
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๖๘๖ รูป ขาดสอบ ๒๒๙ รูป คงสอบ ๔๕๗ รูป สอบได้ ๑๑๘ รูป สอบตก ๓๓๙ รูป (๒๕.๘๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๒๕๙/๐๐๐๑
พระนัฐวุฒิ ปภากโร สว่างเถือน

่

๒๘/๐๒/๒๕๒๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๔

พระแก้ว  

พช ๓๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรชาคริต  มะหังสา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

พช ๓๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรสุริยะ  สุพรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 โพธิงาม

์

 

พช ๓๒๕๙/๐๐๐๔
พระจักรพล ทนฺตาจาโร จำปาพันธุ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๐๕
พระสมชาย กิตฺติธมฺโม เสาองค์

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๔/๐๓/๒๕๕๗

มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๐๖
พระเกรียงไกร ขนฺติมโน นาคสุขุม

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรบดินทร์เดชา  ชายทุ่ย

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรยุทธนา  สีดำดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรพงษ์ศักดิชัย

์

 ปานชืน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรชนพัฒน์  ประละเมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรอภิชาต  กลินดอกแก้ว

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรภูวดล  พงษ์พยอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสุรเดช  ตรีเหรา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรคารม  ผิวผ่อง

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรศุภกร  ฉัตรทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรสุริยา  ทองไข

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรอภิวัตร  นิลเหล็กเพชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรชินกร  สำนองบุตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๑๙
พระอิทธพงษ์ ฉนฺทโก กะสวย

๐๖/๐๙/๒๕๒๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๖

แคมปสน  

พช ๓๒๕๙/๐๐๒๐
พระภาคภูมิ โอภาโส สังข์สว่าง

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งสมอ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรพุทธกาล  ควมทรัพย์

๐๕/๑๒/๒๕๓๙

 ทุ่งสมอ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๒๒
พระธนบูรณ์ อภินนฺโท สีเหนียง

่

๐๙/๐๖/๒๔๙๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖

เขาแม่แก่  

พช ๓๒๕๙/๐๐๒๓
พระตรีวิทย์ ปภาโส แบ่งเพชร

๑๘/๐๓/๒๕๑๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ดงเสือเหลือง  

พช ๓๒๕๙/๐๐๒๔
พระอธิวัฒน์ อคฺคธมฺโม วงษ์หิรัญ

๑๕/๐๑/๒๕๓๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

โปงนกแก้ว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๒๕๙/๐๐๒๕
พระลือชา ตปสีโล จันทร์หล้า

๒๐/๐๑/๒๕๑๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

พระธาตุเนินสว่าง  

พช ๓๒๕๙/๐๐๒๖
พระอดิศร ฉนฺทกาโม มูลเปย

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ลาดแค  

พช ๓๒๕๙/๐๐๒๗
พระสุทธิศักดิ

์

จารุธมฺโม ช่อม่วง

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

สว่างอรุณ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๒๘
พระเจริญ กิตฺติสาโร จูจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๑๙ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

ห้วยงาช้าง  

พช ๓๒๕๙/๐๐๒๙
พระปาน สุวณฺโณ หมอวงค์

๐๖/๐๘/๒๕๐๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยงาช้าง  

พช ๓๒๕๙/๐๐๓๐
พระกี

่

กตธมฺโม ทัศนไพบูลย์

๒๒/๐๖/๒๕๓๐ ๒๒/๐๖/๒๕๕๒

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๒๕๙/๐๐๓๑
พระวรเชนทร์ อคฺคปฺโ มีศรี

๒๔/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๒๕๙/๐๐๓๒
พระวัชระ ิตโสภโณ แขสอน

๐๖/๐๗/๒๕๒๐ ๒๖/๐๔/๒๕๕๗

อรัญญาวาส  

พช ๓๒๕๙/๐๐๓๓
พระเกษม านทินฺโน กางพรม

๑๘/๗/๒๕๓๓ ๑๙/๑๐/๒๕๕๖

ขามตาก  

พช ๓๒๕๙/๐๐๓๔
พระอดิสร ติกฺขวีโร อินทรมา

๒๐/๕/๒๕๓๒
๙/๗/๒๕๕๘

จอมศรี  

พช ๓๒๕๙/๐๐๓๕
พระรัฏฐพล พลธมฺโม เมืองชุตาวิสิฐ

๑๐/๑๒/๒๕๑๖

๒/๕/๒๕๕๘
นันทชาติ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรทศพร  บุญเพชร

๑๙/๑๐/๒๕๓๔

 ศรีฐาน  

พช ๓๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรธาดา  พิมพ์เสนา

๑๗/๒/๒๕๔๔

 ศรีฐาน  

พช ๓๒๕๙/๐๐๓๘
พระสาคร จนฺทสาโร บุญฟุง

๒๖/๔/๒๕๒๐
๑/๑/๒๕๕๔

ศรีไวย์  

พช ๓๒๕๙/๐๐๓๙
พระสุมิตรตรา ิติสมฺปนฺโน จีนอยู่มัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

สระเกศ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๔๐
พระภัชรพล ขนฺติโก อรุณชัยโรจน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

สระเกศ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรวันชนะ  มุยคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

 สระเกศ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 ทาบุญมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

 สระเกศ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรธวัชชัย  แนวประเสริฐ

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 สระเกศ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรวรายุทธ  คำอยู่

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

 สระเกศ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรบูรพา  แก้ววิไล

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

 สระเกศ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรศิริมงคล  บุดดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 สระเกศ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรวันเฉลิมชัย  พรรคอนันต์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 สระเกศ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรศุภโชค  จันแปลก

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 สระเกศ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๔๙
พระอุทิศ ทนฺตจิตฺโต สมมาตร

๑๔/๑๒/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

ค้องาม  

พช ๓๒๕๙/๐๐๕๐
พระปราเมศร์ ปวรธมฺโม แต้มเต็ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โฆษา  

พช ๓๒๕๙/๐๐๕๑
พระธีรทัศน์ วํสิปฺโ วิศิษฐ์เสรี

๒๓/๕/๒๕๒๒ ๒๓/๓/๒๕๕๖

ทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๒๕๙/๐๐๕๒
พระจิรวัฒน์ อมรธมฺโม พึงภักดิ

่ ์

๐๑/๑๒/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

ทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๒๕๙/๐๐๕๓
พระเผ่าชัย ิตวินโย ศรีภิรมย์

๐๑/๑๐/๒๕๐๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

ทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรพงศ์พัทธ์  แสงมณี

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรพีรพัฒน์  แดงด้วง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรสิทธิพล  ขำโสภณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรอาณันย์  แซ่ว่าง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรสมคเณย์  แซ่ว้าน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๒๕๙/๐๐๕๙
พระอุดม จนฺทสีโล ไผ่นอก

๑๕/๐๖/๒๕๐๘ ๐๔/๐๑/๒๕๕๑

ศรีสมบูรณ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๒๕๙/๐๐๖๐
พระบุดดี มหาปฺโ น้อยกง

๒๐/๑๐/๒๕๒๐ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

สว่างแสงจันทร์  

พช ๓๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรสมชาย  บุญไทย

๕/๔/๒๕๔๒
 สว่างอารมณ์  

พช ๓๒๕๙/๐๐๖๒
พระวัณรบ อนาวิโล ปกสันเทียะ

๐๓/๐๘/๒๕๑๓ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

ซับไม้แดง (ใหม่)  

พช ๓๒๕๙/๐๐๖๓
พระวัลลพ เขมธมฺโม เดชพงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๑๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

ซับสมอทอด  

พช ๓๒๕๙/๐๐๖๔
พระสมาน าณสาโร สิทธิโชค

๑๖/๐๖/๒๕๐๗ ๓๑/๐๑/๒๕๕๕

ทรัพย์เกษตร  

พช ๓๒๕๙/๐๐๖๕
พระประวิทย์ ปคุโณ ศิริขวัญ

๐๗/๑๑/๒๕๑๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

บรรพตาราม  

พช ๓๒๕๙/๐๐๖๖
พระยุทธ์ โชติปฺโ สุขเรือง

๐๓/๐๘/๒๕๑๗ ๑๒/๐๑/๒๕๕๑

วังตะเคียนทอง  

พช ๓๒๕๙/๐๐๖๗
พระมานพ ิตสีโล กงไกรลาศ

๓๐/๑๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๒๕๙/๐๐๖๘
พระมนต์ชัย าณวโร พิทักษ์บริรักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๑๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๒

หนองแจง  

พช ๓๒๕๙/๐๐๖๙
พระคำพอง ชุติปฺโ สุขเรือง

๑๔/๐๙/๒๕๐๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖

ห้วยทราย  

พช ๓๒๕๙/๐๐๗๐
พระพร จกฺกวโร ผ่องประสาท

๑๐/๑๒/๒๕๐๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๗

โคกกรวด  

พช ๓๒๕๙/๐๐๗๑
พระสุขุม สุขุมาโล บุตรวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๒๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

โคกสำราญ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๗๒
พระสงกรานต์ เขมนนฺโท ทัวทัด

่

๑๓/๐๔/๒๕๑๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

ซับอีลุม  

พช ๓๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรพงษ์ธร  พวงสีเคน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 ในเรืองศรี  

พช ๓๒๕๙/๐๐๗๔
พระสมบูรณ์ จนฺทปฺโ ศรีนาวา

๑๒/๐๕/๒๕๐๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

บึงกระจับ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๗๕
พระพิศาล ปสนฺนจิตฺโต พรดอน

๐๘/๐๔/๒๕๒๕ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

บุญชัย  

พช ๓๒๕๙/๐๐๗๖
พระณรงค์ชัย อธิวโร สงวนเพชรจินดา

๒๐/๕/๒๕๐๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๖

บุมะกรูด  

พช ๓๒๕๙/๐๐๗๗
พระสมชาย ปฺาวุโธ อ่อนประทุม

๒๓/๐๑/๒๕๓๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖

ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๗๘
พระเจริญ สุทฺธาภิภู น้อยเล็ก

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรสุวรรณ  พวงสุวรรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรภาณุพงศ์  มหามล

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรเจษฎา  สิงห์รัมย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรดำรง  คนมัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรเดชาพล  มงคล

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสุริยา  ดำริห์

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรชวิศ  ทันตาหะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรจิรายุ  จันทร์ดุจดวง

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรจตุรภัทร์  ชืนชม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๕๙/๐๐๘๘
พระธงชัย านวีโร คำลัยวงค์

๑๔/๑๐/๒๕๒๐ ๑๘/๐๕/๒๕๕๕

ภูศรีสวรรค์  

พช ๓๒๕๙/๐๐๘๙
พระสันติ ธมฺมวโร มอญสันเทียะ

๑๕/๓/๒๕๑๑ ๑๘/๑/๒๕๕๘

มาบสมอ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๙๐
พระสุพิน สิริจนฺโท จันทร์ชืน

่

๒๖/๐๒/๒๔๙๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

ไร่ตาพุฒ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๙๑
พระเจริญทรัพย์ กาฺจโณ ฉาสันเทียะ

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ไร่ตาพุฒ  

พช ๓๒๕๙/๐๐๙๒
พระประดิษฐ์ จรณธมฺโม จุดอน

๓๐/๐๓/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

หนองโปร่ง  

พช ๓๒๕๙/๐๐๙๓
พระจตุพล สุเมโธ แก้วสุวรรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๓๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรอภินันท์  เขียวเภกา

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

 อุดมมงคล  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๒๕๙/๐๐๙๕
พระเกรียงไกร ธมฺมโชโต ฐานสีมี

๓๑/๐๗/๒๕๒๐

๘/๒/๒๕๕๓
คลองกระโบน  

พช ๓๒๕๙/๐๐๙๖
พระคำรน กนฺตธมฺโม งามเลิศ

๐๑/๐๓/๒๕๑๖ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

ตีบใต้  

พช ๓๒๕๙/๐๐๙๗
พระสุบิน ปภสฺสโร กงถัน

๒๓/๐๖/๒๕๐๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

ทุ่งเรไร  

พช ๓๒๕๙/๐๐๙๘
พระแดนไตร อินฺทปฺโ อ่อนปุย

๐๙/๐๕/๒๕๐๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

ทุ่งเรไร  

พช ๓๒๕๙/๐๐๙๙
พระรักชาติ านากโร เพ็งสว่าง

๑๓/๑๒/๒๕๒๑ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

โนนดู่  

พช ๓๒๕๙/๐๑๐๐
พระวชิรสรณ์ จนฺทสาโร แตงพรม

๐๘/๐๖/๒๕๒๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๗

บ้านโภชน์  

พช ๓๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรธราดล  กาพย์แก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านโภชน์  

พช ๓๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรนิติชัย  ยาพรม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านโภชน์  

พช ๓๒๕๙/๐๑๐๓
พระโกมินทร์ จนฺทสาโร แสนแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๒๘ ๐๘/๑๐/๒๕๕๐

ประชาบำรุง  

พช ๓๒๕๙/๐๑๐๔
พระแดงฤทธิ

์

อตฺตารกฺโข นวลน้อม

๒๐/๐๔/๒๕๑๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

ประชาบำรุง  

พช ๓๒๕๙/๐๑๐๕
พระปลัดคงศักดิ

์

ปฺุาคโม โพธิชัย

์

๑๒/๐๙/๒๕๓๔ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

ประชาบำรุง  

พช ๓๒๕๙/๐๑๐๖
พระเจษฎา สิริภทฺโท ศรีพุทธา

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

ปาเขาน้อย  

พช ๓๒๕๙/๐๑๐๗
พระชนะกานต์ ชยานนฺโท ตุ้มน้อย

๒๘/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธาราม  

พช ๓๒๕๙/๐๑๐๘
พระก้องภัค สุมโน สำราญใจ

๒๓/๐๒/๒๕๑๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๖

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๒๕๙/๐๑๐๙
พระสำรวย ชาคโร นิลมูล

๒๖/๑๑/๒๔๘๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๔

สว่างคงคา  

พช ๓๒๕๙/๐๑๑๐
พระกิตตินันท์ ถาวโร ชาญบรรพต

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

สว่างคงคา  

พช ๓๒๕๙/๐๑๑๑

พระสำรวย จิตฺตสํวโร วงษ์ขำ

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๐๖/๑๑/๒๕๕๗

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๒๕๙/๐๑๑๒

พระวีระพงค์ นนฺทสาโร ภักดีจิตร

๒๕/๑๐/๒๕๒๘ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๒๕๙/๐๑๑๓

พระอดิศร โชติาโณ ประต่อญาติ

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๒๕๙/๐๑๑๔

พระอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน ขันยศ

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๒๕๙/๐๑๑๕

พระนิพร กลฺยาณรโต เงินศรีสุข

๐๔/๐๔/๒๔๙๘ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๒๕๙/๐๑๑๖

พระจิตวัฒน์ สมจิตฺโต เศษราชิต

๑๐/๑๑/๒๕๑๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐

หนองไลย์  

พช ๓๒๕๙/๐๑๑๗

พระบุญมา ธมฺมสโร จำปางาม

๐๑/๐๘/๒๔๙๖ ๐๕/๐๘/๒๕๕๑

หนองไลย์  

พช ๓๒๕๙/๐๑๑๘

พระครูปลัดดุสิต อิทฺธิโชโต แสงย่อย

๑๐/๑๑/๒๕๓๔ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

ใหม่สามัคคี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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