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สำนักเรียน  คณะจังหวัดตรัง  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๑๖๓ รูป ขาดสอบ ๕๖ รูป คงสอบ ๑๐๗ รูป สอบได้ ๓๕ รูป สอบตก ๗๒ รูป (๓๒.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๒๕๙/๐๐๐๑
พระประพัฒน์ ิตมโน ทับชุม

๒๕/๑๐/๒๕๑๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๐๒
พระทรงกลด ิตปฺุโ โก้เสียน

๐๓/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๐๓
พระปยวุฒิ วุฑฺฒิโก พานทอง

๒๕/๑๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๓/๒๕๕๘

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๐๔
พระชัยเจริญ ฉนฺทชาโต ศรีผล

๒๔/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๐๕
พระปติทรัพย์ ฉนฺทธมฺโม ปตตานี

๒๑/๐๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๐๖
พระพายุ จิรธมฺโม พรหมเกิด

๑๖/๐๕/๒๕๒๙ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรหัสนรินทร์  พรหมทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

 กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรฑิติวัฒน์  บุญแผน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

 กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรไพฑูรย์  บุหลันพฤก

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

 กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๑๐
พระยงยุทธ รวิวณฺโณ สิทธิเม่ง

๑๓/๐๓/๒๕๐๖ ๒๐/๐๒/๒๕๕๗

กุฎยาราม  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๑๑
พระธีระพงษ์ รตนโชโต โชติช่วง

๖/๓/๒๕๐๔
๒๕/๗/๒๕๕๘

คลองนำเจ็ด  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรภีมพัฒน์  นาศรี

๒๐/๑/๒๕๒๒

 คลองนำเจ็ด  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๑๓
พระถาวร จนฺทโชโต ริวงษา

๐๕/๐๗/๒๕๐๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

ควนขัน  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๑๔
พระเลิศฤทธิ

์

อุตฺตโม โภคาพาณิชย์

๐๗/๐๖/๒๕๐๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ตันตยาภิรม  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรณัฐพล  ทองหนูนุ้ย

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 นำผุดใต้  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรธีรภัทร  ทองฉิม

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 นำผุดใต้  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๑๗
พระศรศิลป มหาสิปฺโป วงศ์วร

๒๔/๐๓/๒๕๓๗ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

นิโครธาราม  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๑๘
พระต่อศักดิ

์

โชติปฺโ ระนาดแก้ว

๑๒/๒/๒๕๑๐ ๒๔/๕/๒๕๕๘

พระงาม  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสถาพร  เหล่าวีรสกุล

๑๑/๕/๒๕๓๖

 พระงาม  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๒๐
พระพงษ์ศักดิ

์

นาถปฺุโ มณีพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๕ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดประสิทธิชัย  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๒๑
พระนนทยา จารุธมฺโม ปาระณะ

๐๑/๐๒/๒๕๒๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดประสิทธิชัย  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๒๒
พระพลัฏฐ์ ปสนฺโน ลักษมีชยังกรู

๒๐/๐๙/๒๕๓๓ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดประสิทธิชัย  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรณัฐวุฒิ  อ่อนชาติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

 วัดประสิทธิชัย  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรยุทธพิชัย  อ่อนชาติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

 วัดประสิทธิชัย  
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรณัฐวุฒิ  แก้วมณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

 วัดประสิทธิชัย  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๒๖
พระอุรเคนทร์ กลฺยาโณ ทองงาม

๐๔/๑๑/๒๕๑๖ ๑๐/๐๘/๒๕๕๕

ไทรทอง  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๒๗
พระวิโรจน์ ติปฺโ ชัยภักดี

๐๙/๐๖/๒๕๐๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

ไทรทอง  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๒๘
พระลัด อานนฺโท ขุนดำ

๑๘/๐๗/๒๔๙๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

มงคลสถาน  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๒๙
พระสมควร กตคุโณ รองเดช

๑๖/๐๗/๒๔๙๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๗

ควนอินทนินงาม  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๓๐
พระชูเกียรติ กิตฺติปฺโ ไทยกลาง

๑๗/๒/๒๕๑๒ ๓๐/๐๕/๒๕๕๗

ควนซาง  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๓๑
พระประภาส สนฺตกาโย อักษรไทย

๑๒/๒/๒๕๐๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

ควนเมา  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๓๒
พระยุทธนา ิตธมฺโม เรืองศรี

๖/๙/๒๕๒๒ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ควนเมา  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๓๓
พระวุฒิไกร ิตสาโร หลีนะ

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๗/๐๘/๒๕๕๘

เขาแก้ว  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรทนงศักดิ

์

 ธรรมวาสี

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

 เขาแก้ว  

ตง ๕๒๕๙/๐๐๓๕
พระวีรยุทธิ

์

สุทฺธิโก ใจซือดี

่

๒๘/๘/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

ศรีรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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