
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระนอง  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๑๗๐ รูป ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๑๔๘ รูป สอบได้ ๑๒๕ รูป สอบตก ๒๓ รูป (๘๔.๔๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รน ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระปฏิเวธ ปฏิเวโธ เพชรทะนันท์

๑๔/๐๖/๒๕๐๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตโปทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรธราดล  เคลือนทอง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 ตโปทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรดวงสมโชค  หนูกลับ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 ตโปทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พลเกียรติสกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 ตโปทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรธนศักดิ

์

 บุญมาตร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 ตโปทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรกฤษณะ  แสวงหา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 ตโปทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรจักรกฤษณ์  เพชรนคร

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 ตโปทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรสง่า  บุตรศักดิแสง

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 ตโปทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรจีรศักดิ

์

 ศรีขวัญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 ตโปทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระทวีศักดิ

์

นิปฺปโก เพ็ชรเกตุ

๑๔/๐๖/๒๕๒๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

นกงาง  

รน ๕๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรนาวิน  เพชรน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 นกงาง  

รน ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระฉัตรมงคล านพุทฺโธ แซ่เบ๊

๐๔/๐๑/๒๕๑๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

บ้านหงาว  

รน ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระสกล ิตสทฺโธ อิมถี

้

๒๖/๐๘/๒๕๑๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านหงาว  

รน ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระอัครเดช อคฺคธมฺโม ทินมาลา

๒๑/๐๗/๒๕๑๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านหงาว  

รน ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระรติกร กตปฺุโ คุ้มเพชร

๑๕/๐๑/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

บ้านหงาว  

รน ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระอำพล คุณากโร กุมภิโร

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหงาว  

รน ๕๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรชาญชัย  ปานแก้ว

๒/๐/๒๕๔๕
 บ้านหงาว  

รน ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระวิทกรณ์ ปภากโร บุญประคำ

๐๘/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘
ปากนำประชารังสฤษดิ

์

 

รน ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระบูรฮาน ฉนฺทธมฺโม หะมีหะยี

๐๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘
ปากนำประชารังสฤษดิ

์

 

รน ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระมนัส ปยวณฺโณ บุญมาสอน

๑๖/๐๗/๒๕๒๐ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙ ปากนำประชารังสฤษดิ

์

 

รน ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระวันชัย ภูริปฺโ วงศ์ชมภู

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙
ปากนำประชารังสฤษดิ

์

 

รน ๕๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรเดชา  ชลแดน

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

 
ปากนำประชารังสฤษดิ

์

 

รน ๕๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 สุกหอม

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

 
ปากนำประชารังสฤษดิ

์

 

รน ๕๑๕๙/๐๐๒๔
พระวัชระ ธมฺมิโก อุทัยเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระนอง  ๑ / ๕

้



ศ.๔
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รน ๕๑๕๙/๐๐๒๕
พระอริย์ธัช นิสโภ พงษ์ก่อสร้าง

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

รน ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระศุภชัย สิริภทฺโท แสงขวัญ

๐๖/๐๒/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

รน ๕๑๕๙/๐๐๒๗
พระชัยสรรค์ ปภาโส ชัยเจริญรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

รน ๕๑๕๙/๐๐๒๘
พระเมษ เมตฺติโก

พิกัดพจมานเหมาะ
๒๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาชัยมงคล  

รน ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระเทวกุล สิริวฑฺฒโน พูลศิริ

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ราชกรูดล่าง  

รน ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระปรีชา เขมาสโย เจิมจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๐๓ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

วารีบรรพต  

รน ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระจรัล เตชปฺโ จันทนู

๓๐/๐๔/๒๕๐๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วารีบรรพต  

รน ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระปฐวี าณทีโป ธารารักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วารีบรรพต  

รน ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระศุภชัย ธมฺจิตโต น้อยนพรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วารีบรรพต  

รน ๕๑๕๙/๐๐๓๔
พระวัชรพงษ์ ชาครธมฺโม คงสินเฮง

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีบรรพต  

รน ๕๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรพีรภัทร  สร้อยแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 วารีบรรพต  

รน ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระขวัญชัย จนฺทปฺโ หงอเอียด

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๓๗
พระสุธิพงค์ สุทธิวํโส สุขอร่าม

๒๓/๐๔/๒๕๒๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระพฤพนณ์ สุทตฺสโน ชัยมงคล

๒๗/๐๓/๒๕๓๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระสรายุทธ สนฺตมโน อุ่นใจเพือน

่

๑๓/๐๕/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระวศิล อริยวํโส ใจศิล

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระณัฐิวุฒิ านสมปฺโ นทีทอง

๓๐/๐๙/๒๕๓๐ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระพีระช่าติ อภิชาโน บุญมี

๑๔/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระวรวิทย์ โชติธมฺโม เอนกประพันธ์

๒๕/๐๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๔๔
พระณัฐพงษ์ านวีโร แจ่มพิศ

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระวัชระ กิตฺติปฺโ ภู่ทอง

๑๙/๐๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระชลากฤต อภิชาโน ดีทองคำ

๒๙/๐๖/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระปุณณรัตน์ ปุณณวฒฺโท มิตรปล้อง

๒๔/๐๙/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระธนณัฏฐ์ ขนฺติพโล จุลเสนีย์ชร

๒๘/๐๖/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระขัตติยะ ขนฺติพโล ลิกขะไชย

๒๖/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวิหาร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระนาวิน นราทีโป เมฆบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หาดส้มแปน  

รน ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระณัฐนันท์ สิริสมฺปนฺโน แสงโสมสุวิมล

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หาดส้มแปน  

รน ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระสมชาติ ิตมโน ศรีสง่า

๑๔/๑๑/๒๕๒๒ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระลิขิต านากโร เทพรักษา

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระอนุวัตร ฉนฺทธมฺโม สังข์เสือ

๒๘/๐๓/๒๕๑๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระสงกรานต์ รติโก สังข์เสือ

๑๓/๐๔/๒๕๓๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระเมฆ ถาวโร สง่าเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระณัฐพงษ์ ปฺาวุฑฺโฒ สังขพาส

๒๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระณัฐพล อุทโย ชมสูงเนิน

๒๐/๐๓/๒๕๓๑ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระสุทธิพงษ์ ถิรจิตฺโต เพชรทอง

๐๓/๐๔/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระนอง  ๒ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รน ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระอนุชิต ถาวโร ปถมเล็ก

๐๙/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระปญญา สติสมฺปนฺโน ชุมศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๑๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๖๒
พระสัมพันธ์ รณฺชโย ยิงขจร

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระปรัชญา อตฺถกนฺโต ขวัญทอง

๑๔/๑๒/๒๕๒๙
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๖๔
พระกุลวรรธน์ ิตมโน ทองสิน

๒๑/๑๑/๒๕๓๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระยศพล กิตฺติปฺโ ทองสิน

๒๒/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระอภิรักษ์ อตฺตทีโป มหาศาลธนากุล

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระพรดนัย นาควโร คนเฉียบ

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรจักรภพ  กิงแก้ว

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

 อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรสุธน  ศรีรุ่งเรือง

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

 อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรพยุงศักดิ

์

 ทองหัตถา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรประมวล  กิงแก้ว

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

 อุปนันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระโอด ชาคโร เนตรสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ช่องลม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระพีระเดช ธมฺมทีโป ชาติเจริญจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ช่องลม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระศรายุทธ โชติปฺโ อินทอง

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ช่องลม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระกิตตินันท์ สุมโน ด้วงพรหม

๑๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ช่องลม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระอนุชินวัตร ปภสฺสโร มีระหัน

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ช่องลม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรวริฤทธิ

์

 แก้วมาศ

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

 ช่องลม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรพรเทพ  ยังช่วย

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

 ช่องลม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๗๙
พระทองแดง อติภทฺโท วันทุมมา

๐๕/๑๒/๒๕๑๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

บางขุนแพ่ง  

รน ๕๑๕๙/๐๐๘๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

ขนฺติพโล ทองเปย

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางขุนแพ่ง  

รน ๕๑๕๙/๐๐๘๑
พระพรพิทักษ์ ถาวโร เพชระ

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางขุนแพ่ง  

รน ๕๑๕๙/๐๐๘๒
พระเรืองเดช ธมฺมธีโร มิสุด

๒๓/๐๖/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมสาคร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๘๓
พระจริต อภิปฺุโ รสทิพย์

๑๗/๐๙/๒๕๐๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมสาคร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๘๔
พระณัฐวุฒิ อนุคโม รสทิพย์

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมสาคร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๘๕
พระสุรศักดิ

์

ธมฺมทินฺโน ศิริชาติ

๑๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมสาคร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๘๖
พระวัชรินทร์ วชิราโณ เพชรสอน

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมสาคร  

รน ๕๑๕๙/๐๐๘๗
พระสมคิด พทฺธสีโล ฤกษ์สม

๓๐/๐๑/๒๕๑๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปุญญาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๘๘
พระษานุวงศ์ ปภสฺสโร คุณประสพ

๑๔/๐๓/๒๕๑๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปุญญาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๘๙
พระสานนท์ ชุตินฺธโร พลรบ

๑๙/๐๖/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปุญญาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๙๐
พระสมภพ สุขปฺุโ แก้วประสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๔๙๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปุญญาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๙๑
พระทวีศักดิ

์

สิริจนฺโท อำดี

๒๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปุญญาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรอัฐชัย  ศิริวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

 ปุญญาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๙๓
พระเอกพล เอกพโล บุญมี

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๙๔
พระเพชร ชยวุฑฺโฒ กันอุ่น

๐๑/๑๒/๒๕๐๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระนอง  ๓ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

รน ๕๑๕๙/๐๐๙๕
พระอานนท์ อาจารสมฺปนฺโน ทับขำ

๒๔/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๙๖
พระเสน ปภสฺสโร บัวไชย

๒๓/๐๑/๒๔๙๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๙๗
พระสัญชัย สฺโม รักแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๙๘
พระธีระศักดิ

์

ธีรธมฺโม สวุณี

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๐๙๙
พระสมชาย ิตปฺุโ กลำทอง

๑๘/๐๑/๒๕๐๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

คลองจัน

่

 

รน ๕๑๕๙/๐๑๐๐
พระพิสุทธิ

์

สิริปฺโ สิทธิเทศ

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองจัน

่

 

รน ๕๑๕๙/๐๑๐๑
พระสุวิทย์ สุวิชาโณ ปานทน

๑๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๕๙/๐๑๐๒
พระสราวุธ สนฺตจิตฺโต กันชนะ

๑๑/๑๐/๒๕๓๒ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

นิคมปากจัน

่

 

รน ๕๑๕๙/๐๑๐๓
พระปกิจ สิริจนฺโท พันธุ์เกตุ

๒๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ลำเลียง  

รน ๕๑๕๙/๐๑๐๔
พระทศพร จารุวณฺโณ ตังจิตร

้

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

ลำเลียง  

รน ๕๑๕๙/๐๑๐๕
พระวิทูรย์ กคปฺุโ เกษหอม

๒๐/๐๑/๒๕๒๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๐๖
พระชยุตม์ อธิปฺโ บันเทิง

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๐๗
พระวัชรพงษ์ กตธมฺโม นรสิงห์

๒๕/๐๔/๒๕๒๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๐๘
พระนิพล ิตธมฺโม นิลเวช

๒๙/๐๑/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๐๙
พระธีรภัทร านิสฺสโร สิทธิพร

๑๒/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๑๐
พระธนกร กตปฺุโ เปรมจิตร

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดจันทาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๑๑
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก วงเวียน

๒๖/๐๗/๒๕๓๐ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดทับหลี  

รน ๕๑๕๙/๐๑๑๒
พระพงศ์ภัค ิตฺสุโภ เพลาทร

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทับหลี  

รน ๕๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรเดชณรงค์  แสวงผล

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดทับหลี  

รน ๕๑๕๙/๐๑๑๔
พระอธิศักดิ

์

อธิสกฺโก สาลี

๐๓/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมเขต  

รน ๕๑๕๙/๐๑๑๕
พระจิระพงศ์ จิรธมฺโม หงษ์นิล

๑๖/๑๐/๒๕๓๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมเขต  

รน ๕๑๕๙/๐๑๑๖
พระวีรยุทธ ิตธมฺโม คล้ายบำรุง

๑๕/๑๐/๒๕๒๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

รน ๕๑๕๙/๐๑๑๗
พระสิทธิพล สิทฺธิพโล พูลผล

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

รน ๕๑๕๙/๐๑๑๘
พระสุรศักดิ

์

สุรกฺโข ชูแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

รน ๕๑๕๙/๐๑๑๙
พระชนินทร์ อินทปฺโ บุญยิงมา

่

๒๓/๐๖/๒๕๐๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

ธรรมาวุธาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๒๐
พระกนก อริยธมฺโม แซ่อ๋อง

๒๙/๐๓/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาวุธาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๒๑
พระจักวาล ปริาโณ ศรีรักษา

๓๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาวุธาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๒๒
พระสิทธิพงศ์ สิทธิเตโช ยอดสนิท

๒๙/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาวุธาราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๒๓
พระสมพงศ์ มหาปฺุโ พรหมทอง

๒๑/๐๗/๒๕๐๖ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดปทุมธาราราม  

รน ๕๑๕๙/๐๑๒๔
พระอาณัต โกวิโท วิจิตรนันทนา

๐๖/๐๑/๒๕๑๘ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

สถิตย์ธรรมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดระนอง  ๔ / ๕

้
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รน ๕๑๕๙/๐๑๒๕
พระสมพร ปฺาวุฒโฑ จันทวอน

๓๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สถิตย์ธรรมาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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