
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพังงา  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๑๙๖ รูป ขาดสอบ ๓๙ รูป คงสอบ ๑๕๗ รูป สอบได้ ๑๓๐ รูป สอบตก ๒๗ รูป (๘๒.๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พง ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระกิตติ สิริคุตฺโต บุญโกย

๑๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บางเสียด  

พง ๕๑๕๙/๐๐๐๒
พระนิวัฒน์ สิริคุตฺโต คนึงการ

๒๙/๑๐/๒๕๓๖ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

ประชุมโยธี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระกฤษฎา กนฺตวีโร ตรีทรัพย์

๒๙/๐๖/๒๕๒๗ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ประชุมโยธี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระวัชรากร เขมโก รุ่งสกุล

๐๓/๐๕/๒๕๒๕ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ประชุมโยธี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระศุภกาญจน์ สุภกิจฺโจ เรืองจิรัษเฐียร

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ประชุมโยธี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๐๖
พระนพดล ขนฺตวโร สิงหการ

๑๔/๐๑/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมโยธี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรปยะวัฒน์  หนูช่วย

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

 ประชุมโยธี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระธงชัย อาภากโร สุกใส

๐๙/๑๑/๒๕๒๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สราภิมุข  

พง ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระภานุวัฒน์ สํวโร สารมาศ

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๑๐/๒๕๕๙

สราภิมุข  

พง ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระณัฐพงศ์ สนฺตมโน ล้อเลือน

่

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โคกสวย  

พง ๕๑๕๙/๐๐๑๑
พระมานะ มานิโต ปนทอง

๒๓/๐๒/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระณัฐพงศ์ สิริจนฺโท ท่าดี

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

พิทักษ์ธรรมาราม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระนราวิชญ์ ธีรปฺโ ขลิกคำ

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์อุปถัมภ์  

พง ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระเกียรติศักดิ

์

ฉนฺทกโร กลำมาศ

๒๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์อุปถัมภ์  

พง ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระโกวิท ขนฺติวโร อาหะรักษ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ไสเสียด  

พง ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระวีรวัต ภทฺทธมฺโม จันทาเหล็ก

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไสเสียด  

พง ๕๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรพงศกร  บำรุงบ้าน

๒๐/๑๑/๒๕๔๐

 ไสเสียด  

พง ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระประภัสร์ ภทฺธโก ไตรศรี

๕/๑๒/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙

ไตรมารคสถิต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระพิสิฐ มนฺุโ มีสัตย์

๖/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ไตรมารคสถิต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระสุธี สุทฺธิาโณ บุญพฤกษ์

๑/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ราษฎร์สโมสร  

พง ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระศราวุธ ธีรปฺโ ไชยคง

๑๑/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์สโมสร  

พง ๕๑๕๙/๐๐๒๒
พระคำใส คุณธมฺโม มีสะท้าน

๑๓/๐๗/๒๔๙๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๒

ดอนปริง  

พง ๕๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรณรงค์เกียรติ  เสาเวียง

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 ดอนปริง  

พง ๕๑๕๙/๐๐๒๔
พระพระรณชัย ยสชาโต แสงไสย

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นิคมสโมสร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพังงา  ๑ / ๕

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พง ๕๑๕๙/๐๐๒๕
พระพระฉลอง มหานาโม ทองวิจิตร

๐๔/๐๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

นิคมสโมสร  

พง ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระวินัย ปยสีโล ชูนวล

๒๘/๐๕/๒๕๑๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๕๙/๐๐๒๗
พระอิทธิรุจน์ อิทฺธิยุตฺโต รำเพย

๓๐/๐๑/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสมปราชญ์  สวนจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านบกปุย  

พง ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระสุพจน์ อหึสโก วงศ์คำ

๒๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประชาธิการาม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระวันชัย อุชุจาโร สืบเย็ว

๑๘/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระศตวรรษ ขนฺติโก เปยมกมล

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระอนุสรณ์ จนฺทธมฺโม ชืนชม

่

๐๗/๐๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระสถาพร สุภาจาโร แซ่อัง

้

๑๕/๐๔/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๓๔
พระชุติเดช อธิปฺุโ หมู่เจริญ

๒๙/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระวีรยุทธ วีรยุทฺโธ เอกอรรถกิจ

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระอนุรัตน์ หิริธมฺโม แซ่เซียว

้

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรทินกร  หนุนอนันต์

๒๓/๐๒/๒๕๔๐

 ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรจตุรพร  ถวิลการ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

 ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรกิตติพงษ์  ชูช่วย

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระสมคิด สิริจนฺโท โพธิน้อย

์

๐๓/๑๒/๒๕๐๔ ๒๐/๑๐/๒๕๕๓

ปตติการาม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระการุณย์ ปฺาพโล หมืนกล้า

่

๐๕/๐๗/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ราชา  

พง ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระอภิรักษ์ อนุตฺตโร นิคะ

๑๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ลาภี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระวิทวัส านวีโร สินธพ

๑๐/๐๗/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ลาภี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรเทพกร  ทองล้วน

๐๑/๐๕/๒๕๔๐

 ลาภี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรทวีชัย  จันทราทีปกร

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 ลาภี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระเจษฎา ปภสฺสโร นำพา

๒๒/๐๒/๒๕๓๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ลุมพินี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระนัทพงษ์ สมจาโร ทวีจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ลุมพินี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระจิรทีปต์ จิรตฺถิโก รัตนพันธุ์

๒๙/๐๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ลุมพินี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระทศพร ณฏิโก ณะพิทักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ลุมพินี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระธวัชชัย กิตฺติคุโณ ทองสุก

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ลุมพินี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระพงษธร ปฺุกาโม จิตรแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลุมพินี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรเจษฎา  รัสการณ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๑

 ลุมพินี  

พง ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระสุจินต์ ถิรจิตฺโต มาให้พร้อม

๒๘/๐๗/๒๕๑๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สุวรรณาวาส  

พง ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระจิรพงษ์ ธีรวโร ทองกุล

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

หลักแก่น  

พง ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระธีระวุฒิ วีตโทโส คำวิเศษณ์

๑๘/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หลักแก่น  

พง ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระสุรเดช สุรเตโช ขาวสู่

๑๒/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หลักแก่น  

พง ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระสุริยะ สุริยวํโส แจ้งกระจ่าง

๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หลักแก่น  

พง ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระกิตติ กิตฺติโก อุปถัมภ์

๐๒/๐๙/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลักแก่น  

พง ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระภูริกรณ์ รตนวณฺโณ ใจแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เหมืองประชาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพังงา  ๒ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พง ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระพงษ์พันธ์ กตธมฺโม หมอยา

๑๓/๐๘/๒๕๓๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

คงคาภิมุข  

พง ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระฆนาพงศ์ ิติปฺโ อ๋องสกุล

๐๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

คงคาภิมุข  

พง ๕๑๕๙/๐๐๖๒
พระพงษ์ศักดิ

์

สุเมโธ ชูชืน

่

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คงคาภิมุข  

พง ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระสมพร กตสาโร ไชยกิจ

๐๗/๐๕/๒๔๙๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คงคาภิมุข  

พง ๕๑๕๙/๐๐๖๔
พระมณเฑียร ิตสีโล สมลาภ

๑๖/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คงคาภิมุข  

พง ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระอมรเทพ อภินนฺโท พรหมดนตรี

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คมนียเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระตะวัน เตชธมฺโม สร้อยเสนา

๒๐/๐๗/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คมนียเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระวรุล กตสาโร ฮกฮัว

่

๐๒/๐๗/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คมนียเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระอรุชา ธมฺมวโณ เต็มสงสัย

๐๑/๑๒/๒๕๒๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

คมนียเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๖๙
พระกฤตพล กตทีโป สุระทิพย์

๒๐/๐๖/๒๕๒๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คมนียเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๗๐
พระโทธวัช ธมฺมปาโล พลรบ

๐๗/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คมนียเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระพงศกร วรปฺโ พันลำ

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คมนียเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระวรชาติ ธมฺมรโต ห้าวหาญ

๐๘/๐๑/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ควรนิยม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระวีระพงศ์ านวีโร สมาธิ

๑๑/๐๓/๒๕๓๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

นิกรวราราม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระก้องไกร เขมวณโณ สงัดเงาะ

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

นิกรวราราม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระธันยากร อรุโณ นำเย็น

๒๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นิกรวราราม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระกรกช ภทฺทวโร เอียบฉุ้น

๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นิกรวราราม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๗๗
พระมาโนช อตฺตปาโล ชูฉิม

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิกรวราราม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระศุภณัฐ สิริธมฺโม ไพรสงวน

๐๗/๑๑/๒๕๒๓ ๑๙/๑๐/๒๕๕๘

ผดุงธรรมโพธิวาส  

พง ๕๑๕๙/๐๐๗๙
พระอดิศักดิ

์

มหสกฺโก เชียวชาญ

่

๒๑/๐๒/๒๕๑๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

พนัสนิคม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๘๐
พระภานุวัตน์ ปยสีโล ทองขาว

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

พระธาตุคีรีเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๘๑
พระสิทธิชัย ถิรจิตฺโต แสงแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๒๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

พระธาตุคีรีเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๘๒
พระอมรเทพ อิธิาโณ เหมียนทอง

๐๙/๐๘/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุคีรีเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๘๓
พระธวัชชัย โชติปาโล บรรลุพร

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุคีรีเขต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๘๔
พระอานนท์ ิติธมฺโม สีมัน

่

๐๗/๑๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๗

ราษฎร์นิรมิต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๘๕
พระบัญชา จาครโต ชำนาญ

๒๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

ราษฎร์นิรมิต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๘๖
พระสุรศักดิ

์

ธมฺมานนฺโท
นาทวัฒน์หัตถพล

๑๙/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิรมิต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๘๗
พระวัชชรินทร์ ภทฺทปโ ประตูใหญ่

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิรมิต  

พง ๕๑๕๙/๐๐๘๘
พระธีรวัฒน์ ธีรวํโส จำปาศรี

๐๑/๐๑/๒๕๒๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

เสนานุชรังสรรค์  

พง ๕๑๕๙/๐๐๘๙
พระสุกฤษฎิ

์

สิริคุตฺโต ลิมสกุล

่

๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

เสนานุชรังสรรค์  

พง ๕๑๕๙/๐๐๙๐
พระวรวุฒิ านวโร แก้วยก

๐๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

แหลมปอม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๙๑
พระเผด็จ ปฺาธโร สร้างเหมาะ

๐๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โฆสิตาราม  

พง ๕๑๕๙/๐๐๙๒
พระวิโรจน์ อุปสนฺโต ขุนทองจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๓๕ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ปากคลอง  

พง ๕๑๕๙/๐๐๙๓
พระกิตติชัย ชยวุฑฺโฒ ฮันตุ่น

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๘
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปากคลอง  

พง ๕๑๕๙/๐๐๙๔
พระอรรถกร คุณากโร แซ่เต็ง

๑๙/๑๒/๒๕๒๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ปาโมกข์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพังงา  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พง ๕๑๕๙/๐๐๙๕
พระสมชาย อตฺถกาโร จำรูญกิจ

๒๕/๐๒/๒๕๒๐ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

ปาโมกข์  

พง ๕๑๕๙/๐๐๙๖
พระพิสิฐ ิตคุโณ ชูประดิษฐ์

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาโมกข์  

พง ๕๑๕๙/๐๐๙๗
พระสาครินทร์ มนฺุโ เตียวสกุล

่

๒๙/๐๑/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาโมกข์  

พง ๕๑๕๙/๐๐๙๘
พระมาโนช ธมฺมทสฺสี สกุลสอน

๑๖/๐๗/๒๕๐๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาโมกข์  

พง ๕๑๕๙/๐๐๙๙
พระไพรัช วรปฺโ ตันติธรรมพิสิฐ

๒๓/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

รมณีย์  

พง ๕๑๕๙/๐๑๐๐
พระกมลวัทน์ จิรวฑฺฒโน พงษ์สุข

๒๖/๐๔/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

รมณีย์  

พง ๕๑๕๙/๐๑๐๑
พระพิรยุท ปภากโร เอียดไทย

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

รมณีย์  

พง ๕๑๕๙/๐๑๐๒
พระสมเกียรติ เตชวโร วิเชียร

๑๘/๐๒/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

รมณีย์  

พง ๕๑๕๙/๐๑๐๓
พระนิติพงศ์ ิตาโภ มากแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

รมณีย์  

พง ๕๑๕๙/๐๑๐๔
พระจิรานุวัฒน์ กิตฺติปาโล ทิพย์รงค์

๒๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

รมณีย์  

พง ๕๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรนัทธพงศ์  มากแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

 รมณีย์  

พง ๕๑๕๙/๐๑๐๖
พระดุสิต นนฺทิโย เรือนเพ็ชร์

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

อินทภูมิ  

พง ๕๑๕๙/๐๑๐๗
พระธนพล ขนฺติธโร มณีกิจ

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

อินทภูมิ  

พง ๕๑๕๙/๐๑๐๘
พระสมพล โกวิโท ยิมแก้ว

้

๑๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

อินทภูมิ  

พง ๕๑๕๙/๐๑๐๙
พระมณเฑียน อคฺคปฺโ ต่างจิต

๒๔/๐๓/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตำหนัง  

พง ๕๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 แซ่เค๊ะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 นางย่อน  

พง ๕๑๕๙/๐๑๑๑
พระไถ่ ถิตธมฺโม ชาวไสล

๑๓/๐๘/๒๕๐๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

บางครัง

่

 

พง ๕๑๕๙/๐๑๑๒
พระทวีศักดิ

์

อตฺตคุตฺโต อูฐปาน

๒๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

บางครัง

่

 

พง ๕๑๕๙/๐๑๑๓
พระระพีพัฒน์ กิจฺจสาโร รถแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

บางครัง

่

 

พง ๕๑๕๙/๐๑๑๔
พระวุฒิชัย ติกฺขวีโร สุตะไล

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บางครัง

่

 

พง ๕๑๕๙/๐๑๑๕
พระณัฐวุฒิ ิตสีโล คราวเจริญ

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บางครัง

่

 

พง ๕๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรสมโภชน์  แก้วประเสริฐ

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

 บางวัน  

พง ๕๑๕๙/๐๑๑๗
พระธีระพงษ์ ธีรวํโส ยิมฉอด

้

๐๗/๐๒/๒๕๒๑ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

บ้านเตรียม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๑๘
พระคฑาวุฒิ อภิปุณฺโณ ทวีสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

บ้านเตรียม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๑๙
พระมานพ สิริปฺโ วรธรรมาทิพย์

๑๕/๐๗/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเตรียม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๒๐
พระนัฐพล อภิชาโน เข็มกลัด

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเตรียม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรสรวิศ  ระฆังทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

 บ้านเตรียม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรพงศกร  ส่องแสง

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

 บ้านเตรียม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๒๓
พระณัฐพนธ์ สุทฺธปฺโ

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๙/๑๑/๒๕๓๖

๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๒๔
พระวรรณรงค์ วรสทฺโธ เกตุทอง

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๒๕
พระสุริยะ อาภาธโร ประสมทรัพย์

๑๔/๐๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๒๖
พระภคินัย อคฺคธมฺโม มาศทอง

๐๖/๐๘/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๒๗
พระมณี สํวโร เจริญสาร

๒๕/๐๕/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๒๘
พระประเสริฐศักดิ

์

อุชุจาโร ลิมสมบัติอนันต์

้

๑๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพังงา  ๔ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พง ๕๑๕๙/๐๑๒๙ พระภาณุพงศ์ ปยธมฺโม หยู่ศรี
๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๕๙/๐๑๓๐ พระเบญจเทพ ปฺาวุฑฺโฒ ฉลาด

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
สามัคคีธรรม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพังงา  ๕ / ๕

้
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