
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพังงา  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๒๔๕ รูป ขาดสอบ ๔๖ รูป คงสอบ ๑๙๙ รูป สอบได้ ๑๓๗ รูป สอบตก ๖๒ รูป (๖๘.๘๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พง ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระจตุรงค์ อภิปาโล รุ่งรือง

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ประชุมโยธี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระไกรภพ กตปฺุโ สิงหโอภาส

๐๖/๐๓/๒๔๘๔ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

ประชุมโยธี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระสมโชค สมจิตฺโต พวงทอง

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ประชุมโยธี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระอานนนท์ านิสฺสโร นิสยากุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ประชุมโยธี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระวรานนท์ มหาวีโร กองแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประชุมโยธี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระศรัณย์ ปรกฺกโร นวลแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๑๒/๐๖/๒๕๖๐

อรัญญิกาวาส  

พง ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระอนุวัฒน์ าณทีโป เหมทานนท์

๑๘/๐๘/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญิกาวาส  

พง ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระลำยอง ปริชาโน ปอมน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๐๕ ๑๑/๐๒/๒๕๔๙

นิโครธคุณากร  

พง ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระพิชิต จนฺทสาโร ชัยโยธา

๒๓/๑๐/๒๕๒๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๕

นิโครธคุณากร  

พง ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระอภิวัฒน์ โชติปฺโ อรุณโชติ

๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

พิทักษ์ธรรมาราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๑๑
พระรัตตินนท์ จนฺทสาโร เดชสุข

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์อุปถัมภ์  

พง ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระรัฐพงษ์ านวีโร วิเศษกาล

๐๕/๐๓/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์อุปถัมภ์  

พง ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระวรวิทย์ กตปฺุโ ชูเชือ

้

๐๒/๐๑/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์อุปถัมภ์  

พง ๕๑๖๐/๐๐๑๔
พระสุเมธ สุเมโธ รามพรหม

๒๓/๑๐/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ศรัทธาราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๑๕
พระอภิสิทธิ

์

วิเสสคุโณ มีเอียด

๑๔/๐๘/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรัทธาราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระภาณุพงศ์ ปยวณฺโณ เกิดแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรัทธาราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๑๗
พระพิชยุตย์ โสภณจิตโต เกตุแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศรัทธาราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระกิตติพงษ์ สิริภทฺโท วินิช

๓๑/๐๕/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรัทธาราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระทัชช ขนฺติมโน รามัญวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๓๗ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

ไสเสียด  

พง ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระสนิท กิตฺติสาโร ยอดชล

๐๘/๐๓/๒๔๙๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖

อุทัยราษฎรบำรุง  

พง ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระทินกร าณสุทฺโธ ดิษสุวรรณ

๐๗/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ไตรมารคสถิต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระชัยชนะ ธมฺมวโร โสดารักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สโมสร  

พง ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระจิรวัฒน์ าณโสภโณ ลือเสียง

๑๑/๐๓/๒๕๓๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สโมสร  

พง ๕๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรอภิสิทธ์  พันธุ์รักษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

 ราษฎร์สโมสร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพังงา  ๑ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พง ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระขรรค์ชัย อินฺทวีโร คำวิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๒๓ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

ลำธาร  

พง ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระอาทิตย์ อชิโต ศรีสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระณัฐนนท์ กิตฺติโก จิตรัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

นิคมสโมสร  

พง ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระปริญญา อธิปฺโ บุญธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๑๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

นิคมสโมสร  

พง ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระพงศปณต สฺโต บุญรักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

นิคมสโมสร  

พง ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระทวี ติสรโณ ประจันนวล

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นิคมสโมสร  

พง ๕๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรกิตติ  หมืนด้วง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

 นิคมสโมสร  

พง ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระคำ อภิชาโต ทองประเสริฐ

๑๑/๐๕/๒๔๙๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระกีระศักดิ

์

จิตฺตสงฺวโร ชัยเพ็ชร

๒๓/๐๘/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระชัชวาล านากโร หาญช้าง

๒๖/๐๕/๒๕๓๗
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระสมยศ จนฺทวํโส ก้อนสมบัติ

๒๘/๐๖/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระวิชาญ สาธโร ประโยชน์

๒๑/๑๐/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระรัฐภูมิ ิตสีโล สังข์ทอง

๑๔/๐๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระพีรพล สุชาโต คำเอียด

๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๓๙
พระธนภัทร โอภาโส กวดกิจการ

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระฤทธิชัย สิริธโร ใจจ้อง

๒๙/๐๕/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระฉัตรชัย คุณวีโร เชือเชิญ

้

๐๔/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระพรชัย อคฺคโรจโน สายหล้า

๑๕/๐๔/๒๕๐๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระณรงค์ ธนมนฺโต ทัพไชย

๑๑/๐๕/๒๕๒๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระคิมหันต์มาลิน สุเมธาโภ ฮูกิ

๑๘/๐๓/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรรธรากร  โนจากุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

 บ้านบกปุย  

พง ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระเรืองโรจ ธมฺมทีโป เทพพูลผล

๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระนฤนาจ สุทฺธจิตฺโต คำคุ้ม

๑๔/๐๕/๒๕๓๓
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระธนวัฒน์ อาภากโร กุลสถิตย์

๒๙/๐๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระกฤตานน กนฺตธมฺโม ทองผอม

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระณัฐพล จิตฺตปฺโ พุทธจิตต์

๒๒/๐๑/๒๕๒๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระมนต์ชัย มหาปฺโ อ้นขาว

๐๗/๐๓/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรสิรวิชญ์  นวลจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรอนันตชัย  แซ่เซ็ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

 ประชุมศึกษา  

พง ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระโอภาส โกสโล บรรเทา

๐๑/๐๑/๒๕๒๒ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ราชา  

พง ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระธีรศักดิ

์

ยตินธฺโร สฤษดิสุข

๒๑/๐๓/๒๕๑๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ลาภี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระอลงกรณ์ ปฺพโล อักษร

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ลาภี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระสิทธิเดช กตสาโร พุ่มนวล

๑๒/๑๐/๒๕๓๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ลาภี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระมานพ ทินฺนวโร บุตวร

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ลาภี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระอรรถพงศ์ สิริธโร ระกิจ

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ลาภี  
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พง ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระพิศุทธ์ วิสุทฺโธ รักเวช

๐๖/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลาภี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระเจษฎา จนฺธสโร เจริญ

๒๔/๐๗/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ลาภี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระสำเนียง าณการี โปถกรรม

๑๙/๑๑/๒๔๗๒ ๒๓/๐๒/๒๕๒๖

ลุมพินี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ ฤกษ์ดี

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ลุมพินี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๖๔
พระวีรยุทธ ธมฺมรโต เกตุแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๓๒
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ลุมพินี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๖๕
พระเฉลิมพล ฉนฺทธมฺโม เสริมราษฎ์

๐๔/๐๖/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ลุมพินี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระนพรัตน์ รตนโชโต วิลัยวรรณ

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ลุมพินี  

พง ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระขวัญชัย กตปฺุโ จันพิละ

๒๘/๐๘/๒๕๑๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๖๘
พระนิรวิทย์ าณาวุโธ เภอบางเข็ม

๕/๐๑/๒๕๓๖ ๙/๐๕/๒๕๖๐

หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๖๙
พระอรรถสิทธิ

์

าณสุทฺโธ มธุโรรส

๒๔/๑๒/๒๕๓๔
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๗๐
พระอภิเษก สีลเตโช ตันนุรักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระพรพจน์ เขมิโย บุญช่วน

๑๒/๑๑/๒๕๓๓
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๗๒
พระชนชิต ชินจิตฺโต เจริญพงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๗๓
พระเอกชัย เมตฺตจิตฺโต ศรีขวัญ

๒๑/๐๓/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๗๔
พระธีระศักดิ

์

สุตธโร พุฒิกรดุรงค์

๑๓/๑๑/๒๕๓๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๗๕
พระชัยณรงค์ ชยมงฺคโล มงคล

๑๔/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๗๖
พระคมกริช โชตโก เหมือนเพชร

๐๑/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรวัชริศ  สุขรินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 หลักแก่น  

พง ๕๑๖๐/๐๐๗๘
พระชัยสิทธิ

์

สทฺธาธิโก ลิมปานนท์

๐๘/๑๐/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

เหมืองประชาราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระพยนต์ ิตยโส ทองลิม

่

๒๒/๐๗/๒๕๐๘ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

เหมืองประชาราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรโชคทวี  ณ วิจิตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 เหมืองประชาราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระอภิชิต สุมโน หอมสมบัติ

๑๔/๐๗/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คงคาภิมุข  

พง ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระกฤษณพงศ์ กิตฺติปฺโ นิเทศธรรมยาน

๑๕/๐๕/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คงคาภิมุข  

พง ๕๑๖๐/๐๐๘๓
พระวีระชาติ ขนฺติมโน ขุนศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๘๔
พระวิชาญ อธิปฺโ หาญทะเล

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๘๕
พระพงษ์พิพัฒน์ ภทฺทธมฺโม แก้วบำรุง

๐๓/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๘๖
พระอนันตศักดิ

์

อตฺถกาโม โกสุวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๘๗
พระสิทธิโชค สิริธมฺโม ชนะภัย

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๘๘
พระกานต์ สุทฺธจิตฺโต ก่อสกุล

๑๑/๐๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๘๙
พระเจษฎา ภทฺทธมฺโม ชูเหล็ก

๒๕/๐๓/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๙๐
พระธวัช ิตธมฺโม มีแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๙๑
พระพรเทพ วรธมฺโม บุญเสมเสน

๒๖/๐๗/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๙๒
พระธนภัทร กตสาโร กาหลัยภูมิ

่

๐๘/๐๑/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรปริญญา  มันหมาย

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

 คมนียเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรพชรพล  สาขา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

 คมนียเขต  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พง ๕๑๖๐/๐๐๙๕
พระรัตชัย ปสนฺนจิตฺโต ศรีทอง

๑๐/๐๑/๒๕๒๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ควรนิยม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๙๖
พระนัฐพล ิตสีโล จำกำจร

๒๗/๐๙/๒๕๓๒ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

นิกรวราราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๙๗
พระวิโรจน์ กิตฺติวณฺโณ อินทสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๒๓
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

นิกรวราราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๙๘
พระพงศพัศ นาควโร พงษจิตเวชกุล

๑๖/๑๒/๒๕๐๔ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

นิกรวราราม  

พง ๕๑๖๐/๐๐๙๙
พระธีรพงษ์ ชาตปฺุโณ เจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๓๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

นิกรวราราม  

พง ๕๑๖๐/๐๑๐๐
พระทรงพล กิตฺติธโร จันทร์ตัง

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

นิกรวราราม  

พง ๕๑๖๐/๐๑๐๑
พระเกรียรติศักดิ

์

เขมธมฺโม อันติมานนท์

๑๙/๐๔/๒๕๓๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

นิกรวราราม  

พง ๕๑๖๐/๐๑๐๒
พระไตรเวทย์ วรธมฺโม รักกะเปา

๒๑/๐๕/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นิกรวราราม  

พง ๕๑๖๐/๐๑๐๓
พระเอกสิทธิ

์

ธมฺมสิทฺโธ ลิมสกุล

่

๒๑/๐๙/๒๕๒๘ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

พระธาตุคีรีเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๑๐๔
พระเอกภณ อธิปฺโ แถมใหม่

๑๗/๐๒/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุคีรีเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๑๐๕
พระเดโช ภทฺทธมฺโม เดชะ

๑๑/๐๓/๒๕๑๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุคีรีเขต  

พง ๕๑๖๐/๐๑๐๖
พระทรงชัย ขนฺติปาโล เอียมสวัสดิ

่ ์

๐๘/๐๕/๒๕๓๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ราษฎร์นิรมิต  

พง ๕๑๖๐/๐๑๐๗
พระอนุรักษ์ ธมฺมโต คล้ายรอด

๐๓/๑๐/๒๕๓๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์นิรมิต  

พง ๕๑๖๐/๐๑๐๘
พระกิตติพงศ์ กิตฺติสาโร จ้านสกุล

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์นิรมิต  

พง ๕๑๖๐/๐๑๐๙
พระเฉลิมเกียรติ เขมิโย ด่านยุทธพลชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ปากคลอง  

พง ๕๑๖๐/๐๑๑๐
พระกิตติ สมาจาโร เพือนรักษ์

่

๒๓/๐๕/๒๕๓๗
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ปากคลอง  

พง ๕๑๖๐/๐๑๑๑
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท อ่อนตา

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปากคลอง  

พง ๕๑๖๐/๐๑๑๒
พระวีระพงษ์ วิสุทฺโธ ไพรวัลย์

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปากคลอง  

พง ๕๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรณัฐวุฒิ  คิดดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

 ปากคลอง  

พง ๕๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรทนงศักดิ

์

 ใจหลัก

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 ปากคลอง  

พง ๕๑๖๐/๐๑๑๕
พระบุญทนะ ปฺุภาโค พรมพัด

๐๑/๐๔/๒๕๒๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ปาโมกข์  

พง ๕๑๖๐/๐๑๑๖
พระพนมกร กิตฺติคุโณ ศิริคุณ

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาโมกข์  

พง ๕๑๖๐/๐๑๑๗
พระฐาปกร วรปฺโ สุกใส

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาโมกข์  

พง ๕๑๖๐/๐๑๑๘
พระรัฐพงศ์ รตนวํโส สุวรรณรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาโมกข์  

พง ๕๑๖๐/๐๑๑๙
พระภาสวิชญ์ ปภากโร โยธาสุทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาโมกข์  

พง ๕๑๖๐/๐๑๒๐
พระกิตติศักดิ

์

อตฺถยุตฺโต ตันฮิม

้ ้

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาโมกข์  

พง ๕๑๖๐/๐๑๒๑
พระสุรเชษฐ์ มุทิตมโน คมกล้า

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาโมกข์  

พง ๕๑๖๐/๐๑๒๒
พระวสันต์ ขนฺตฺยาภิรโต ช่วยยิม

้

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาโมกข์  

พง ๕๑๖๐/๐๑๒๓
พระเฉลิมชัย อาภากโร อีงอภิวัฒน์

่

๒๗/๐๘/๒๕๑๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

รมณีย์  

พง ๕๑๖๐/๐๑๒๔
พระสุกิจ สุภทฺโท ทิพย์รงค์

๓๑/๑๐/๒๕๐๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

อินทภูมิ  

พง ๕๑๖๐/๐๑๒๕
พระจิระวุตน์ ธมฺมจารี ตันติมงคลวัฒน์

๒๒/๐๒/๒๕๑๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

อินทภูมิ  

พง ๕๑๖๐/๐๑๒๖
พระอรุณ อรุโณ อินทประโภชน์

๑๔/๐๗/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ตำหนัง  

พง ๕๑๖๐/๐๑๒๗
พระศราวุฒิ วรวฑฺฒโน มีความสัตย์

๑๕/๐๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

บางครัง

่

 

พง ๕๑๖๐/๐๑๒๘
พระวัชรพงษ์ ถิรธมฺโม อุ่นเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๓๓
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

บางครัง

่

 

พง ๕๑๖๐/๐๑๒๙
พระเอกวุฒิ สุทฺธิจิตฺโต นุ่นนุ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๐
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บางครัง

่
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พง ๕๑๖๐/๐๑๓๐
พระเจษฎา ขนฺติพโล ศรพิไชย

๒๒/๑๑/๒๕๒๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บางครัง

่

 

พง ๕๑๖๐/๐๑๓๑
พระกำพล หาสธมฺโม เมตตาธรรม

๑๘/๐๘/๒๕๒๑ ๒๕/๐๘/๒๕๖๐

บางครัง

่

 

พง ๕๑๖๐/๐๑๓๒
พระขุนทอง กตธมฺโม ปนตาแสน

๒๙/๐๙/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๖๐/๐๑๓๓
พระจำนงค์ ปภากโร ยอดแก้ว

๐๒/๐๓/๒๔๙๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๖๐/๐๑๓๔
พระนิพล ิตาโน ศรีแสง

๑๘/๑๒/๒๕๑๑
๑๗/๐๑/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๖๐/๐๑๓๕
พระศักดิชาย

์

ชยวุฑฺโฒ ทองเชิญ

๐๓/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๖๐/๐๑๓๖
พระมานพ ณฏิโก พืนกระจ่าง

้

๑๘/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

พง ๕๑๖๐/๐๑๓๗
พระพัชรพันธุ์ โชติโก ไชยเดช

๑๘/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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