
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๗๔๐ รูป ขาดสอบ ๒๘๖ รูป คงสอบ ๔๕๔ รูป สอบได้ ๑๐๖ รูป สอบตก ๓๔๘ รูป (๒๓.๓๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระสุรศักดิ

์

าณสํวโร สมในใจ

๒๙/๕/๒๕๓๓ ๑๕/๖/๒๕๕๗

กลาง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระสมมาตร นาถกโร คำแหง

๒๔/๐๓/๒๕๒๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

กัลยาณโกมุท  

สร ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระสมศักดิ

์

ติกฺขปฺโ ทวีคูณ

๐๑/๐๗/๒๔๙๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

คุ้มเหนือ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระกิตติพัฒน์ กิตฺติภทฺโท บุญมาก

๒๗/๗/๒๕๒๗ ๑๘/๘/๒๕๕๗

โคกอารักษ์  

สร ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระสุรัตน์ สุภาจาโร เกษรแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๓๒ ๑๔/๐๕/๒๕๕๗

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรอัจฉริยะ  สกุลงาม

๓/๑๑/๒๕๓๙

 จำปา  

สร ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระกรกต กตคุโณ ผ้าผิวดี

๒๓/๙/๒๕๓๔ ๔/๑๒/๒๕๕๗

จุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระแสงดาว สุตฺตธมฺโม คงสุขดี

๒๒/๔/๒๕๑๓
๙/๖/๒๕๕๗

ชัยประโคม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระอนุชา ติกฺขวีโร นับถือดี

๐๙/๐๘/๒๕๑๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

ทุ่งโพธิ

์

 

สร ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระพิศาล านวโร พระใหม่งาม

๐๕/๐๗/๒๕๐๔ ๒๗/๐๖/๒๕๕๔

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระปฏิภาณ ปริสุทฺโธ ประทิพย์เนตร

๑๔/๐๗/๒๕๒๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรเอกรัตน์  หมายสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๐

 ทุ่งสว่าง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๑๓
พระพงศ์ธร สุมงฺคโล บุญมาลี

๐๙/๐๙/๒๕๐๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔

เทพจตุรทิศ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระลมรัตน์ อตฺตสาโร วงษ์สิว

่

๑/๐๑/๒๕๑๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระสามารถ ธมฺมรตโน หมู่ดี

๒๐/๑๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๑๖
พระรัฐพล สุรเตโช ยังประโคน

๒๗/๐๕/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระฤทธิรงค์ านิสฺสโร ปรากฎรัตน์

๒/๐๕/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรกรัชพล  ตืนเต้นดี

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

 ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๑๙
พระเด่นชัย นริสฺสโร เหล่าศรี

๑๓/๑/๒๕๓๓
๙/๑/๒๕๕๙

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรอานุภาพ  พรหมบุตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

 พรหมสุรินทร์  

สร ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสุขอี  ชุม

๐๑/๐๑/๒๕๓๕

 โพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรชัยวัฒน์  เทียมบุญ

๑๙/๑/๒๕๓๒

 มงคลรัตน์  

สร ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรธัญญาวัตร  สกุลจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๑๘

 มงคลรัตน์  

สร ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระตุลา จนฺทสาโร จันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๓๑
๑๐/๔/๒๕๕๙

ศรีธรรมาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระโชคชัย ธมฺมทีโป เชิดสุข

๕/๑๐/๒๕๒๙
๑/๖/๒๕๕๖

ศรีรัตนาราม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระพอย จนฺทสาโร แสนกล้า

๑๐/๑๒/๒๕๐๐
๒๙/๔/๒๕๕๓

หนองกระดาน  

สร ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระขวัญชัย จารุวํโส บุญมาก

๑๐/๐๘/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

หนองกระดาน  

สร ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรศิริคุปต์  สายสุข

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

 หนองบัว  

สร ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระเฮียก มหาวิริโย ลิญ

๓/๗/๒๕๒๘ ๙/๘/๒๕๕๒
อาม็อง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระจำเริน จนฺทปโชโต ชิน

๑๕/๔/๒๕๓๐ ๒๓/๕/๒๕๕๖

อาม็อง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระเอกชัย กนฺตวํโส วงศ์เทวา

๒๙/๐๑/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

อุดรประชาราษฎร์  

สร ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระพีระพงษ์ โชติโก พึงเจริญ

่

๐๒/๐๒/๒๕๑๘ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

โคกตะเคียน  

สร ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระสุนทร สุจิณฺโณ สมหวัง

๑๗/๓/๒๕๐๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๘

โคกตะเคียน  

สร ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระอินทร์ สุนทโร ศาลางาม

๐๖/๐๑/๒๕๑๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๕

โคกพยุง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระสุนทร สุทธมฺโม มณีสด

๒๔/๙/๒๕๒๔ ๒๕/๗/๒๕๕๘

โคกพยุง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๓๖
พระสมหวัง มหาวีโร คุสิตา

๐๔/๐๒/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

บ้านน้อยร่มเย็น  

สร ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระจักรภัทร อภินนฺโท สิงคง

๑๒/๑๐/๒๕๑๒
๒๙/๑/๒๕๕๓

โภคมณีราษฎร์บำรุง
 

สร ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระศุภชัย ภทฺธธมฺโม จารัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

ฉันเพล  

สร ๔๒๕๙/๐๐๓๙
พระธีรวัฒน์ คุณวีโร พริงเพราะ

้

๓๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ศาลาเย็น  

สร ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรนพดล  โนนธิจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

 จอมพระ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรบุษกร  ทวีอินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

 จอมพระ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุทิน  คุมาประโคน

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

 จอมพระ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรกรีฑา  อินทร์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 จอมพระ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรวิทวัส  ฉิมงาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 จอมพระ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระอโณทัย ิตสีโล ยอดสิงห์

๑๔/๐๒/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

ชัยศิลานิมิต  

สร ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระเอกพล เอกวีโร บุญเหมา

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

ปาพุทธนิมิต  

สร ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระอานนท์ อภินนฺโท ดาศรี

๑๔/๑๒/๒๕๒๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

สร ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระสาย สิริจนฺโท สายกระสุน

๑๗/๐๓/๒๕๑๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

ศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระอุดมทรัพย์ อธิปฺโ สุขจิต

๑๖/๐๗/๒๕๑๑ ๑๖/๐๑/๒๕๕๓

หนองเหล็ก  

สร ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระสมศักดิ

์

อรุโณ สุขจิต

๒๐/๐๒/๒๕๑๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

หนองเหล็ก  

สร ๔๒๕๙/๐๐๕๑
พระโกสิน กนฺตสีโล เทียงธรรม

่

๒๐/๐๔/๒๕๒๕ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

หนองเหล็ก  

สร ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระวิเชียร กิจฺจกาโร บังรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๒๑ ๑๙/๐๑/๒๕๕๘

หนองเหล็ก  

สร ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระสุบรรณ์ สิริสมฺปนฺโน แจ่มใส

๒๘/๐๑/๒๕๒๕ ๑๘/๐๘/๒๕๕๒

อุทุมพร  

สร ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระเจือน ิตคุโณ บุตรดี

๐๓/๐๘/๒๕๑๐ ๐๗/๑๒/๒๕๕๔

อุทุมพร  

สร ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระสุรชัย จิตฺปฺุโ สุขจิตต์

๑๐/๑๐/๒๕๒๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

อุทุมพร  

สร ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระวิชัย ิตธมฺโม จันทร์งาม

๐๑/๑๐/๒๕๒๐ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

บ้านระหาร  

สร ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระประยูร อจฺจาทโร ศรีรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

บ้านระหาร  

สร ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระณรงค์ สุขิโต ศรีนวล

๑๒/๐๗/๒๕๑๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

ประชาสังคม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระสุภาชัย สุขเวสโก พรมอุทธา

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

ประชาสังคม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๒๕๙/๐๐๖๐
พระอำนวย อคฺคธมฺโม กำจร

๐๙/๐๑/๒๕๐๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ปทุมทอง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระฉันทวัต ฉนฺทสุทฺโธ ฉิมพลี

๑๗/๐๖/๒๕๒๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โพธิศรีไกลเสนียด

์

 

สร ๔๒๕๙/๐๐๖๒
พระจักริน จารุธมฺโม จันทร์กลัด

๒๖/๐๒/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

โพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระดำเนิน จิตฺสีโล โกฏหอม

๑๑/๐๑/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

ลักษณาศรม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระเฉลิมพล สมาจาโร ลายภูมิ

๑๙/๐๒/๒๕๓๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

โนนดู่สุวรรณาราม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรวิชญะ  ยาเปง

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรธนวัฒน์  คุณเลิศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระสุรินทร์ ปภสฺสโร ดำเนิน

๗/๐๕/๒๕๑๑ ๑/๐๑๒/๒๕๕๗

กะเพอโร  

สร ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระรัญ สุขกาโม ศูนย์อินทร์

๖/๐๘/๒๔๙๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระประกิจ โสภณมโน พันศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๒๘
๖/๐๖/๒๕๕๖

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระวิลัย จิตฺตทนฺโต สมาทอง

๑๔/๑๐/๒๕๒๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระสุเทพ ธีรวํโส เอียมสะอาด

่

๑๘/๐๖/๒๕๑๙ ๒/๐๔๑/๒๕๕๘
แสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระธุลีดิน ธมฺมทีโป โหมฮึก

๘/๑๑/๒๕๒๓ ๑๐/๑๑/๒๕๕๗

ดอกบัวทอง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระยงยุทธ ยติกโร พันเลียว

๒๐/๘/๒๕๓๕ ๑๕/๕/๒๕๕๘

บวรมงคล  

สร ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระบุญถม ชินวโร ดาทอง

๑๐/๔/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๔

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระอนุวัฒน์ สุชาโต ชาบุรี

๑๐/๔/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๔

ราษฎร์นิยม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระเฉลิมชัย จนฺทกโร มากแสน

๕/๑๒/๒๕๒๕ ๑๐/๖/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

สร ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระประสาน ติสฺสโร ดวงสิน

๐๗/๐๔/๒๕๑๙ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

สิริราษฎร์บำรุง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระวิรยะ วิริยธมฺโม สมาธิ

๐๑/๐๕/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

สิริราษฎร์บำรุง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระนิรัตน์ จนฺทวํโส เสาแพง

๒/๙/๒๕๐๖
๒๑/๕/๒๕๔๙

หนองตาพระ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระอภินันท์ อภินนฺโท ชมหมืน

่

๙/๘/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๕๖

หนองตาพระ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระพุทธพงษ์ ขนฺติโก น่าชม

๙/๐๖/๒๕๒๓ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘

อมรินทราราม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระสุรศักดิ

์

สิริภทฺโท คิดดีจริง

๒๖/๐๔/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

อมรินทราวารี  

สร ๔๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรมนตรี  หงษ์สูง

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 อุทุมพร  

สร ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระเดียม อริยวํโส จันทินมาธร

๐๑/๐๓/๒๔๙๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

ตาลวก  

สร ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระสิทธิชัย จนฺทโสภโณ ไวยพัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๑๑
๑๑/๗/๒๕๕๗

สายกุหลาบ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรธีระศักดิ

์

 กรอบทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๐

 กลาง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระสุรพล สุรพาโล ธนูศิลป

๐๒/๐๓/๒๕๐๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๖

ใต้บูรพาราม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรสุรศักดิ

์

 เถือนนุช

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

 ใต้บูรพาราม  

สร ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระวีรพงษ์ ปฺาธโร เพิมผล

่

๐๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

บ้านผือ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระธีรวัฒน์ สุเมโธ ดอนทะนาม

๒๘/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

บ้านผือ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระรุ่งเพชร เจตนาสุโภ เอมพันธุ์ดี

๒๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านผือ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรบูรพา  วงษ์ชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านผือ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรวิสูตร  มงคลการ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านผือ  

สร ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระธวัชชัย ตปปฺุโ บุญมี

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สว่างหนองกา  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระปรีชา เขมโก มีโชค

๒๔/๐๖/๒๕๑๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๔

หงษ์  

สร ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระทองพูน จารุธมฺโม บุญทะลา

๑๘/๐๙/๒๕๓๐ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

หนองบัวบาน  

สร ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระสันติ ถิราโณ บุญเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

ใหม่บ้านยาง  

สร ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระสงค์ อธิมุตฺโต อินทนิจ

๒๕/๐๓/๒๕๐๒ ๐๙/๑๑/๒๕๕๖

อุทุมพร  

สร ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระอนุรักษ์ รตโน เจนรอบ

๒๑/๐๑/๒๕๑๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

โคกกะดวด  

สร ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระพงษ์พัฒน์ อภิปุณฺโณ จินดาศรี

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

ปราสาทเทพนิมิต  

สร ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระเสาร์ กิตฺติธโร ศุภนาม

๓๑/๐๑/๒๕๐๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๒

กะลัน  

สร ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระสิทธิชัย สุทฺธจิตฺโต แม้นจิต

๑๒/๑๒/๒๔๙๘ ๑๗/๑๒/๒๕๕๗

ปราสาท  

สร ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระยา จนฺทวีโร จันตะ

๑๙/๐๒/๒๔๙๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๔

ระแงง  

สร ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระวรวุฒิ วิสุทฺธิเมธี โอทอง

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

แก้วกุญชร  

สร ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติเมธี ศรีเสนพิลา

๒๒/๑๐/๒๕๒๒
๒/๑๑/๒๕๕๗

สว่างเปา  

สร ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระจิรภาส สุมิตฺโต เหลางาม

๒๒/๐๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

อ้อมแก้ว  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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