
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตราด  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๖๓๑ รูป ขาดสอบ ๑๙๗ รูป คงสอบ ๔๓๔ รูป สอบได้ ๓๙๗ รูป สอบตก ๓๗ รูป (๙๑.๔๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตร ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระอนุรักษ์ อนุรกฺขโก ภมร

๐๒/๐๖/๒๕๓๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

กลาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระอธิบดี จกฺกวโร หงษ์ตะนุ

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

คลองขุด  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระภาคภูมิ สิริสาโร รอดคำ

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองขุด  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระเกียรติศักดิ

์

กนฺตวีโร ทองปาน

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองขุด  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระจักรพันธ์ จิตฺตกาโร สิบแสน

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองขุด  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระศรายุธ กนฺตสีโล สัมมา

๐๔/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โคก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระพระศักดิฎา

์

านวโร วัดน้อย

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระพระธนพนธ์ คุณวโร วงศ์แววดี

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระพระสุกนต์ธี ิตธมฺโม แวววงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระพระสมนึก ผาสุกธมฺโม หกยอด

๒๔/๐๗/๒๔๙๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระพระพิริยะ ภทฺทธมฺโม ยอดแตง

๒๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระพระนัฐฤทธิ

์

ปยธมฺโม ทูคำมี

๐๘/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระธีระ พทฺธาโณ ภารพันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ชำราก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระกรกช อุปฺปสนฺโต กำเนิดสินธุ์

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ท่าประดู่  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระสุดอารี สุธาโร สุทธิวารี

๐๖/๐๕/๒๕๒๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๖

ท่าพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระปยกิตติ ธมฺมรโต แสงวิภาค

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ท่าพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระมนตรี รติโก จิวประเสริฐ

๋

๑๓/๐๙/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ท่าพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระปฏิพล นนฺทิโย อภิบาลศรี

๒๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระธีรพงษ์ อตฺถิโก สินไชย

๐๒/๐๒/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระชัยพร ชยวุฑฺโฒ ชะนา

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระธารา โสภโณ รัตนวาร

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระชนาธิป อิสฺสโร ผ่องใบทอง

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระอนุวัตร สุมโน สุนโท

๒/๑๒/๒๕๒๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ท่าเส้น  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระสานิตย์ วชิโต จันทร์สว่าง

๒๖/๑๒/๒๕๒๕
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเส้น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๑ / ๑๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตร ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระบัญชา กนฺตปฺโ พุ่มรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเส้น  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระตรีเพชร ิติสีโล ตะพองมาตร

๑๓/๐๓/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเส้น  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระพิพัฒนา ิตเตโช สิริอนันตโชติ

๒๑/๐๓/๒๕๑๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๔

ทุ่งไก่ดัก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระประสิทธ์ มหาปฺโ อิมอุไร

่

๑๖/๐๔/๒๕๒๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งไก่ดัก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระณัฐพล เปมสีโล สมนึก

๑๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งไก่ดัก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระเดชา รตนโชโต อาฌาศัย

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งไก่ดัก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระจิราวัฒน์ กิตฺติปาโล จันทร์ศรี

๒๙/๐๙/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งไก่ดัก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระนพดล ชาครธมฺโม นิมอนงค์

่

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งไก่ดัก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระขจรศักดิ

์

กตธมฺโม สงวนหงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งไก่ดัก  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระนุษิต ิตธมฺโม เฟองเกษม

๒๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระวีรภัทร วรปฺโ เมืองจินดา

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระเรวัตร ถิรธมฺโม กูลกัลยา

๐๙/๑๐/๒๕๒๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระเพิมศักดิ

่ ์

ปฺาวุฒโฒ วิจิตรสมบัติ

๒๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เนินยาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระวรยุทธ จิตฺตทนฺโต มณีโช

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

เนินยาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระพนธกร านงฺกโร ไชยแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระอาจอง ทีปธมฺโม สุขะ

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระสถาพร ติสฺสโร สุนทรวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระธงไชย ธนิสฺสโร อภิบาลศรี

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เนินสูง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระบรรณวัฒน์ ขนฺติโก วังวนสินธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เนินสูง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร ยาคู

๐๑/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินสูง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระวัชรพล วชิรพโล กังปู

้

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระปกรณ์ ปภากโร กูลนรา

๑๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระเปนหนึง

่

ปวโร นาคประวัติ

๐๒/๐๓/๒๕๓๒ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระเจนณรงค์ สิทฺธิเวชฺโช เวชสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระเจนวิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ห่วนกิม

่

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระมาโนช ธมฺมโชโต หงษ์กลาย

๒๖/๐๘/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระอนุวัฒน์ วิมโล ฉายวิมล

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระภพธร ขนฺติธโร บัวพูล

๑๘/๐๑/๒๕๐๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระสุเมธ สุเมโธ เอมสมบูรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระธิวา ธีวโร ดาราภิรมณ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระเสนีย์ สุปภาโส ขำน้อย

๓๐/๐๙/๒๕๑๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

บุปผาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระชญานนท์ ชยานนฺโท อุปเทห์

๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

บุปผาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระพาขิไนย พยตฺโต ตังวงษ์

้

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระวัฒนศักดิ

์

วิชโย อิดเหล็ง

๊

๐๙/๐๑/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระภัทรพงษ์ ภทฺทโก ทองโชติ

๒๗/๐๓/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๒ / ๑๒

้
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ตร ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระภิญโญ ภทฺทาจาโร ห่วงมาก

๐๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระไพโรจน์ พนฺธมุตฺโต บิสสุริ

๑๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระฐปน ิติโก เกรงรัศมี

๐๗/๑๒/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระอภิสิทธิ

์

ภูริปฺโ ผาตินาวิน

๒๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระเดชากร อิทฺธิาโณ เถือนพนม

่

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ประทุน  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระจีรพงศ์ สุจิณฺโณ รัตนมาคร

๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ประทุน  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระบำรุง ติสฺสโร ปอกระเจา

๒๗/๑๑/๒๕๐๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ประทุน  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระประวัตร คุเณสโก อยู่เกือ

้

๘/๑๐/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ประทุน  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระณัฐพล อตฺตทีโป ประจวบเขตต์

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ประทุน  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระชนะ อุปสนฺโต สังข์ผาด

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ประทุน  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระอุดร มนฺุโ อยู่เกือ

้

๒๓/๑๐/๒๔๙๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ประทุน  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระปฎิภาณ อปฺปฏิภโย ธัญญา

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

ประทุน  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระมานะ สนฺติกโร เส่ย

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระชลธิศ ชุติมนฺโต ไชยสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระเขมทัต เขมทตฺโต ขานอยู่

๒๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระสุรเชษฐ์ สุรเชฏโ อานมณี

๒๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระทรงพล กนฺตวิทโย รธนิธย์

๒๔/๑๐/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระพิริยะ วิริโย ฤกษ์สหกุล

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระพุทธรักษ์ พุทธรกฺขิโต มาตย์สุริย์

๑๗/๑๒/๒๕๒๓
๐๔/๐๔/๒๕๕๘

โยธานิมิต  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรธันวัฒน์  จันทร์หอม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

 โยธานิมิต  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระอนันต์ อนาวิโล หรุ่นเลิศผล

๒๖/๐๙/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ลำดวน  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระณัฐวุฒิ จกฺกวโร อภิบาลศรี

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ลำดวน  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระสมปราชญ์ มหาปฺโ หาดอ้าน

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วรุณดิตถาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระทรงพล ทีปงฺกโร ฟองมาศ

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วังกระแจะ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระทวีรัฐ ทีปปฺโ วิสุทธิแพทย์

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วังกระแจะ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระอุทัย ทนตฺจิตโต เสรีไทย

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วังกระแจะ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระณัฐพล นตฺถิปฺโ หลักเพชร

๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังกระแจะ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระกรกฏ กิตฺติโก บัวผัน

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วังกระแจะ  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระนัฐพล ธมฺมธีโร คุ้มชนม์

๒๗/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดคลองขวาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระอัศริน ปภาโส สุนโท

๒๐/๐๔/๒๕๓๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดคลองขวาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระบุญเทียง

่

วิสุทฺโท ก้านอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองขวาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระโสภณวิชญ์ ปยธมฺโม อนันต์

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระชานนท์ สุทธิจิตฺโต มัณฑนาภรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระสุริยา ชินวโร ฉายแสง

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระรณชัย อตฺถกาโร เรืองขจิตร

๒๓/๐๒/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมาภิมุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๓ / ๑๒

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตร ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระต้น อาภากโร วิยาสิงห์

๒๕/๐๗/๒๕๑๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระสุภัทรพงศ์ ิตธมฺโม ทองโต

๐๗/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินทราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระกฤษณะ สุปภาโส หรีจินดา

่

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินทราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระสิทธิชัย ิตสีโล แก้วเกิด

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินทราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระนันทภพ อตฺถกาโม เกณิกานนท์

๐๑/๐๘/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินทราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระรัชชานนท์ ธมฺมวโร มีคุณ

๐๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินทราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระศุภกิต สุภาจาโร คันธรักษ์

๒๒/๐๙/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินทราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระโสภณ โสภโณ ท่าพริก

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระพีรภัทร์ ิตเมโธ ท่าพริก

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระกนกพล กนกพโล สงวนหงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระธีระศักดิ

์

ขนฺติมโน เปลียนเอก

่

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระวัชระ ภูริปฺโ มณีเพ็ชร์

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระศตวรรษ คุณงฺกโร คชิณภักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระอภินันท์ อภินนฺโท ศิลาอาสน์

๐๕/๑๑/๒๕๓๒ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระบุญญาฤทธิ

์

ปฺุกาโม บัวแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระพรนที โชติวโร พิมพ์เสนาะ

๒๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๑๑
พระหัชชากร ทีปวํโส สุนทรประเสริฐ

๐๘/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๑๒
พระภานนท์ ภาสวณฺโณ โชติอนันต์

๒๕/๐๗/๒๕๓๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระภูริเบศน์ ิตวํโส ชืนสุข

่

๒๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๑๔
พระกฤษณะ ปฺุาคโม บุญวาที

๑๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๑๕
พระยุทธกิจ าวุฑฺโฒ วิภูศิริ

๐๔/๐๒/๒๕๑๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๑๖
พระไพรินทร์ สุทฺธิจิตฺโต สารสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระพงษ์พันธ์ สุทฺธสีโล หงส์ยนต์

๒๓/๐๙/๒๕๑๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๑๘
พระนัฐพงษ์ นาคเสโน จันทร์ทอง

๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

สะพานหิน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๑๙
พระศืริชัย อินฺทโชโต เจษฎาโยธิน

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สะพานหิน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระสาคร นาควโร ตะพองมาตร

๒๔/๐๕/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สะพานหิน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระณัฐพล โชติโก เกษจันทร์

๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สะพานหิน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๒๒
พระจักรกริช ชยธมฺโม วิสุทธิแพทย์

๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

สะพานหิน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๒๓
พระศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน กาญจนาวิล

๒๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๒๔
พระธวัชชัย จารุธมฺโม ฉิมวิเชียร

๒๓/๑๑/๒๕๒๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระกันธีร์ กนฺตธีโร เสงียมกลาง

่

๒๕/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๒๖
พระปญญาภฤศ์ ปฺาปทีโป หมืนหลุบกุง

่

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๒๗
พระวัชระ วชิรธมฺโม จันทร์หอม

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๒๘
สามเณรเมธัส  สำราญสุข

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระธีระวุฒิ ธีรวุฑฺโฒ อ้นพงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองคันทรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๔ / ๑๒

้
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ตร ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระณัฐพล ครุโก หงษ์สมุทร

๒๖/๑๒/๒๕๓๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองคันทรง  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๓๑
พระธรณิศวร์ รตินฺธโร ครีดาษฐ

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระสมศักดิ

์

ปยสีโล กำเนิดคย์

๑๖/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๓๓
พระดุสิต เตชธโร อุระเกต

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๓๔
พระวีรภัทร ธีรธมฺโม ขาวละออ

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๓๕
พระรฐนนท์ รฎฺนนฺโท กูลพฤกษ๊

๒๓/๐๙/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองโสน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระเฉลิมชัย อภิชโย จอกสถิตย์

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองโสน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๓๗
พระโกวิท โกวิโท ใจเกือ

้

๐๔/๐๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองโสน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๓๘
พระภควี กตปฺโ ปราบเสถียร

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองโสน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๓๙
พระฤทธิภูมิ จิตฺตปฺโ อินทสุวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระณัฐวัฒน์ ิตสาโร แดงตะนุ

๒๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๔๑
พระจักรพงษ์ กมฺมสุทฺโธ ห้วงนำ

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๔๒
พระเจษฎา สุขวฑฺฒโน รังสะกินนิน

๐๓/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๔๓
พระวิรัตน์ วิรตฺตโน ปอทอง

๐๒/๑๒/๒๕๒๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระวสันต์ านยุตฺโต ผากำเนิด

๐๓/๑๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๔๕
พระเอกรัตน์ วิสุทฺโธ สุทธิวารี

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๔๖
พระอรรถภล สุธมฺโม รัตนวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๒/๒๕๕๘

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๔๗
พระธีรศักด์ ธีรปฺโ สินไชย

๑๐/๐๓/๒๕๓๓ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระบุญรุ่ง ขนฺตยาภิรกฺโข วงศ์ประเสริฐ

๑๓/๐๔/๒๕๓๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๔๙
พระอภิรักษ์ อภิปฺฺโณ เผินครบุรี

๒๔/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระพิพัฒน์ านิสฺสโร มุ่งชอบ

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๕๑
พระศุภลักษณ์ สุเมธโส ประสิทธินาวา

๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระอุทิศ วิสารโท จินตกานนท์

๒๙/๐๖/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๕๓
พระวรเดช วีรเตโช โกสินสกุล

๑๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๕๔
พระสรรพสิทธิ

์

โสภนจิตฺโต บุญโชติ

๒๔/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๕๕
พระโชคดี กลฺยาโณ มีรัก

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

อ่าวช่อ  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระปองพล ปฺาพโล เธียรธวัช

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวช่อ  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๕๗
พระมโน อุปสโม ศรีไพบูลย์

๓๐/๐๕/๒๕๐๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวช่อ  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๕๘
พระธนารัฐ ชนาสโภ ผลพันธุ์สมบูรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวช่อ  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระพระณฐิวุฒิ วราโก แดงตะนุ

๐๖/๑๑/๒๕๓๔ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

อ่าวใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระพระสิปปนนท์ นาควโร สวัสดิผล

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

อ่าวใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๖๑
พระพระพิรุณ อสโม สุทธิวารี

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

อ่าวใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๖๒
พระพระวราวุฒิ ปมุตฺโต ผาล่วง

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

อ่าวใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระพระวันเฉลิม ขนฺติมโน สมพงษ์

๐๕/๑๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

อ่าวใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระพระสถิตย์ สุมโน สิงห์สถิตย์

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

อ่าวใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๕ / ๑๒
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ตร ๒๑๕๙/๐๑๖๕
พระพระจิรพัฒน์ เมตฺติโก ขันแข็ง

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

อ่าวใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๖๖
พระพระนคร จนฺทปโ ฐานะ

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

อ่าวใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระพระจำลอง เมตฺตจิตฺโต ศรีบัวแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๒๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

อ่าวใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๖๘
พระพระจุมพล โชติโก กำจัด

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

อ่าวใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๖๙
พระสุทธิพงศ์ สุทฺธิาโณ จิรังศรี

๑๓/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองนนทรี  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระอาทิตย์ กตปฺุโ สัจจา

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองนนทรี  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระพลกฤต ขนฺติธมฺโม มัทธจิตร์

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองนนทรี  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๗๒
พระสุริยัน สุริโย จินตนาวสาร

๑๐/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองนนทรี  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๗๓
พระสวัสดิ

์

ธนกโร ประวาสวิน

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองนนทรี  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๗๔
พระจีรศักดิ

์

จิรสุโภ ราชนุเคราะห์

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

คลองนนทรี  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระพงษ์พัฒน์ ปฺาวชิโร ปลังเวช

่

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

คลองพร้าว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๗๖
พระวงศธร กนฺตวีโร นพวรรณ

๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองพร้าว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๗๗
พระสมพล ิตสีโล นพวรรณ

๒๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองพร้าว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๗๘
พระวุฒิไกร จรณธมฺโม วันนิยม

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองพร้าว  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระมงคล กตปฺุโ มีบุญญา

๒๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

คลองสน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระณัฐพล คุณวีโร จันทษี

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

คลองสน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๘๑
พระชัยมงคล ชยมงฺคโล พาหา

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

คลองสน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๘๒
พระอนุชิต สุจิตฺโต อินทะไชย์

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

คลองสน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระณัฐกรณ์ ถาวโร บรรจงอักษร

๒๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองสน  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๘๔
พระสง่า สุจิตฺโต วุฒิยา

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางเบ้า  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๘๕
พระนิตินัย นิติโย ทิพถาวร

๑๓/๐๗/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สลักเพชร  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๘๖
พระทศพล วรวฑฺฒโณ เจริญพร

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สลักเพชร  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระพิเชษฐ์ พลาโณ พึงภักดิ

่ ์

๑๙/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สลักเพชร  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๘๘
พระวรรณรัตน์ สุทฺธิรํสี เครือรุ่ง

๑๙/๐๖/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

สลักเพชร  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๘๙
พระจักรภพ อายุวฑฺฒโก สินธุประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สลักเพชร  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระทวีช สุภฺทฺโท ผลานันทนิช

๒๓/๐๖/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สลักเพชร  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระณัฐวุฒิ มหาคุโณ สวัสดิผล

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สลักเพชร  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๙๒
พระอภิสิทธิ

์

กุสลจิตฺโต กุศลจิตร

๑๗/๐๙/๒๕๑๐ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

สลักเพชร  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๙๓
พระธนาวัฒน์ ขนฺติมโน สู้สงคราม

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะลอย  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๙๔
พระวรรณชล ขนฺวโร อารี

๓๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะลอย  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระโสฬส จกฺกวโร โอภาชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะลอย  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๙๖
พระสัมฤทธิ

์

อชิโต ชูศรี

๓๑/๐๓/๒๕๐๖ ๒๒/๐๗/๒๕๔๖

วัดขุมบ่อทรัพย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๙๗
พระสุธี สิริธมฺโม เหล่าวัฒนธรรม

๑๖/๐๕/๒๕๒๐
๒๙/๒/๒๕๕๙

วัดขุมบ่อทรัพย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๙๘
พระศรราม ปฺาวุโธ พลวงศ์ษา

๒๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดขุมบ่อทรัพย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระสมเกียรติ ปภาโส ชูศรี

๒๖/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดขุมบ่อทรัพย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๖ / ๑๒

้
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ตร ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระพีรพงษ์ านิสฺสโร ตรงคง

๒๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดขุมบ่อทรัพย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระธาราดร จิรธมฺโม พิมม์ศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๐๙ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดเขาฉลาด  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระพงษ์ศักดิ

์

ผาสุโก สงเคราะห์ภักดี

๑๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดเขาฉลาด  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระทัตเทพ เทวสุโร เฟองนา

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาฉลาด  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระณัฐพงษ์ สุตธมฺโม แพรเขียว

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดคลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระพนม านากโร อินทร์งาม

๑๖/๐๘/๒๕๐๖ ๒๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดฆ้อ  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระปยะพล ปยสีโล ใจตรง

๐๘/๐๗/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดฆ้อ  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระอรรถนะ วีตโสโก สำโรง

๒๓/๐๘/๒๕๒๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดฆ้อ  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระมารุต จิตฺตทนฺโต เพชรนิล

๐๒/๐๔/๒๕๑๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดฆ้อ  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระวรรณพล ชุตินฺธโร ศรีสมบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดชากกลาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระพลากร ปภสฺสโร ฟุงสกุล

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดชากกลาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๑๑
พระณัฐพงษ์ อกิจโน อยู่ถนอม

๒๖/๑๑/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดชากกลาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๑๒
สามเณรพงษ์รพี  งาเจือ

๑๑/๐๔/๒๕๔๐

 วัดชากกลาง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๑๓
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต บรรเทาวงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดดินแดง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระลำพูน สุลโภ ศรีปลาด

๑๙/๐๑/๒๕๑๐ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดท่ากระท้อน  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๑๕
พระนฤดล คุเณสโก หว่างรัศมี

๒๙/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่ากระท้อน  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๑๖
พระณัชพล คุเณสโน รัตนกุล

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระท้อน  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๑๗
พระรพีพงศ์ มหพฺพโล ขาวคม

๒๙/๑๐/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระท้อน  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระสุรศักดิ

์

นาคเสโน ชาติกุล

๐๘/๑๐/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระท้อน  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๑๙
พระประจักษ์ วรปฺโ ถือสัตย์

๑๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระท้อน  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระยุทธนา ทินฺนวโร ทวาเรศ

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระท้อน  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๒๑
พระอนุสิทธิ

์

ปริปุณฺโณ ปลืมพันธ์

้

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดทางควาย  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระกิดาการ กตปฺุโ บำรุงบ้าน

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าโสม  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๒๓
พระนฤดม อธิจิตฺโต ลิมมณี

้

๒๒/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าหาด  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๒๔
พระสุกัลย์ สีลโชโต อิมอุไร

่

๑๕/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งเขา  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๒๕
พระอนันต์ ภทฺทาจาโร ตันเจริญ

๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดเทพนิมิต  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระวชิระ วชิโร อวยพร

๒๒/๑๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพนิมิต  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๒๗
พระปฏิภาณ ปภาโต สุนฺทรโยธี

๒๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพนิมิต  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๒๘
พระสมประสงค์ สุปกาโย จิตรแจ้ง

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านโปง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๒๙
พระวราวุติ วีตโรโค อุดมขันธุ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านโปง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระบวรศักดิ

์

ปฺุสมฺภโว ปทุมวัน

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านโปง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๓๑
พระสาระวิน วชิราโณ แก้วปรางค์

๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดประณีต  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๓๒
พระสถาพร านุตฺตโร ซ่องเก๊า

๐๔/๐๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดประณีต  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๓๓
พระพลวุธ ปริปุณฺโณ ฉัตรเฉลิมวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดประณีต  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระสิทธิศักดิ

์

สุธีโร ศิริวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดประณีต  
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ตร ๒๑๕๙/๐๒๓๕
พระสิโรตน์ โสภณสีโล ฉัตรเฉลิมวงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดประณีต  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๓๖
พระอาคม โชติโก เครือน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดประณีต  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระพัชรพล อภินนฺโท ไวยวิเชียร

๒๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดประณีต  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๓๘
พระพงศกร เตชธมฺโม สูงสกุล

๐๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดประณีต  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๓๙
พระชาติชาย สมาหิโต บัวบาน

๐๓/๑๐/๒๕๐๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาภาวนาสุนทร  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระธนาพร ธนปาโล คามพินิจ

๒๖/๐๓/๒๕๓๔ ๒๔/๐๘/๒๕๕๘

วัดพนมพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระส่งเสริม สิริมงฺคโล มังมีสุข

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดพนมพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๔๒
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺุณาโณ ลับเหลียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดพนมพริก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๔๓
พระถาวร ถาวโร เมตตา

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดมณฑล  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๔๔
พระวีระ วิรโช อยู่ถาวร

๒๓/๐๓/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดมณฑล  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระธีระศักดิ

์

ปยจาโร คำชาย

๑๖/๐๘/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดมุจลินท์อาภา  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๔๖
พระวิกรานต์ วิโรจโน เหมาะสมัย

๑๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดมุมสงบ  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๔๗
พระยิงยง

่

ยติกโร ตะเกิดมี

๒๖/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดมุมสงบ  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๔๘
พระสมบูรณ์ ปยธมฺโม บัวดำ

๒๑/๐๙/๒๕๓๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดลำภูราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระบัญชา จนฺทสุวณฺโณ ยุเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๐๙ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดลำภูราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระสุระชาติ จนฺทสาโร ผาสุข

๐๕/๐๓/๒๕๑๗ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดลำภูราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๕๑
พระบรรลือศักดิ

์

ภูริปฺโ กิงแก้ว

่

๐๕/๑๑/๒๕๓๕ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดลำภูราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๕๒
พระจีรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ศรีขจร

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดลำภูราย  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระอัมรินทร์ ิตวินโย ปราบไพริน

๒๑/๐๕/๒๕๒๙ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีบัวทอง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๕๔
พระศรัทธา สุทฺธิมโน แสงอรุณ

๑๒/๑๐/๒๕๓๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีบัวทอง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๕๕
พระสมฤกษ์ สุภจิตฺโต เฟองฟู

๐๗/๐๒/๒๔๙๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีบัวทอง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๕๖
พระมงคล สมงฺคิโก อินทร์ยวง

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีบัวทอง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระปริญญา ปฺาวชิโร ระกำ

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีบัวทอง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๕๘
พระสมบูรณ์ กิตฺติธโร มากประยูร

๑๔/๐๔/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสลัก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๕๙
พระก้านเพชร านวีโร อินทรประเสริฐ

๑๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสลัก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระเหมือนรักษ์ านงฺกโร สันทะรักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๑๕ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดเสนาณรงค์  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๖๑
พระสิทธิชาติ ธมฺมวโร โพธิเงิน

์

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดเสนาณรงค์  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๖๒
พระชโย าณวโร เครงปน

๒๕/๐๑/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเสนาณรงค์  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๖๓
พระปญญา ิตปฺโ สร้อยแสง

๑๖/๐๕/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดแสนตุ้ง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๖๔
พระสราวุธ สาทโร เกิดในมงคล

๑๘/๐๙/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดแสนตุ้ง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๖๕
พระเจษฎา เตชปฺโ ตุ้มบุญณะ

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดแสนตุ้ง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๖๖
พระจิรศักดิ

์

จารุวํโส จันที

๐๗/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดแสนสุข  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๖๗
พระจักรกฤษณ์ ปยธมฺโม ตังคงเจริญชัย

้

๑๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดอ่างกระปอง  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๖๘
พระมนตรี ปยสีโล ลำไพร

๒๘/๔/๒๕๓๑ ๑๕/๖/๒๕๕๙

เกษมสีมาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระเจนณรงค์ จนฺทปฺโ ชูแก้ว

๒๔/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๕/๒๕๕๙

คลองจาก  
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ตร ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระพรพจน์ อคฺครโต ชัยรัตน์

๑๘/๒/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๗๑
พระวัฒนา อภิปุณฺโณ ฝอยทอง

๒๖/๕/๒๕๓๙ ๒๒/๕/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระจักรี ปฺาวุฑฺโฒ วงศ์สวรรค์

๖/๔/๒๕๓๘ ๕/๖/๒๕๕๙
คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๗๓
พระพีรณัฐ ปฺาทีโป ใจมาตุ่น

๑๙/๑๑/๒๕๓๕

๘/๖/๒๕๕๙
คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๗๔
พระวรรณพงษ์ เขมงฺกโร ทิพย์สมบัติบุญ

๕/๑๐/๒๕๓๐
๙/๖/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๗๕
พระสุเมธ สุภาจาโร คีรีเขต

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

๙/๖/๒๕๕๙
คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระกฤษฎา าณพโล พิศพานต์

๑๑/๔/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๗๗
พระวีรยุทธ อายุฑฺฒโน บุญมี

๕/๑๑/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๗๘
พระธิติ ิตคุโณ สุริวงศ์

๑๐/๔/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๗๙
พระเจนภพ ปฺาภรโณ นวลอรุณ

๒๕/๔/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระธีระพันธ์ ภทฺทปฺโ หินขาว

๑/๘/๒๕๓๙ ๙/๖/๒๕๕๙
คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๘๑
พระพีรพงค์ ิตสาโร สุขสวัสดิ

์

๓/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๘๒
พระปญญา สุปภาโต หาดอัน

้

๑๔/๘/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๘๓
พระบุญรอด ยติยุตฺโต เจริญสุข

๓๐/๑๑/๒๕๓๗
๑๙/๖/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระศรายุทธ เขมจาโร เปรมปรี

๑๕/๖/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๘๕
พระพงษ์พิพัฒน์ สิริปฺุโ สุขสวัสดิ

์

๑๙/๔/๒๕๓๔ ๒๘/๖/๒๕๕๙

คลองจาก  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๘๖
พระณัฐพัชร์ ิตธมฺโม สุขสวัสดิ

์

๒๓/๕/๒๕๓๑ ๒๓/๕/๒๕๕๙

คลองมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๘๗
พระอรุณ ภทฺทโก ราชสมบูรณ์

๑๖/๙/๒๕๒๗ ๑๕/๖/๒๕๕๙

คลองมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระวินัย วินโย บุญช่วย

๑๐/๘/๒๕๒๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

คลองมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๘๙
พระสมภพ นาถธมฺโม ไชยวิศาล

๘/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

คลองมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระกฤษฎา เมธิโก อุโคตร

๒๔/๖/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๙๑
พระสินชัย จารุโภ วรรณา

๒๖/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๙๒
สามเณรมาธุสร  แก้วจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

 คลองมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๙๓
พระสุนันท์ วิสุทฺธจิตฺโต บุญเกิด

๑๗/๑/๒๕๓๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙

คลองมะนาว  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๙๔
พระณัฐกานต์ คุณวฑฺโฒ สังข์ทอง

๑๕/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๕๙

คลองมะนาว  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๙๕
พระธีรพงค์ วชิรวํโส สีเงืน

๒๔/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองมะนาว  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระเบญจมิน จิตฺตวํโส สุตา

๓/๑๒/๒๔๙๘ ๓/๑๑/๒๕๕๗

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๙๗
พระฉัตรชัย อกิฺจโณ สร้อยประเสริฐ

๒๐/๒/๒๕๓๒
๕/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๙๘
พระบันลือ ิตมโน หินขาว

๑๔/๑๒/๒๕๓๑
๒๑/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๒๙๙
พระมงคล สุชาโต บัวจันทร์

๕/๕/๒๕๓๓ ๒๑/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระตันติกร นนฺทิโย อุดมทรัพย์

๔/๑/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระสิงหา ชวโน พาทีทิน

๒๑/๑/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระนเรศ อชิโต สุขเกษม

๘/๑๑/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระธนเดช ชนาสโภ อำนวยผม

๒๗/๗/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระปรเวทย์ สุมโน ปฏิมานุกรกิจ

๒๒/๔/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๙ / ๑๒
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ตร ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระวิชัย อนาวิโล สังข์ทอง

๒๑/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระมารุต นาคุตฺตโม เจาะสุนทร

๒๑/๑๐/๒๕๓๘
๒๑/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระสาคร โชติโย เหรียญเกาะปอ

๙/๔/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระจันทร จนฺทปฺโ สุขเสริม

๑๘/๒/๒๕๒๓ ๒๕/๖/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระคุณวุฒิ สจฺจาสโภ ใจกล้า

๓๐/๑๑/๒๕๓๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระเกรียงเดช อภิปุณฺโ ละอองสินธุ์

๒๕/๘/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๕๙

หนองม่วง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระณัฐภณ สิริวฑฺฒโก โคตรสาลี

๑/๑/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๕๙
หนองม่วง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๑๒
พระนพพร นนฺทิโย สวัสดี

๒๐/๒/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๑๓
พระจำรัส สุจิตฺโต ศรีคงรักษ์

๑/๑/๒๔๙๘ ๒๐/๗/๒๕๕๓

ห้วงโสม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๑๔
พระสันติ ติขิณพโล ขาวอร่าม

๓/๒/๒๕๓๙ ๙/๕/๒๕๕๙
ห้วงโสม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระธนบัติ ขนฺติธมฺโม รัตนะเพียร

๒๗/๒/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

ห้วงโสม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๑๖
พระชนะพงษ์ โชติโย ปลุกจิตวิจารณ์

๒๔/๘/๒๕๓๖ ๒๙/๕/๒๕๕๙

อรุณราษฎร์พัฒนา  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๑๗
พระรักษ์ สกฺโก หินกลิง

้

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

อรุณราษฎร์พัฒนา  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๑๘
พระอภิชัย อริฺโ อภิชัย

๑/๘/๒๕๓๖ ๓/๗/๒๕๕๙
อรุณราษฎร์พัฒนา  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระมารุต านวีโร ยิมแย้ม

้

๒๖/๐๒/๒๕๓๕ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

คลองแอ่ง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระสันติสุข สนฺตมโน ศรีทุม

๒๓/๐๘/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

คลองแอ่ง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๒๑
พระเฉลา โกวิโท เขียวอุ่น

๑๘/๐๔/๒๕๐๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

จัดสรรพัฒนาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๒๒
พระอำนาจ สีลสํงวโร ช่างฉาย

๑๔/๑๒/๒๕๑๗
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ช้างทูน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระนราธิป ธมฺมวุฒฺโฒ แสงคล้อย

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ช้างทูน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๒๔
พระกิตติ กนฺตปฺโ นารอด

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ช้างทูน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๒๕
พระรุ่งลิขิต เทวธมฺโม แจ่มนุราช

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ช้างทูน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๒๖
พระเดชนรินทร์ จนฺทปฺโ หล้าที

๐๕/๐๙/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ตากแว้ง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระภิเษก ยโสธโร ภูเดช

๑๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตากแว้ง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๒๘
พระสุทธิพงษ์ ชาครธมฺโม ธรรมโชติ

๐๘/๐๔/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่านำล่าง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๒๙
พระไชยพศ ปฺาสาโร โพธิชัย

์

๐๙/๐๒/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่านำล่าง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระศัฎญา โสภณคุโณ

สุวรรณทองเหลือ

๑๖/๐๙/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่านำล่าง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระปญญา ปฺาธโร อาจวิชัย

๒๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ท่านำล่าง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๓๒
พระธนสิน กตธมฺโม โฉมยง

๒๐/๐๘/๒๕๒๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๓๓
พระวัฒนา อุปสโม คำนึง

๒๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๓๔
พระจิรภัทร กนฺวณฺโณ มูลโชติ

๒๓/๐๒/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระอุทัย อภโย ไกรราม

๑๔/๐๔/๒๕๒๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๓๖
พระปฐมพงษ์ ขนฺติวโร ลือชา

๒๔/๐๘/๒๕๑๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๓๗
พระปรีชา ยติกโร ศรีวัย

๒๕/๐๕/๒๕๓๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๓๘
พระสงกรานต์ สาตฺถิโก มูลโชติ

๐๑/๐๔/๒๕๒๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระเฉลิมพันธ์ มเหสกฺโข จุลสินธุ์

๐๕/๐๔/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

นนทรีย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๑๐ / ๑๒
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ตร ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระธนโชติ สุนฺทโร สงฉิม

๑๒/๑๑/๒๕๑๙ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๔๑
พระธรณินทร์ เตชวโร ประพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระอานนท์ ธมฺมวโร นามแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๔๓
พระวุฒิชัย ขนฺติโก สามสี

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นนทรีย์  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๔๔
พระพงพัฒน์ กิตฺติปาโล จันทร์ดี

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เนินตากแดด  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๔๕
พระทรัพย์สถิต อตฺตกาโม นาคสูงเนิน

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินตากแดด  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระจักรินทร์ กนฺตวีโร แก้วประสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินตากแดด  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๔๗
พระอาทิตย์ อธิจิตฺโต ทองคำ

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินตากแดด  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๔๘
พระจักรวาล มหาปฺโ ฉลอง

๐๖/๐๔/๒๕๓๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บ่อพลอย  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๔๙
พระอำนาจ โกวิโท ทิพย์สงคราม

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บ่อพลอย  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระสันติราษฎร์ โชติปฺุโ เจริญพานิช

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บ่อพลอย  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๕๑
พระฐานวัฒน์ วชิราโณ นพเวช

๑๓/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บ่อพลอย  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๕๒
พระต่อศักดิ

์

าณเมธี ศรีคำ

๑๙/๐๒/๒๕๒๓ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

บ่อไร่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๕๓
พระจิตกร จิตฺตกโร แก้วมา

๑๗/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ่อไร่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระฉลวย ถิรธมฺโม เขมะบาล

๐๘/๐๙/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ่อไร่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๕๕
พระชัยธวัช ฉนฺทกาโม เนตรสุวรรณศรี

๒๐/๐๖/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ่อไร่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๕๖
พระชัยมิตร ปยจาโร โฉมเฉลา

๐๑/๐๒/๒๕๐๙ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

ปาวิสุทธิธรรม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๕๗
พระวีรทัต อธิปฺุโ สารภูมิ

๐๒/๐๘/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิสุทธิธรรม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระพงศ์ศิริ ปยธมฺโม ถึงสุข

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองบอน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๕๙
พระวรชาติ ทนฺตกาโย สีเปง

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองบอน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระชัยสวัสดิ

์

ธมฺมรโต หิรัญรักษ์

๑๕/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองบอน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๖๑
พระนุทร านวีโร มังกร

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบอน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระบดีศร ปูริตสีโล รู้สรรพกิจ

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองบอน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๖๓
พระไพศาล จนฺทาโภ จันทร์กลม

๒๐/๐๓/๒๕๒๕ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

ใหม่โพธาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๖๔
พระคมกริช ชินวโร นามนัย

๑๖/๐๖/๒๕๒๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่โพธาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๖๕
พระธงชัย เขมปฺโ อ้วนลำ

๑๗/๐๖/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่โพธาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระวัฒนา ชวนปฺโ คำพินิจ

๒๘/๐๔/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่โพธาราม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๖๗
พระอรรถชัย กณฺตสีโต ภิโส

๒๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๖๘
พระพีรพัตน์ านวโร เจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๒๒/๕/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๖๙
พระชวเมธ ชวนปฺโ ปานนิล

๕/๑๑/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระอนุรักษ์ กตสาโร จุตินานนท์

๓/๑/๒๕๓๘ ๕/๗/๒๕๕๙
คลองใหญ่  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๗๑
พระสทาวีร์ สทาวโร มุ่งกองกลาง

๑๐/๑๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ทองธรรมชาติราษฎร์สันติ

 

ตร ๒๑๕๙/๐๓๗๒
พระสุรศักดิ

์

สกฺโก กินนุเคราะห์

๒๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

นำเชียว

่

 

ตร ๒๑๕๙/๐๓๗๓
พระกษิดิศ สุขิโต พันธุสะกุล

๑๓/๑๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นำเชียว

่

 

ตร ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระภานุพงศ์ สุเมโธ เพชโรภาส

๒๐/๐๗/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำเชียว

่
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตร ๒๑๕๙/๐๓๗๕
พระณัฐพงษ์ โอภาโส ศรีแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บางกระดาน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๗๖
พระปราโมทย์ รตนปฺโ พานทองคำ

๒๓/๑๑/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บางกระดาน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน มันฑิกาวิท

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บางกระดาน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๗๘
พระประทีป จนฺทสุโข สุขจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางกระดาน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๗๙
พระคมกฤษ ยุตธมฺโม ครองธรรม

๒๕/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางกระดาน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระเกรียงศักดิ

์

ตคุโน เสงียมตะคุ

่

๒๑/๑๒/๒๕๐๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

บางปดบน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระจักรกฤษณ์ จกฺกรตฺตโน ศุกสิ

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

บางปดบน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๘๒
พระสรายุทธ สราวุฒโธ จิตนาวสาร

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางปดบน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๘๓
พระจีรพันธุ์ ชยสาโร ปฏิสังข์

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางปดบน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๘๔
พระไชโย อภิชาโน แก้วสมบัติ

๑๐/๐๑/๒๕๒๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

บางปดล่าง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระสรศักดิ

์

ชยธมฺโม วนิชพูล

๒๙/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

บางปดล่าง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๘๖
พระนครินทร์ อตุโล แจ้งเจนกิจ

๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

บางปดล่าง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๘๗
พระอนุชา สิริทตฺโต ขันธุวาร

๐๙/๑๐/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บางปดล่าง  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๘๘
พระวีรภัทร วีรภทฺโท หอยสังข์

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

แหลมงอบ  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระวาสิน วรปฺโ ไทยแท้

๓๑/๓/๒๕๐๓ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระศุภฤกษ์ ปริปุณฺโณ เวชกุล

๒๒/๑๒/๒๕๐๙
๑๙/๕/๒๕๕๙

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๙๑
พระวันชัย อภิปุโ เวชกุล

๑๑/๒/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๙๒
พระปวริศร์ ปฺาโภ มิลินทปาน

๑๓/๖/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๙๓
พระศักดิกรินทร์

์

านยุตฺโต นานิคบุตร

๑๖/๘/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๙๔
พระประภาส ปภาโส ศิลประสาร

๒๔/๔/๒๕๓๔
๙/๘/๒๕๕๙

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๙๕
พระคุณาวุธ คุณธโร มนัสศิศีรโสภิศฐ์

๑๖/๑๒/๒๕๓๕

๑๐/๘/๒๕๕๙

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๙๖
พระวีระศักดิ

์

วีรเตโช พุฒตาล

๑๘/๐๕/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

แหลมอวน  

ตร ๒๑๕๙/๐๓๙๗
พระอภิสิทธิ

์

จนฺทวณฺโร สรรพคุณ

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

แหลมอวน  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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