
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ภาค ๕

ส่งสอบ ๒๓๔ รูป ขาดสอบ ๖๔ รูป คงสอบ ๑๗๐ รูป สอบได้ ๑๑๓ รูป สอบตก ๕๗ รูป (๖๖.๔๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๒๕๙/๐๐๐๑
พระสุรเชษฐ์ ปวฑฺฒโน ลิมคุณากร

้

๐๖/๑๒/๒๕๒๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

เกษมจิตตาราม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๐๒
พระสมเจตน์ ิตวโร วันทนีย์

๐๗/๐๘/๒๕๑๑ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

เกาะเรไร  

อต ๓๒๕๙/๐๐๐๓
พระศิริศักดิ

์

สตธมฺโม อะกะพงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๐๔
พระสังวาลย์ ทมจิตฺโต รุขะจี

๐๙/๑๐/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๐๕
พระชลิต อภินนฺโท กกรัมย์

๓๐/๐๕/๒๕๐๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๖

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๐๖
พระสมพร กตคุโณ ศุภศร

๒๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๐๗
พระกิตติ กิตฺติธมฺโม เจียกรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๑๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๗

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๐๘
พระศุภกานต์ มุนิวํโส เนตรอ้น

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๘

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรสุริยา  วงศ์เทพ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรสุวัฒน์ชัย  เชืออินทร์

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรประกิจ  สิทธิกรรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๑๒
พระทวีศักดิ

์

สุเมโธ มากคล้าย

๑๖/๕/๒๕๓๓ ๑๔/๕/๒๕๕๘

คุ้งตะเภา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรวุฒิไกร  ค้านเทียม

๒/๔/๒๕๔๗
 คุ้งตะเภา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรอิฐติยพงษ์  พิมพ์เหมือน

๑๕/๕/๒๕๔๗

 คุ้งตะเภา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรพรหมธาดา  สุกแดง

๕/๑๑/๒๕๔๔

 คุ้งตะเภา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรธีรดลย์  ท้าวแก้ว

๕/๑๑/๒๕๔๕

 คุ้งตะเภา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรอภิชาติ  เชือจันสา

้

๓/๒/๒๕๔๖
 คุ้งตะเภา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๑๘
พระสำเริง รวิวณฺโณ คล้ายสะกุล

๒๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๑

ชายเขาเหนือ  

อต ๓๒๕๙/๐๐๑๙
พระอัครเดช เตชธวโร สมัครการ

๒๙/๑/๒๕๐๙
๕/๗/๒๕๕๙

ดอยท่าเสา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๒๐
พระชลอ สนฺตจิตฺโต พันธุ์โนฤทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๐๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

ด่านนาขาม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๒๑
พระวิโรจน์ สุจิตฺโต แฟงอ็อด

๙/๔/๒๕๑๙ ๙/๗/๒๕๕๗
ทับใหม่  

อต ๓๒๕๙/๐๐๒๒
พระชุมพล โชติโก แดงคำ

๕/๑๑/๒๕๑๗ ๑๕/๓/๒๕๕๘

ทับใหม่  

อต ๓๒๕๙/๐๐๒๓
พระนุกูล อธิวโร บุญไทย

๒๓/๒/๒๕๓๕ ๑๕/๓/๒๕๕๘

ทับใหม่  

อต ๓๒๕๙/๐๐๒๔
พระอำนวย สํวโร พรหมมา

๒๕/๐๘/๒๔๙๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ท่าถนน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ / ๔

้
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อต ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรภูวนาท  มีใหญ่

๒๙/๒/๒๕๔๓

 ท่าถนน  

อต ๓๒๕๙/๐๐๒๖
พระอำนาจ กิตฺติวณฺโณ สิงขรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๒๕๙/๐๐๒๗
พระปรีชา อธิปฺโ ไก่แก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๒๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๒๕๙/๐๐๒๘
พระอธิการตี

๋

เตชพโล วิลัยรัตน์

๑๕/๔/๒๔๙๓ ๑๐/๗/๒๕๓๕

แนวคีรี  

อต ๓๒๕๙/๐๐๒๙
พระนิวัตร เตชวโร ดาวลอย

๑๙/๐๗/๒๕๒๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

บุ่งวังงิว

้

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๓๐
พระสุชาติ จนฺทสีโล สุภาผล

๗/๒/๒๔๙๙ ๑๙/๓/๒๕๕๖

ปาเซ่า  

อต ๓๒๕๙/๐๐๓๑
พระสุนทร สคารโว อุ้ยหา

๑/๙/๒๕๑๕ ๑๒/๔/๒๕๕๖

ปาเซ่า  

อต ๓๒๕๙/๐๐๓๒
พระอธิการบุญศรี จารุวณฺโณ ตาซ้อน

๒๙/๗/๒๕๐๑ ๑๒/๗/๒๕๓๖

ปาสักเรไร  

อต ๓๒๕๙/๐๐๓๓
พระสมพร กตปฺโ แข็งขยัน

๑๒/๐๕/๒๕๑๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๔

ยางจุ้ม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๓๔
พระสถิตย์ ติสสฺวํโส จันทร์ฤทธ์

๒๐/๑๐/๒๕๐๕
๑๗/๓/๒๕๕๘

วังขอน  

อต ๓๒๕๙/๐๐๓๕
พระณัฐพงษ์ ขนฺติวโร เพ็งปาน

๖/๓/๒๕๓๒
๑๐/๑๑/๒๕๕๒

วังหมู  

อต ๓๒๕๙/๐๐๓๖
พระวุฒิพงษ์ ปฺาวุฑฺโฒ ขานผัด

๑๕/๔/๒๕๓๗ ๒๔/๕/๒๕๕๘

สามัคยาราม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๓๗
พระธีรศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม ธรรมโกวิท

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

หนองคันธมาศ  

อต ๓๒๕๙/๐๐๓๘
พระสุธรรม สุธมฺโม สกุลเทพ

๒๐/๐๖/๒๕๐๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

หนองผาสันติการาม
 

อต ๓๒๕๙/๐๐๓๙
พระทวี ธีรภทฺโท อุ่นมาก

๒๑/๐๑/๒๕๓๒ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

หมอนไม้  

อต ๓๒๕๙/๐๐๔๐
พระต่อศักดิ

์

สุชาโต พุ่มพลอย

๐๓/๐๑/๒๕๑๒ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

หมอนไม้  

อต ๓๒๕๙/๐๐๔๑
พระภานุภัทร านิสฺโสโร พุฒลา

๒๐/๐๔/๒๕๓๒ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

หมอนไม้  

อต ๓๒๕๙/๐๐๔๒
พระอธิการเบ้า จนฺทสาโร ใจจันทร์

๑๕/๑/๒๔๗๓
๙/๗/๒๕๔๓

ห้วยฮ้า  

อต ๓๒๕๙/๐๐๔๓
พระอนุกูล อนาลโย ยาวิเศษ

๑๕/๘/๒๕๓๖
๓/๖/๒๕๕๘

ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๔๔
พระฉัตรชัย จนฺทโชโต พงษ์ลิขิตพัฒน์

๗/๒/๒๕๓๒ ๓/๔/๒๕๕๙
ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๔๕
พระธวัชชัย จนฺทวํโส พงษ์รักษา

๑๕/๘/๒๕๑๒ ๑๒/๕/๒๕๕๖

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๔๖
พระวรเชษฐ์ เตชธมฺโม หมืนยา

่

๒๑/๐๘/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

อรัญญิการาม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๔๗
พระพจนา อตฺถสิทฺโธ สง่ารูป

๒๖/๐๘/๒๕๑๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๓

ไชยมงคล  

อต ๓๒๕๙/๐๐๔๘
พระวุฒิชัย จตฺตวโร อยู่เจริญ

๕/๑๐/๒๕๓๖ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

ดอยแก้ว  

อต ๓๒๕๙/๐๐๔๙
พระกรินทร์ กุสลจิตฺโต สุขมโน

๒๕/๑๒/๒๕๑๕
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

มงคลนิมิตร  

อต ๓๒๕๙/๐๐๕๐
พระแช่ม วฒฑโน คำสี

๑๕/๖/๒๕๐๓
๖/๔/๒๕๕๙

วังแดง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๕๑
พระวีระชัย ชุตินฺธโร ทองอยู่

๘/๙/๒๕๓๕ ๗/๕/๒๕๕๘
วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรปรัชญา  มากมี

๒๘/๒/๒๕๔๑

 วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๕๓
พระบัญชา ธมฺมวโร พันธุ

๒๓/๒/๒๕๐๖
๓/๔/๒๕๕๘

วังหิน  

อต ๓๒๕๙/๐๐๕๔
พระสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต กุมาร

๑๙/๐๑/๒๔๙๖ ๑๒/๐๓/๒๕๔๔

ศรีสะอาด  

อต ๓๒๕๙/๐๐๕๕
พระสมบูรณ์ ธมฺมวโร เกิดแก้ว

๑๑/๗/๒๕๐๗ ๒๙/๖/๒๕๕๘

หาดสองแคว  

อต ๓๒๕๙/๐๐๕๖
พระอนุรัตน์ สุภทฺโท อุปนันท์

๐๗/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๒๕๙/๐๐๕๗
พระอุดม อาทโร นิพพาน

๒๐/๐๘/๒๕๑๒ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

บ่อทอง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๕๘
พระสาทิตย์ พุทฺธสโร คงใส

๒๒/๐๗/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ปางวุ้น  

อต ๓๒๕๙/๐๐๕๙
พระวรวุฒิ ิตปฺุโ แก้วแสน

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ปางวุ้น  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒ / ๔

้
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อต ๓๒๕๙/๐๐๖๐
พระจรัญ กตสาโร อิมเอิบ

่

๑๙/๐๒/๒๕๑๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ผักขวง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 มาซิว

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

 ผักขวง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๖๒
พระรุ่งอรุณ รตนวณฺโณ บุญชู

๐๓/๐๔/๒๔๙๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

ไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๖๓
พระอนุสรณ์ ปฺาวโร รอดรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๑๐
๒๙/๖/๒๕๕๘

ไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๖๔
พระประจักร์ ปาธโร บัวจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๖๕
พระสมาน ปริสุทฺโท ทองท้วม

๒๑/๑๐/๒๕๐๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖

แสนขัน  

อต ๓๒๕๙/๐๐๖๖
พระวิสุทธิ

์

วิสารโท มาให้

๒๙/๐๑/๒๕๑๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๐

ซำบ้อ  

อต ๓๒๕๙/๐๐๖๗
พระวัฒิพงศ์ จิรตฺถิโก ปนเตป

๐๙/๐๕/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นำปง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๖๘
พระประสิทธิ

์

มหาลาโภ จิวะพันธกุล

๑๑/๐๒/๒๔๙๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๒๕๙/๐๐๖๙
พระทรงยศ ยโสธโร เกตุนวล

๓๑/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

เนินสวน  

อต ๓๒๕๙/๐๐๗๐
พระสันติสุข ขนฺติจิตฺโต พิมพ์พาเรียน

๐๕/๐๑/๒๕๐๑ ๐๙/๑๒/๒๕๕๘

ประชาธรรม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๗๑
พระทรงยศ กิตฺติาโณ จันทร์วิเชียร

๑๖/๐๖/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยเลิศ  

อต ๓๒๕๙/๐๐๗๒
พระมงคล ชยานนฺโท ศรีละออ

๐๓/๐๖/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยอ้อย  

อต ๓๒๕๙/๐๐๗๓
พระธนกร ธมฺมรโต น้อยขัน

๑๒/๐๔/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

หาดลัง

้

 

อต ๓๒๕๙/๐๐๗๔
พระพิพัฒน์ จนฺทโชโต ขันทอง

๑๙/๑๑/๒๕๒๘

๒๐/๒/๒๕๕๘

หาดล้าเหนือ  

อต ๓๒๕๙/๐๐๗๕
พระยุทธนา ธมฺมทีโป ชมภูน้อย

๐๔/๐๙/๒๕๓๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

หาดสองแคว  

อต ๓๒๕๙/๐๐๗๖
พระชูเกียรติ กตฺธมฺโม กรกระหนก

๑๑/๔/๒๕๐๓ ๑๓/๑๐/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๗๗
พระเอกวุฒิ มหาคุโณ ยังกลาง

๑๗/๖/๒๕๒๘
๘/๓/๒๕๕๗

ภูเงินวนาราม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๗๘
พระศิวัช นิสโก พรหมขจร

๒๐/๑/๒๕๓๓
๒/๑/๒๕๕๘

ภูเงินวนาราม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๗๙
พระวิชิต กิจฺจสาโร วนารักษ์

๒๒/๑๐/๒๕๑๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๕

ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๒๕๙/๐๐๘๐
พระสำเริง ตนฺติปาโล เพ็งพืช

๐๗/๑๐/๒๔๙๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

เขาดินสุวรรณบาท  

อต ๓๒๕๙/๐๐๘๑
พระวินัย านวโร โมรา

๒๕/๐๙/๒๕๑๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๔

เต่าไห  

อต ๓๒๕๙/๐๐๘๒
พระจริน สุขกาโม ศรีแพง

๒๕/๐๗/๒๔๙๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๒๕๙/๐๐๘๓
พระอดิศักดิ

์

อติพโล คำผิว

๑๘/๑๒/๒๕๐๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ทุ่งปากระถิน  

อต ๓๒๕๙/๐๐๘๔
พระทวีป ปยธมฺโม นัดประสพ

๑๘/๐๘/๒๕๐๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๓

นาอิซาง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๘๕
พระพนม สนฺติกโร บรรดาศักดิ

์

๒๑/๔/๒๕๑๕
๒/๙/๒๕๔๘

บางนา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๘๖
พระอธิวัฒน์ านวโร มีสวัสดิ

์

๒๒/๔/๒๕๒๔

๔/๗/๒๕๕๐
บางนา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๘๗
พระมานิต มานิโต สนโต

๐๕/๐๒/๒๕๑๑ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

บ้านเกาะ  

อต ๓๒๕๙/๐๐๘๘
พระภาณุเดช ภูริเตโช เกตุแย้ม

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

บ้านขอม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๘๙
พระเดโช เตชธโร เพ็ชร์สว่างเกิด

๒๖/๗/๒๕๓๕ ๑๓/๔/๒๕๕๘

บ้านดารา  

อต ๓๒๕๙/๐๐๙๐
พระวิว กนโก เพ็งแสงทอง

๐๗/๐๒/๒๕๑๕ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

ประชาศรัทธาธรรม  

อต ๓๒๕๙/๐๐๙๑
พระบุญส่ง จิตฺตสํวโร รอดอยู่

๐๒/๐๖/๒๕๓๐ ๑๓/๐๔/๒๕๕๗

พระยาปนแดน  

อต ๓๒๕๙/๐๐๙๒
พระประพล กตธมฺโม เสมาชัย

๑๐/๑๐/๒๔๙๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๑

ฟากบึง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๙๓
พระชัยกฤต เขมจาโร เวชรักษ์

๐๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

ฟากบึง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๙๔
พระสมศักดิ

์

านวุฑฺโฒ ปนโต

๒๖/๑๒/๒๕๒๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

ฟากบึง  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๒๕๙/๐๐๙๕
พระชาติ ยนฺตสีโล คำเอียม

่

๒๘/๐๗/๒๕๑๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

มหาธาตุ  

อต ๓๒๕๙/๐๐๙๖
พระกรกฏ สิริธมฺโม สุภาพพร้อม

๗/๘/๒๕๒๒ ๔/๕/๒๕๕๔
ไร่อ้อย  

อต ๓๒๕๙/๐๐๙๗
พระชูชาติ โชติธมฺโม มังพรม

่

๒๐/๘/๒๕๐๓ ๒๘/๗/๒๕๕๘

วังผักรุง  

อต ๓๒๕๙/๐๐๙๘
พระชัชวาล กนฺตสีโล กันแสง

๐๘/๐๑/๒๕๓๔ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

วังพะเนียด  

อต ๓๒๕๙/๐๐๙๙
พระณัฐพล สาหโร ยากองโค

๒๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วังสะโม  

อต ๓๒๕๙/๐๑๐๐
พระอภิชาติ ขนฺติธโร ถมยา

๐๙/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

วังสัมโม  

อต ๓๒๕๙/๐๑๐๑
พระหลง จกฺกวโร แดงโครต

๑๒/๐๗/๒๔๙๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

หลักร้อย  

อต ๓๒๕๙/๐๑๐๒
พระปราณีจักรสังข์ มหาลาโภ มีสอน

๐๘/๑๐/๒๕๑๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

บ้านลุ่ม  

อต ๓๒๕๙/๐๑๐๓
พระสมชาย สุธมฺโม อุ้ยนำเทียง

่

๐๔/๐๓/๒๔๙๒ ๒๓/๑๑/๒๕๔๘

วังกอง  

อต ๓๒๕๙/๐๑๐๔
พระสายันต์ วรปณฺโ ดาตา

๒๕/๐๓/๒๕๒๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ห้วยไข่เขียด  

อต ๓๒๕๙/๐๑๐๕
พระณรงค์ สิริธมฺโม จันทรานนท์

๐๔/๐๔/๒๕๒๐ ๐๓/๐๓/๒๕๕๒

ห้วยสูน  

อต ๓๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรอุเทน  คำชม

๑๕/๓/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

อต ๓๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรมานะ  เตชา

๑๕/๓/๒๕๔๔

 ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๒๕๙/๐๑๐๘
พระจำเนียร ติสาโร จันทร์แยง

๖/๓/๒๕๐๘ ๓๐/๗/๒๕๕๘

ปายาง  

อต ๓๒๕๙/๐๑๐๙
พระสมชาย ขนฺติธมฺโม ชืนจำนงค์

่

๒๓/๑/๒๕๓๔ ๒๘/๓/๒๕๕๗

ไผ่ล้อม  

อต ๓๒๕๙/๐๑๑๐
พระอนุรัตน์ กิตฺติคุโณ อินเปย

๑๔/๗/๒๕๓๘
๒/๒/๒๕๕๘

ไผ่ล้อม  

อต ๓๒๕๙/๐๑๑๑
สามเณรวิฑูรย์  ปญญาแจ้

๑๕/๔/๒๕๔๔

 โพธิล้อม

์

 

อต ๓๒๕๙/๐๑๑๒
พระสุพจน์ ปภาโส เพ็งสว่าง

๑๐/๖/๒๕๒๒ ๑๐/๔/๒๕๕๗

ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๒๕๙/๐๑๑๓
สามเณรจิรพันธ์  สุขนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 ใหม่เชียงแสน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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