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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๐๑ พระจงกล้า สิริวฑฺฒโน นารัตฐา

๐๕/๐๖/๒๕๐๒ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดเขากล้วย  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๐๒
พระฉลอง โอภาโส หญีตปอม

๙/๑๒/๒๕๑๐
๓/๓/๒๕๕๖ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๐๓
พระประวิทย์ อธิฏาโณ บุญสิทธิ

์

๕/๓/๒๕๐๓ ๘/๑๒/๒๕๕๖
วัดเขาปูน  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๐๔ พระไพรัช ธมฺมทีโป ทิพย์มูสิก
๒๕/๑/๒๔๙๐ ๑๖/๗/๒๕๕๖

วัดดอนรักษ์  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๐๕
พระสงกรานต์ ปฺาวุโธ วัฒนาเรืองรอง

๑๓/๔/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๖
วัดถำสำเภาทอง  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๐๖ พระเปลียน

่

ถิรธมฺโม จันทร์แจ้ง
๗/๘/๒๔๙๓ ๔/๓/๒๕๕๓ วัดถำสิงห์  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๐๗
พระธง พฺรหฺมธโร วู่ฉาย ๓/๖/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๕๘

วัดท่ามะปริง  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๐๘ พระอ๊อด ปริชาโน คำระหงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๑๐
๙/๐๗/๒๕๔๔

วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๐๙
พระโสภณ นฎฺิโก ปทมวิไล

๓๐/๓/๒๕๐๙ ๑๓/๗/๒๕๕๖
วัดบางหมาก  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๑๐ พระลิขิต ภูริทตฺโต เวชสุบรรณ
๘/๑๐/๒๔๙๗

๖/๗/๒๕๕๗ วัดบางหมาก  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๑๑ พระทรงศักดิ

์

ปยธมฺโม สาระกุล
๓/๑๒/๒๕๐๗

๔/๑๑/๒๕๕๑
วัดประเดิม  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๑๒
พระสิทธิศักดิ

์ ์

สิริมงฺคโล วัฒนศิริ
๒๒/๖/๒๕๒๒ ๒๙/๖/๒๕๔๗

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๑๓
พระพระบุญลือ ธีรวุฑฺโฒ สูตรประจัน

๑๙/๓/๒๕๐๘ ๒๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๑๔
พระเกียรติศักดิ

์

กตปฺุโ อัตะโน

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๑๕
พระบุญมา ธมฺมปฺโ เวฬุวนารักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๑๖
๒๐/๗/๒๕๕๒

วัดเนินทอง  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๑๖ พระสุรพล จนฺทิโก ชาวสมุทร
๓/๗/๒๕๐๕ ๔/๑๒/๒๕๕๕

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๑๗
พระจารักษ์ อนงฺคโณ สายน้อย

๖/๑๐/๒๕๑๓ ๑๔/๓/๒๕๕๕
วัดเขาสร้อยทอง  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๑๘
พระมานิจ ชลิตธมฺโม นาคคลี

่

๒๒/๑/๒๕๐๕ ๑๔/๗/๒๕๕๗
วัดดอนตะเคียน  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๑๙
พระแก้ว เตชธโร ท้าวไธสง

๒๐/๑๒/๒๕๐๓
๑๗/๒/๒๕๕๕

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๒๐
พระนิคม สุคณฺโฑ สกุลณี

๒๓/๑๐/๒๔๙๖
๑๒/๒/๒๕๔๒

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๒๑
พระพิศาล ฉนฺทธมฺโม เอือสกุล

้

๑๒/๑๒/๒๕๐๔
๗/๑๒/๒๕๕๖

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๒๒
พระกอบศักดิ

์

ฉนฺทโก พรหมรินทร์
๑๔/๕/๒๕๑๖

๙/๔/๒๕๕๗ วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๒๓
พระอัฐพล กตปฺุโ ทศฐารัง

๒๔/๑๒/๒๕๒๗
๑๗/๗/๒๕๔๘

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรขัตติยะ  กลินจันทร์

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดช่องรอ  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๒๕
พระนพพล ปสุโต ผมนะรา

๑๑/๕/๒๕๑๕ ๒๙/๕/๒๕๕๒
วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๒๖
พระธีรพันธุ์ ธีรปฺโ ร่วมสุข

๑๖/๖/๒๕๒๘
๕/๑/๒๕๕๓ วัดท้องตมใหญ่  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๒๗
พระวัชรพงษ์ ทีปวํโส มีสติ

๗/๕/๒๕๓๑ ๕/๗/๒๕๕๗ วัดท้องตมใหญ่  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรใหม่  ตาลอ่อน

๓/๑๑/๒๕๔๑
 วัดท้องตมใหญ่  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๒๙
พระรุ่งเรือง สมาจาโร จุลกิง

่

๑๑/๑/๒๕๒๘
๙/๗/๒๕๕๔ วัดธัญญาราม  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๓๐
พระสุชาติ ธมฺมวโร สมเทพ

๗/๑๐/๒๕๑๐
๑/๗/๒๕๕๕ วัดนอก  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๓๑
พระอธิการพรพิสุทธิ

์

ปยสีโล ยิมใข่

่

๕/๑๐/๒๕๐๔ ๒๙/๖/๒๕๕๒
วัดบ้านไร่ล่าง  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๓๒
พระประทีป อาสโย อภิเดช

๑๒/๙/๒๕๑๔ ๑๙/๗/๒๕๕๖
วัดบ้านไร่ล่าง  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๓๓
พระสิทธิโชค ปภสฺสโร รักษายศ

๙/๑๑/๒๕๒๑ ๒๕/๗/๒๕๕๓
วัดเล็บกระรอก  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๓๔
พระสุรพล ธมฺมพโล เขียวอำ

๒๓/๑๐/๒๕๓๖
๒๒/๒/๒๕๕๗

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๓๕
พระสุรศักดิ

์

ปฺาวโร คงสุข
๒๕/๔/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๕๗ วัดขันเงิน  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๓๖
พระปวีณ ทนฺตมโน สายกิมซ้วน

้

๘/๕/๒๕๓๔ ๖/๗/๒๕๕๗ วัดขันเงิน  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรธนวัฒน์  ภาคภูมิ

๕/๑๒/๒๕๔๑

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๓๘
พระวีระพงษ์ วีรวํโส มีหาดยาย

๒๕/๓/๒๕๒๕ ๒๒/๗/๒๕๕๕
วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๓๙
พระอนุวัฒน์ อนุวฒฺฑโน ย้อยนวล

๓๐/๑๒/๒๕๒๓ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗

วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๔๐
พระชญานนท์ ชววฑฺฒโณ วิเศษภักดี

๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดบรรพตวิสัย  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรอนิรุตม์  ธนบัตร

๕/๙/๒๕๔๒
 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรกษิดิเดช

์

 ตาพะขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรพีรวิทย์  สืบวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรชินวัตร  สินสัจธรรม

๒๖/๔/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรอุดมเดช  ศันสนียวรรธน์

๕/๙/๒๕๔๔
 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๔๖
พระประเสริฐ อนาลโย คงแก้ว ๑/๑/๒๔๘๘ ๖/๗/๒๕๕๑ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๓๕๙/๐๐๔๗
พระชัยรัตน์ สิริธโร ลือฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๒๐
๑๒/๖/๒๕๕๖

วัดหาดสำราญ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชุมพร  ๒ / ๒

้

http://www.tcpdf.org

