
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกระบี  ภาค ๑๗

่

ส่งสอบ ๔๐๐ รูป ขาดสอบ ๑๒๓ รูป คงสอบ ๒๗๗ รูป สอบได้ ๑๙๕ รูป สอบตก ๘๒ รูป (๗๐.๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระธนวัฒน์ โชติธมฺโม ศรีรัตนรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๐๒
พระพระสุรศักดิ

์

ถาวรสทฺโธ ดำรงค์ศิลป

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระณัฎฐพงษ์ สุเมธโส วงษ์วานิช

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระนพดล วรสทฺโธ จอมทอง

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระธวัชชัย ธมฺมธโร ถนอม

๒๕/๐๔/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรจตุรพร  เจนนัดที

๒๙/๙/๒๕๔๑

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรอภิวัฒน์  มาเอียด

๕/๘/๒๕๔๓
 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรธวัชชัย  ปลอดโชค

๗/๑๐/๒๕๔๓

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรพรเทพ  ปานดำ

๒๘/๒/๒๕๔๔

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรอรรถพล  ทองสัมฤทธิ

์

๑๘/๙/๒๕๔๔

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรวัชรพล  รักษ์ทอง

๔/๑๐/๒๕๔๔

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรอภิลักษณ์  แซ่เย้า

๘/๑๒/๒๕๔๔

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรจักรกฤษณ์  บัวเพชร

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรวุฒิศักดิ

์

 พิลาม
๙/๑/๒๕๔๕

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรหลงตาล  คำแก้ว

๑๓/๑/๒๕๔๕

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรพงศธร  ชนะกุล

๒๕/๒/๒๕๔๕

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรธนวัฒน์  จันทะทัง

๑๗/๕/๒๕๔๕

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรต้นธกานต์  ชลสาคร

๒๓/๖/๒๕๔๕

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรพงศธร  ทาทอง

๒๙/๗/๒๕๔๕

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรอัธชัย  สังข์คร

๙/๙/๒๕๔๕
 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรภีรพล  พงษ์หวาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรปกรณ์เกียรติ  ฟองเกิด

๑๔/๕/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรศิริชัย  กระบีน้อย

่

๒๐/๖/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรกษิดิศ  ภูพาดเขียว

๑๑/๗/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกระบี  ๑ / ๗

้ ่
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรพันธวีร์  พุ่มนวล

๑๓/๗/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรเกรียงไกร  นิลรัตน์

๑๖/๗/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรสันติภาพ  พรหมบรรจง

๑๙/๗/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรอดิศักดิ

์

 ขันพระแสง
๘/๘/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรณัฐวุฒิ  สุวรรณรัตน์

๑๐/๘/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรฐิติพล  เหล่าอุฒม์

๗/๙/๒๕๔๖
 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรทศพล  เพชรลูก

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรพัทธพล  ส่งกุล

๒/๑๒/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรวีระชัย  กริวกราย

้

๒/๑๒/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรธนทรัพย์  ศรีประสงค์

๘/๑๒/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระทรงวุฒิ ฉนฺทโก คงเพ็ง

๑๙/๑๐/๒๕๑๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระมานะ กิตฺติโก เส้งย่อง

๑/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๓๗
พระปฐมพงษ์ านสุทฺโธ เตชวันโต

๘/๓/๒๕๓๒ ๒๙/๑/๒๕๕๘

ควนสบาย  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระวรพล คณปาโล เพ็ชรสีหมืน

่ ่

๑๓/๑๑/๒๕๓๒
๑๖/๗/๒๕๕๙

ถำเสือ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระธนพงษ์ ปริปฺโ สืบหอ

๒๙/๑๑/๒๕๓๕
๒๔/๗/๒๕๕๘

ทับปริก  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระจิตติเทพ อาภาธโร ทองรอด

๐๗/๐๘/๒๕๒๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

ในสระ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระสุทธิพงษ์ สุทฺวํโส อินทร์ปราบ

๑๘/๑๐/๒๕๓๒
๒๘/๕/๒๕๕๙

ในสระ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระวินิจภักดิ

์

ติกขฺวิริโย เจริญพงษ์

๑๘/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ในสระ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรธีรวุฒิ  ผลอ่อน

๙/๒/๒๕๔๖
 ในสระ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๔๔
พระสุรชัย ปริปุณฺโณ โสมนัส

๒๒/๒/๒๕๒๒ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระกรรณ์ตพจน์ จิตฺตธมฺโม จิตต์สุภาพ

๒๐/๔/๒๕๒๖ ๑๑/๓/๒๕๕๙
ปานุราชประชาสรรค์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระจารุ ธมฺมลาโภ สุขสวัสดิ

์

๑๙/๑/๒๕๒๘ ๓๐/๔/๒๕๕๙ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระธนาวุฒิ าณวุฑฺโฒ บุญรัตน์

๑๖/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๕/๒๕๕๙ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

ปยธมฺโม สินภาษา

๒๔/๖/๒๕๒๕
๖/๖/๒๕๕๙ ปานุราชประชาสรรค์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระสิทธิกร ปุณฺยกโร บุญตัน

๒/๕/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระชนาวุธ สิริธมฺโม ชุ่มชืน

่

๒๖/๗/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙
ปานุราชประชาสรรค์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระสันติ ถิรปฺโ อินทกาจน์

๒๖/๑๒/๒๕๓๕
๑๕/๗/๒๕๕๙

ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระธนัฐ ขนฺติธโร ศิวายพราหมณ์

๓/๖/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ปานุราชประชาสรรค์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระวิกรม อธิกาโม เอ่งฉ้วน

๒๒/๗/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ปานุราชประชาสรรค์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระจำลอง ปฺุลาโภ หินประโคน

๑/๑๐/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙
ปานุราชประชาสรรค์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระธีรยุทธ ภูริปฺโ ช่วยดร

๒๐/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
ปานุราชประชาสรรค์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระอภิสิทธิพงษ์

์

สิทธิวํโส เฉิดโฉม

๑๒/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
ปานุราชประชาสรรค์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรฉัตรมงคล  ศรีเชย

๕/๕/๒๕๔๖
 

ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระอนุชา ปริชาโน จันเพ็ง

๑๑/๓/๒๕๒๕ ๒๕/๖/๒๕๕๙

โภคาจุฑามาตย์  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระธรรมสรณ์ คุณกโร แซ่หลุ่ย

๑๓/๔/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๕๙

โภคาจุฑามาตย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกระบี  ๒ / ๗

้ ่
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระธีรยุทธ โชติปฺโ คชาอนันต์

๔/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โภคาจุฑามาตย์  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระนรินทร์ อินฺทวโร หาญชนะ

๒๒/๐๘/๒๕๐๘ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

สุวรรณธาราราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๖๒
พระฐากร มหาคุโณ บุญญแพทย์

๐๓/๐๑/๒๕๐๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณธาราราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระธรรมรงศ์ ชยคุโณ รักมิตร

๐๕/๐๗/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณธาราราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๖๔
พระอภิชาต อติพโล มรกต

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณธาราราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระฉลาด ปภสฺสโร โคตรสุวรรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาหัวสิงห์  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระวัชรพงศ์ ปยปตฺโต คงอุบล

๐๖/๐๖/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาหัวสิงห์  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระวีระพงศ์ ฉนฺทปาโล ชูใจ

๐๘/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาหัวสิงห์  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระณัฐพล ชุติปฺโ ปรางทอง

๑๖/๐๔/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โคกแซะ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๖๙
พระสุรชัย กิติคโณ เขียวสิน

๓๐/๑๒/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกแซะ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๗๐
พระเอกชัย ชินวโร เขียวสิน

๒๘/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกแซะ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระสุทธิพงศ์ ปริชาโน มณีมัย

๓๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ถำวารีริน  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระทศพร านจิตฺโต มีปลอด

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านทะเลหอย  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระจตุพร านวโร นามแสน

๑๔/๐๓/๒๕๒๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

บ้านนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระอนุพงศ์ อคฺคธมฺโม ศรีนิล

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระขจรยศ ขนฺติโก มีชัย

๒๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระจักรพงษ์ ขนฺติโสภโณ หยู่ทิพย์

๑๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดนทีมุขาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๗๗
พระณัฐพล อาทโร เจียมกำเนิด

๒๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดนทีมุขาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระธงชัย อธิจิตฺโต เพ็ชรนาค

๐๕/๐๙/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๗๙
พระวุฒิชัย ปฺาวโร บางตียว

๑๐/๐๙/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๘๐
พระวรวุฒิ านธมฺโม เดชะ

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๘๑
พระจารุกิตต์ โชติปฺโ ณ ตะกัวทุ่ง

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรพรภวิทย์  ฤทธิชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรปยะนัท  กิตติพลภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรวรโชค  ฤทธิชัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

 มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๘๕
พระสนธยา ขนฺติวโร ส่งเสมอ

๒๘/๐๔/๒๕๒๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

เขาล่อม  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๘๖
พระทองคำ สิริวณฺโณ พันธ์ศิริ

๐๗/๑๑/๒๕๐๗ ๒๗/๐๙/๒๕๕๖

เจริญราษฎร์ศรัทธา  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๘๗
พระอัจฉริยะ จนฺทโชโต พิมพ์โคตร

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เจริญราษฎร์ศรัทธา  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๘๘
พระสัมพันธ์ นาถปฺโ สาราช

๑๕/๐๑/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาเหนือ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๘๙
พระวิชาญ อติภทฺโท ปากลาว

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาเหนือ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๙๐
พระสมเกียรติ สุทฺธิชาโต สุทธิชาติ

๑๗/๐๓/๒๕๓๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์รังสรรค์  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๙๑
พระพิโชติ ธมฺมรโต แก้วประดิษฐ์

๒๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์รังสรรค์  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรวรายุทธ  ดวงขวัญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

 ราษฎร์รังสรรค์  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๙๓
พระชัยพงศ์ จนฺทวํโส ชัยวิเศษ

๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวลึกเหนือ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๙๔
พระสุริยันต์ อติชาโต พูลเกิด

๐๗/๐๖/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวลึกเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกระบี  ๓ / ๗

้ ่



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๕๙/๐๐๙๕
พระวุฒิชัย อนาลโย พิบูลย์

๓๐/๐๙/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวลึกเหนือ  

กบ ๕๑๕๙/๐๐๙๖
พระศุภชัย สิริธมฺโม เขียวดำ

๒๕/๑๒/๒๕๓๕
๑๕/๗/๒๕๕๙

โพธิเรียง

์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๙๗
พระรุ่งเรืองฤทธิ

์

โชติโก อามาตร

๑๑/๑/๒๔๙๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โคกเคียม

่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๙๘
พระสุธี ธีรธมฺโม พรหมเมือง

๑๙/๑๐/๒๕๓๔
๑๘/๗/๒๕๕๙

โคกเคียม

่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๐๙๙
พระกฤษฎา ปฺาธมฺโม ชุมศรี

๑๙/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โคกเคียม

่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๑๐๐
พระธนัชกฤศ ธีรธมฺโม รัตนเดช

๐๙/๐๑/๒๕๓๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

โคกยาง  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๐๑
พระพรเทพ ชยวโร บุญส่ง

๑๙/๘/๒๕๒๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ท่านุ่น  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๐๒
พระธีระวุฒิ ราชวณฺโณ คงราช

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่านุ่น  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๐๓
พระนพพร กิตฺติาโน สมมาตร

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๐๔
พระวาทยุทธ วรปฺโ แก้วโลก

๐๕/๐๘/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๐๕
พระจิรยุทธ จิรวฑฺฒโน เพรชอาวุธ

๖/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๐๖
พระนรายณ์ ิตคุโณ พรมแสง

๑๘/๒/๒๕๒๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๐๗
พระธีระศักดิ

์

สิริปฺุโ สมศรี

๑๒/๒/๒๕๒๕ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๐๘
พระธนพล ธมฺมวโร ศรีงาม

๑๕/๑/๒๕๓๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรวัชรชัย  ตันซ้วน

้

๗/๔/๒๕๔๔
 ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรปรารภ  ศรีเมือง

๓/๑๒/๒๕๔๔

 ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๑๑

สามเณรนิธิศ  กรดเต็ม

๑๖/๗/๒๕๔๕

 ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๑๒

สามเณรเฉลิมชาติ  ลีมะละ

๑๒/๘/๒๕๔๕

 ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๑๓

สามเณรวันปยะ  ดวงจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๑๔

พระกิตติศักดิ

์

สมจิตฺโต ทองปรุง

๒๓/๑๐/๒๕๓๐

๘/๗/๒๕๕๙
บางผึง

้

 

กบ ๕๑๕๙/๐๑๑๕

พระสายัณห์ ปยธมฺโม สามทอง

๑๘/๑๒/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

บางผึง

้

 

กบ ๕๑๕๙/๐๑๑๖

พระสุทิน อภิชาโต ศรีนาคพงศ์
๑/๔/๒๔๙๗ ๖/๓/๒๕๕๗

พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๑๗

พระสุเทพ ปฺาวชิโร เจียวก๊ก

๑๔/๕/๒๕๐๗ ๓๑/๓/๒๕๕๙

พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๑๘

พระสิทธิศักดิ

์

สิทธิสกฺโก ลิมคำ

่

๓๑/๓/๒๕๓๓ ๑๔/๕/๒๕๕๙

พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๑๙

พระรัชพล นริสฺสโร ศรีรักษา
๒/๔/๒๕๓๗ ๑๙/๕/๒๕๕๙

พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๒๐
พระชิติพัทธ์ โสภณคุโณ ลิมพงศ์ศรีรัตนะ

่

๑๒/๒/๒๕๓๑
๘/๗/๒๕๕๙

พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๒๑

พระปฏิกรณ์ อตฺถกาโร ขอค้า

๓๐/๔/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๒๒

พระดำรงค์วุฒิ อิทธิเตโช เพชรลุ

๒๑/๗/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๒๓

พระทวีศักดิ

์

ปยสีโล สัวบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๓๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๒๔

พระธนเดช ธนเตโช สัวบุตร

๑๖/๑๐/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๒๕

สามเณรธวัชชัย  เม่งบุตร

๓๑/๕/๒๕๔๔

 พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๒๖

พระสำราญ สิริมงฺคโล บุตรแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๐๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๒

คลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๒๗

พระสุวัตร์ จารุวํโส จารุพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๑๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๔

คลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๒๘

พระจตุพล สจฺจธมฺโม บัวศรี

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

คลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๒๙

พระภูมิชัย ชยธมฺโม ย้อยแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๓๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

คลองท่อมใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกระบี  ๔ / ๗

้ ่



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๕๙/๐๑๓๐
พระสุรินทร์ ปภาโส บุก้ง

๐๔/๐๕/๒๕๐๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๓๑

พระศักดิภิสิทธิ

์ ์

สุภทฺโท เพชรชนะ

๐๙/๐๕/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๓๒

พระภูวเดช ธนิสฺสโร หนูทอง

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๓๓

พระศรัญยู านวีโร อ่อนแอ่น

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

คลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๓๔

สามเณรกฤตมุข  สุขวุ่น

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 คลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๓๕

พระสมาน สมาจาโร ดีปานแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๐๕ ๑๕/๐๘/๒๕๕๓

คลองพน  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๓๖

พระเศวต านวุโฒ จันทร์แจ่ม

๑๒/๐๓/๒๕๑๘ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

คลองพน  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๓๗

พระวิรัช ภูริภทฺโท ช้างนำ

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

คลองพน  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๓๘

พระวิทยา ปยธมฺโม ค้าของ

๐๕/๐๔/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองพน  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๓๙

พระนัฐวุฒิ กิตฺติปโ รอดสอน

๐๑/๐๔/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองพน  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๔๐
พระพระสายัญ สุภโจ นวลละออง

๒๘/๐๔/๒๕๐๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ทรายขาว  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๔๑

พระพระทัศนินัย ปยธมฺโม เอ่งฉ้วน

๑๐/๐๕/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทรายขาว  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๔๒

พระพระปราโมทย์ อนนฺตวโร กุคามา

๑๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทรายขาว  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๔๓

พระพระยงยุทธ อานากโร เอ่งฉ้วน

๒๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทรายขาว  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๔๔

พระพระอนิวัฒน์ ฉนฺทธมฺโม คำหอม

๑๒/๐๓/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บางคราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๔๕

พระพระอัศวเดช ปยเตโช ศรีงาม

๐๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางคราม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๔๖

พระอภิเชษฐ์ อภิชาโต ศรีสุราช

๒๑/๘/๒๕๓๗ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๔๗

พระพรชัย สุภวโร ทองรักษา

๐๗/๐๒/๒๕๑๔ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๔๘

พระอติชาติ านชาโต ทองเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๓๓
๐๗/๐๒/๒๕๕๙

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๔๙

พระฤธิรอน อธิคุโณ เกือหนุน

่

๒๖/๘/๒๕๓๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๕๐
พระวรัญู ถิรปฺโ คงน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๒๑/๔/๒๕๕๙

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๕๑

พระสมมุ่ง สิริชโย ชัยรักษา

๐๗/๐๑/๒๕๐๓
๑๗/๕/๒๕๕๙

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๕๒

พระพันธการณ์ พลธมฺโม พลสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๓๖
๑๘/๗/๒๕๕๙

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๕๓

พระวนสันต์ ิตพโล บำเพิง

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๕๔

พระวรวุฒิ ชยพโล ศิริรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๓๙
๑๘/๗/๒๕๕๙

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๕๕

พระสุนทร ิตเมโธ ช่วยบำรุง

๐๔/๐๘/๒๕๑๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๕๖

พระสินศักดา ตนฺติสาโร ทองเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๓๗
๒๐/๗/๒๕๕๘

ถำโกบ  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๕๗

พระจิณณวัตร อภิสิทฺโธ เพชรชนะ

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

ถำโกบ  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๕๘

พระธนวัฒน์ ิติสํวโร เกตุสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๓๕
๑๘/๗/๒๕๕๖

ทุ่งปรือ  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๕๙

พระปยวัฒน์ คุณธโร เพชรลูก

๐๓/๐๗/๒๕๓๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งปรือ  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๖๐
พระพนมไพร านวโร หวานดี

๑๓/๑๑/๒๕๒๖
๓๐/๐๖/๒๕๕๙

เทพพนม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๖๑

พระเสรี ถิรธมฺโม พิเศษศิลป

๐๑/๑๑/๒๕๑๘ ๐๓/๑๐/๒๕๕๙

เทพพนม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๖๒

สามเณรสาทิพย์  เพ็ชรเล็ก

๑๙/๗/๒๕๔๐

 เทพพนม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๖๓

สามเณรสุริยา  ฮ่อบุตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 เทพพนม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๖๔

สามเณรเมษา  จีนหนู

๑๕/๔/๒๕๔๖

 เทพพนม  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๕๙/๐๑๖๕

พระวรพงศ์ วรปฺุโ บุญประกอบ

๑๔/๑๐/๒๕๓๐
๑๔/๔/๒๕๕๙

บ้านนำขาว  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๖๖

พระธวัช อภโย ดวงแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๑๐
๑๕/๗/๒๕๕๙

พรุเตียว  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๖๗

พระจตุภพ อธิสโม นวลศิริ

๑๙/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พรุเตียว  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๖๘

พระพรภิรมณ์ ธมฺมวโร แสวงสุข

๒๕/๕/๒๕๓๔ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

โพธิพัฒนา

์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๑๖๙

พระเสกสรร ธมฺมธโร ภิญโญ

๑๗/๙/๒๕๓๗ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

โพธิพัฒนา

์

 

กบ ๕๑๕๙/๐๑๗๐
พระยรรยง านิสฺสโร ลิบดาว

๒๕/๔/๒๕๓๐ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิเลือน

์ ่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๑๗๑

พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน ส่งจันทร์

๑๕/๕/๒๕๓๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิเลือน

์ ่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๑๗๒

พระปณณวิชญ์ าณิสฺสโร สกุลจันทร์

๒๒/๕/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิเลือน

์ ่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๑๗๓

พระสถาพร สถาวโร พรหมมา

๑๕/๓/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิเลือน

์ ่

 

กบ ๕๑๕๙/๐๑๗๔

พระอนนท์ อภิชโย แสงศรี

๐๓/๐๔/๒๕๓๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

ภูมิบรรพต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๗๕

พระธันธวัช ิตสาโร มณีมัย

๒๕/๙/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ภูมิบรรพต  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๗๖

พระบุญธรรม ิตปฺโ ทรัพย์นวล

๑๕/๗/๒๕๐๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเขาพนม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรธนากรณ์  เกตุแก้ว

๑๙/๔/๒๕๔๐

 วัดเขาพนม  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๗๘

พระอนุพล อนุพโล แซ่อิว

๋

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๗๙

พระวิทยา ภูริทตฺโต ใยทอง

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๘๐
พระทินกร สติสมฺปนฺโณ ใจหาญ

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๘๑

พระเตชสิทธิ

์

ิตคุโณ ไหมทอง

๐๗/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๘๒

พระองอาจ กิตฺติปาโล ใจหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๘๓

พระเอกพันธ์ ิตวิริโย วงค์แคน

๓๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๘๔

พระธีรเดช จารุธมฺโม จีนหนู

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๘๕

พระพชร กิตฺติปฺโ พัฒนศิลป

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๘๖

พระทศพร อาถสฺสโร แก้วโลก

๒๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๘๗

พระฉัตรชัย สติสมฺปนฺโน เกตุแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๘๘

พระณัฐพล ปยวณฺโณ ตุดเกือ

้

๒๖/๐๖/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พรุดินนา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๘๙

พระจำเริญ ธีรปฺโ สังคำ

๒๑/๐๘/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พรุเตย  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๙๐
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ทองเถา

๐๓/๐๓/๒๕๒๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เพหลา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๙๑

พระศุภชัย กิตติาโน ฉีดเกิด

๐๒/๐๙/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เพหลา  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๙๒

พระภูเบศวร์ ธนสมฺปนฺโน ทรัพย์สมบูรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๒๗ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

ลำทับ  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๙๓

พระนราวุฒิ สุเมโธ ตัดสมัย

๒๗/๐๗/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ลำทับ  

กบ ๕๑๕๙/๐๑๙๔

พระเอกอนันต์ ปฺาวชิโร ทองเพิง

๒๗/๐๖/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ลำทับ  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๕๙/๐๑๙๕

พระกิตติศักดิ

์

วิสุทฺธาโณ หนูชัยแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำทับ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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