
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตราด  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๖๐๔ รูป ขาดสอบ ๗๕ รูป คงสอบ ๕๒๙ รูป สอบได้ ๓๔๕ รูป สอบตก ๑๘๔ รูป (๖๕.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตร ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระเรืองรุชติ รุจิธมฺโม ธรรมเนียมใหม่

๒๙/๐๖/๒๕๒๘ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

กลาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระมนตรี าณจาโร พุ่มพ่วง

๐๓/๐๒/๒๕๑๙ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

กลาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระสุรภาพ ถิรจิตฺโต ช้างเกิด

๑๗/๐๖/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองขวาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระเอกรัฐ จิรสุโภ ท่าพริก

๒๔/๑๒/๒๕๓๔
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองขวาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระวุฒิวัฒน์ อธิปฺโย เลียงถนอม

้

๑๘/๐๔/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

คลองขุด  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระวราชัย ปฺาธโร ระลึกชอบ

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองขุด  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระณัฐชัย ปฺาพโล ฤทธิเดช

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

คลองขุด  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระพินิจ อชิโต พูลเกษม

๐๖/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองขุด  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระรักษา อนิโฆ แสนสวัสดิ

์

๖/๐๙/๒๕๓๕ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

คลองขุด  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระเดชฤทธิ

์

เตชพโล สมใจ

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองขุด  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระสุเมธ สุจิตฺโต สมใจ

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองขุด  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระวิษณุ ขนฺทธมฺโม ปานอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

โคก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระสมบัติ ชวโน ม่วยจังหาร

๑๘/๐๘/๒๕๑๕ ๒๕/๐๔/๒๕๕๔

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระเนติ ปฺาวชิโร แสนสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระนิติ ปฺาวโร แสนสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระพลธวัช สนฺติกโร นันทพยัคฆ์

๐๑/๐๒/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระอัษฎา อาภาธโร เรืองศิริ

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ฉางเกลือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระนัธพงค์ ปริปุณฺโณ ศรกรุง

๑๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ตะกาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระนิรัณต์ ปฺวโร รัตนวาร

๑๑/๐๔/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ตะกาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระคุณานนท์ คุณานนฺโท เรืองประดิษฐ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตะกาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระฐิติพงษ์ ิตวํโส ดีหลาย

๒๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ตะกาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระสมบัติ สุชาโต แซ่ตัง

้

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าประดู่  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระประธาน ปนาโท กิจจานนท์

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระจิรเมธ อุทโย วิจิตรสมบัติ

๑๓/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพริก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๑ / ๑๑

้
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ตร ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระชนาธิป โชติโก คชิณภักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระณัฐวุฒิ ณฎฺิโก รัตนพิทักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระปญญา ปฺาวโร มีศรี

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระเมธา ิตคุโน บุญรักษา

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระนนทวัฒน์ สฺโม หงษ์วิเศษ

๑๖/๐๕/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระธวัชชัย ชยวุฑฺโฒ เฟองเกษม

๒๗/๑๐/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระจิรศักดิ

์

จิรสุโภ สัมมา

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระพิพัฒน์ ปริปุณฺโณ หงษ์วิเศษ

๒๘/๐๓/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ท่าพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระสรศักดิ

์

สุมโน เทียนบัญญัติ

๒๒/๐๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระวิชิต ชวโน ตะพองมาส

๑๓/๑๐/๒๕๓๕
๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าเส้น  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระอภิสิทธิ

์

ฉนฺทโก คงทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ท่าเส้น  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระระเบียบ ธมฺมธโร เชือเอียม

้ ่

๐๒/๐๙/๒๕๒๑ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

ไทรทอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระโสภณ ปฺาโสภโณ กลินอยู่

่

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ไทรทอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระเดชาวัต ชุติปุโ พุทธเกษร

๐๘/๐๘/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไทรทอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระพิเชษฐ สุนฺทโร แสงกระจ่าง

๒๒/๐๖/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ไทรทอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระพรพิพัฒน์ ธนวฑฺฒโน เพิมทรัพย์

่

๒๒/๐๗/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ไทรทอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระสายธาร ิตจิตฺโต โพธิทอง

์

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ไทรทอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระกิตติศักดิ

์

กตคุโณ สงวนหงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๐ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

เนินยาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระธเนศ กิตฺติสาโร ทองมาก

๐๗/๐๑/๒๕๓๔ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

เนินยาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระนัทสิทธิธี

์

โชติธมฺโม รืนฤทัย

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เนินยาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระราชันย์ รติโก ทินวรรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เนินยาง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระยุทธพล สาทโร กิจจานนท์

๑๖/๑๒/๒๕๓๗
๑๙/๐๕/๒๕๖๐

เนินสูง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระสามารถ สมตฺโถ ศรัทธา

๑๒/๐๙/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เนินสูง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระศิริพงศ์ ปภสฺสโร รัตนธรรม

๑๑/๐๗/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เนินสูง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระทัพไทย สุภทฺโท เพ็งจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินสูง  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระมาโนช อคฺคธมฺโม ยอดทอง

๑๘/๐๒/๒๕๑๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระธนาศักดิ

์

คุตฺตธมฺโม ลมพัด

๑๔/๑๑/๒๕๒๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระประพรต สุปฺปฺุโ บุญโยประการ

๒๒/๐๙/๒๕๑๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระชนพงศ์ ิตาโภ สงวนอาภรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๓๕
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระเมธา ธมฺมธโร ประสพสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระจักรพงศ์ จกฺกวํโส ศาสนกิจ

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระอัครเดช อคฺคเตโช เจริญภักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระดรุณพงศ์ โรจนวํโส หัษฎงคต

๒๙/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระภานุวัฒน์ จิรวฑฺฒโน อิงขนร

๐๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระดลฤทธิ

์

ตุฏจิตฺโต แนวพนา

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บางปรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๒ / ๑๑

้
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ตร ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระพีรศักดิ

์

วีรสกฺโก หงษ์กลาย

๑๙/๐๒/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน แนวพนา

๑๖/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรเทียนชัย  ทองปาน

๓/๑๐/๒๕๔๑

 บางปรือ  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระอดุลย์ สนฺตจิตฺโต เอียมสอาด

๑/๑/๒๕๓๖ ๒๕/๓/๒๕๖๐

ประทุน  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระกวิน กตทีโป เหล็กเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๒๑/๖/๒๕๖๐

ประทุน  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระอิทธิพัทธ์ ธมฺมทีโป เหล็กเพชร

๑๓/๕/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ประทุน  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระสุขกรี ฉนฺทกโร แยม

๑๓/๕/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ประทุน  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระอนุรักษ์ ิตธมฺโม ประสิทธินาวา

๑๕/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ประทุน  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระภูวดล วรธมฺโม ยาตรู

๒/๘/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

ประทุน  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระนครินทร์ ิตสาโร เหล็กเพชร

๙/๗/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐
ประทุน  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระตะวัน ขนฺติยุตฺโต จันทเสน

๑๓/๑/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ประทุน  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระวันชนะ สุขวฑฺฒโน สุขเจริญ

๑๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระขวัญชัย ปภากโร ฉาบกังวาล

๑๗/๐๗/๒๕๒๕
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระพร้อมเทพ ธมฺมานนฺโท พิมพ์บุตร

๑๓/๐๖/๒๕๓๕
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระธีรภัทร ธีรภทฺโท กุลรักษา

๑๔/๐๙/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระธนา จิรวฑฺฒโน ขำน้อย

๒๓/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระวรสิทธิ

์

วรสิทฺโธ มังมีมาก

่

๑๑/๐๔/๒๕๑๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระภคพล ขนฺติพโล บุญญาไชย์

๓๐/๑๐/๒๕๒๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระเกษมศักดิ

์

เขมสกฺโก สนจิตร์

๐๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระณพิชพงศ์ ปภาโส วิรุฬห์วชิร

๑๗/๐๖/๒๕๑๔
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดทุ่งไก่ดัก  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระอัฐพล านวุฑฺโฒ วงค์แววดี

๒๕/๐๗/๒๕๑๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระจักรกฤษณ์ ปฺาพโล สารสนิท

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระธิติพันธ์ านิโย จันทร์ดารา

๒๖/๐๖/๒๕๓๙
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระธนชัย ิติสาโร คมเวช

๓๒/๑๒/๒๕๓๗
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระบรรหาญ ธมฺมสาโร บัวน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระณรงค์ชัย เขมจิตฺโต ใจเทียง

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระอานนท์ ถิรจิตฺโต แนวพะนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๐ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระธวัช ธีรวโร วิจิตรสมบัติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระองอาจ ปยสีโล มีความดี

๑๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระฐิติ ภทฺทโก รัตนธรรม

๑๖/๐๑/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระจิรวัฒน์ อภิวณฺโณ ลิมวัฒนกุล

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระรชตะ ธมฺมาวุโธ ดลตรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระอานันท์ กตทีโป กันทะชมภู

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระนาวิน ธมฺมธโร ดำภา

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระศานิต สุจิณฺโณ วิจิตรสมบัติ

๒๗/๐๕/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๓ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตร ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระจิรวัฒน์ สุวโจ สัมมา

๑๙/๐๓/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระอุทัย ปฺาทีโป บัวประเสริฐ

๑๕/๐๓/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระณรงค์ศักดิ

์

กิตฺติปฺโ สัมมา

๒๔/๐๗/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเนินทราย  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระสันติ สนฺตจิตฺโต หงษ์วิไล

๑๙/๐๖/๒๕๓๗
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดบุปผาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระพงษ์สิทธิ

์

สิริปฺโ อะมะตันตรี

๑๘/๑๒/๒๕๓๙
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุปผาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระทรงเกียรติ กิตฺติปฺโ สุทธิมาลย์

๐๘/๑๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุปผาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระจิรเวช จิรวฑฺฒโน เกียวประวัติ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุปผาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระพูนศักดิ

์

ผาสุโก อยู่นัทธี

๒๘/๐๓/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุปผาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระนฤพล ภทฺทโก หยินรัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุปผาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระกิตติวุฑ กิตฺติโก โภคพิบูลย์

๑๔/๐๙/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุปผาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระถิรายุ กิรปฺโ กลีบสุข

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุปผาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระณัฐสิทธิ

์

สุชีโว กล้าหาญ

๑๒/๐๘/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุปผาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระคนึงจิตร นิปโก ทิศกูล

๒๕/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบุปผาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระสมชาย จิตฺตทนฺโต ตานำเทียง

่

๐๓/๐๖/๒๕๑๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำดวน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระปยะสิทธิ

์

อคฺคจิตฺโต นฤนารถ

๑๘/๐๒/๒๕๑๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำดวน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระพีรวิชญ์ พยตฺโต สาคเรศ

๒๐/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังกระแจะ  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระเมฆินทร์ มารชิโน ฟองมาศ

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังกระแจะ  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระนราวิชญ์ นราสโก นึกรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังกระแจะ  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระโชติพงศ์ โชติปฺโ อมฤกษ์

๒๒/๐๖/๒๕๓๖
๑๐/๐๒/๒๕๖๐

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระพงษ์ภิลาภ สุรปฺโ หนองแพ

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระธนยศ กนฺตสีโล จิตรจันทึก

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระกล้าณรงค์ กตธมฺโม พิรุณรส

๒๗/๑๒/๒๕๓๕
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระประดิษฐ์ ชุตินฺธโร เรืองนุเคราะห์

๓๑/๐๗/๒๕๓๓
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระเกริกแก้ว เปมสีโล เรืองนุเคราะห์

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระศักดา ปฺาพโล เข้งนุเคราะห์

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระพุฒิสรรค์ สุทฺธจิตฺโต อินสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระโชคธีระชัย ชยวุฑฺโฒ เผ็งเหลา

๑๐/๐๖/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน กุมภะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดวิเวกวราราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระกีรติ กิตฺติโก ทนินทร

๒๓/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดสวนใน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระจิรัฏฐ์ วรปฺโ สมบัติบูรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสวนใน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระนภดล วลฺลโภ กำเนิดสินธุ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสวนใน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระปริญญา ปฺาทีโป งามเกษ

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดสวนใน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระพงศธร ิตธมฺโม ภมร

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระพีรวิชญ์ นริสฺสโร โพธิเสาร์

์

๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระชนาธิป ิตมโน ธนาคาร

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๔ / ๑๑

้
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ตร ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระศุภโชค มหาวีโร นรมาศ

๑๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระปรีชา ปฺาทีโป เขียวขจี

๒๔/๐๘/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระนครินทร์ ถิรจิตฺโต มิงมณี

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระสมภาร ปยสีโล เกิดแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระวรุตม์ อุชุจาโร ดำรงพาณิชกิจ

๐๕/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุรพาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระถนอม อินฺทปฺโ อิงขจร

๒๒/๑๒/๒๕๐๐

๖/๖/๒๕๖๐
สระบัว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระสันติ กิตฺติภทฺโท ตะพองมาตร

๗/๔/๒๕๔๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

สะพานหิน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระพิษณุ ภูริปฺโ ตะพองมาส

๖/๗/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๖๐

สะพานหิน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระอุทัย อุทโย แซ่ลี

้

๓/๔/๒๕๐๘
๒๘/๑๑/๒๕๕๙

สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระพีรพัฒน์ กนฺตสีโล ฐานะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระปรรณพัชน์ ปฺาวุฒฺโฑ รชตรัตนสิทธิ

์

๒๓/๓/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระไพศักดิ

์

ธมฺมธโร บัณฑิตชาติ

๓๐/๓/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรกรพันธุ์  สำราญสุข

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรจิรวัฒน์  เบียแก้ว

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

 สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรโยธิน  อภิบาลศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรธนาธิป  รักวงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรธันวา  จันทาศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรศดิศ  ยิมสุข

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

 สุวรรณมงคล  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระพิศาล ชิตมาโร ไกรสมุทร

๗/๑/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๕๙
หนองคันทรง  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระเทียน ธมฺมสโร วันทุมมา

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๑๕/๖/๒๕๖๐

หนองคันทรง  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระอภิรักษ์ ปวฑฺฒโน อาจสถิตย์

๒๗/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองคันทรง  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระเกรียงศักดิ

์

กตปฺุโ ไกรสมุทร

๒๐/๓/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๖๐

หนองคันทรง  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระธีระศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม มหารักษ์สิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองเสม็ด  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรกิติยากร  น้อยตำแย

๒๐/๕/๒๕๔๖

 หนองเสม็ด  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระอภิรักษ์ อภิรกฺขิโต สมทรง

๑๕/๐๙/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

หนองโสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระมนตรี านธมฺโม ชุ่มถวิล

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองโสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระธีรพงค์ ธีรวํโส ปลายกระสินธุ์

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองโสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระเนติธร นิติธโร ธรรมวิชาพูรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองโสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระกิตติธร กิตฺติธโร อานามวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองโสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระศักดิสิทธ์

์

สิทฺธิธิสกฺโก พูลเกษม

๑๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองโสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน ทรัพย์ทวี

๒๘/๐๙/๒๕๒๖ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองโสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระวัลลภ รกฺขิโต อวยสวัสดิ

์

๑/๑๑/๒๕๐๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระภาษิวัฒน์ ตปสีโล หงษ์บิน

๑๖/๘/๒๕๔๐ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระอนุวัตร อนุวฒฺฑโน แหลมพลับ

๑๙/๗/๒๕๓๕

๙/๖/๒๕๖๐
ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระสุริยา สุริโย ม่วงศรี

๒๕/๔/๒๕๔๐ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ห้วงนำขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๕ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตร ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระวัชรินทร์ วชิรวํโส เจริญพืช

๒/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระชวัลวิทย์ โอภาโส แสงปติ

๒๒/๕/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ห้วงนำขาว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระเล็ก ขนฺติโก จุลทัวทึก

่

๑๓/๘/๒๕๒๒ ๑๘/๓/๒๕๖๐

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระจำเนียร ขนฺติธมฺโม วงศ์สาคร

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

๑๘/๓/๒๕๖๐

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระอนุพล ปฺาวโร สว่างศรี

๑๒/๓/๒๕๓๕ ๑๘/๓/๒๕๖๐

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระวีระยา ธมฺมวโร ช่วยทุกข์

๕/๘/๒๕๓๒ ๒๘/๕/๒๕๖๐

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระชัยณรงค์ อาภสฺสโร หอยสังข์

๒๐/๑๐/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
แหลมกลัด  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระพีรณัฐ อาภาธโร หมืนนาที

่

๒๒/๑๐/๒๕๓๙
๑๑/๖/๒๕๖๐

แหลมกลัด  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระพลภัทร รกฺขิตสทฺโธ ถาวรธนนท์

๒๙/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
แหลมกลัด  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน จินตกานนท์

๒๕/๗/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
แหลมกลัด  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระสราวุธ ปยสีโล สุทธิวารี

๒๘/๓/๒๕๒๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

แหลมหิน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระพระนพรัตน์ ธมฺมรโต ผาล่วง

๓/๘/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

อ่าวใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระกษิดิเดช

์

อินทปฺโ เชียรวิชัย

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

คลองนนทรี  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระนนทวัฒน์ นนฺโท สุขคง

๓๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองนนทรี  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระชาญชัย ชยธมฺโม ขนรกุล

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองนนทรี  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระวัชระ วชิโร ประกิตตระกูล

๑๖/๐๙/๒๕๑๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

คลองพร้าว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระกิตติ กิตฺตชโย วิถุนัด

๒๒/๐๒/๒๕๒๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองพร้าว  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระสุริยา สุจิตฺโต กลินหอม

่

๐๔/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

คลองสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระรัฐพล มหาลาโภ สุขเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระสหชัย คุณวีโร วสันตกรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระเมธี สุจิณฺโณ สงวนสยะ

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

คลองสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระภุชเคนทร์ ภูริปฺโ ภรินทนันท์

๒๐/๐๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระทองเปลว โชติธมฺโม คุณานันท์

๐๓/๐๗/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

คลองสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระทองแดง โชติาโณ แก้วเยือง

้

๒๙/๐๘/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

คลองสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระกฤตนัย สุจิณฺณธมฺโม วงษ์ลำดับ

๑๖/๐๗/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองสน  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระมิงขวัญ

่

โอทาโต บุญประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางเบ้า  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระธนากิตติ

์

อรุโณ ประสิทธินาวา

๒๒/๐๘/๒๕๐๔ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

วัชคามคชทวีป  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระฤทธิเกียรติ านธมฺโม โอ้วตังตระกูล

้

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

วัชคามคชทวีป  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระกรัณฑ์ ฉนฺทสิริ กล่อมวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สลักเพชร  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระรังสรรค์ ธมฺมทีโป เจริญผล

๐๑/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สลักเพชร  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระอรรถพล อตฺถพโล ลาภดล

๐๓/๑๒/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สลักเพชร  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรสุกฤษฏิ

์

 ศรศาสตร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 สลักเพชร  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระเถลิงชัย ถิรสีโร เฟองคณะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

เกาะลอย  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระกิตติชัย ชินวโร พิมพ์ปราบ

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะลอย  

ตร ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระปวริศร วสาธโร สมบัติบูรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เกาะลอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๖ / ๑๑

้
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ตร ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระนพพร ปภงฺกโร ปญญาทิพย์

๒๗/๐๖/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เกาะลอย  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระสายอรุณ จนฺทาโภ หงษ์ร่อน

๐๒/๐๕/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ขุมบ่อทรัพย์  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระโต สิริจนฺโท เช้ากระโทก

๓๐/๐๘/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ขุมบ่อทรัพย์  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระศักรินทร์ วรปฺโ ปาจันท์

๐๕/๑๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ขุมบ่อทรัพย์  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระฐานิสสร เปสโล แก้วพิมพา

๒๘/๐๖/๒๕๓๘
๒๙/๖/๒๕๖๐

เขาฉลาด  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระเจษฎา สนฺตจิตฺโต พิมม์ศิริ

๒๔/๐๑/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาฉลาด  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระนุติ สมงฺคิโก สิงห์เปาว์

๑๙/๐๙/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระวิฑูรย์ ขนฺติโก ชืนพี

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระทัศวิน จิรสุโภ กรรณฉวี

๐๗/๑๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระวทัญู อรุโณ ศรีวิรัญ

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระมนัสพงษ์ อธิจิตฺโต ทองนุเคราะห์

๐๔/๐๙/๒๕๒๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ฆ้อ  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระศิวพงศ์ อุทโย บุญลอย

๐๖/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ฆ้อ  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระพิเชษฐ์ อุตฺตโร คงรินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ฆ้อ  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระวีรภัทร าณวีโร เสียงเพราะ

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

ท่ากระท้อน  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระพระพงศกร ภทฺทวโร สติดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่ากระท้อน  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระพระนพดล นราสโภ ขวัญอยู่

๐๔/๐๑/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่ากระท้อน  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระนรินทร ปรมินฺทโร แนวพะนา

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าโสม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระณรงค์ฤทธิ

์

านวุฑฺโฒ สกลศุภรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าโสม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระนริศ นริสฺสโร กลันมัน

่ ่

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าโสม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส ภรินทนันท์

๒๒/๐๒/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าโสม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระเกียรติศักดิ

์

ปฺาวชิโร ภรินทนันท์

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าโสม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระภุชงค์ สุมงฺคโล บุษยพินิจ

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าโสม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระพิพัฒน์ ภทฺทาวุโธ ชลจิตร์นาวา

๒๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าหาด  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระปรัชญา ปฺาวชิโร จันกระวัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าหาด  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระเบญจพล จกฺกธมฺโม มงคลธรรม

๑๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเขา  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระประสิทธิ

์

านุตฺตโร โทบุญ

๐๓/๐๒/๒๕๐๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๓

ธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระสพล ถาวโร สุขแสวง

๒๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมาภิมุข  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระศักรินทร์ รตนปฺุโ เพชร์ประดับ

๒๔/๑๐/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ประณีต  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระชิตพล ิตปฺุโ นาคกนก

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ประณีต  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระศราวุฒิ สุภทฺโท สุวรรณวิจิตร์

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ประณีต  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระภัทราวุธ โกวิโท สีใส

๐๒/๐๕/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โปงจันตา  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระชาญชนุ ปภาธโร แต้มพิมาย

๐๗/๐๘/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โปงจันตา  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระจิรเมธ จิรสุโภ ประชุมชน

๐๖/๐๕/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

พนมพริก  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระชัยวัฒน์ เขมจารี อินทโชติ

๑๙/๐๑/๒๕๒๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

มณฑล  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระกิตติ อติภทฺโท การสมพิศ

๑๑/๐๙/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

มณฑล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๗ / ๑๑
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ตร ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระวิรัช วชิราโณ ประดิษฐ์ชอบ

๐๖/๑๒/๒๕๐๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

มัชฌิมวัน  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระกมลพรรณ ขนฺติสาโร รักษา

๑๘/๘/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

มาบใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระนิยม เตชธมฺโม สารรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๑๙ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

มุจลินท์อาภา  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระอเนก จิตฺตสุโข บัวขาว

๑๔/๐๑/๒๔๙๓ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

มุมสงบ  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระพรพิษณุ เตชปฺุโ สัญหาธรรม

๒๕/๐๕/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มุมสงบ  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระสรกฤษณ์ สิริปฺุโ จำเริญ

๐๗/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มุมสงบ  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระณัฐพล อิทฺธิาโณ

ขัตติยะชัยชาญกุล

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๑๓/๐๗/๒๕๖๐

มุมสงบ  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระศุภวิชญ์ ฉนฺทกโร กุมภะ

๐๔/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ละมีบ  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระธวัชชัย ฉนฺทสุโภ หงษ์กลาย

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ลำภูราย  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระสิทธิโชค สุทฺธิาโณ อนุเวช

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ลำภูราย  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระทศพร ถิรปฺุโ ลาแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๑๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วงษ์พัฒนา  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระพระกนก สุขิโต พรมสามพราน

๒๖/๐๙/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบัวทอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระพระเอกรัฐ เหมโก รูปงาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบัวทอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระพระเทพมงคล สุมโน สุนทร

๐๙/๑๐/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบัวทอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระกฤษดา กนฺตสีโล บุญวาที

๐๒/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เสนาณรงค์  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระวิรัตน์ วราโณ ธารใส

๐๗/๐๕/๒๔๙๘ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

แสนตุ้ง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระสิทธิศักดิ

์

สิริคุตฺโต เจริญลาภ

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

แสนตุ้ง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระศิริชัย สิริธโร พุ่มชลิต

๒๕/๐๒/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

แสนตุ้ง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระภุชงค์ ภูริาโณ สุธรรมมา

๐๒/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แสนตุ้ง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระภูชิต ภูริวฑฺฒโก ชัยยานนท์

๐๙/๐๕/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

แสนตุ้ง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระรังสิมันต์ โรจนวํโส สิญญานันท์

๒๑/๐๙/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แสนตุ้ง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระณัฐกานต์ โชติปฺโ อานามนารถ

๒๕/๐๘/๒๕๓๙
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

อ่างกระปอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระจักรพงษ์ จกฺกวโร ขนรกุล

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อ่างกระปอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระสุทน จนฺทวํโส แก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๓๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

คลองจาก  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระนพพิชญ์ อาภทฺธโร สร้างสม

๒๗/๐๘/๒๕๓๘
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

คลองจาก  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระพรทวี ปฺาภรโณ ท่าพริก

๑๔/๐๙/๒๕๓๘
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

คลองจาก  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระพงษ์ศิริ มหาลาโภ หาดอัน

้

๐๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองจาก  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระสัตยา อุตฺตมวํโส หาดอัน

้

๒๑/๐๔/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองจาก  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระพงษ์พันธ์ าณพโล สุขสวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองจาก  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระเกียรติชัย สิริปฺุโ ขวัญศิริมงคล

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองจาก  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระวีระยุทธ สิริคุตฺโต สุขวิชัย

๒๖/๐๖/๒๕๓๕
๐๙/๐๙/๒๕๖๐

คลองจาก  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระจักรพันธ์ คุณวุฑฺโฒ พรสิทธา

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระทองอิน วฑฺโฒ บุญนาค

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระสนธยา พุทฺธสโร วงค์สาคร

๐๒/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระวราวุฒิ สํวรวุฑฺโฒ สุขสวัสดิ

์

๐/๗/๒๕๓๙
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตราด  ๘ / ๑๑
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ตร ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระตวงสิทธิ

์

โชติปฺโ ขำวงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะนาว  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระมารุต จนฺทโชโต จันทเสน

๒๓/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะนาว  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระสุรบุตร เตชธมฺโม วงษ์สกด

๒๗/๐๒/๒๕๓๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะนาว  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระศราวุฒิ ปโยโค เจริญลาภ

๒๑/๐๕/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระณัฐพล ขนฺติพโล อินทเกษร

๑๓/๐๔/๒๕๓๕
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระธนัท สุทฺธจิตฺโต เผือกจิตต์

๐๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระจิรวัฒน์ ชวโน อำนวยผล

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระประดิษฐ์ รติโก ศรีวิไล

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระกฤษณพล อตฺถกาโร ชบาแดง

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระสำเร็จ กมโล ภูธร

๑๓/๑๑/๒๕๑๗
๒๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระชัยณรงค์ โสธโน เพ่งจินดา

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระณัฐวุฒิ านากโร สุขะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระสุริยะ ชวนปฺโ กระชน

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระชัยพร ชนาสโภ บัลณัฐการุณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระกษมา สุขุมาโล ชวาลา

๔/๔/๒๕๔๐ ๔/๖/๒๕๖๐
ห้วงโสม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระวีรยุทธ สุวีโร อิมสารพาง

่

๒๔/๑/๒๕๔๐
๕/๖/๒๕๖๐

ห้วงโสม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระพณิช สุจิตฺโต ชลาลัย

๘/๓/๒๕๓๙
๘/๖/๒๕๖๐

ห้วงโสม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระกิตติพงษ์ ปยวาจโก เจริญสุข

๓/๔/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ห้วงโสม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระนรบดี นรปติโก อุยะตุง

๐๕/๐๒/๒๕๐๙ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

คลองแอ่ง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระยุทธพงค์ เตชพโล โฉมเฉลา

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ช้างทูน  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระพงศธร กิตฺติวณฺโณ ลังกาวงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ช้างทูน  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระธีรพงษ์ จิตฺตสํวโร พ่วงกระแสร์

๑๑/๑๐/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ช้างทูน  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระภูเบศร์ ปภาโต ธิปราศัย

๒๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ตางาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระรัตนพล ิตสุโข ทัศนา

๐๘/๐๑/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่านำล่าง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระทศพล อริฺชโย สามารถ

๐๙/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่านำล่าง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระณัฐพล านิสฺสโร สุดเทียน

๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งตอง  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระวิทยา สุเมธโส เบ็ญจมาศ

๐๗/๐๓/๒๕๔๐ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

นนทรีย์  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระสรวิชญ์ เตชปฺโ นิวแดงกันทะ

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

นนทรีย์  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระอำพล สุจิตฺโต มะโน

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นนทรีย์  

ตร ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระทองดี สุวณฺโณ ตึกห่อ

๒๒/๐๔/๒๕๐๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นนทรีย์  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระวิบูลย์ ปยสีโล ท่อนทอง

๐๙/๐๑/๒๕๒๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นนทรีย์  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระธีรพล สิริภทฺโท อรุณมาต

๒๘/๐๕/๒๕๒๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

นนทรีย์  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระชัยบุญ กิตฺติธโร จินากุล

๐๘/๐๘/๒๕๓๑ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

เนินตากแดด  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระถกลรัตน์ านวีโร คิดร่วม

๐๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

เนินตากแดด  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระเอกณรงค์ สุจิณฺโณ อ่อนนิม

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินตากแดด  
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ตร ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระสังเวียน ขนฺติโสภโณ แก้วเพชร

๑๑/๐๔/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เนินตากแดด  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระฌาญาพันธ์ ฌานรโต

ปญญาใสคงพัฒน์

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เนินตากแดด  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรชาญวิทย์  รักชาติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

 เนินตากแดด  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระพงษ์สิทธิ

์

นิสฺสโภ แดงเกาะโพธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๒๖
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

บ่อพลอย  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระนพดล กนฺตสีโล นำใจสุข

๐๑/๐๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

บ่อพลอย  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระพงษ์สิทธิ

์

ทานวฑฺฒโก ตรอม

๑๓/๐๓/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ่อไร่  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระปรีชา กิตฺติวฑฺฒโก มันมี

่

๑๙/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ่อไร่  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระสรวิศ านวฑฺฒโก ช่วงชัย

๐๗/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ่อไร่  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระปฎิภาณ พลวฑฺฒโก ซือสมาน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ่อไร่  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระสุวัฒน์ อาสโภ ไกลบาป

๐๔/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปะเดา  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระอรรคพล อคฺคพโล อนนทสีหา

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปะอา  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระวันชัย อคฺคจิตโต ชันแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

ปาวิสุทธิธรรม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระอุดม พลวโร เสวนาม

๐๑/๐๖/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาวิสุทธิธรรม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระอัษฎาวุธ กนฺตสีโล พวงกัน

๑๐/๐๒/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

มะม่วง  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระประวิทย์ ปภสฺสโร อินจำปา

๑๖/๐๓/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองบอน  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระสันติ สุทฺธปฺโ อัมสิงห์

๓๑/๐๕/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองบอน  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระนัฐพล านุตฺตโร จิตรมนตรี

๐๙/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่โพธาราม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระสุรศักดิ

์

สุภทฺโท ถาวร

๐๙/๐๓/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระบรรณชา ปณฺฑิโต หินขาว

๒๕/๑๑/๒๕๓๔
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระธีรชาติ ธีรภทฺโท ถวิลวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระธวัชชัย โกวิโท จิตรกระวาล

๑๗/๑๑/๒๕๒๓
๑๐/๐๖/๒๕๖๐ ทองธรรมชาติราษฎร์สันติ

 

ตร ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระภาณุวิชุ์ ปวโร ราชสมบูรณ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

นำเชียว

่

 

ตร ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระปฏิภาณ นนฺโท พฤษชาติ

๑๔/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นำเชียว

่

 

ตร ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระธีรวุฒิ ธีรวุฑโฒ จิตนาวา

๑๙/๐๕/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

บางกระดาน  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระสุทิน ธนวฑฺโฒ ทวีทรัพย์

๐๙/๐๒/๒๕๒๓ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

บางกระดาน  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระประชา อาภาธโร ภาณุเพ็ญ

๐๑/๐๔/๒๕๒๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

บางกระดาน  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระกฤษฎา สุทฺธจิตฺโต ชาติกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

บางกระดาน  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระรัตนโสภณ รตนโสภโณ นุกูลวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๑๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางกระดาน  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระชาญณรงค์ ชุตินฺธโร อานามนารถ

๑๔/๑๐/๒๕๒๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางกระดาน  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระสัญญา สฺโม เทพนรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บางปดบน  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระทรงพล ขนฺติธมฺโม ปรกติ

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

บางปดล่าง  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระพงษ์ศักดิ

์

พุทฺธิสาโร สะสมสิน

๑๘/๐๓/๒๕๓๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระสิทธิพล เตชธมฺโม คำสันติพร

๐๕/๑๑/๒๕๑๒
๐๘/๐๒/๒๕๖๐

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระยุทธภูมิ ยุตฺตธมฺโม ยันรัมย์

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

แหลมมะขาม  
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ตร ๒๑๖๐/๐๓๓๙ พระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ พันธุเดช

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐
แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๔๐ พระเทพินท์ เทวสโร อัศวภูมิ

๒๘/๐๒/๒๕๓๘
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๔๑ พระศุภวิชญ์ สุจิตฺโต ยิงประเสริฐ

่

๒๖/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๔๒ พระวรรณรินทร์ วณฺณธโร อึงโล้

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐
แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๔๓ สามเณรสุรพัศ  นานิคบุตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๔๔ สามเณรตะวัน  ทิคุนันท์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

 แหลมมะขาม  

ตร ๒๑๖๐/๐๓๔๕ สามเณรสมภพ  เรืองผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 แหลมมะขาม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
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