
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระแก้ว  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๓๓๗ รูป ขาดสอบ ๑๓๕ รูป คงสอบ ๒๐๒ รูป สอบได้ ๑๑๕ รูป สอบตก ๘๗ รูป (๕๖.๙๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระกัมปนาท กนฺตสีโล แก้วอนันต์

๑๘/๐๙/๒๕๓๒ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

คลองศรีเมือง  

สก ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระกิตติพงษ์ สุทฺธจิตฺโต กองขันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๒๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

โคกเจริญสุข  

สก ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระนเรศ กิตฺติธโร บุญมา

๒๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

โคกนกขุนทอง  

สก ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระณฐพร ิตสีโล ตะเพียนทอง

๒๗/๐๑/๒๕๐๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

เจริญสุข  

สก ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระสุทิน สุธมฺโม พันทุม

๒๐/๐๒/๒๔๙๘ ๐๕/๑๒/๒๕๔๗

ทุ่งพลวง  

สก ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระวิชาญ วิชาโณ โก๋กลิน

่

๒๘/๐๑/๒๕๓๒ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

รีนิมิตร  

สก ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระสนธยา ขนฺติสาโร ขันทะชา

๐๔/๐๙/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

รีนิมิตร  

สก ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระชัยสิทธิ

์

สิทฺธิธมฺโม สีด่าน

๐๒/๐๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

รีนิมิตร  

สก ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระบรรจง สุทฺธิาโณ สุทฺธิโยชน์

๒๑/๐๒/๒๕๑๑ ๐๖/๑๑/๒๕๕๗

ศาลาลำดวน  

สก ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระณรงค์ ธมฺมปาโล จันทาม่วง

๐๒/๑๑/๒๕๓๒ ๐๖/๑๑/๒๕๕๗

ศาลาลำดวน  

สก ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระไชยวัฒน์ ชยานนฺโท ผุยวันดี

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

ศาลาลำดวน  

สก ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระวีรวัฒน์ ปฺาวชิโร พรมสุวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๐๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศาลาลำดวน  

สก ๔๒๕๙/๐๐๑๓
พระภานุทัศน์ ภาณุปฺโ เกตุค้างพลู

๐๒/๑๒/๒๕๐๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

สระแก้ว  

สก ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระสมคิด มหาวีโร พูลโสม

๐๑/๐๑/๒๕๑๘ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระสำเริง สิริธมฺโม อ่อนแสง

๑๕/๐๘/๒๕๑๗ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

ใหม่เหล่ากกโก  

สก ๔๒๕๙/๐๐๑๖
พระศุทธมานนท์ นรินฺโท ประภา

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

๓/๕/๒๕๕๗
เขาฉกรรจ์  

สก ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระรุ่ง สิทฺธิพโล สืบอ้าย

๙/๓/๒๕๒๒ ๗/๓/๒๕๕๘
โคกข้าวเหนียว  

สก ๔๒๕๙/๐๐๑๘
พระสำอาง อธิจิตฺโต สีโท

๒/๑/๒๕๑๒ ๒๖/๗/๒๕๕๒

ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๑๙
พระชำนาญ กิตฺติปาโล มาลา

๘/๓/๒๕๑๔ ๒/๒/๒๕๕๗
ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๒๐
พระณัฐธีร์ สนฺตจิตฺโต

พัฒนพรเศวตโชติ
๓๐/๖/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๕๗

ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรวัลลภ  แลโสภา

๒๘/๒/๒๕๔๑

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรอติพงษ์  คำจักร์

๒๘/๘/๒๕๔๑

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรแสงเพชร  กันยายน

๒/๑๑/๒๕๔๒

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรจิรพันธุ์  ธนะสิทธิกุล

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

 ชัยมงคล  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรปฏิพัทธ์  จึงสง่า

๘/๙/๒๕๔๓
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรสิทธิโชค  สาลี

๔/๗/๒๕๔๔
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรจิรายุ  เพชรรักษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสุริยา  วงษ์สุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรศราวุธ  เพียขันทา

๒๔/๒/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรชินวัตร  ทรงงาม

๒๗/๒/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรศุภกร  กิงนอก

่

๒๓/๕/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรศักรินทร์  หินคล้าย

๔/๗/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรปฏิมากรณ์  ศรีชะอุ่ม

๔/๘/๒๕๔๕
 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรคมกริช  เงินสยาม

๓๑/๘/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรธนากร  เจริญมงคล

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวทัญู  โสภาสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรพูลสวัสดิ

์

 วงษ์ละคร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรฉัตรดนัย  จันทร์ลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรเผด็จ  ใจกล้า

๑๕/๑๕/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

สก ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระปราโมทย์ ปริปฺุโ เวทย์อุดม

๖/๔/๒๕๓๘ ๖/๔/๒๕๕๙
ทุ่งหลวง  

สก ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระมงคล อคฺคธมฺโม แก้วแช่ม

๒๐/๑๒/๒๕๒๔
๑๔/๖/๒๕๕๘

คลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๒๕๙/๐๐๔๒
พระทองพูน อนาลโย กันเกตุทิม

๒๓/๐๗/๒๕๐๕ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

โคกสูง  

สก ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระยงยุทธ ขนฺติธโร แหยมบำรุง

๑๖/๐๔/๒๕๒๒ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

ปาสันติธรรม  

สก ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระชุมพล มหาวีโร จิตรพล

๑๐/๐๘/๒๕๐๒ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

ละลมติม  

สก ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระอนิวัฒน์ เนปกฺโก พัฒหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๕๖

หนองแอก  

สก ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระธีระยุทธ อธิจิตฺโต จวบกระโทก

๒๖/๐๒/๒๕๒๑ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗

หนองแอก  

สก ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระอุดม อุตฺตโม พรหมชาติ

๐๓/๐๗/๒๔๙๙ ๐๕/๐๒/๒๕๕๕

แก้วเพชรพลอย  

สก ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระนิคม วิสุทฺโธ ทัพกระโทก

๐๙/๐๓/๒๕๒๐ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

โคคลาน  

สก ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระพรเทพ รตฺนโชโต อินทร์พลา

๒๕/๐๗/๒๕๐๘ ๑๑/๐๕/๒๕๔๗

เจริญสุข  

สก ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระอุเทน อุเทโน จีนพระ

๒๙/๑๑/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

มะกอก  

สก ๔๒๕๙/๐๐๕๑
พระประยวน อาภากโร เบาะสระเกษ

๑๔/๓/๒๕๑๔
๘/๒/๒๕๕๘

แก่งสะเดา  

สก ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระรัมย์ คุณงฺกโร พันแก่น

๑๒/๘/๒๕๐๐ ๒๑/๖/๒๕๕๘

เขาตะกรุบพัฒนา  

สก ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระภาคิน โกวิโท วิภพพันธ์

๓/๑/๒๕๒๒ ๒๑/๗/๒๕๕๕

เขาปาแก้ว  

สก ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระพระภคพล พลวโร สุประดิษฐ

๑๔/๕/๒๕๓๕
๑/๓/๒๕๕๘

เขาปาแก้ว  

สก ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระณัฐกานต์ านวีโร ฟกเล็ก

๒/๖/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๕๘
คลองตะเคียนชัย  

สก ๔๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรไตรภพ  สีขาว

๑๕/๓/๒๕๔๐

 คลองตาสูตร  

สก ๔๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรก้องสวรรษ  จันทะสิงห์หาร

๙/๒/๒๕๔๒
 คลองตาสูตร  

สก ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระวิเชียร วิชโย วงษ์เสนา

๒/๕/๒๕๑๐
๒๕/๒/๒๕๕๖

คลองฝกมีด  

สก ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระสายเพชร ปภสฺสโร นานคำ

๘/๓/๒๕๒๒ ๔/๒/๒๕๕๗
คลองหินปูน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒ / ๔

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรเอกชา  ภูทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 ซับเจริญ  

สก ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระธนาธร กนฺตปฺุโ ศรพรหม

๑/๕/๒๕๓๒ ๓๑/๕/๒๕๕๗

ด่านชัยพัฒนา  

สก ๔๒๕๙/๐๐๖๒
พระสนัน

่

กตนาโถ มังมี

่

๒๗/๐๓/๒๔๘๗ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

ด่านชัยพัฒนา  

สก ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระชัย อภิชาโน ดาศรี

๖/๐๔/๒๕๑๒ ๕/๑๑/๒๕๕๗

ด่านชัยพัฒนา  

สก ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระสุเวช สุวิชฺชาโน ตาธิกาศ

๔/๐๔/๒๕๐๗ ๒/๑๑/๒๕๕๕

ตาหลังใน  

สก ๔๒๕๙/๐๐๖๕
พระทานต์ชัย สุทนฺโต นุ้ยโหน่ง

๒/๒/๒๕๒๕ ๑๑/๑/๒๕๕๗

ตาหลังใน  

สก ๔๒๕๙/๐๐๖๖
พระมนัส รกฺขิตจิตฺโต เดิมสมบูรณ์

๕/๑๐/๒๕๒๖ ๓๑/๑/๒๕๕๕

ทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระเอก สิริจนฺโท จันทร์ฉาย

๒๓/๑๑/๒๕๒๒
๕/๑๒/๒๕๕๖

นาเจริญ  

สก ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระศุภชัย ปฺาวชิโร ทัศเกษ

๒๒/๖/๒๕๓๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๓

วังนำเย็น  

สก ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระระเจตน์ ฉนฺทธมฺโม ปนทอง

๑/๘/๒๕๐๑
๕/๑๒/๒๕๕๗

วังนำเย็น  

สก ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระถนอม กนฺตวีโร หมกทอง

๑๖/๑๒/๒๕๐๖
๒๕/๗/๒๕๕๘

วังนำเย็น  

สก ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระทองศรี ฉนฺทสีโล ปองประดา

๒๔/๖/๒๕๐๑ ๒๗/๗/๒๕๕๓

สวนปา  

สก ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระวิจิตร านุตฺตโม ทองศรี

๑๘/๑/๒๕๒๑ ๑๔/๖/๒๕๕๘

สวนปา  

สก ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระพรชัย พรชโย บุญทัน

๒๓/๙/๒๕๑๔
๒/๖/๒๕๕๕

หนองสมบูรณ์  

สก ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระเรวัตร เรวตฺตโร นิยมบุญ

๒๙/๗/๒๕๒๒ ๑๐/๑/๒๕๕๘

หนองสมบูรณ์  

สก ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระสมศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต ใจซือ

่

๒๔/๐๘/๒๔๙๗ ๑๐/๐๔/๒๕๔๔

ทุ่งกบินทร์  

สก ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระรัตนพล รตฺนโชโต จันทร์หอม

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

ทุ่งกบินทร์  

สก ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระปกรณ์ กตปุโ งามผ่อง

๒๒/๑๑/๒๕๒๒
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งกบินทร์  

สก ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระอานพ เตชพโล ยอดทอง

๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งกบินทร์  

สก ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระสุรพิน ถิรคุโณ มะโนราช

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

วังทอง  

สก ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระพีรวิชญ์ จิตฺตวโร กฤษณา

๑๐/๐๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

วังนำฝน  

สก ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระรักชาติ กนฺตธมฺโม สีเชียงรุ้ง

๐๑/๐๒/๒๕๑๔ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

วังสำลี  

สก ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระบุญยืน คุตฺตธมฺโม บุญร่วม

๔/๙/๒๕๑๔ ๒๒/๙/๒๕๕๗

เขาจาน  

สก ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระมงคล มหาปฺโ มหานาม

๒๒/๘/๒๔๙๖
๙/๒/๒๕๕๘

เขาจาน  

สก ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระวิเชียร ปริสุทฺโธ แสงจันทร์

๖/๑๐/๒๔๙๙ ๒๖/๓/๒๕๕๖

ทดหลวง  

สก ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระชัยณรงค์ ชยาภิรโต บำรุงวัฒนะ

๐๓/๐๕/๒๕๒๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

นครธรรม  

สก ๔๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรจิรวัฒน์  รำพระมิต

๑๕/๔/๒๕๔๕

 นครธรรม  

สก ๔๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรวัชรินทร์  โปเดิม

๒๓/๓/๒๕๔๕

 นครธรรม  

สก ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระพักตร์ เตชวโร ประกอบศรี

๑๒/๑๒/๒๕๐๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

โปงคอม  

สก ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระกฤตภาส สุทฺธิาโณ สุขสุคนธ์

๑๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

สารคุณสโมสร  

สก ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระสมนึก ธีรวํโส เริงใจ

๓๑/๐๘/๒๕๐๖
๒/๑๒/๒๕๕๘

สารคุณสโมสร  

สก ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระอธิการเพลิน พุทฺธิสาโร นำเย็น

๓๐/๒/๒๕๐๙ ๓๐/๕/๒๕๕๐

หนองนำใส  

สก ๔๒๕๙/๐๐๙๒
พระนฤพนธ์ สนฺติจิตฺโต รองบู่

๔/๔/๒๕๐๘
๑๓/๙/๒๕๕๕

หนองหมู  

สก ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระพระอุไร วิสุทฺโธ เครือโสม

๒๕/๕/๒๕๐๓ ๑๙/๑๐/๒๕๕๗

หนองหว้า  

สก ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระชัยทัต กิตฺติภทฺโท ประว้ติวงค์

๑/๑๒/๒๔๙๖ ๑๔/๓/๒๕๕๘

อุทุมพร  
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระเพรชรัตน์ อภินนฺโท หง์สมร

๒๖/๙/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๕๘

เขาน้อย  

สก ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระสุธินันท์ สุทฺธรตโน สายชุมดี

๖/๕/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๖

ชนะไชยศรี  

สก ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระจงกล รวิโชโต สมบูรณ์กุล

๘/๗/๒๕๑๐
๑๑/๗/๒๕๕๙

ชนะไชยศรี  

สก ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระหาญ ิตวํโส บุดดี

๑๕/๑๐/๒๔๘๔

๑/๔/๒๕๕๕
ท่าข้าม  

สก ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระจาตุรงค์ ทีปธมฺโม คงแก้ว

๒๙/๕/๒๕๒๓
๗/๕/๒๕๔๙ บ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระณัฐรวี ชยานนฺโท ทิพย์จักษุญาณ

๒๕/๘/๒๕๒๗ ๒๕/๒/๒๕๕๗
บ้านด่านหนองขาม  

สก ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระพรชัย ปสนฺโน ภาระจิตร์

๑๒/๑๒/๒๕๑๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

ปายเขียววนาราม  

สก ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระบัวลา มนฺติโก นามสิน

๓๐/๖/๒๕๐๖ ๑๖/๒/๒๕๕๒

วังยาว  

สก ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระสุมิตร จนฺทสาโร ไม้กระถาง

๒๔/๗/๒๕๒๓ ๕/๑๒/๒๕๕๖

วังยาว  

สก ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระเสาร์ ถาวโร วันศรี

๙/๔/๒๔๙๔ ๑๔/๒/๒๕๕๗

วังยาว  

สก ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระกิตติพัฒน์ ปสนฺโน ศิลภิญโญ

๘/๗/๒๔๙๕
๑๘/๑๐/๒๕๕๗

วังยาว  

สก ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระชัชวาล สุทนฺโต ปนใจ

๑๒/๒/๒๕๑๖ ๑๔/๓/๒๕๕๘

วังยาว  

สก ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระกฤษณะ รตนฺาโณ กัญหา

๙/๘/๒๕๓๕ ๙/๗/๒๕๕๘
วังยาว  

สก ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระธีรวัฒน์ ยสินฺธโร ยศทรัพย์

๑๒/๑๑/๒๕๒๘

๑/๓/๒๕๕๖
สมประสงค์  

สก ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระกิตติพงศ์ กิตฺติสาโร ผ่องสันเทียะ

๑๖/๒/๒๕๑๑
๑/๗/๒๕๔๙

หนองปรือ  

สก ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระวิวัฒน์ ชวโน แก้วสาริกา

๓๐/๔/๒๕๐๑
๒๕/๑๒/๒๕๕๒

หนองหมูน้อย  

สก ๔๒๕๙/๐๑๑๑
พระดาวรุ่ง อภินนฺโท ศักดา

๑๕/๖/๒๕๒๖ ๒๕/๔/๒๕๕๗

หลวงอรัญญ์  

สก ๔๒๕๙/๐๑๑๒
พระบุญราม านิสฺสโร ปาปะโลม

๖/๒/๒๕๐๗
๑๘/๕/๒๕๕๕

หันทราย  

สก ๔๒๕๙/๐๑๑๓
พระคำมวล ธีปธมฺโม ยิงคำมัน

่ ่

๑๗/๒/๒๔๙๒
๗/๖/๒๕๕๘

หันทราย  

สก ๔๒๕๙/๐๑๑๔
สามเณรสรวิชญ์  ศรีชัยมูล

๑๒/๑/๒๕๔๖

 เหล่าอ้อย  

สก ๔๒๕๙/๐๑๑๕
พระจำลอง สิริมงฺคโล จำปาใด

๓๐/๑/๒๕๑๐ ๑๗/๑/๒๕๕๘

ใหม่ไทรทอง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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