
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๕๓๐ รูป ขาดสอบ ๑๒๓ รูป คงสอบ ๔๐๗ รูป สอบได้ ๑๐๙ รูป สอบตก ๒๙๘ รูป (๒๖.๗๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๒๖๐/๐๐๐๑
พระกมลภพ กมโล บุญทอง

๑๕/๐๔/๒๕๓๔ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

เขาแก้ว  

สข ๕๒๖๐/๐๐๐๒
พระเพิม

่

อคฺคธมฺโม ศิริรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๐๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

แช่มอุทิศ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๐๓
พระอัสนัย นนฺทสิรินฺธโร นิจดิเรก

๒๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

แช่มอุทิศ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๐๔
พระเอกมงคล ิตธมฺโม สุวรรณมโณ

๑๑/๙/๒๕๒๘ ๒๖/๔/๒๕๕๘

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๒๖๐/๐๐๐๕
พระสุธน ธนปาโล สุวรรณเศียร

๐๕/๐๓/๒๕๐๓ ๑๖/๐๕/๒๕๕๒

ไทรงาม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๐๖
พระบุญชนะ ปวโร แสงขำ

๑๔/๐๓/๒๕๑๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

บางดาน  

สข ๕๒๖๐/๐๐๐๗
พระพินิจ ปภากโร วรภิน

๑๐/๐๔/๒๕๑๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บางดาน  

สข ๕๒๖๐/๐๐๐๘
พระโชคชัย จิรฏิโก สระมุณี

๐๕/๐๖/๒๕๓๓ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

โรงวาส  

สข ๕๒๖๐/๐๐๐๙
พระณรงค์ ิตสทฺโธ ทิพย์มณเฑียร

๑๗/๑๐/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

โรงวาส  

สข ๕๒๖๐/๐๐๑๐
พระคล่อง ขนฺติธมฺโม อภัยรัตน์

๑๕/๐๖/๒๔๘๘ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

เลียบ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๑๑
พระปยะวัฒน์ ปยวฑฺฒโน

จิระประเสริฐศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๑๕ ๐๕/๐๒/๒๕๕๔

ศาลาหัวยาง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๑๒
พระสถาพร ปุณฺณนนฺโท รำจวนจร

๒๘/๐๕/๒๕๒๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

สระเกษ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรครรชิต  ระหาร

๓๐/๐๓/๒๕๓๘

 หัวปอมใน  

สข ๕๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรวีระเทพ  วิชาธิคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 หัวปอมใน  

สข ๕๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรสมชาย  มาแปะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 แหลมทราย  

สข ๕๒๖๐/๐๐๑๖
พระชูศักดิ

์

าณสมฺปนฺโน ณ สงขลา

๑๒/๑๒/๒๕๐๔ ๑๐/๐๙/๒๕๕๗

แหลมพ้อ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๑๗
พระศตวรรษ ชินปุตฺโต กรรไพเราะ

๐๑/๐๙/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แหลมพ้อ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรวีระเทพ  อินสมบัติ

๒๙/๙/๒๕๔๕

 เอก  

สข ๕๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรตุลาการ  แก้วมณี

๑๔/๑/๒๕๔๖

 เอก  

สข ๕๒๖๐/๐๐๒๐
พระนิติพงศ์ กิตฺติปฺโ รามแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกเหรียง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๒๑
พระเลอพล านเสฏโ วินสุวรรณโณ

๑๖/๐๕/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกม่วง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๒๒
พระจตุพร จนฺทโม เทพเดชา

๑๙/๑๑/๒๕๒๘

๒๐/๗/๒๕๕๘

วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๒๖๐/๐๐๒๓
พระดำรงค์เดช ตปสีโล ชูหนูขาว

๒๔/๑๐/๒๕๒๔

๙/๗/๒๕๕๕ วัดปานศึกษาธิการาม
 

สข ๕๒๖๐/๐๐๒๔
พระสานนท์ านิโย สุคนธ์สุนทร

๓๑/๓/๒๕๑๙
๓/๕/๒๕๕๔

วัดปารัตภูมิ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๒๖๐/๐๐๒๕
พระชัชพงษ์ อภินนฺโท ทองเพชร

๒๓/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๒๖๐/๐๐๒๖
พระสมพร านํคโร ขาวนวล

๑๕/๐๕/๒๕๐๐ ๑๕/๐๙/๒๕๕๖

วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๒๖๐/๐๐๒๗
พระจักรกฤษณ์ ปยวณฺโณ แซ่เห้ง

๑๘/๐๔/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดช่องเขา  

สข ๕๒๖๐/๐๐๒๘
พระไชยชนะ ชินวโร ศรีภาวร

๒๔/๐๖/๒๕๑๒ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดช้างคลอด  

สข ๕๒๖๐/๐๐๒๙
พระปกรณ์สิน ิตฺเมโธ แสงดี

๒๓/๗/๒๕๑๒

๘/๗/๒๕๖๐
เขาแก้ว  

สข ๕๒๖๐/๐๐๓๐
พระอรุณโรจน์ ปริปุณโณ แก้วประดิษฐ์

๒๗/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๕/๒๕๕๘

โคกกอ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๓๑
พระเหรียญชัย สุทสฺสโน ปองกันภัย

๑๒/๓/๒๕๑๙
๙/๒/๒๕๕๓

ลำชิง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๓๒
พระธนศักดิ

์

สิริภทฺโท อำมะโร

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งโตนด  

สข ๕๒๖๐/๐๐๓๓
พระนิรันดร์ วิสุทฺโธ แซ่เลียว

้

๒๐/๐๗/๒๕๐๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินพิจิตร  

สข ๕๒๖๐/๐๐๓๔
พระธานี ชวนปฺโ คงสิน

๒๑/๑๐/๒๕๒๓
๖/๐๒/๒๕๕๙

พรหมประดิษฐ์  

สข ๕๒๖๐/๐๐๓๕
พระสมศักดิ

์

ปภากโร ชะคำรอด

๑๖/๐๗/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๕

มงคลพิพัฒน์สมาธิ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๓๖
พระพงศ์เทพ จิณฺณธมฺโม มณีสะอาด

๑๑/๐๖/๒๕๓๓
๑๘/๗/๒๕๕๙

ท่าเมรุ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๓๗
พระวรพล วรปฺโ ส่งศรี

๑๑/๐๙/๒๕๓๗ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ม่วงหอม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๓๘
พระสมชาย ิตคุโณ ศรีรัตนานุภาพ

๖/๕/๒๕๐๒
๒๙/๖/๒๕๕๒

มะขามเฒ่า  

สข ๕๒๖๐/๐๐๓๙
พระสุภัทชัย ธมฺมวโร ดำสีใหม่

๒๖/๓/๒๕๒๖ ๑๐/๑๑/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรนพกร  พรหมสมบัติ

๑๑/๔/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรอรรณพ  ธรรมรักษา

๗/๗/๒๕๔๖
 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรอชิตพล  แก้วน้อย

๕/๑๑/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรรุ่งรดิศ  เพชรรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๔๔
พระเสนอ ปฺาวชิโร เมืองจันทบุรี

๒/๗/๒๕๐๒ ๒/๒/๒๕๕๙
ศาลาหลวงบน  

สข ๕๒๖๐/๐๐๔๕
พระสมใจ อนาลโย ภู่พงษ์

๙/๑๑/๒๕๐๐ ๓๑/๓/๒๕๕๘

หัวคุ้ง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๔๖
พระรัตน์ชัย อคฺคปฺโ คงเนียม

๖/๑๒/๒๔๙๖ ๕/๑๒/๒๕๕๘

หัวปา  

สข ๕๒๖๐/๐๐๔๗
พระวีระศักดิ

์

พลวฑฺฒโน คะหาวงศ์
๗/๖/๒๕๐๕

๒๑/๑/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

สข ๕๒๖๐/๐๐๔๘
พระธวัช รวิวณฺโณ สุวรรณรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๑๗
๑๓/๗/๒๕๕๖

เสรีสามัคคีธรรม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๔๙
พระปานต่อ อนุตฺตโร แสวงทรัพย์

๐๕/๐๒/๒๔๙๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๒๖๐/๐๐๕๐
พระโชติ กตสาโร รัตนศรี

๒๒/๑๑/๒๔๙๗

๗/๗/๒๕๕๙
ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๒๖๐/๐๐๕๑
พระอัษฎา ิตธมฺโม อรน้อม

๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๒๖๐/๐๐๕๒
พระเขมชาติ สุชาโต หนูช่วย

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๒๖๐/๐๐๕๓
พระฐิติกร อคฺคิติโก สุวรรณพงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรสิทธิชัย  บูชารัญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

 ชะลอน  

สข ๕๒๖๐/๐๐๕๕
พระวิจักษณ์ ปริสุทฺโธ จันทร์คล้าย

๑๖/๐๗/๒๔๙๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ชุมพล  

สข ๕๒๖๐/๐๐๕๖
พระอนันต์ อริยธมฺโม พัทบุรี

๓๐/๑๐/๒๔๙๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ท่าคุระ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๕๗
พระบุญธรรม ธมฺมภูโต นวบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พะโคะ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๕๘
พระจิรวุฒิ อภิวฑฺโฒ ศรีสุวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

พะโคะ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๕๙
พระบูรพา านุตฺตโร นนทะพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๒๖ ๒๐/๐๕/๒๕๕๖

พิกุล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๒๖๐/๐๐๖๐
พระศักดา อินฺทปฺโ อินทรเอือ

้

๐๔/๐๕/๒๕๑๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พิกุล  

สข ๕๒๖๐/๐๐๖๑
พระณัฐพงศ์ ปภากโร รัตนะ

๐๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

ใหม่  

สข ๕๒๖๐/๐๐๖๒
พระกนกกร อุตฺตโร กิตตินันทพงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๖
๒๒/๕/๒๕๕๗

ศรีวิเทศสังฆาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๖๓
พระอภิชิต กิตฺติาโน เย็นไธสงค์

๒๗/๑/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หลักเขต  

สข ๕๒๖๐/๐๐๖๔
พระมานพ มหาวีโร เจริญพงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๐๗
๓/๑๒/๒๕๕๘

บ่อทอง  

สข ๕๒๖๐/๐๐๖๕
พระศุภโชค สุมโน สุวรรณชาตรี

๒๘/๖/๒๕๐๙ ๑๗/๕/๒๕๕๙

บาโหย  

สข ๕๒๖๐/๐๐๖๖
พระมณชัย สนฺตมโน วรธนอดิศร

๔/๖/๒๕๑๔ ๒/๑๑/๒๕๕๘

เขาน้อย  

สข ๕๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรนพคุณ  อิสระ

๑๗/๔/๒๕๔๖

 ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๒๖๐/๐๐๖๘
พระอัตรพล ปฺาวุโธ ศศิธร

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

ปะโอ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๖๙
พระสาเรียง สิริภทฺโท ฌิด

๓/๗/๒๕๓๘ ๕/๔/๒๕๕๙
มะม่วงหมู่  

สข ๕๒๖๐/๐๐๗๐
พระสมโภชน์ พุทฺธสโร โภคา

๑/๑๐/๒๕๑๕
๑/๗/๒๕๕๙

แหลมจาก  

สข ๕๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรอธิวัฒน์  วงศ์เทพ

๑๔/๕/๒๕๔๓

 คลองเรียน  

สข ๕๒๖๐/๐๐๗๒
พระธีระ ธีรปฺโ ทองคำ

๒๒/๐๘/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองแห  

สข ๕๒๖๐/๐๐๗๓
พระพงศ์ธร จนฺทวํโส

จันทรวงศ์ไพศาล

๒๘/๐๗/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองแห  

สข ๕๒๖๐/๐๐๗๔
พระสนธยา ิตโสภโณ แก้วมาก

๒๘/๑๒/๒๕๓๗
๒๕/๙/๒๕๕๘

โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรจิรัฏฐ์  ศิริกุล

๑๐/๖/๒๕๔๔

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรศิวกร  ศิริรัตน์

๑๕/๖/๒๕๔๓

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรธเนศ  ทองยัง

๑๘/๔/๒๕๔๖

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๖๐/๐๐๗๘
พระประพาส วชิโร โพธิบุญมา

์

๑๑/๖/๒๕๒๒ ๒๑/๗/๒๕๕๓

เจริญราษฎร์  

สข ๕๒๖๐/๐๐๗๙
พระภูเดชา อธิปฺโ วงศ์ถวิล

๒๙/๐๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๒๖๐/๐๐๘๐
พระชัยณรงค์ อธิปฺโ โมรี

๑๓/๐๕/๒๕๒๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ชัยชนะสงคราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรภาณุ  สามารถ

๑๑/๖/๒๕๔๕

 
ถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรวิศรุต  สืบด้วง

๒๗/๙/๒๕๔๕

 
ถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรสิรภัทร  มะลิวัลย์

๒๖/๒/๒๕๔๖

 
ถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๒๖๐/๐๐๘๔
พระธรรมณุ อตตฺธมโม กล้าหาญ

๑๔/๖/๒๕๐๒ ๒๘/๒/๒๕๕๘

ท่าเคียน  

สข ๕๒๖๐/๐๐๘๕
พระศิริศักดิ

์

สิริวฑฺฒโก รัมภารัตน์

๒๖/๑๐/๒๕๒๒
๒๕/๑/๒๕๕๘

มงคลเทพาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรนฤสรณ์  ยีสุ่น

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรจิรเดช  ทองคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรคมสัน  ยอดมณี

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๘๙
พระอภิสิทธิ

์

อภิลาโภ จิตนัง
๖/๕/๒๕๓๓ ๑๐/๑/๒๕๕๘

วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๒๖๐/๐๐๙๐
พระณฐพล กตปฺุโ นนทภา

๑๔/๕/๒๕๓๓ ๑๕/๓/๒๕๕๘

วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๒๖๐/๐๐๙๑
พระเจิม ิตคุโณ ชูมาลี

๑๙/๑/๒๕๑๕ ๒๗/๑๐/๒๕๕๘

ศีรษะคีรี  

สข ๕๒๖๐/๐๐๙๒
พระทิน ขนฺติธมฺโม ดวงทิพย์

๑๗/๐๑/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๙๓
พระภาคิน ณฏิโก อุยสกุล

๐๓/๐๖/๒๕๓๐ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๙๔
พระวิโชติ ธมฺมาวุโธ จุยมณี

๒๗/๐๗/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

หงษ์ประดิษฐาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓ / ๔
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๒๖๐/๐๐๙๕
พระมานิต กิตฺติปฺโ ชูด้วง

๒๗/๑๐/๒๕๑๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๙๖
พระมานะ มานิโต วิลาโพธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๐๒ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๙๗
พระพงศ์เทพ านิสฺสโร นาคมนต์

๑๙/๑๒/๒๕๒๒ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๙๘
พระไกรสร ปยวณฺโณ บุนินคำ

๑๑/๑๐/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๐๙๙
พระปภาเดช สิริภทฺโท มิตทจันทร์

๑/๔/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๗

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๑๐๐
พระเพลิง ขนฺติธมฺโม ไชยวิศาล

๔/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๔/๒๕๕๙

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๑๐๑
พระฉลอง ิตธมฺโม ช่วยชาติ

๑๙/๗/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 บุญสาร

๒๐/๘/๒๕๔๔

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรสถาพร  สุพรรภักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรกุลธร  ชูวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรสุรเดช  ปานถม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรนัฐพงศ์  จรรยาดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรธณพงษ์  แก่นพุทรา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรศุภกฤต  แก้วไกรศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรธวัชชัย  ผาสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

 หาดใหญ่สิตาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
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้
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