๘/๐๕/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระเวธี ิตฺตกาโร สุดยอด

๐๑/๐๕/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระทัตชัย กิตฺติาโน แก้วสนิท

๑๖/๐๙/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระประเสริฐ ทีปงฺกโร รัตนเพ็ง

๑๙/๐๙/๒๕๑๓ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗

ปจจันตาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระจรงค์ อตฺถกาโม แก้วเขียว

๑๙/๐๖/๒๕๐๙ ๒๔/๑๒/๒๕๕๗

ปจจันตาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระวิจารณ์ ชุติปฺโ แจ่มดวง

๐๒/๑๑/๒๕๑๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปจจันตาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระไตรรงค์ ติขปฺโ ขำสุนทร

๐๙/๐๘/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปจจันตาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระทรงยศ ธมฺมรโต แก้วทอง

๒๕/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปจจันตาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระทวีเกียรติ ปภสฺสโร อักษรเงิน

๒๐/๐๗/๒๕๑๕ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙

ปจจันตาราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระอิสรชน ยติกโร พรมแก้ว

๑๕/๔/๒๕๓๗
๙/๓/๒๕๕๖

อมฤตวราราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระมนูญ ชาคโร ทองเส้ง

๒๒/๑/๒๔๙๕
๒/๕/๒๕๕๖

อมฤตวราราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระนันทศักดิ

์

นนฺทิโก มากผล

๒๒/๒/๒๕๔๐ ๒๐/๖/๒๕๕๙

อมฤตวราราม  
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สข ๖๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรชนนน  โพธิสีดา

์

๓/๔/๒๕๔๒
 อมฤตวราราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระธีรวัฒน์ อมโร ชัยชนะ

๓๐/๙/๒๕๓๓ ๒๔/๖/๒๕๕๙

อมฤตวราราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระอนุชิต อภโย สุวรรณโณ

๒๖/๗/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

อมฤตวราราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระนพรัตน์ วิจิตฺโต วีระสะเดา

๑๕/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

อมฤตวราราม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระอานนท์ โชติปฺโ ปฐมศิริกุล

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

ปาขวาง  

สข ๖๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรชานนท์  ครรไล

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

 ปาขวาง  

สข ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระประยูร ปณฺณภาโร เอกสินธุ์

๐๑/๐๓/๒๕๐๕ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙
ปาสามัคคีธรรมาราม

 

สข ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระวิทูร ิตธมฺโม กลมเกลียง

้

๑๒/๒/๒๕๓๓ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ภูตบรรพต  

สข ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระประทุม ปยธมฺโม เสียงหวาน

๖/๖/๒๕๑๗ ๗/๗/๒๕๕๙
ภูตบรรพต  

สข ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระวรพล เตชปฺโ สุทธิโพธ์

๓๐/๗/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๕๙

ภูตบรรพต  

สข ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระอดิสร อินทวณฺโณ ฉิมศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพุด  

สข ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระสุทธิพรรณ กตปุโ อินวรรณะ

๐๑/๑๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพุด  

สข ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระเกรียงไกร อภิปุโ จองนุ้ย

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพุด  

สข ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระอภิสิทธ์ อคฺควโณ อินทสระ

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพุด  

สข ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระธนพล กนฺตวีโร ช่อดอกไม้

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพุด  

สข ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระชาติสยาม สุชาโต วิลเลียม

๐๑/๑๒/๒๕๑๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๖

ปทุมธาราวาส  

สข ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระสุพจน์ สุธมฺโม พงศ์สิริวรกุล

๐๑/๑๐/๒๕๐๘ ๐๑/๐๙/๒๕๕๘

ปทุมธาราวาส  

สข ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระธรรมรัตน์ เขมจิตฺโต หาไมตรี

๐๑/๐๖/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ปทุมธาราวาส  

สข ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระภวัต จารุธมฺโม พรหมจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ปทุมธาราวาส  

สข ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระปยะนัฐ ปวโร ผุดแก้วเพชร

๐๑/๐๔/๒๕๒๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมธาราวาส  

สข ๖๑๕๙/๐๐๘๐
พระศรัญู สมจิตฺโต รักเอียด

๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมธาราวาส  

สข ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระทรงวุฒิ อาสโภ หมืนสุรินทร์

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมธาราวาส  

สข ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระกิตติพัฒน์ สิริวฑฺฒโน ธนสารสิทธิกร

๐๑/๐๙/๒๕๐๘ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙

ปทุมธาราวาส  

สข ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระสำราญ ิตธมฺโม สีสุกไสย

๐๑/๐๕/๒๔๙๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พระบาท  

สข ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระวัลลภ วรินฺธโร แก้ววิเชียร

๐๑/๐๗/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พระบาท  

สข ๖๑๕๙/๐๐๘๕
พระสุทธิพงศ์ ชิตวํโส แก้วอ่อนจริง

๐๑/๑๐/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พระบาท  

สข ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระภูจรัส ภูริปฺโ ศิริจารุเวช

๐๑/๐๕/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พระบาท  

สข ๖๑๕๙/๐๐๘๗
พระศักดิชัย

์

กิตฺติชโย ปกพรึก

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พระบาท  

สข ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระศิริธรรม สิริธมฺโม ไชยพูล

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พระบาท  

สข ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระไชยภพ ธมฺมธโร ทองสาย

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พระบาท  

สข ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระวสิษฐ์พล ปฺาพโล ชนะไพริน

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พระบาท  

สข ๖๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรกิตติพงศ์  บุญเติม

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 พระบาท  

สข ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระอดิศักดิ

์

อติชาโต ชัยชะนะ

๑๖/๐๙/๒๕๓๓ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

เกษตรชลธี  

สข ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระสุพล ทีฆายุโก ขุมเพชร

๒๗/๐๙/๒๕๐๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกษตรชลธี  

สข ๖๑๕๙/๐๐๙๔
พระธีระวัฒน์ ปภสฺสโร ผุดมาก

๑๙/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกษตรชลธี  
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๖๑๕๙/๐๐๙๕
พระหาญชนะ ปฺาวุโธ แกล้วทนงค์

๒๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกษตรชลธี  

สข ๖๑๕๙/๐๐๙๖
พระพระวิระศักดิ

์

สุเมธโส ละเอียดการ

๐๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

แกล้วทรงธรรม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๙๗
พระพระชนม์วชาติ เตชวโร แก้วผอม

๑๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แกล้วทรงธรรม  

สข ๖๑๕๙/๐๐๙๘
พระไพวุฒิ ปสนฺโน วัฒนกุล

๐๔/๐๓/๒๕๐๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

บางหรอด  

สข ๖๑๕๙/๐๐๙๙
พระธีรพงศ์ ยติโก นิลแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

บางหรอด  

สข ๖๑๕๙/๐๑๐๐
พระจักรมงคล กตปุโ กิมแก้ว

้

๒๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางหรอด  

สข ๖๑๕๙/๐๑๐๑
พระอาคม สํวโร จินดาดวง

๒๘/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางหรอด  

สข ๖๑๕๙/๐๑๐๒
พระศักดา วราสโย หนูเจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขาว  

สข ๖๑๕๙/๐๑๐๓
พระวิเชียร ภูริปฺโ แก้วปาน

๐๒/๑๐/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขาว  

สข ๖๑๕๙/๐๑๐๔
พระชโรธร ชยวุฑฺโฒ จันทวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขาว  

สข ๖๑๕๙/๐๑๐๕
พระธงชัย ปภาโส บุตรเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๑๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ศาลาหลวงล่าง  

สข ๖๑๕๙/๐๑๐๖
พระธีรยุทธ ธีรยุทฺโธ ณะนากูล

๑๖/๑๑/๒๕๓๒
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาหลวงล่าง  

สข ๖๑๕๙/๐๑๐๗
พระณัฐชัย กาฺจโน สุวรรณนะ

๐๗/๐๘/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาหลวงล่าง  

สข ๖๑๕๙/๐๑๐๘
พระชินภัทร ชินภทฺโร ชวนจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาหลวงล่าง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพวิสุทธิกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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