
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘

ส่งสอบ ๒๙๘ รูป ขาดสอบ ๑๕๗ รูป คงสอบ ๑๔๑ รูป สอบได้ ๑๑๖ รูป สอบตก ๒๕ รูป (๘๒.๒๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระชิตณรงค์ กิตฺติวุฑฺโฒ รัตนเพลิด

๒๔/๐๖/๒๕๓๔ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระสุรสิทธิ

์

สนฺติกโร ประแดง

๑๔/๐๙/๒๕๒๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระคริสมาส กุสลจิตฺโต จันทสิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
พัชรกิติยาภาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๐๔
พระวีระชาติ ปุณฺณาโณ อาจดวงดี

๔/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระวิทวัฎ ฉวิวณฺโณ เทพา

๗/๑๑/๒๕๓๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีคูณเมือง  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระจอม จารุกิตฺติโก เสนา

๔/๑/๒๔๘๗ ๗/๕/๒๕๕๔
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระบัญญัติ อนุภทฺโท แสนสุด

๔/๘/๒๕๐๒ ๕/๒/๒๕๕๕
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระภาคภูมิ รตฺตนปฺโ รัตน์ปญญา

๔/๒/๒๕๓๕ ๖/๔/๒๕๕๘
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๐๙
พระสุพี สิรินฺธโร จันแก้ว

๑/๗/๒๕๑๖ ๔/๑/๒๕๕๙
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๑๐
พระไพรัตน์ สุภกิจฺโจ พรมโยธา

๒๐/๑๐/๒๕๓๒

๖/๒/๒๕๕๙
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๑๑
พระสุวรรณ สุจิณณฺธมฺโม หอมสมบัติ

๘/๖/๒๔๙๓ ๖/๔/๒๕๕๙
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระกอง กิตฺติปาโล ประเต

๑๙/๑๐/๒๔๙๓

๘/๔/๒๕๕๙
ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรวชิระ  สำราญรืน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรศุภกฤต  แช่นสีดา

๔/๓/๒๕๔๓
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรศราวุธ  พะวงษ์

๑๙/๔/๒๕๔๓

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรอนุชิต  รัตนวงศ์

๔/๕/๒๕๔๓
 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรกิตติพงษ์  โคตรนรินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรสราวุฒิ  ลำงาม

๖/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธราดล  ทักษิณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรคเณศน์  ธิตะระ

๒๙/๑/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรนพรัตน์  แดงนา

๑๔/๒/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรไชยวัฒน์  พฤกษชาติ

๒๗/๕/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอภิสิทธ์  ประทุมวัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีสระแก้ว  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๒๔
พระภินันท์ ธนปาโล ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๑๕ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

ศิลาวุฒาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระนาคิน พุทฺธรกฺขิโต อามาตรมนตรี

๒๗/๑๐/๒๕๒๖ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระวัชราการณ์ านุตฺตโร ยงลา

๑๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระเชษฐณรงค์ ถาวโร ศิลาวงค์

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๒๘
พระวิเชียร สุมโน สอนโคตร

๑๕/๑๒/๒๕๒๗
๑๔/๓/๒๕๕๕

อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระทองหนัก สีลสํวโร จันทะสิม

๑๐/๘/๒๔๙๙ ๑/๑๑/๒๕๕๘

อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรจิรายุทธ  จันทะทัย

๑/๑๑/๒๕๔๒

 อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 อันทะชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระธงชัย ปฺุทธฺโช แสงหา

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระสุสัณ เหมสิริ ประดับวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๑๙ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

ดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระกิตติ จิตฺสทฺโธ แสนบุตร

๒๘/๑๐/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธิพงษ์  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระมนตรี กนฺตนาโฆ จำปา

๑๔/๕/๒๕๒๕ ๒๓/๖/๒๕๕๖ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรณัฐภูมิ  อัศวจามีกร

๕/๒/๒๕๔๓
 

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรกษิดิศ  สูงยาง

๔/๗/๒๕๔๖
 

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระสมาน สํวโร กองอ้น

๑๓/๑๐/๒๕๑๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๓

ศรีประทุม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๓๙
พระนฤพงษ์ ปารธมฺโม นาโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

ศรีประทุม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระอุดม อุตฺตโม ศรีคุณลา

๑๙/๐๕/๒๕๒๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

ศรีประทุม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระสนาม ปุณฺณสิริโก นักผูก

๗/๑๒/๒๕๑๐ ๒๓/๗/๒๕๕๓

กุงศรีสันติยาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระภาคภูมิ จนฺทธมฺโม กิตติรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๕
๒๗/๖/๒๕๕๗

ฐิติปญญาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระบังอร จารุธมฺโม เชืออุ่น

้

๑๐/๗/๒๔๙๒ ๒๑/๓/๒๕๔๙

ทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๔๔
พระภูชิต รกฺขิตธมฺโม ไพรเขต

๒๑/๑/๒๕๒๕
๘/๗/๒๕๕๙

โนนรัง ก.  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรกฤษณะ  ภุแข็ง

๗/๑๒/๒๕๔๔

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรอนุรักษ์  ยางศรี

๒๓/๔/๒๕๔๖

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรสิทธิ  แซ่มขุนทด

๒๓/๗/๒๕๔๖

 โนนรัง ก.  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระวิชา ชุติปฺโ มูลสาร

๓/๘/๒๔๙๘ ๕/๒/๒๕๕๘
โนนรัง ข.  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระชาย อินฺทปฺโ ทุมสิงห์

๑/๑๒/๒๔๙๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โนนรัง ข.  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระสุชาติ ปฺาวโร ธิราช

๘/๕/๒๕๑๘ ๒๑/๒/๒๕๕๗
ปาบุญญาภิสมภรณ์  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรธรรมนูญ  เกตุสะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 ปาไร่ม่วงเหนือ  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระเสกสรร จนฺทสาโร นิตคำหาญ

๑๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ศรีวิไล  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระสมศรี ขนฺติพโล ยามีภักดี

๑๕/๐๘/๒๕๐๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ศรีวิไล  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระศักดิธนกฤต

์

ปฺาทีโป แก่วสว่าง

๒๘/๐๔/๒๕๑๓ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

ศรีวิไล  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระเอกพันธ์ จนฺทวงฺโส จันทร์ดวงเล็ก

๐๘/๐๑/๒๕๔๐ ๐๙/๐๑/๒๕๖๐

ศรีวิไล  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรนลธวัช  ดวงสีทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีวิไล  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรอุษมา  พันทะชุม

๘/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีวิไล  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรวรากร  ศรีมันตะ

๘/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีวิไล  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรภูริวัฒน์  ไสสัน

๙/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีวิไล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระถนอม สนฺตจิตฺโต บำราษฎร์เข็ญ

๓๐/๑๒/๒๕๐๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

ศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระอาทิตย์ สุธมฺโม สายธะนู

๑๑/๐๕/๒๕๒๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

ศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระจันทร์ดี อนาลโย เสโส

๑/๑๑/๒๔๘๗ ๔/๐๗/๒๕๕๘

ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระรังสรรค์ วีตโรโค เคนนันท์

๔/๑๑/๒๕๓๕ ๗/๑๑/๒๕๕๘

ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรพลพจน์  บุตรศิริ

๑/๐๙/๒๕๔๑

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรกิตติชัย  ศรีศักดิ

์

๑/๐๙/๒๕๔๕

 ศรีอัมพร  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระจีรวัฒน์ ปภาโส บุญเสริม

๒๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรจิรายุธ  ศรีวรขาน

๒/๐๗/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรทินกร  ยางศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 สว่างอารมณ์  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระอรรถนัย อธิมุตฺโต ทวีคูณ

๒๐/๙/๒๕๓๑ ๒๔/๗/๒๕๕๘

สามัคคีชัย  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระประยุทธ านวุฒฺโฒ คำมูล

๑๓/๐๓/๒๕๐๙
๓/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีชัย  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๗๑
พระสวาส อตฺตทีโป ศรีแสน

๙/๑๒/๒๔๙๙

๒/๗/๒๕๖๐
สุริยวิทยาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๗๒
พระนิกรชัย อินฺทสโร อินทร์เจริญ

๒/๘/๒๕๓๓ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ชัยชมภูพัฒนาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระหนูเดือน จารุวณฺโณ ศรีลานนท์

๕/๖/๒๕๐๐ ๔/๕/๒๕๕๖
ธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระบัวเรือน านวโร เคนดา

๑/๑/๒๔๘๙ ๒๔/๒/๒๕๕๘

ประสานศรัทธา  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระสุริยา สุริโย รูปสังข์

๒๔/๗/๒๕๒๙ ๒๓/๑/๒๕๕๘

ราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระเหรียญ จนทาโภ จาบาล

๒๖/๗/๒๔๙๓ ๒๗/๗/๒๕๕๐

ศรีบุญเรือง  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระคำดี จารุธมโม จันดาลี

๒๙/๔/๒๕๒๑ ๒๙/๑/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระไพรรัตน์ กิตฺติปฺโ อัศวภูมิ

๒๕/๘/๒๕๓๔ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ศิริชัยพัฒนาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ โดดรวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๓๔ ๑๙/๑๐/๒๕๕๔

สามัคคีธรรม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระบุญหนัก สีลธโร สลับศรี

๒๑/๕/๒๕๑๘ ๑๒/๖/๒๕๕๖

สามัคคีธรรม  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระมาโนทย์ อตฺตคุตฺโต ประกาศิต

๑๔/๘/๒๕๑๗
๙/๗/๒๕๕๕

เทพนิมิตร  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระอาทิตย์ อธิปฺโ สีแพงมล

๙/๗/๒๕๒๙ ๙/๖/๒๕๕๘
เทพนิมิตร  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระชัยยา สิริปฺโ เชือพรมมา

้

๒๕/๘/๒๕๑๗
๖/๗/๒๕๕๘

เทพนิมิตร  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระปญญา ธีรปฺโ สุนา

๑/๔/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๔ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระดนัย ตปสีโล จันทร์ถมยา

๒๓/๖/๒๕๑๘ ๒/๑๒/๒๕๕๕ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระประนัด นรินฺโท เพชรดง

๑๔/๐๒/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๗
ศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระณัฐพงษ์ กตธมฺโม พุทฝอย

๑๐/๒/๒๕๓๗ ๑๓/๔/๒๕๕๘ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระอุทร อินฺทวํโส อินศิริ

๙/๓/๒๕๑๐ ๓/๓/๒๕๕๙ ศรีกลมประชาสามัคคี
 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระคำเพียร านวีโร ธรรมขันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗
ศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระอ่อง กทฺทราวุโธ ทองโยธา

๑๙/๕/๒๔๙๖

๕/๕/๒๕๕๐
เทพมงคล  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรปารินทร์  บุญฮวด

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 ปาโนนทอง  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรวันดี  คำบูชา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 ปาโนนทอง  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรกันติทัต  บุญหล้า

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 ปาโนนทอง  

นภ ๔๒๖๐/๐๐๙๔
พระอธิการชาญชัย รตนปฺโ เยือใย

่

๒๐/๒/๒๕๐๓ ๒๖/๖/๒๕๔๘

โพธิชัย

์
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๒๖๐/๐๐๙๕
พระเกษร ธมฺมกาโม แก้วลา

๔/๒/๒๕๑๘ ๖/๑/๒๕๔๓
โพธิทอง

์

 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระรณกฤต อาภานนฺโท จันดา

๒๗/๓/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๘

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระสมพร สนฺตมโน ดอนอาจเอน

๒๑/๖/๒๕๓๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรกฤติพงษ์  หลงใจคอย

๒๙/๗/๒๕๔๕

 โพธิทอง

์

 

นภ ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระชใน วฑฺธโน พระโนราช

๒๑/๒/๒๕๐๕ ๑๑/๓/๒๕๕๘

เลิศวิลัย  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระพงษ์พันธ์ สุจิตฺโต เรืองหอม

๑๓/๐๒/๒๕๒๗ ๑๘/๑๐/๒๕๕๖

ศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๒๖๐/๐๑๐๑
พระเวิน เมตฺติโก ทิประโชค

๕/๕/๒๔๘๘ ๑๒/๑/๒๕๕๕

ศรีชมภู  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระสุวิทย์ สุวีโร คุณเลิศ

๗/๒/๒๕๒๔ ๒๑/๒/๒๕๕๓

ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระจำนง ธนปาโร สีหาบุตร

๘/๔/๒๕๐๔ ๕/๒/๒๕๕๗
ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระศรัญู านวีโร คำพุทธา

๑๖/๑๐/๒๕๓๐
๒๔/๘/๒๕๕๘

ศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระอำนวย อมโร บุตรศรี

๒๑/๕/๒๕๐๘ ๒๒/๗/๒๕๕๗

ศรีสะอาด  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระวิชัย ธมฺมรโต ศุภานุสร

๓๑/๐๓/๒๕๐๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

สว่างกุงทอง  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรอัครชัย  เจริญเนตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 สังคมสามัคคี  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรกิตติพล  มหาชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรอภิชาติ  วงษ์ภูธร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรสมปราชญ์  อนุเวช

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรณัฐวุฒิ  มงคล

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรอธิชาติ  ไตรวงศ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรประสิทธิ

์

 ชัยพุทธา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรอภิวัฒน์  ทานัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรไอยรา  ขุนรินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นภ ๔๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรสันติ  สังข์ทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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