
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตรัง  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๔๔๓ รูป ขาดสอบ ๑๑๗ รูป คงสอบ ๓๒๖ รูป สอบได้ ๑๔๓ รูป สอบตก ๑๘๓ รูป (๔๓.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรเมธี  คำแก้ว

๒๙/๔/๒๕๔๖

 กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรธนพล  ชูยัง

๒๐/๕/๒๕๔๖

 กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระประวิทย์ ถิรปฺโ ลิขิตอักษร

๕/๕/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เกาะมะม่วง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระเชิดชัย อธิปฺุโ เศรฐวนกุล

๒๕/๗/๒๔๙๐
๘/๗/๒๕๕๙

คลองนำเจ็ด  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระสมพร ธมฺมพโล ศรีสุวรรณ

๑๕/๕/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองนำเจ็ด  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๐๖
พระบุญฤทธิ

์

ปภสฺสโร มาสน้อย
๒/๖/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ควน  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๐๗
พระชัยณรงค์ วรธมฺโม ขวัญทอง

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

ควน  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระสิทธิชัย สีตเตโช ตันยะสุข

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ควน  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระวันเฉลิม ปฺาวโร ทองงาม

๖/๑๒/๒๕๓๓ ๒๑/๒/๒๕๕๙

ควนขัน  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรอนุทธัต  สังเมือง

๑๕/๘/๒๕๔๒

 โคกมะม่วง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๑๑
พระวรรณ วรปฺโ ลุกโอ้น

๒/๘/๒๕๑๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระประมุข ิตสีโล มณีนูน

๒๗/๖/๒๕๓๓ ๒๗/๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระธนา ถาวโร สารวัตร

๒๘/๗/๒๕๒๗ ๒๑/๑/๒๕๕๙

เชียวชาญกิจ

่

 

ตง ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระวิฑูรย์ านิสฺสโร พรหมทอง

๒๒/๖/๒๕๓๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เชียวชาญกิจ

่

 

ตง ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระวุฒิชัย สุชาโต หนูนุ่ม

๑๘/๘/๒๕๓๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

เชียวชาญกิจ

่

 

ตง ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระกริช เตชธมฺโม หมืนละม้าย

่

๘/๘/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ไทรงาม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรกฤตภัค  ขอเสริมศรี

๘/๓/๒๕๔๔
 ไทรงาม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระปราโมทย์ อภิวณฺโณ พลฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๑๘
๑๖/๑/๒๕๕๖

นานอน  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระกิตติพงษ์ โชติกโร หนูเซ่ง

๒๐/๔/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๙

นานอน  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระทา ธมฺมรกฺขิโต แกน

๐๑/๐๒/๒๕๒๑ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

นำผุดใต้  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรภิรพัฒน์  โกศัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 นำผุดใต้  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรวิทวัส  เอียมทราย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๐

 นำผุดใต้  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๒๓
พระระพีพล อตฺตเมโธ ศรมณี

๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๘

นิคมประทีป  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๒๔
พระหัสนัย ปฺาพโล พลมา

๑๙/๑๑/๒๕๒๔
๑๕/๗/๒๕๕๙

นิคมประทีป  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๑๕๙/๐๐๒๕
พระอนุสรณ์ ปฺาวฑฺฒโน ขวัญนิมิต

๙/๑๑/๒๕๓๒ ๑๓/๘/๒๕๕๙

นิคมประทีป  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระภาณุพงศ์ ภูริาโณ สุทธิคณะ

๓๐/๑๐/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรศิลาวัฒน์  โนนลือชา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

 นิโครธาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรพัชร  โนนลือชา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 นิโครธาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระสุระศักดิ

์

สุรสกฺโก เพ็ชรขัน
๒๘//๒๔๙๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

พระงาม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระวิศิษศักดิ

์

เตชธมฺโม สงทอง

๑๐/๐๑/๒๕๓๐ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระณัฏฐกรณ์ กุสลวาที ชุมชอบ

๑๘/๐๘/๒๕๒๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระสุธเนศ อกถํกถี เทพเนียม

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระภิญโญ อภิสุทฺธิ พิชญาพล

๑๐/๐๓/๒๕๑๑ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๓๔
พระสากฤษณ์ ตนฺติปาลี ธารประสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรศิวะกร  โพธิสาร

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

 วัดประสิทธิชัย  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรชนินทร์  ไพฑูรย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 วัดประสิทธิชัย  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรฉัตรชัย  บัวชูก้าน

๖/๑๑/๒๕๔๔

 ศรัทธาธรรม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระสมพร ิตาโภ ช่วยเกลียง

้

๒๕/๖/๒๕๒๓
๕/๔/๒๕๕๘

สาริการาม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระอมร อธิมุตฺโต จันปราด

๑๒/๙/๒๕๑๔
๓/๔/๒๕๕๙

สาริการาม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระวรุต ขนฺติวโร อภัยพงค์

๑๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ควนสีนวล  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระวิชัย ปฺาธโร หนักแน่น

๒๓/๑๒/๒๕๐๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

จอมไตร  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระสัมฤทธิ

์

จิตปฺุโ รักษา

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

จอมไตร  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระอัมรินทร์ อธิปฺปฺโ จักราช

๑๖/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

จอมไตร  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอภิวัฒน์  จันทร์เกตุ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

 จอมไตร  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรนิรวิทธ์  สงขาว

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

 จอมไตร  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระอาวุธ อุตฺตโร แก้วกลาง

๐๕/๑๑/๒๕๑๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรพงษ์พิพัฒน์  สังขารา

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

 ไทรทอง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระธนาธิป อธิจิตฺโต รอดคืน

๐๘/๐๔/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระทวีศักดิ

์

กตปฺุโ ไกรทอง

๐๙/๐๗/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระคเณศ สิริภทฺโท หนูนุ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๒๙
๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรอนุรักษ์  ทิพย์อักษร

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 ธรรมาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรยุทธนา  จันขัด

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

 ธรรมาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระชำนิ จารุธมฺโม ด้วงหมุน

๒๔/๐๗/๒๕๑๖ ๐๘/๐๘/๒๕๕๙

มงคลสถาน  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรวิทวัส  ทิพย์สมบัติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

 ยอทอง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระประพาท จิตฺตวํโส โกกิฬา

๒๐/๑๒/๒๕๐๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

รัตนาภิมุข  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระกิติศักดิ

์

กิตฺติาโณ ช่วยโต

๑๖/๐๗/๒๕๒๗ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

เขาพระ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระปรีชา ปริชาโน ภักดี

๑๑/๐๙/๒๕๒๙
๗/๐๑/๒๕๕๙

เขาพระ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระเจษ พุทฺธิสาโร ศรีสงคราม

๑๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

เขาพระ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระกันตวิชญ์ กิตฺติวณฺโณ กลับชนะ

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาพระ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระวัชระ ิตธมฺโน สรเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๓๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

คลองเขาจันทร์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระธีระศักด์ ขนฺติพโล อุ่นสุข

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

คลองเขาจันทร์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๖๒
พระวุฒธิพงศ์ ชาคโร ใสสุข

๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองเขาจันทร์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรวสันต์  บุญญา

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

 คลองเขาจันทร์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรอฐิรักษ์  ชูกลิน

่

๓/๐๗/๒๕๔๐

 คลองเขาจันทร์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระปริญญา โชติปฺโ สายลิม

่

๒๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองปาง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระประพันธ์ คุณสาโร คณพัฒน์

๑๔/๐๓/๒๕๒๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

โพธิน้อย

์

 

ตง ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระธวัชชัย อธิปฺโ แก้วเมือง

๑๙/๐๗/๒๕๒๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ล่องนำ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรแสนคม  วิสุทธิสูงเนิน

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ล่องนำ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรวชิรวิทย์  เมืองมีศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

 ล่องนำ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรพรเพชร  โพธิกลาง

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

 ล่องนำ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระธวัชชัย รตนวํโส รัตนสัมโณ

๑๒/๐๓/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาห้วยแห้ง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระธีรศักดิ

์

ผาสุโก วรรณบวร

๑๑/๐๑/๒๕๓๓ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

คีรีวิหาร  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระมงคล าณวโร บุญชิต

๐๓/๐๖/๒๕๒๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

คีรีวิหาร  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระบุญเลิศ เตชปฺโ ศรีช่วย

๒๑/๑๐/๒๕๑๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระธรรมรัตน์ ขนฺติวโร ฤานาม

๐๑/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระนพพร ิตเมโธ สุขเกษม

๑๑/๐๒/๒๕๒๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

ถำเขาแก้ววนาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๗๗
พระอนิวัฒน์ ปริปุณฺโณ วรรณแสงทอง

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

ถำพระพุทธโกษีย์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระสมเจต านกโร เซ่งแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ถำพระพุทธโกษีย์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๗๙
พระจิตรวีระ จิตฺตวีโร ฑีฆะ

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ถำพระพุทธโกษีย์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๘๐
พระตะวัน ิตคุโณ วงศ์พลาธรา

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ถำพระพุทธโกษีย์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๘๑
พระพีระพงษ์ เขมปฺโ ย่องซือ

่

๐๕/๑๒/๒๕๐๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ถำโสราษฎร์  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๘๒
พระพิศาล มหาปฺุโ คุ้มเดช

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

นาวง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๘๓
พระอนุสรณ์ สนฺตจิตโต อินทร์อักษร

๑๔/๐๒/๒๕๒๙ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙

นาวง  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๘๔
พระปยวัฒน์ ปยธมฺโม ธรรมบุตร

๐๙/๐๓/๒๕๓๐
๑๓/๖/๒๕๕๙

นำพราย  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๘๕
พระทองกิตติ กลฺยาโณ อุทัยวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๓๘
๑๓/๖/๒๕๕๙

นำพราย  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรธนกฤต  วัดโคก

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

 นำพราย  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๘๗
พระวิโรจน์ จารุโณ พลาภรณ์

๑๘/๐๘/๒๔๙๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดศรีรัตนาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๘๘
พระปรีชา ปริชาโณ รักษา

๒๒/๐๙/๒๕๑๔ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๘๙
พระวิรัตน์ เตชปุโ ดวงมาก

๑๖/๐๙/๒๕๐๐ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยยอด  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๙๐
พระก้องบุตร พุทฺธาโณ พุทธวรคุณ

๑๙/๐๕/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยยอด  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๙๑
พระชิตชัย ิตาโณ ชูแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยยอด  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๙๒
พระสมศรี นรินฺโท จันทศิลา

๒๙/๐๗/๒๕๑๙ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

ห้วยยอด  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๙๓
พระดำรงศักดิ

์

จารุวํโส ณ พัทลุง

๑๘/๐๙/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพญา  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๙๔
พระชนินทร์ จารุธมฺโม สืบประดิษฐ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพญา  
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ตง ๕๑๕๙/๐๐๙๕
พระธวัชชัย ธมฺมนาโถ อำไพฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งปาหนัน  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๙๖
พระณัฐพงศ์ ิตปฺุโ เอ้งฉ้วน

๐๗/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งยาว  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๙๗
พระวินัย กนฺตวณฺโณ วัฒมี

๐๗/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งยาว  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๙๘
พระภานุมาส วิสุธโท ยอดสมุทร

๑๔/๐๙/๒๕๓๑ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

ปาวังเจริญ  

ตง ๕๑๕๙/๐๐๙๙
พระวิรัตน์ ตปสีโล ฉ่ายโช้น

๒๐/๐๕/๒๕๑๓ ๐๕/๐๘/๒๕๕๗

ศรัทธาราม  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๐๐
พระศรชัย สนฺตกาโย ช่องรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ประชาบำรุง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๐๑
พระสุวรรณ นาถธมฺโม สุขสุวรรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปากคลอง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๐๒
พระวีระวัฒน์ ปฺาวุโธ บุญเหลือ

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

โพรงจระเข้  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๐๓
พระคเณศวร กลฺยาโณ นามวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพรงจระเข้  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๐๔
พระพงศธร อติธมฺโม บัวขวัญ

๑๔/๐๖/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพรงจระเข้  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๐๕
พระเรวัต อนาทาโน บริมาตร

๒๙/๐๖/๒๕๑๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพรงจระเข้  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๐๖
พระวีรวัฒน์ รตนปฺโ ณัฏฐทิวัตถ์

๑๓/๑๒/๒๕๒๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพรงจระเข้  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๐๗
พระสุรศักดิ

์

ยติกโร แซ่เจา

๑๗/๑๒/๒๕๓๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพรงจระเข้  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๐๘
พระพรชัย โรจโน ชูเนตร

๒๐/๑๒/๒๕๓๐ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ลำไห  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๐๙
พระสันติ สนฺติโก อ่อนแท้

๑๐/๐๑/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองชุมแสง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๑๐
พระชวนากร ชวนากโร ศรีเกตุ

๑๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองชุมแสง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๑๑
พระเอกพันธ์ วํสวโร สังสะกุล

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองชุมแสง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๑๒
พระประวัติ ปสนฺโน รุ่งศรีสมบัติ

๐๕/๐๕/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

หนองเปด  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๑๓
พระอรัญ อนุตฺตโร เยาว์ดำ

๐๙/๐๑/๒๕๒๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

โหละคล้า  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรสุธี  นวลขำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 โหละคล้า  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรพศวัต  โพชสาลี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

 โหละคล้า  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๑๖
พระภิสิทธิพงศ์

์

ปสนฺโต คงเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๒๙
๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านในปง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๑๗
พระกรรณวิชย์ ปฺาวโร ชุมนาค

๐๔/๐๕/๒๕๐๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านในปง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๑๘
พระธนินทร์กิตติ

์

อธิปฺโ กวมทรัพย์

๑๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านในปง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๑๙
พระอภิชาติ ปภาโส สังข์เกลียง

้

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านในปง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๒๐
พระภัทรพงศ์ าณธีโร บุญเดช

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านในปง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๒๑
พระกิตติพงศ์ ขนฺติวโร ชูชาติ

๒๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กมลศรี  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๒๒
พระมนัฐศนันท์ อกิฺจโน กังงา

๒๗/๐๙/๒๕๓๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๒๓
พระณรงค์ฤทธิ

์

นาควโร ศรีเปา

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรวสุพล  คีรีเพชร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 เขาแก้ว  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรณัฐพล  เครือเพ็ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

 เขาแก้ว  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรธรรมสรณ์  ทองชุมศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๐

 เขาแก้ว  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๒๗
พระพุทธิพงษ์ สุวณฺโณ หลักเพชร

๑๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาไม้แก้ว  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๒๘
พระจตุรงค์ กิตฺติโก อุยสุย

๓๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เขาไม้แก้ว  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๒๙
พระวิศิษฎ์ มหาปฺโ วังชนะชัย

๒๑/๑๑/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาไม้แก้ว  
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ตง ๕๑๕๙/๐๑๓๐
พระสำเริง ธมฺมทินฺโน นุวรรณ

๒๐/๐๔/๒๕๑๓ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๓๑
พระปรีชา จิตฺตปฺโ หะสัง

๑๗/๐๒/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สิเกา  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๓๒
พระจักรพงศ์ สุมโน ฉัตรชาติ

๑/๓/๒๕๒๗ ๑/๗/๒๕๕๘
ควนธานี  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๓๓
พระวัฒนชัย สุทฺธิจิตฺโต นวลแก้ว

๑/๑๒/๒๕๓๒
๑/๗/๒๕๕๘

ควนธานี  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๓๔
พระธนพนธ์ รติโก สิงห์ทอง

๑/๑/๒๕๓๙ ๑/๖/๒๕๕๙
ตรังคภูมิพุทธาวาส  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๓๕
พระฑิฆัมพร เมตฺติโก แก้วหนู

๑/๒/๒๕๓๓ ๑/๗/๒๕๕๙
ตรังคภูมิพุทธาวาส  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๓๖
พระฐิติพงศ์ สนฺตจิตโต ปลอดภัย

๑/๒/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๕๙ ตรังคภูมิพุทธาวาส  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๓๗
พระธีรศักดิ

์

ธีรปฺโ พูลภิรมย์

๑/๑๒/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๕๙ ตรังคภูมิพุทธาวาส  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๓๘
พระวรากร สมจิตฺโต แก้วรักษ์

๑/๑/๒๕๓๘ ๑/๑๑/๒๕๕๙

ตรังคภูมิพุทธาวาส  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๓๙
พระสมศักดิ

์

สุธมฺโม จิวตัน

้ ้

๑/๑/๒๕๓๗ ๑/๑๒/๒๕๕๘

ย่านซือ

่

 

ตง ๕๑๕๙/๐๑๔๐
พระอรรถพร คุณยุตฺโต ตันสุย

้

๑/๑๐/๒๕๓๓
๑/๖/๒๕๕๙

ย่านซือ

่

 

ตง ๕๑๕๙/๐๑๔๑
พระวิริทธิผล

์

เตชปฺโ หนูกระจ่าง

๑/๑๑/๒๕๓๗
๑/๖/๒๕๕๙

สีหราษฎร์ศรัทธา  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๔๒
พระชญานนท์ อคฺคปฺโ สงคำ

๑/๑/๒๕๓๙ ๑/๖/๒๕๕๙
สีหราษฎร์ศรัทธา  

ตง ๕๑๕๙/๐๑๔๓
พระสุชาติ สิริปฺโ กาลมุล

๑/๗/๒๕๒๙ ๑/๗/๒๕๕๙
สีหราษฎร์ศรัทธา  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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