
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกระบี  ภาค ๑๗

่

ส่งสอบ ๔๒๒ รูป ขาดสอบ ๑๓๑ รูป คงสอบ ๒๙๑ รูป สอบได้ ๑๙๓ รูป สอบตก ๙๘ รูป (๖๖.๓๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระสุเมฆ สุขุมาโล มัสยามิน

๑๖/๒/๒๕๓๙ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระอนุวัฒน์ เชตฺปฺโ เมืองชู

๑๔/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๖/๒๕๖๐

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระสรยุตน์ พทฺธาโณ หนูคง

๗/๓/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระวรพงษ์ ภูริจิตฺโต แต้มทอง

๗/๙/๒๕๓๘ ๐๒/๗/๒๕๖๐

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระอรุณ จิตฺตกาโร ปาวสกุล

๑๖/๔/๒๕๓๔
๐๖/๗/๒๕๖๐

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระนวภูมินทร์ อธิปฺโ นาคนนท์

๒๓/๒/๒๕๐๗ ๐๗/๗/๒๕๖๐

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระเรวัต วรธมฺโม รักเกือ

้

๒๘/๒/๒๕๑๖
๐๗/๗/๒๕๖๐

กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรเบญจรงค์  หนูชัยแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 กระบีน้อย

่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรสุทธิภัทร  ดวงจันทร์

๖/๑๑/๒๕๔๔

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรธนภัทร  รุ่งเรืองศรี

๔/๒/๒๕๔๕
 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรธนากร  แซ่เอียว

้

๒๗/๕/๒๕๔๕

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรธนกฤต  เอียดสี

๑๑/๓/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรอนุชา  ทองสัมฤทธิ

์

๒๒/๗/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรณัฐวุฒิ  นวลนุ่น

๓๐/๗/๒๕๔๖

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรนภดล  หนูทอง

๔/๙/๒๕๔๖
 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรสิทธิชัย  ขุนชรินทร์

๒๒/๑/๒๕๔๗

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรณัฐวุฒิ  กระจ่างรส

๒๐/๓/๒๕๔๗

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรเมธี  แดงจัรที

๒๒/๗/๒๕๔๗

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรทวีทรัพย์  ดำรัส

๒๖/๗/๒๕๔๗

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรทรงพล  นิมนวล

่

๒๓/๒/๒๕๔๘

 แก้วโกรวาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระสมศักดิ

์

สุรชาโต หนูศิริ

๑๗/๕/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
คลองใหญ่  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระสมคิด ทิตฺตวีโร วงศ์สวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
คลองใหญ่  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระศุภกร พนฺธมุตฺโต วงศ์สวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
คลองใหญ่  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระนันฐวุธ สงฺขสทฺโท สังขบุตร

๐๔/๘/๒๕๓๘ ๑๒/๒/๒๕๖๐

ควนสบาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกระบี  ๑ / ๖

้ ่
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระปอมเพชร ชินธโร ศรีรักษา

๒๐/๑/๒๕๓๐ ๐๖/๗/๒๕๖๐

ควนสบาย  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระมณเฑียรศักดิ

์

วชิรโชโต นวลทอง

๑๔/๑/๒๕๓๑
๐๘/๗/๒๕๖๐

ควนสบาย  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระบุญเลิศ วรปฺโ พรหมรักษา

๐๒/๕/๒๕๓๓ ๐๘/๗/๒๕๖๐

ควนสบาย  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระสถาพร ทนฺตรโต ไชยขาว

๑๘/๙/๒๕๓๓
๐๘/๗/๒๕๖๐

ควนสบาย  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระอุทัย กิตฺติวํโส พงศ์กูลเกียรติ

๑๓/๑๑/๒๕๐๓ ๒๘/๐๔/๒๕๒๙

ถำเสือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺุภาโค ทองสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๐๖ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

ถำเสือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระเสนา สนฺติรโต ภัทรชลิต

๐๘/๐๖/๒๕๑๙ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

ถำเสือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระอภิชาต อภินนฺโท ครสิงห์

๒๗/๐๔/๒๕๒๓ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

ถำเสือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระนุติรงค์ ปภาโส ประภาศ

๒๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ถำเสือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระสุรเดช อติภทฺโท ราชเพ็ชร

๗/๓/๒๕๓๔
๑/๗/๒๕๖๐

ทับปริก  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระณัฐพล ณพโล สาระเสน

๙/๘/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๖๐
ทับปริก  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระชัยวัฒน์ จิตธมฺโม สาโรจน์

๗/๙/๒๕๓๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ทุ่งสันติธรรม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระธนัฏฐา ธีรปฺโ สุขย้อย

๓/๓/๒๕๓๓
๘/๗/๒๕๖๐

ในสระ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระสุรพัธ์ ปยวณฺโณ ขวดปลอด

๔/๓/๒๕๑๗ ๔/๑๑/๒๕๕๙
ปานุราชประชาสรรค์

 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๓๙
พระเอกพจน์ ถาวโร เมฆาภาค

๑/๙/๒๕๒๗ ๑/๔/๒๕๖๐ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระสิรวิวิชญ์ ปริชาโณ สุวรรณน้อย

๑๓/๓/๒๕๑๕

๖/๔/๒๕๖๐ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระเรวัตร์ จิรวํโส มูลพินิจจรรย์

๒๒/๑๑/๒๕๑๙

๖/๔/๒๕๖๐ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระวิษณพร กิตฺติวโร บุญเกิด

๒๑/๑๐/๒๕๓๑

๗/๖/๒๕๖๐ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระจาตุรงค์ กิตฺติโก เอ่งฉ่วน

๓/๖/๒๕๓๒ ๗/๖/๒๕๖๐ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระสุวรรณฤทธิ

์

จนฺทวโร กันญา

๒๔/๘/๒๕๓๔

๗/๖/๒๕๖๐ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระธนะนันท์ ฉนฺทธมฺโม ปาลนิน

๗/๑๒/๒๕๓๕

๗/๖/๒๕๖๐ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระเอกรัฐ ปยสุวณฺโณ ไตรสุวรรณ

๓/๑/๒๕๓๗
๗/๖/๒๕๖๐ ปานุราชประชาสรรค์

 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระวัชรพล ปฺาพโล อินสว่าง

๘/๑๑/๒๕๓๗

๗/๖/๒๕๖๐ ปานุราชประชาสรรค์
 

กบ ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระเสาหฤท วชิรมโน ทัลวัลลิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๓๗
๑๑/๖/๒๕๖๐

โภคาจุฑามาตย์  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระพิเชษฐ วิเชฏธมฺโม ลิมวัฒนากูล

้

๒/๙/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

โภคาจุฑามาตย์  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระภูมิทัศน์ ภูมิธมฺโม สัจจชุณหธรรม

๒๖/๗/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
โภคาจุฑามาตย์  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระณัฐวี ณฏฺวีโร ด้วงสิน

๘/๔/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๖๐
โภคาจุฑามาตย์  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระเอกพจน์ สกฺกธโร คงทองอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

๐๒/๗/๒๕๖๐

สุวรรณธาราราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระเอกสิทธิ

์

สิทฺธิสกฺโก หาญชนะ

๓๐/๖/๒๕๓๘ ๐๕/๗/๒๕๖๐

สุวรรณธาราราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระไพรัตน์ ิตฺรตฺโน มงคลบุตร

๒๑/๖/๒๕๓๒
๐๖/๗/๒๕๖๐

สุวรรณธาราราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระเกียรติศักดิ

์

อติสกฺโก เลิศกาญจนวดี

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

๒๑/๕/๒๕๖๐

ห้วยโต้  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระวิทวัส อุชุโก จันทร์ชู

๑๕/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โคกแซะ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระมนพ สนฺธจิตฺโต มงกุฏแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๑๘ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

โคกแซะ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระวรวุฒิ ชิณวโร หนูไชยทอง

๐๒/๐๗/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

โคกแซะ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระวงศกร กตสาโร คงปาน

๒๕/๐๕/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกแซะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกระบี  ๒ / ๖

้ ่
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระนิพัทธ์ชัย เตชธมฺโม ประทีปแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านทะเลหอย  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระสราวุธ ธมฺมทินฺโน ขลิกคำ

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๘/๒๕๕๙

บ้านนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระทนงศักดิ

์

มหาลาโก แสงจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

บ้านนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระศิริวัฒนา จารุธมฺโม หนูสวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๖๔
พระอนุชา อาทโร ประกับสิน

๐๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๖๕
พระเรืองฤทธิ

์

อภินนฺโท บัวดำ

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระจักรินทร์ กนฺตวีโร จาวิสูตร

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระธรรมรัตน์ านวีโร ประกอบทรัพย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรวเลอฤทธิ

์

 เกตุแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 บ้านนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรชานุภัทร์  ทิพย์เดช

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๗๐
พระเกรียงศักดิ

์

กตธมฺโม เอียบก๊ก

๑๕/๐๒/๒๕๑๔ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

วัดเขาหัวสิงห์  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระประเทือง สิริภทฺโท แก้วยอดเขา

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดบ้านตัวอย่าง  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรธนวัต  กิจการ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 วัดบ้านตัวอย่าง  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรพีธัช  จันทร์กลับ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 วัดบ้านตัวอย่าง  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๗๔
พระพงศกร วรู โกฎิกุล

๑๑/๐๕/๒๕๓๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สหกรณ์  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๗๕
พระณัฐวุฒิ นริโก สังข์แก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๓๖

๒/๐๗/๒๕๖๐
มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๗๖
พระสรวิชญ์ วรธรรมโม กิตติยศวรรธน์

๐๒/๑๐/๒๕๓๔
๓/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๗๗
พระอนุวัฒน์ อคฺควณฺโณ ทองเจิม

๑๖/๐๘/๒๕๓๕

๓/๐๗/๒๕๖๐
มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๗๘
พระนภวิชญ์ เตชธมฺโม เพ็ชรสุก

๒๗/๓/๒๕๓๖
๓/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระวัฒนพงษ์ กนฺตปฺโ เดชกล้า

๒๘/๐๖/๒๕๓๖

๓/๐๗/๒๕๖๐
มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๘๐
พระธษฏาวุธ ธนยุตฺโธ เสมาพัฒน์

๑๖/๓/๒๕๓๗
๓/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุวชิรมงคล  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระจิรพงษ์ กตธมฺโม เพชรกุล

๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดช่องแบก  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระสมชาย กิตฺตสมฺปณฺโณ พลเดช

๑๔/๐๒/๒๕๑๕
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดช่องแบก  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๘๓
พระยุทธพิชัย ยุตฺตธมฺโม สินณรงค์

๑๑/๑๑/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดช่องแบก  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๘๔
พระอานนท์ อานนฺโท เพชรกุล

๑/๑๐/๒๕๓๒ ๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดช่องแบก  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๘๕
พระอัตชัย พุทฺธสรโณ แสงทับ

๑๗/๐๙/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดช่องแบก  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๘๖
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร ด้วงเกลียง

้

๑๐/๑๑/๒๕๓๕

๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดช่องแบก  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๘๗
พระภาณุพงศ์ ภูริทตฺโต บรรจงช่วย

๑๓/๐๗/๒๕๓๘

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดช่องแบก  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๘๘
พระพีรณัฐ ิตธมฺโม ไฝบุญจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาล่อม  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๘๙
พระกิตตินันท์ กิตฺติคุโณ สันติพิทักษ์

๙/๑๐/๒๕๓๔ ๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาเหนือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๙๐
พระเสนีย์ ิตสทฺโธ กิตยาการ

๒๐/๐๔/๒๕๓๑
๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาเหนือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๙๑
พระกิตติพัฒน์ กิตฺติภทฺโท เจริญการ

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาเหนือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๙๒
พระศัลยพงษ์ ิตคุโณ วานิช

๑๔/๐๔/๒๕๓๖

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาเหนือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๙๓
พระสุประวีณ์ ปฺาวโร ปนแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๓๘

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาเหนือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๙๔
พระสมมิตร ถิรธมฺโม หีดจินดา

๔/๐๓/๒๕๑๕ ๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกระบี  ๓ / ๖
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กบ ๕๑๖๐/๐๐๙๕
พระณัฐชัย วรเสฏโ อินแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๑๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๔

วัดไพรสณฑ์  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๙๖
พระวรวิช วรโท สุขถนอม

๔/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดไพรสณฑ์  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๙๗
พระธนพล ธนพโล บุญยัง

๒๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดไพรสณฑ์  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๙๘
พระธานินทร์ ธมฺมทนฺโน ทรงโรจน์

๑๓/๐๔/๒๕๓๔
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดไพรสณฑ์  

กบ ๕๑๖๐/๐๐๙๙
พระฐิติกร ิตหสุโข ช่างคำ

๑๕/๐๓/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดไพรสณฑ์  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๐๐
พระอรุณ อรุโณ วิศาล

๓๐/๑๑/๒๕๒๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๕

วัดราษฎร์รังสรรค์  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๐๑
พระชำนิพงษ์ สนฺตกาโย ภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๒๕
๑๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดราษฎร์รังสรรค์  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๐๒
พระธนาวุฒิ ปวโร บุตรทิพย์

๒๕/๐๒/๒๕๓๕

๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดราษฎร์รังสรรค์  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๐๓
พระพงษ์ศักดิ

์

โสตฺถิโก จันทร์มาศ

๑๔/๐๙/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดราษฎร์รังสรรค์  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๐๔
พระเสกศักดิ

์

ตนฺติปาโล ศรีพิบูลย์

๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดอ่าวลึกเหนือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๐๕
พระกรกช กนฺตพโล บุตรฤทธิ

๑๐/๐๑/๒๕๒๔
๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดอ่าวลึกเหนือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๐๖
พระอนุวัฒน์ ปยปุตฺโต รักทองจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๓๙

๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดอ่าวลึกเหนือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๐๗
พระพรชัย สุทฺธิปฺโ คงราช

๗/๓/๒๕๒๓
๕/๗/๒๕๖๐

ท่านุ่น  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๐๘
พระสุรินทร์ ปสาโท ไชยบุตร

๒๕/๔/๒๕๒๔ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรณัฐวุฒิ  เกือบุตร

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 ธรรมวุชสรณาราม  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๑๐
พระสุพจน์ ปภสฺสรจิตฺโต ยีฉาว

่

๒๔/๑๐/๒๕๒๘

๑๐/๖/๒๕๖๐

พานิชรัตนานุกูล  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๑๑
พระจิตกร อคฺคธมฺโม สนธิพิพัฒน์

๑๓/๑๐/๒๕๑๙ ๒๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๑๒
พระธวัฒชัย ชยธมฺโม ชัยขันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๑๒ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๑๓
พระดนุสรณ์ จิตฺตธมฺโม ชืนบุตร

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๑๔
พระสมเกียรติ ถาวรธมฺโม กิตติสุรพรชัย

๑๐/๑๑/๒๕๒๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๑๕
พระอดิศักดิ

์

าณธมฺโม จำปาขีด

๑๑/๐๒/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๑๖
พระสมปราชญ์ ปยธมฺโม ทองช่วย

๑๑/๐๘/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๑๗
พระทรงธรรม กนฺตธมฺโม เต็มทับ

๑๒/๐๙/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๑๘
พระณรงค์ทธิ

์

อภิวณฺโณ จำเริญ

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองท่อมใต้  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๑๙
พระชินพัฒน์ ปยสีโล สมุทรสงคราม

๑๔/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดคลองพน  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๒๐
พระสราวุฒิ โชติธมฺโม ไหวพริบ

๑๖/๐๖/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองพน  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๒๑
พระอภิเดช อภิเตโช คลายทุกข์

๑๗/๐๖/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองพน  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๒๒
พระเอียด สิริปฺโ คงสบาย

๐๘/๐๔/๒๔๘๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๓

วัดทรายขาว  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๒๓
พระชาลี อภิชาโต โตคีรี

๐๖/๐๖/๒๕๐๘
๑๔/๔/๒๕๕๙

เขาดิน  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๒๔
พระสมเกียรติ นิราสโย เอียดเกือ

้

๑๕/๐๖/๒๕๑๖ ๑๖/๑๐/๒๕๕๙

เขาดิน  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๒๕
พระศักดิชัย

์

อนาลโย กันหาวัน

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เขาดิน  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๒๖
พระพงษ์ศิริ ปยสีโล กาสังข์

๐๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๓/๒๕๖๐

เขาพนม  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๒๗
พระวิทวัส อิทฺธิกาโย เพ็ชรลุ

๐๒/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เขาพนม  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๒๘
พระมนัส ชยสิทฺโธ ทองเมือง

๒๘/๐๗/๒๔๙๐ ๐๗/๑๐/๒๕๕๗

คงคาสุทธาวาส  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๒๙
พระคะนึง วชรํโส สกุลเพ็ชร

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

คงคาสุทธาวาส  
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กบ ๕๑๖๐/๐๑๓๐
พระวีระศักดิ

์

ิตวีโร แก้วใหญ่

๒๓/๐๙/๒๕๒๔
๐๗/๐๙/๒๕๖๐

คงคาสุทธาวาส  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๓๑
พระสุทธิพงษ์ ถิรสุทโธ ฟองแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๓๐ ๐๗/๐๙/๒๕๖๐

คงคาสุทธาวาส  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๓๒
พระทศพร กมฺมสุทฺโธ ยวนเศษ

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๓๓
พระวุฒิศักดิ

์

สกฺกวุฑฺโฒ วงศ์สวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๐๒ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๓๔
พระกฤษฎา ขนฺติชโย ไชยพงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๓๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๓๕
พระธวัชชัย ิตวโร พรหมใจรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๓๖
พระศาตนันท์ สุตนนฺโท บุญเพ็ชร

๒๔/๐๖/๒๕๓๗
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เฉลิมพนมเขต  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๓๗
พระรณชัย ชยสโม แก้วเกล็ด

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ถำโกบ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๓๘
พระอนุรัตน์ อภิชาโต สังข์รอด

๑๙/๐๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ถำโกบ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๓๙
พระศศิธร จิตฺตทนฺโต ชนะฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ถำโกบ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๔๐
พระฤทธิชัย ิตปุโ มรกต

๐๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ถำโกบ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๔๑
พระปรึกษา ธมฺมปาโล ศรีไสยเพชร

๐๖/๐๗/๒๕๓๖
๒๗/๒/๒๕๕๘

ทุ่งปรือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๔๒
พระกฤษดา สุภารโณ คำดวง

๑๒/๐๖/๒๕๓๙
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งปรือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๔๓
พระวรินทร วรินฺโท นาควงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งปรือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๔๔
พระณรงค์ศักดิ

์

ธมฺมธโร ชาสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๒๗ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งปรือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๔๕
พระวีรยุทธ อิทฺธิคุโณ ราชูพิมล

๐๔/๐๗/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งปรือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรกิตติศักดิ

์

 คำแหง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

 ทุ่งปรือ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๔๗
พระวงศธร คณาสโย การถึง

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

บ้านนำขาว  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๔๘
พระวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย แสงแจ่ม

๐๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

บ้านนำขาว  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๔๙
พระทองใบ สุชาโต มินาเกิง

๒๕/๑๒/๒๕๑๑
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

บ้านนำขาว  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๕๐
พระบุญจันทร์ คุณธโร คงสง

๑๐/๐๘/๒๕๐๕ ๐๒/๐๙/๒๕๖๐

บ้านนำขาว  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๕๑
พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิสกฺโก อุดมศรี

๒๒/๐๒/๒๕๓๔ ๐๔๖/๐๗/๒๕๖๐

พรุเตียว  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๕๒
พระทนงศักดิ

์

ชยาสโภ หลานไทย

๑๕/๐๙/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

พรุเตียว  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๕๓
พระยุทธพงศ์ ยุทฺธวํโส หลานไทย

๒๔/๐๙/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

พรุเตียว  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๕๔
พระวงศธร ธีรชโย ทองบำรุง

๐๗/๑๑/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พรุเตียว  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๕๕
พระใบฎีกาเต้ สุวณฺโณ เครือจันทร์

๐๑/๐๑/๒๔๗๓ ๐๓/๑๐/๒๕๒๒

โพธิพัฒนา

์

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๕๖
พระสุเมรุคินฆ์ วรปฺโ มฤค

๐๕/๐๔/๒๕๑๖ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

โพธิพัฒนา

์

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๕๗
พระธีรพงศ์ กนฺตปฺุโ บุญจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๓๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

โพธิพัฒนา

์

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๕๘
พระอนุชา อนาลโย เจ้ยทอง

๒๐/๐๙/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

โพธิพัฒนา

์

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๕๙
พระกิตติศักดิ

์

านวโร มาคีรี

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

โพธิพัฒนา

์

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๖๐
พระณัฐพล อาทโร ดุลยกุล

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

โพธิพัฒนา

์

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๖๑
พระวุฒิชัย ิตเมโธ ศรีสุขใส

๑๖/๐๓/๒๕๓๗
๐๖/๐๙/๒๕๖๐

โพธิพัฒนา

์

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๖๒
พระสุเมธ สุทฺธิปาโล นุ่นนุ่ม

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

โพธิเลือน

์ ่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๖๓
พระจันทรศักดิ

์

สิริปาโล ชินวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

โพธิเลือน

์ ่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๖๔
พระถาวร จิรวโร สมศักดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๐๕ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

โพธิเลือน

์ ่
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กบ ๕๑๖๐/๐๑๖๕
พระสมศักดิ

์

คุณวโร เทพณรงค์

๒๕/๑๒/๒๕๒๕
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

โพธิเลือน

์ ่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๖๖
พระเอกภัทร อภิรโต มณีรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๓๗
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

โพธิเลือน

์ ่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรธฤต  วงษ์ภู่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

 โพธิเลือน

์ ่

 

กบ ๕๑๖๐/๐๑๖๘
พระจรัญ มหาคุโณ คงระบิล

๒๘/๐๕/๒๕๑๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ภูมิบรรพต  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๖๙
พระทัศนัย ชยวีโร หาญชนะ

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ภูมิบรรพต  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๗๐
พระพลวัฒน์ กิตฺติปาโล พงศ์สว่าง

๒๗/๐๔/๒๕๓๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

มะม่วงเอน  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๗๑
พระปยนันท์ ปยนนฺโท สมแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

มะม่วงเอน  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๗๒
พระสุริยพงษ์ อชิโต ศรีเทพ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๑๐/๒๕๖๐

มะม่วงเอน  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๗๓
พระสมพร จารุวํโส แก้วเจือ

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพรุดินนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๗๔
พระสมเกียรติ อธิปฺโ สมหวัง

๓๐/๐๘/๒๕๑๓ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดพรุดินนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๗๕
พระสุทธิรักษ์ ภูริทตฺโต เรืองมาก

๑๓/๐๓/๒๕๐๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุดินนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๗๖
พระจีระศักดิ

์

จิรสกฺโก ชูสิงห์

๑๕/๐๘/๒๕๑๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุดินนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๗๗
พระไชยันต์ อาภากโร สุวรรณรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๒๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุดินนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๗๘
พระทินกร รตนโชโต ไกรลาศ

๑๙/๐๔/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุดินนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๗๙
พระชานนท์ ปฺาวชิโร บุญเลิศ

๑๑/๐๓/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุดินนา  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๘๐
พระนัทธี ทีปวํโส บุญมณี

๒๙/๐๖/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุเตย  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๘๑
พระนัจกร ฉนฺทธมฺโม ดิสรา

๐๓/๐๗/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๘๒
พระกิตติโชติ สนฺตกาโย เกิดแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๑๐ ๑๓/๑๐/๒๕๕๙

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๘๓
พระนิธิกร ิตวายาโม สมหวัง

๒๑/๐๕/๒๕๐๑ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๘๔
พระพฤทธสิทธิ

์

สฺโต ทองดี

๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๘๕
พระสมชาติ สิริลกฺขโร ศิริลักษร

๑๖/๑๑/๒๕๐๙
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๘๖
พระธีรยุธ จารุธมฺโม โยมญาติ

๒๔/๐๑/๒๕๓๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๘๗
พระอนวัฒน์ อคฺคปฺโ เสนดำ

๓๐/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๘๘
พระพงษ์พันธ์ ธีรปฺโ แก่นอินทร์

๒๗/๐๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๘๙
พระณัฐนนท์ กิตฺติปฺโ ลักษณะจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๙๐
พระกิตติกร กิตฺติกโร หนูชัยแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๙๑
พระกิตติศักดิ

์

สุวีโร อุดมรัตนา

๒๗/๐๓/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๙๒
พระวรัญู เตชวโร ใหม่แย้ม

๑๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

กบ ๕๑๖๐/๐๑๙๓
พระธวัชชัย ชยวุฑฺโฒ บุญเดช

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำทับ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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