
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

ส่งสอบ ๒๙๘ รูป ขาดสอบ ๖๗ รูป คงสอบ ๒๓๑ รูป สอบได้ ๑๔๗ รูป สอบตก ๘๔ รูป (๖๓.๖๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระกมล ขนฺติวโร เต็มรัตน์

๒๑/๐๓/๒๔๙๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

จังหูน  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรไกรสร  เลิศลำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

 ชลเฉนียน  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระสามารถ สุทฺธจิตฺโต คำทอง

๕/๑๒/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทรายทองสันตาราม
 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระอนิรุตน์ าณวโร ไชยพงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทรายทองสันตาราม
 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระศิรินทร์ สิริวฑฺฒโก ขาวผ่อง

๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทรายทองสันตาราม
 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระศราวุธ กตปุโ ดิษฐโรจน์

๗/๐๙/๒๕๓๕ ๕/๐๖/๒๕๕๙

ท่านคร  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระวัชรพงศ์ สิริมงฺคโล เลขทิพย์

๖/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่านคร  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระเรวัติ จนฺทปฺโ ศรีเพ็ชรพันธุ์

๑๓/๐๕/๒๔๙๗
๓/๐๔/๒๕๕๙

ท่าแพ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรณัฐพงศ์  ทองฝาก

๔/๐๔/๒๕๔๖

 ท่าแพ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรณัฐวุฒิ  ทองฝาก

๔/๐๔/๒๕๔๖

 ท่าแพ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระธีรวุฒิ โชติธมฺโม รักถนอม

๑๙/๑๒/๒๕๑๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ท่าแพ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระดุสิต ขนฺติโก สุคนธมาส

๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ท่าแพ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระกมล กมโล หนูคง

๖/๐๒/๒๕๒๑ ๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแพ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระวรายุส ธมฺมโชโต หมวดแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแพ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระประจวบ เตชปโ ขวัญทอง

๑๒/๐๘/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแพ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระณัฐพงศ์ สุเมโธ ตันตะโนกิจ

๑๑/๐๒/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแพ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระศัตณัณ สํวโร บุญสนอง

๑๐/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแพ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระสุธรรม อคฺคสีโล บุญโยบาย

๑๗/๔/๒๕๐๙ ๑๖/๕/๒๕๕๙

ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระจีรพงศ์ สฺจิตโต ยืนยาว

๒๔/๔/๒๕๑๔ ๑๖/๕/๒๕๕๙

ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระสิขรินทร์ นาถสีโล ดิษฐ์คล้าย

๖/๕/๒๕๓๘ ๗/๖/๒๕๕๙
ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระธีรยุทธ์ ชยวฑฺโฒ ไชยฉิม

๑๓/๖/๒๕๓๒ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรเริงยุทธ์  ไชยฉิม

๙/๕/๒๕๔๑
 ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระพงศธร นาถธมฺโม ชูสุข

๗/๗/๒๕๓๒ ๙/๗/๒๕๕๙
ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระวิเชียร พุทฺธสีโล

กาญจนาศิริวัฒน์
๑๒/๒/๒๔๙๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ท่าโพธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๕

้
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นศ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระวัชรพงศ์ ธนวฑฺโฒ สุวรรณมาลย์

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระสุรศักดิ

์

ธมฺมวโร แย้มอิม

่

๓๐/๐๘/๒๕๒๖
๔/๐๒/๒๕๕๙

ท่าม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระธีรนัย โชติธมฺโม สิทธิชัย

๓๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ท่าม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระเศกสิทธิ

์

สุวโจ แสงแก้วสุข

๘/๐๗/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระปฏิวัติ กุสลจิตฺโต บุญช่วย

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระพิภพ วุฑฺฒิธมฺโม ไพศาลวุฒิคุณ

๐๒/๑๑/๒๕๐๙ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระทวี โชติาโณ ย้อยนวล

๐๖/๐๙/๒๕๐๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระคทา อริฺชโย เดชรันตวิไชย

๒๕/๐๖/๒๕๑๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระชุติพนธ์ ทีปวํโส โภคากรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๑๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระชยพล กนฺตชโย ปานลุง

๐๑/๑๐/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระรัตนพล อภิวณฺโณ สุทธินราทร

๒๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระณัฏฐจักร โฆสธมฺโม จันสีนาค

๑๘/๐๙/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระเสนีย์ โสตฺถิโก วัชรสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระวสุวัต ถิรธมฺโม รอดมินทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระธีร์ธวัช านวีโร หงษ์ทอง

๑๘/๕/๒๕๐๓ ๒๘/๔/๒๕๕๙

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระไมตรี วิปุลโล วิเมศ

๒๘/๑๐/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๕๙

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระนราศักดิ

์

สุทสฺสีโล สังข์ทวีรัตน์
๖/๔/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระทรงพล ชยวุฑฺโฒ หุภาทิพย์

๘/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระวรวิทย์ สีลเตโช พงศรีพุด

๒๑/๖/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระอานันท์ สฺโม นาคะ

๑๑/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระจตุรงค์ ปุณฺณโก ลักษะณะกะชา

๒๘/๑/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระสินสุชัจ สุชาโต สงวนสิน

๒๓/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มเหยงคณ์  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระปลันธน์ จิรธโน สงวนสิน

๑๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

มเหยงคณ์  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระวุฒิชัย อภโย จันทร์อินแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

มะม่วงทอง  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระโชติชัย ชุติปฺโ มาศสุรางค์

๑๒/๗/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

ศรีทวี  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรทัศน์พล  นาคีเภท

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

 สวนปาน  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระทรงรัตน์ กตปุโ ศรีธรรม

๒๙/๐๘/๒๕๒๐
๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองนก  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระจารุวัจน์ จารุวํโส บุญละเอียด

๑๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองนก  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระเดชัช รติโก ปยวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองนก  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระสันติชัย กตคุโณ จบฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองนก  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระธงชัย ปฺาวโร ธรรมชาติ

๘/๗/๒๔๙๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เขาขุนพนม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระสำราญ เตชวโร รอดรัตน์

๒๓/๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาขุนพนม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระอำมร อิสฺสโร ธุระเจน

๔/๐๗/๒๕๐๘ ๒/๐๖/๒๕๕๗

โท  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระเอกมาศ ธมฺมธโร มณีมาศ

๐๑/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาห้วยพระ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระสุวิชัย ธมฺมวโร อนุรักษ์

๐๕/๐๑/๒๔๘๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พระเพรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๕

้
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นศ ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระชาตรี เขมธมฺโม โพธิจันนา

๑๕/๐๔/๒๕๒๘ ๑๑/๐๘/๒๕๕๘

พรุ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระวัชรพงษ์ ิตตฺสาโร หลักคำ

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

พรุ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระดวง โกสโล ทิพย์รัตน์แก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พรุ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระศรายุตม์ จาครโต สรานุกูลวงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พรุ  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรอานนท์  ระกำดวง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

 ไสมะนาว  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระวรุฬชิษณุ์ ปวรธมฺโม อรุณกมลพันธุ์

๐๖/๐๙/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ในปุดกาญจนาคีรี  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระธนะเมศฐ์ กิตฺติธโร ตันติฤทธิดำรงค์

์

๑๐/๑๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ในปุดกาญจนาคีรี  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระประพันธ์ อุชุโก ไทยช่วย

๒๕/๑๒/๒๕๓๑

๗/๗/๒๕๕๙
สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระวรรเฉลิม สุจิตฺโต ไทยเจริญ

๕/๑๒/๒๕๒๙
๙/๗/๒๕๕๙

สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระณัชศมนต์ สุเมโธ คงแก้ว

๒/๓/๒๕๓๓ ๙/๗/๒๕๕๙
สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระสานนท์ ธมฺมสาโร เพขรบริสุทธิ

์

๒๖/๖/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระวิศวะ โชติโก ขวัญเกิด

๑/๖/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรอัษฎาวุธ  หล้าสุด

๒๘/๗/๒๕๔๔

 กัลยานฤมิต  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระสุคนธรรพ์ โชติธมฺโม ผลส่ง

๑๗/๘/๒๕๓๖ ๑๑/๔/๒๕๕๙

โคกมะม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระนันทวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ ชูช่วย

๒๐/๖/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โคกมะม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระณัฐเวช จิตฺตปฺโ หนูแก้ว

๒๗/๘/๒๕๓๔
๓/๓/๒๕๕๙

มหิสสราราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระเจษฏา ิตปุโ หนูแก้ว

๒๓/๖/๒๕๓๖
๓/๓/๒๕๕๙

มหิสสราราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระจักรพงศ์ ขนฺติธโร จงไกรจักร

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

มหิสสราราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระสงกรานต์ ิตปุโ ไพรสิงห์

๑๓/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มหิสสราราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระณกร ปริสุทฺโธ สุวรรณสุทธิ

์

๑๗/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มหิสสราราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรสุชาติ  สุขจันทร์

๑๖/๘/๒๕๔๓

 รัตนาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระภาคิน สุธีโร ศักดิเกิด

์

๒๙/๖/๒๕๓๐
๖/๔/๒๕๕๙

รัตนาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระสนิท จิตฺตปุโ ทองมีชู

๙/๖/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

รัตนาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระสุวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต มูลสังข์

๑/๗/๒๕๓๙ ๑๓/๓/๒๕๕๙

รามประดิษฐ์  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระสุนทร านสุนฺทโร เพชรเกตุ

๑๕/๘/๒๔๙๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะเพ็ชร  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๘๕
พระประพัตร์พงศ์ ิตวํโส บญญานุพงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะเพ็ชร  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระอภิชาต อภิชาโต สังดวง

๒๘/๑๒/๒๕๒๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าเสริม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๘๗
พระกิจภิพัฒน์ สุภกิจฺโจ ทองร้อยชัง

่

๒/๑๒/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าเสริม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระไกรวุฒิ านทินฺโน เกิดด้วง

๒๙/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

ปากเหมือง  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระนราวิชญ์ สิริโสภโณ เหมทานนท์

๑๓/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีมาประสิทธิ

์

 

นศ ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระณัฐพงศ์ านธมฺโม สุขบางนพ

๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๙๑
พระสุทิน สุทินฺโณ นุ่นจุ้ย

๒๕/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรพัสกร  พรหมสมบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

 เจริญธรรมมาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรธรรมราช  จัดการ

๑/๔/๒๕๔๘
 เจริญธรรมมาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๙๔
พระสราวุฒิ จารุวณฺโณ ชูตรัง

๒๘/๖/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

พระอานนท์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๑๕๙/๐๐๙๕
พระอรัญ ขนฺติธโร จันทร์รัตน์

๒๕/๘/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

พระอานนท์  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๙๖
พระเอกรินทร์ กิตฺติวุฑฺโฒ เยียมสวัสดิ

่ ์

๒๑/๕/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

พระอานนท์  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๙๗
พระนคร ขนฺติโก ตัญฑวัชน์

๓๐/๘/๒๔๙๗ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

พิศาลนฤมิตร  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๙๘
พระสุชาติ สนฺตมโน อ่อนวิเศษ

๖/๔/๒๕๒๒ ๓๐/๔/๒๕๕๙

พิศาลนฤมิตร  

นศ ๖๑๕๙/๐๐๙๙
พระสรวุฒิ ปฺาวโว อนุพัฒน์

๑/๑/๒๕๒๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

พิศาลนฤมิตร  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๐๐
พระสรายุทธ สุทฺธจิตโต มูณีเกิด

๒๒/๔/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๕๙

ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๐๑
พระวรัญู นิสฺสโภ ชูโสด

๑๘/๙/๒๕๓๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๐๒
พระปริญญา สุเมโธ หวามา

๓๑/๑๒/๒๕๓๖
๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๐๓
พระคทาวุธ านุตฺตโร จงยี

่

๒๑/๓/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๐๔
พระวศิน ธมฺมวโร วีระพงศ์

๑/๙/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๐๕
พระสมรักษ์ กิตฺติปาโล แปนด้วง

๒๕/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๐๖
พระชาญณรงค์ โชติาโณ แก้วกระจ่าง

๑๑/๙/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ควนสูง  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๐๗
พระธนากร อธิปฺโ สุขอ่อน

๒๔/๓/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ควนสูง  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๐๘
พระพงษ์สิทธิ

์

ตปสีโล ทรงสวัสดิ

์

๑๓/๘/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ควนสูง  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๐๙
พระมนตรี กนฺตธมฺโม สังเพชร

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

ควนสูง  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๑๐
พระสุรพงษ์ สุจิตฺโต กาญจนะ

๖/๑๐/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๑๑

พระอมร อคฺคปฺโ ฤทธิรุตม์

์

๒๘/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๑๒

พระนพพร กตปฺุโ กาญจนะ
๒/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๑๓

พระทวีพร ตปคุโณ ศรีชาย

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๕๙
เพ็ญญาติ  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๑๔

พระจตุพร โกสโล จิตต์จำนงค์
๑/๕/๒๕๒๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เพ็ญญาติ  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๑๕

พระสิทธิศักดิ

์

สุวฒฺฑโณ ภักดี

๒๓/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

เพ็ญญาติ  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๑๖

พระฉัตรชัย กนฺตวีโร ประพันธ์

๒๐/๙/๒๕๒๕
๙/๗/๒๕๕๙

วังม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๑๗

พระสมภาษ วราโณ รอดเรืองฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๒๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

วังม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๑๘

พระปรัชญา เขมโก คงศรีรัตน์

๑๐/๖/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วังม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๑๙

พระบริพัตร ธมฺมธีโร น้วย

๑๓/๖/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วังม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๒๐
พระอภินนท์ ธมฺมาลโย จันทร์เมือง

๘/๒/๒๕๑๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วังม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๒๑

พระชัยรัตน์ อนาลโย ทรายทอง

๒๕/๘/๒๔๘๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วังม่วง  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๒๒

พระสุวิทย์ ธมฺมสิริ ปรีชา

๑๙/๙/๒๕๓๐ ๑๓/๗/๒๕๕๘
สระมโนราห์ภูผาราม

 

นศ ๖๑๕๙/๐๑๒๓

พระขันติชัย ขนฺติจิตฺโต รอดนวล

๑/๑๑/๒๕๑๙ ๒/๑๒/๒๕๕๘
สระมโนราห์ภูผาราม

 

นศ ๖๑๕๙/๐๑๒๔

พระศิริ ธมฺมสโร เกิดใบ
๒/๑/๒๕๒๕ ๒/๑๒/๒๕๕๘

สระมโนราห์ภูผาราม
 

นศ ๖๑๕๙/๐๑๒๕

พระปารณัท ิตธมฺโม ศิริกุลพันธ์

๖/๑๐/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๙ สระมโนราห์ภูผาราม

 

นศ ๖๑๕๙/๐๑๒๖

พระปยะ ณฏิโก พัวพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๒๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

สระมโนราห์ภูผาราม
 

นศ ๖๑๕๙/๐๑๒๗

พระจิรภัทร อธิจตฺโต ชูไชย

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

สระมโนราห์ภูผาราม
 

นศ ๖๑๕๙/๐๑๒๘

พระอดิศักด์ อธิปฺโ ดีทองอ่อน
๒/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สระมโนราห์ภูผาราม
 

นศ ๖๑๕๙/๐๑๒๙

พระศุภชัย สิริปุณฺโณ สุขหนูแดง

๒๖/๒/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มังคลาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๑๕๙/๐๑๓๐
พระสุเมธ สมาจาโร ธนากรรฐ์

๒/๓/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มังคลาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๓๑

พระณัฐวุฒิ ปภากโร รวดเร็ว
๖/๒/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มังคลาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๓๒

พระธวัชชัย ธมฺมธโร เพชรประพันธ์
๖/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มังคลาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๓๓

พระกฤติชัย ชุติปฺโย พงค์สิริ

๑๘/๒/๒๕๓๕ ๒๓/๗/๒๕๕๙

กลางพัฒนาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๓๔

พระวิศวะ ธมฺมาวุโธ ตราชู
๑/๑/๒๕๓๗ ๒๔/๗/๒๕๕๙

กลางพัฒนาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๓๕

พระแสงสุรี กิตฺติสาโร คงจูด

๒๘/๔/๒๕๒๙ ๒๘/๗/๒๕๕๙

กลางพัฒนาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๓๖

สามเณรอภิวัตร์  อินทสาร

๑๒/๓/๒๕๔๓

 ชมเพชรวนาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๓๗

พระสุภักดี อาภสฺสโร เมืองมุสิก

๒๕/๑๒/๒๕๓๑
๑๘/๗/๒๕๕๙

ชมเพชรวนาราม  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๓๘

พระวัชรินทร์ ธมฺมวิชโร เวชยาวงศ์

๒๕/๖/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ธารนำฉา  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๓๙

พระวัยวุฒิ ทีฆายุโก ใจห้าว

๑๙/๑๒/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

ธารนำฉา  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๔๐
พระอานนท์ อภินนฺโท ชูแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๓๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

ธารนำฉา  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๔๑

พระวิวัฒน์ กฺวิวฑฺโน วัฒนสิทธิ

์

๑๖/๔/๒๕๓๓ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ปากด่าน  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๔๒

พระธียุทธ อายุวฒฺโก ผลใหม่

๑๒/๑๐/๒๕๒๓
๑๘/๖/๒๕๕๙

ปากด่าน  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๔๓

พระสนิกร ปยสีโล สอดสุข
๗/๕/๒๕๓๐

๒๖/๗/๒๕๕๘

วิเวกรัตนธัชมุนี  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๔๔

พระณฐพล คุณพโล บุญสุข
๓/๖/๒๕๓๔ ๕/๖/๒๕๕๙

วิเวกรัตนธัชมุนี  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๔๕

พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ครังเนียม

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๐

๕/๗/๒๕๕๙
วิเวกรัตนธัชมุนี  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๔๖

พระอภินัทธ์ สหายธมฺโม ผิวผ่อง
๒/๙/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙

วิเวกรัตนธัชมุนี  

นศ ๖๑๕๙/๐๑๔๗

พระคมสันต์ วรปฺโ สีสูงเนิน

๗/๑๒/๒๕๓๗ ๒๗/๗/๒๕๕๙

วิเวกรัตนธัชมุนี  

รับรองตามนี

้

(พระเทพวิสุทธิกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)  ๕ / ๕

้
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