
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑,๑๙๖ รูป ขาดสอบ ๓๒๕ รูป คงสอบ ๘๗๑ รูป สอบได้ ๖๗๕ รูป สอบตก ๑๙๖ รูป (๗๗.๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระยุรนันท์ มหาลาโภ ขันบุตร

๑๖/๐๔/๒๕๓๕
๘/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๐๒
พระกนกพงศ์ กิตฺติปฺโ แก้วลีเล็ด

๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระจักรพันธ์ คุณากโร มีธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระปรเมศวร์ ปวรธมฺโม เทือกสุบรรณ

๒๓/๘/๒๕๓๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

กลางใหม่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระหนึงบุรุษ

่

จรณธมฺโม พลจร

๒๕/๕/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

กลางใหม่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๐๖
พระชัยณรงค์ อนาวิโล เพ็ชรปอง

๑๕/๒/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

กลางใหม่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๐๗
พระณัฎฐพล กิตฺติปฺโ รัตนสิมานนท์

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๑/๗/๒๕๕๙

กลางใหม่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระทวี ยติกโร หยิวเหล็ก

้

๐๖/๐๖/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ควนยูง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระสันทัด ปภสฺสโร มฦก

๑๑/๑๑/๒๕๒๙
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ควนยูง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระเฉลิมวุฒิ อมโร นันตมาศ

๐๘/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ควนยูง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๑๑
พระอรุณ อรุณกิจฺโจ แซ่ภู่

๒๗/๐๖/๒๕๑๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ซอยสิบ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระอนุรัตน์ ฉนฺทโก แสงเขียว

๕/๐๗/๒๕๒๙ ๕/๐๗/๒๕๕๙

ซอยสิบ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระชูชัย อิตฺตโย วรรณุรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๐๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ซอยสิบ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระศรัณยู ปฺาวโร มีสุวรรณ์

๑๓/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ซอยสิบ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระนิพล ปฺาธโร อินทร์แก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๑๕ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ท่าทองใหม่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระศราวุฒิ สารธมฺโม เพชรย้อย

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่าทองใหม่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๑๗
พระทรงสิทธิ

์

รตนโชโต เพชรเนียม

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระศรายุทธ สรายุทฺโธ ศักดิศิริ

์

๒๓/๑๐/๒๕๒๖ ๒๕/๑๐/๒๕๕๘

ธาราวดี  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระสง่า โกวิโท ญาณเรือง

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

นิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระสิทธิศักดิ

์

ชยวุฒฺโท ขุนราม

๒๔/๑๐/๒๕๒๓ ๐๕/๐๘/๒๕๕๙

นิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระสมโชค สุมโน วุฒิจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๒๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

บางใบไม้  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๒๒
พระดุสิต จนฺทวณฺโณ แก้วศรีจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๑๔ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

บางใบไม้  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๒๓
พระบุญเลิศ กลฺยาโณ เครือวัลย์

๒๒/๐๖/๒๕๑๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

บ้านใหม่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๒๔
พระภูมิวนัย ภูมิปฺโ โก้เครือ

๑๐/๐๘/๒๕๓๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

พัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๒๕
พระสัญญา ธนลาโภ เมืองแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๑๙ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระชนบดี ชนาสโภ สุขคุ้ม

๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๒๗
พระอรรถพล กตปฺุโ สังข์คร

๑๕/๐๖/๒๕๓๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๒๘
พระนที าณพโล ศิริคะรินทร์

๒๑/๐๒/๒๕๒๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระศรณรงค์ กุลวฑฺฒโน คงชล

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระศรายุทธ สรายุทฺโธ แสงเพชร

๑๙/๐๙/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระณัฐนัย กลฺยาโณ ชูทอง

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระนันทวุฒิ ถาวรธมฺโม ดีเจริญกุล

๒๓/๐๗/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรวรสถิตย์  ตูลเพ็ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

 พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๓๔
พระวีรยุทธ สุเมโธ ทองสุข

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พุทธบูชา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระสุภชัย ฉนฺทโก ไทรโพธิภู่

์

๒๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทธบูชา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระทศพร กตทีโป เจริญสิน

๑๖/๑๐/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พุทธบูชา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรไพศาล  พรหมแต่ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

 พุทธบูชา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระสิทธิพร สุทฺธิวโร มีสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระภาณุพงศ์ อนุภาโส เทพธัญญ์

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระเซียงไฮ้

่

พุทฺธวีโร สุด

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๖

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระณรงค์ ปยุตฺโต ขุนทรง

๕/๐๗/๒๕๒๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระสมบูรณ์ โชติโก อุดมประชารักษ์

๒/๐๖/๒๕๒๔ ๔/๑๒/๒๕๕๘

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระทักษิณ วรธมฺโม อุดมประชารักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๒๘
๔/๑๒/๒๕๕๘

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๔๔
พระนพนัย มหาวีโร สำลีเมือง

๒๗/๐๓/๒๕๑๘
๑๐/๕/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระวิศวะ ปภาโส แจมิตร

๔/๑๐/๒๕๓๓ ๒๒/๕/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระพงษ์ศิริ คุณวโร ศรีเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระพิรุณ ปภสฺสโร แสงกุล

๗/๐๕/๒๕๓๕ ๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระณัฐวุฒิ านวโร คำเรือง

๓/๐๕/๒๕๓๘ ๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระธรรมรัตน์ กิตฺติธโร ศรีถะภูมิ

๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระสุรพล ปภสฺสโร ทองจรัสแสง

๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระจิรวุฒิ ผาสุโก ศรีทองกุล

๒๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระอัตพงศ์ อคฺคธมฺโม เพชรอาวุธ

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระชัยสิทธิ

์

อาวุธปฺโ สมแก้ว

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๕๙

โพหวาย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระเอกชัย อภิปฺุโ ศรีเรือง

๑๕/๑/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

โพหวาย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระเอกวิทย์ ิตปฺุโ แปนแก้ว

๒๐/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

โพหวาย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรเกริกชัย  แท่นแก้ว

๘/๒/๒๕๔๓
 โพหวาย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระณัฐภูมิ ฉนฺทโก คงนิรันตฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ภูธรอุทิศสิทธาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรปยพงศ์  ตุ้มทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

 ภูธรอุทิศสิทธาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระจัตตุพงษ์ ชวนจิตฺโต เนียนขำ

๑/๕/๒๕๓๓ ๕/๔/๒๕๕๙
วัดไทร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒ / ๒๐

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระชุมพล สิริวุฑฺโฒ พรหมปรีดี

๒๒/๑๐/๒๔๙๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๘

สมหวัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระยอด ถาวรธมฺโม พร้อมประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๔๙๕ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

สมหวัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๖๒
พระชยากร ชยธมฺโม สาระรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๓๖
๒๐/๐๔/๒๕๕๙

สมหวัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระพยูง ิตปฺโ ศรีสูญจัน

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

สมหวัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๖๔
พระสัมฤทธิ

์

สิริธโร ทรัพย์ประเสริฐ

๒๘/๐๙/๒๕๐๐ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สมหวัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระมนัส ถาวโร ขำพันธ์

๒๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สมหวัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสทฺโธ วงศ์สิริ

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สมหวัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระพงศกร จิรสุทฺโธ พัฒน์อินทร์

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สมหวัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระอรรถวุฒิ สุทฺธิปฺโ ทูลธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สมหวัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๖๙
พระวรพจน์ กิตฺติสาโร ทองนพคุณ

๑๕/๐๒/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สมหวัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๗๐
พระกฤษณพงศ์ กิตฺติพโล สุพรศิลปชัย

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สุนทรนิวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระสิทธิพร สิทฺธิจาโร พระจำรง

๐๘/๑๐/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สุนทรนิวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระณัฐพล านกโร ไฝบุญจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สุนทรนิวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระภูวดล วาราโภ ภูแสงสี

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

แหลมทอง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระก้องนเรนทร์ อมโร วิเชียรช่วง

๒๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระปยวัฒน์ ณฏิโก พูนนาก

๑๗/๐๘/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาชานาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระสิริวัฒน์ สิริวฑฺโฒ เพชรรักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

คูหา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๗๗
พระอโณรักษ์ อโนรกฺโข วัชนะ

๐๑/๐๓/๒๕๑๘ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

จันทาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระภาณุพงษ์ ภาณวํโส กุลมาศจริยมณี

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนยา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๗๙
พระศรายุทธ สรายุทฺโธ รักหวาน

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ดอนยาง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๘๐
พระชวนชิต ชวนปฺโ เมฆมุสิก

๐๒/๐๘/๒๕๐๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘
ถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๘๑
พระธนัชชา อติฺโย เกลียงจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๒๘
๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ถนนสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๘๒
พระสิทธิชัย โอภาโส แสงสว่าง

๑๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙
ถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรอุดม  ภูมิศูนย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

 
ถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๘๔
พระทวี ปภาโต มิตรรัก

๐๑/๐๕/๒๕๑๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๘๕
พระกระทิง ตปสีโล บุญประดิษฐ์

๐๑/๐๓/๒๕๑๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๘๖
พระปยพงษ์ ปภาโต แท่นพรหม

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๘๗
พระชัยวัฒน์ วฑฺฒโน สุขมาศ

๐๑/๑๐/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๘๘
พระศักร์สฤษฎิ

์

โกสโล พรหมฉิม

๐๘/๑๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๘๙
พระสมศักดิ

์

ธมฺมสโร เริมก่อสกุล

่

๒๗/๐๕/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๙๐
พระพฤหัส ภทฺทาจาโร ฉิมพิมล

๓๐/๐๘/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๙๑
พระสิทธิโชค สิริธโร บุญพัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๙๒
พระณัฐกิตติ

์

ณฏิโก หนูขุนนาง

๓๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรภราดร  กอบวัฒนกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรคนึงเดช  มีพร้อม

๒๕/๐๗/๒๕๔๐

 ท่าไทร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรธีทัต  ใจมุ่ง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 ท่าไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๙๖
พระอภิรักษ์ พฺรหฺมสโร ทวีหนุน

๐๑/๑๑/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นางห้า  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๙๗
พระวิษณุ วิสุทฺโธ แซ่โคว้

๐๑/๑๐/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๙๘
พระจิณพรต อธิปฺโ รัตนมุสิก

๐๑/๑๒/๒๕๓๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วชิรประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๐๙๙
พระฉลอง อนาลโย สุวรรณมณี

๐๑/๑๒/๒๕๓๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

วชิรประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๐๐
พระพัฒนวริศ เขมวโร

กอบโชคนิธิศรีคำ

๑๓/๐๓/๒๕๐๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

แสงประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๐๑
พระเดชณรงค์ ปฺาคโม รามอินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แสงประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๐๒
พระณัฐกรณ์ กตปุโ สังสัญไทย

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

แสงประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรศิขรินทร์  พุ่มแสง

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

 แสงประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๐๔
พระสถาพร สนฺตจิตฺโต หนูปลอด

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

อุทยาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๐๕
พระเอก ปฺาวุโธ ตันติกฤตยา

๐๑/๐๔/๒๕๑๔ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

อุภัยชนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๐๖
พระรัรชภูมิ ปฺาวโร หลิวปลอด

๐๑/๑๑/๒๕๑๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

อุภัยชนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๐๗
พระสินชัย ชุตินฺธโร ลำแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๒๘ ๐๑/๐๙/๒๕๕๙

อุภัยชนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๐๘
พระทรงกลด พลาโณ อยู่คง

๑๗/๑๒/๒๕๓๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๐๙
พระมนตรี ถาวโร รวมญาติ

๑๘/๐๒/๒๕๑๐ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๑๐
พระปรณัฐ จนฺทวํโส นาคศรีพรหม

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๑๑

พระเธียรธัช ฉนฺทสาโร นาคศรีพรหม

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๑๒
พระภูริวัต รตฺตนราโม ผิวดี

๒๓/๐๒/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๑๓
พระเตชรงค์ ขนฺติโก สงนรินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๑๔

พระอมรินทร์ อินฺทปฺโ เกตุเพชร

๒๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๑๕

พระดิเรกฤทธิ

์

จิตฺตปาโล รักกะเปา

๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๑๖
พระจีรศักดิ

์

นนฺทสาโร หีตชุม

๒๓/๐๕/๒๕๓๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

เกาะกลาง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๑๗
พระณัฐวุฒิ ิตธมฺโม วิมูลชาติ

๑๘/๐๘/๒๕๒๕ ๒๕/๐๒/๒๕๕๗

เกาะธรรมประทีป  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๑๘

พระณัฐพล จิรธมฺโม แซ่หลี

๑๙/๐๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาพระ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๑๙

พระนิวัฒน์ จิรสีโล จีนกิม

๊

๒๘/๐๕/๒๕๑๗ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

เขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๒๐
พระชัชวาล ธมฺมทีโป เพชรมณี

๓๑/๐๓/๒๕๓๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

คลองกอ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๒๑
พระสำลี รติโก แสงจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๑๔ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๒๒

พระอธิวัฒน์ อนาลโย ทิมางกูร

๒๔/๐๗/๒๕๓๗ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๒๓

พระธีรพล วรสทฺโธ ภิรมย์ชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรคมเพชร  แสงอรุณ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรวีระพงศ์  แย้มสำรวจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรนนทฤทธิ

์

 เคลือบสุววณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

 ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรอัษฎาพงษ์  พวงแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๒๘
สามเณรสิงหา  เจริญรักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรศิริศิน  ซือสัตย์

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

 ดอนกะถิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๓๐
พระประณต นาควโล เจริญพานิช

๐๒/๐๖/๒๕๐๒ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

ตรณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๓๑

พระภูวัฒน์ ภูริวฑฺฒโก นาคา

๐๘/๐๕/๒๕๓๑ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ตรณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๓๒
พระเกียรติชาย ฉนฺทกโร สอนประสม

๑๐/๐๖/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ตรณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๓๓

พระอภิชาติ อภิชาโต ตังชูทวีทรัพย์

้

๒๓/๐๘/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตรณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๓๔

พระชลอ วีรธมฺโม ดำรงค์

๑๒/๐๑/๒๕๑๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๓๕

พระสุรินทร์ มหาปฺุโ แก้วชู

๐๘/๐๕/๒๕๒๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๓๖
พระเกริกศักดิ

์

านุตฺตโร ดิษฐานพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๓๗

พระมารุต ถามวโร ชิตเชือ

้

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๓๘

พระวิษุวัต ติสฺสวํโส เจียวก๊ก

๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรธนพล  รักษ์แดง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๔๐
พระประเสริฐ กตปฺโ มะลิวัลย์

๐๑/๑๑/๒๔๙๗ ๒๘/๐๔/๒๕๕๗

ท่าพลา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๔๑

พระวิริยา เตชธมฺโม แสงตาขุน

๐๔/๐๙/๒๕๒๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ท่าพลา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๔๒

พระชยณรรฐ์ อภินนฺโท พิศภักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสะท้อน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๔๓
พระภูวนาท ชาตวีโร อิทรพัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๔๔
พระจีระเดช อธิวโร สมัยแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๓๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๔๕

พระปยะพล สติสมฺปฺโน คำเหยียด

๒๓/๑๐/๒๕๒๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๔๖

พระมาโนชญ์ ติกฺขปฺโ ช่วยชนะ

๒๗/๐๙/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๔๗
พระวรพงศ์ ปฺาคโม ศิริเรือง

๒๙/๐๘/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๔๘
พระศรศิลป อกฺกวณฺโณ รัตนวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๔๙

พระอนุศักดิ

์

ปริชาโน สำลี

๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๕๐
พระสิทธิศักดิ

์

ถิรปฺโ ชิงโส

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๕๑
สามเณรสุริยา  สิงคะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

 ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๕๒
พระดนุพงษ์ จนฺทธมฺโม สอนนอง

๐๘/๑๑/๒๕๒๖ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

ประชาวงศาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๕๓

พระสำรวม มนิสฺสโร กลำเกลือน

๒๔/๐๘/๒๔๙๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ประชาวงศาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๕๔

พระพลวัตร รกฺขิตธมฺโม ตรีศรี

๑๗/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ประชาวงศาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๕๕
พระณัฐภัทร คนฺธาโร รุ่มนาค

๑๗/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

ประชาวงศาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรชินวัตร  ศรีสมทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

 ประชาวงศาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๕๗

พระสุรินทร์ สีลเตโช เขียวนาวะ

๑๒/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พุนพินใต้  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๕๘

พระธวัชชัย สุเมโธ เกิดสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พุนพินใต้  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๕๙
พระธันวา ธมฺมทีโป เปยมน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พุนพินใต้  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๖๐
พระสุพจน์ อตฺตรกฺโข พลกรด

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

พุนพินใต้  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๖๑

พระธนภณ เขมจิตฺโต เจริญพูล

๐๔/๐๓/๒๕๑๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

มะลิวัลย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๖๒

พระวาร วรสทฺโธ อรุณผาสุข

๑๕/๐๒/๒๕๐๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

มะลิวัลย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๖๓
พระปฏิพล ปฺาวโร แซ่ลิม

้

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มะลิวัลย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๖๔
พระจรัญ อคฺคธมฺโม จันทร์ชาวนา

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

รัตนธรรมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๖๕

พระสมพร ภทฺทธมฺโม จันทร์ชาวนา

๒๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

รัตนธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๖๖

พระจักรพงษ์ ปกคุโณ เต็มวิจิตร

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

รัตนธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๖๗
พระมนัส ขนฺติวโร เผือกภูมิ

๐๔/๐๒/๒๕๐๖ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

วิหาร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๖๘

พระสัมพันธ์ ธมฺมจาโร วีระบุรุษ

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

สถลธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๖๙

พระสถาพร ธมฺมจาโร หนูแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สถลธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๗๐
พระยุทธนา เตชสีโล จันทร์แจ่มใส

๐๔/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สถลธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๗๑
พระจิรวัฒน์ ชุตินฺธโร เพชรชำนาญ

๐๓/๐๕/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สถลธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๗๒

พระภาณุวัฒน์ ปยสีโล หวังอัครางกูร

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สถลธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๗๓

พระธีรพงษ์ โอภาโส อินชาติ

๑๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สถลธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๗๔
สามเณรธีรศักดิ

์

 อักษรทิพย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 สถลธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๗๕
พระรังสิมนต์ เตชปฺโ สุขขวด

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระพัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๗๖

พระวัชรพงศ์ อโนมปฺโ พูลม่าศ

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

สระพัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๗๗

พระรุ่งวิทย์ ิตสทฺโธ ชุมถาวร

๑๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

สองแพรก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๗๘
พระปยะพร กิตฺติภทฺโท คีรอด

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๗๙
พระวีระเดช โอวาทกฺขโม ขุนพรมเกสรา

๑๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๘๐
พระศรเพรช ชุตินฺธโร รักษาพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๘๑

พระฐิติพงศ์ สติสมฺปนฺโน สวัสดีพร

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

สันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๘๒
พระวิทวัส ิตมโน เมฆมูสิก

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๑๐/๒๕๕๘

หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๘๓
พระณรงค์ศักดิ

์

จนฺทสุวณฺโณ ภิรมย์

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๘๔

พระอภิชาต จนฺทโสภโณ เพชรศรี

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๘๕

พระชิตพล โชติโก กู้เมือง

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๘๖
พระศิริชัย สิริจนฺโท หนูแพ

๒๘/๐๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๘๗
พระทนงศักดิ

์

ทินฺนวโร ศรีรักษา

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๘๘

พระนฤเดช อินฺทปฺโ สุขมาลัย

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๘๙

พระสาธิต ธมฺมรกฺขิโต สงวนก้อย

๒๔/๐๗/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๙๐
พระพนมกร มหาคมฺภีโร อินทร์พรหม

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๙๑
พระวรากรณ์ อกิฺจโน เข็มทอง

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๙๒

สามเณรศิวกร  เกือสกุล

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

 หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรณัฐพงศ์  คงทิพย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรจักรกฤษณ์  ปานเสน่ห์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

 หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรกฤตษนัย  แก้วกัณรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๙๖

สามเณรกฤติน  พรหมทองนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 หนองไทร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๙๗

พระสมบัติ ปฺุผโล ศิริวงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๑๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

ห้วยกรวด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๙๘
พระวัชรินทร์ สุนฺทโร ชาติเน้ย

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หาดน้อย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรกฤษณพงศ์  พรมไทย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 หาดน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรธรรมรัฐ  แซ่หลี

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

 หาดน้อย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรธนบดี  ไชยเดช

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 อุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๐๒
พระพิสิทธิ

์

ธีรปฺโ เพชรแดง

๗/๑๐/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๐๓
พระประพิศ จตฺตมโล พัฒน์แดง

๑๙/๙/๒๕๑๓
๕/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๐๔
พระบัญชา อาภานนฺโท อินทรักษ์

๒๙/๙/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๐๕
พระนภดล สุภทฺโท เมืองพร้อม

๒๘/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๐๖
พระเปรมศักดื สุภทฺโท คุระศรี

๒๗/๘/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๐๗
พระสิทธิพร จตฺตภโย ปอยี

๕/๒/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๐๘
พระฉลวย เขมกาโม พรมศรี

๑๕/๑๐/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๐๙
พระเจษฎา ฉนฺทกโร นาคขวัญ

๑๙/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๑๐
พระอดิศักดิ

์

ิตมโน คชชา

๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๑๑

พระณัฐพร านวุฑฺโฒ สงวนพงษ์

๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๑๒

พระสมศักดิ

์

ถิรจิตฺโต ศรีสกุล

๒๓/๗/๒๕๓๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๑๓
พระชวลิต ชินวโร ชูชีพ

๓/๘/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๑๔
พระปรารถนา านรโต ทองนา

๑๗/๗/๒๕๓๓ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ทองประธาน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๑๕

พระสมบัติ ธมฺมรโต สุขโสม

๑๕/๖/๒๕๑๗
๔/๑/๒๕๕๙

ทองประธาน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๑๖

พระมนต์ชัย กิตฺติปาโล เทือกสุบรรณ

๒๘/๗/๒๕๒๘
๘/๗/๒๕๕๙

ทองประธาน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๑๗
พระปยะพงษ์ านวุฑฺโฒ เทือกสุบรรณ

๒๓/๑๐/๒๕๓๔

๘/๗/๒๕๕๙
ทองประธาน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๑๘
พระอุดมศักดิ

์

ปสนฺโน ดำนุ้ย

๐๓/๐๘/๒๕๑๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๑๙

พระสมรักษ์ เตชปฺโ คงแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๒๐
พระสิทธิพร จิรธมฺโม แช่ม

๓๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๒๑
พระจีรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน แซ่จิว

้

๐๒/๐๘/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๒๒
พระไกรรงค์ จารุธมฺโม ถินน้อย

่

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

คีรีธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๒๓

พระจีระวงศ์ มหาปฺโ ชูศรี

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

คีรีธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๒๔

พระประเทือง มหาปฺโ วรรณบุรี

๒๗/๐๗/๒๕๑๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เจริญประชาธรรม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๒๕
พระสราวุธ สุทฺธสีโล ศรีอ่อน

๐๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เจริญประชาธรรม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรจักรพันธ์  นาควิไล

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

 เจริญประชาธรรม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๒๗

พระสหภพ านวโร เลาลาศ

๐๔/๐๕/๒๕๐๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ดอนพยอม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๒๘

พระณัฐวุฒิ ฌานวโร แก้วมีศรี

๒๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนพยอม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรธนัญชัย  ชุมทัพ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

 ดอนพยอม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๓๐
พระสมบูรณ์ องฺคเตโช ขวัญมณี

๑๒/๐๗/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๓๑

พระจารึก สุจิณฺโณ เส้งสัน

้

๐๑/๐๘/๒๕๒๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๓๒

พระโชธิวัฒน์ สิริจนฺโท คงจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๓๓
พระทักษิณ จนฺทวณฺโณ บุญถาวร

๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๓๔
พระธงชัย ธมฺมธโร อินพรหมมี

๐๑/๐๙/๒๕๒๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ทับใหม่พัฒนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๓๕

พระธรรมนูญ สิริปฺุโ คงสังข์

๑๔/๑๒/๒๕๑๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๓๖

พระทรงศักดิ

์

สุธมฺโม ยิงยง

่

๐๕/๐๒/๒๕๐๒ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๓๗
พระขวัญดี วีรธมฺโม ชำนาญ

๑๒/๐๙/๒๕๑๐ ๑๓/๐๙/๒๕๕๘

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๓๘

พระธวัชชัย คุณงฺกโร ชวาลิต

๑๔/๐๘/๒๕๑๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๓๙

พระการุณ ปภสฺสโร ชูทอง

๑๔/๐๒/๒๕๐๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๔๐
พระธีระพล ิตเมโธ เหล่าแง่ง

๑๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๔๑
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต ศิริรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๓๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๔๒

พระปยณัฐ กิตฺติสมฺปนฺโน มณีโชติ

๒๔/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๔๓

พระสันติศักดิ

์

จนฺทสาโร เกือเผือก

้

๑๖/๐๖/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๔๔
พระวิวัฒน์ ชยวฑฺโฒ งามประดิษฐ์

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๔๕
พระสุรทรรศ กิตฺติปฺโ ปนทอง

๑๒/๑๐/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๔๖

พระธนากร ธนากโร บุญปถัมภ์

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๔๗

พระวันชนะ จารุธมฺโม รักนาควร

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๔๘
พระนันทศักดิ

์

สมจิตฺโต นาคกุล

๑๑/๑๒/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๔๙
พระกิตติพงษ์ สุภาจาโร หนูไชยแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๕๐
พระวีรพันธ์ วิริยธมฺโม ประดับ

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๕๑

พระสรวิชญ์ สุมงฺคโล รักบำรุง

๐๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรสิทธิพล  คงทอง

๒๐/๒/๒๕๔๒

 คลองขนุน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๕๓
พระฉัตรดนัย โชติวโร รอดสกุล

๐๕/๐๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙
คลองปราบกัลยาราม

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๕๔

สามเณรวิริยะ  ทวีแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 
คลองปราบกัลยาราม

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๕๕

พระเกษณรงค์ จตุพโล นิลเอียม

่

๑/๑๑/๒๕๑๕ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ควนสุบรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๕๖
พระอิสระพงศ์ อภิวฒฺฒโณ ทองนา

๒๘/๑/๒๕๓๕
๙/๖/๒๕๕๙

ควนสุบรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๕๗
พระขวัญชัย อิทธิาโณ รักเรือง

๒/๖/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ควนสุบรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๕๘

พระธนานันท์ ธนปฺโ ทองน้อย

๑๓/๖/๒๕๓๕ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ควนสุบรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๕๙

พระสุเทพย์ สุธมฺโม เรืองรัตน์

๒๒/๒/๒๕๒๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๖๐
พระอานนท์ อานนฺโท สุขาชืน

่

๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรพีรศักดิ

์

 แสงเพชร

๑๑/๖/๒๕๔๔

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๖๒

สามเณรชัยวัฒน์  ทองจันดา

๑๗/๗/๒๕๔๖

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรปวรุตม์  หีตแก้ว
๗/๙/๒๕๔๖

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๖๔
พระวีระศักดิ

์

โฆษธมฺโม เพชรานันต์

๑๒/๐๙/๒๕๓๑ ๒๕/๐๘/๒๕๕๘

ถำขรมวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๖๕
พระอรรถพล สิริปฺโ ทองสกุล

๑๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ท่าเจริญ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๖๖

พระอนุชา สารปฺโ ใฝขวัญ
๓/๘/๒๕๓๓ ๓๑/๑/๒๕๕๘

นาสาร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๖๗

พระวันชัย จารุวณฺโณ คำปุก

๑๕/๔/๒๕๐๔ ๑๙/๓/๒๕๕๘

นาสาร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๖๘
พระวัชรพงษ์ ธนปาโล ระวังสัตย์

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๒๕/๖/๒๕๕๙

นาสาร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๖๙
พระโกสิน ปฺาพโล พรหมเจียม

๖/๗/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นาสาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘ / ๒๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรสมพร  ทองสุข

๑๔/๗/๒๕๔๑

 นาสาร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๗๑

พระณัฐพล กิตฺติธโร นวลเศษ

๑๕/๗/๒๕๓๙ ๒๐/๓/๒๕๕๙

พัฒนารมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๗๒
พระวุฒิพัฒน์ านจาโร เพชรชิต

๔/๑๒/๒๕๐๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พัฒนารมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๗๓

พระกิติยา จารุธมฺโม โพธิโพ้น

์

๗/๖/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พัฒนารมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๗๔

พระปวิชกฤตย์ กิตฺติธโร คำโทน

๑๓/๕/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พัฒนารมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๗๕

พระธนันวัฒน์ กิตฺติสาโร จันทร์ชุม
๕/๒/๒๕๓๙ ๒๐/๗/๒๕๕๙

พัฒนารมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๗๖
สามเณรนภดล  พลภักดี

๒๕/๖/๒๕๔๔

 วัดโฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๗๗

สามเณรอัษฎาวุธ  คงชนะ

๒๐/๒/๒๕๔๕

 วัดโฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรเมธาสิทธิ

์

 แก้วไทย

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดโฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๗๙
พระสมศักดิ

์

อานนฺโท ปุห้น

๓๐/๐๖/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๘๐
พระบุญญฤทธิ

์

มหาวีโร ฉวาง

๒๙/๔/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๕๘

วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๘๑

พระสันติชัย จีรวํโส มัฏฐาพันธ์

๒๑/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๑/๒๕๕๙

วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๘๒

พระปรีชา าณธโร จันทรลาวัณย์
๙/๕/๒๕๑๑ ๙/๒/๒๕๕๙

วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๘๓
พระยุทธพงศ์ ปภสฺสโร แซ่ด้าน

๑๖/๑๐/๒๕๑๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๘๔
พระกิตติพงศ์ มหาาโณ แก้วกอง

๙/๕/๒๕๑๑
๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๘๕

พระจิรันธนิน จิตฺตมโย สังข์ทอง

๒๑/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๘๖

พระรัตนพล จารุวํโส หนูพรหม

๑๘/๑๐/๒๕๓๖
๒๘/๖/๒๕๕๙

วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๘๗
พระพงศ์นิตย์ ปภสฺสโร นวลวัฒน์

๓๑/๕/๒๕๒๑
๔/๗/๒๕๕๙

วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๘๘
พระเจริญพร สมฺปฺโณ ศรีวิสุทธิ

์

๑๑/๖/๒๕๑๐
๑/๕/๒๕๕๘

วารีวงก์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๘๙

พระอภิชาต ปยธมฺโม เกลือนเมือง

่

๑๘/๔/๒๕๓๙ ๒๗/๔/๒๕๕๙

วารีวงก์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๙๐
พระภานุมาศ านยุตฺโต บุญเจริญ

๖/๕/๒๕๓๕ ๘/๗/๒๕๕๙
วารีวงก์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๙๑
พระสรศักดิ

์

สารตฺถิโก ไสยรินทร์

๒๗/๗/๒๕๓๕
๘/๗/๒๕๕๙

วารีวงก์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๙๒
พระสมเกียรติ ปภสฺสโร ไทยทอง

๑๓/๗/๒๕๑๐ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วารีวงก์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๙๓

พระถิรพงศ์ เตชวณฺโน ก้อนทองคำ

๒๙/๔/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๕๘

สว่างประชารมณ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๙๔

พระพรเทพ ขนฺติโก เจริญรักษ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๖
๒๘/๖/๒๕๕๙

สว่างประชารมณ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๙๕
พระวุฒิพงศ์ วรจิตฺโต เพชรสุวรรณ์

๓๑/๕/๒๕๒๑
๔/๗/๒๕๕๙

สว่างประชารมณ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๙๖
สามเณรศรวุฒิ  ศรีเทพ

๒/๑/๒๕๔๕
 สว่างประชารมณ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๙๗

พระพงศ์พันธ์ สุวณฺโณ สุวรรณา

๑๐/๑๑/๒๕๑๐

๘/๒/๒๕๕๘
อนุสรณ์สังฆาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๙๘

พระวุฒิศักดิ

์

สิริจนฺโท แก้วจินดา

๒๙/๙/๒๕๓๒
๙/๗/๒๕๕๙

อนุสรณ์สังฆาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๒๙๙
พระนัฐพล สุภทฺโธ แก้วจินดา

๘/๑๐/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

อนุสรณ์สังฆาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๐๐
พระวินิจ คุเณสโภ สุวรรณชาตรี

๑๘/๗/๒๕๓๗ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

อภัยเขตตาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๐๑
พระรัชพล อติธมฺโม จันบำรุง

๗/๔/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
อภัยเขตตาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๐๒
พระศรัณยศ เขมธโร สมนิล

๒๑/๗/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

อภัยเขตตาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๐๓
พระอเนก านสีโร เจริญธรรม

๒๔/๐๖/๒๕๒๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๐๔
พระณัฐพล อภิปุณฺโณ พาลีนุช

๒๓/๐๘/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๐๕
พระทศพร ทีปงฺกโร พวงงาม

๒๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๐๖
พระศรราม รตนโชโต สุขสำราญ

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๐๗
พระธีรรัตน์ ธีรวฑฺฒโณ ปราบราย

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๐๘
พระพงษกร คุณากโร เกตุแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๐๙
พระอร่าม ธมฺมธโร โพธิญาณ

๑๔/๐๔/๒๕๐๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ชลคราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๑๐
พระธราวิชญ์ อธิปฺโ เหงียมไพศาล

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชลคราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๑๑
พระเจษฎา จนฺทสาโร อินทร์แก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลคราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๑๒

พระอดิศร วรธมฺโม เสือแสง

๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ดอนสัก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๑๓

พระยุทธนา จนฺทโชโต พรหมช่วย

๒๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสัก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๑๔
พระณัฐพล อติวีโร วิชัยดิษฐ์

๑๙/๐๘/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสัก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๑๕
พระพรชัย กิตฺติชโย ชุมทอง

๒๐/๐๒/๒๕๑๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสัก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๑๖

พระวุฒิชัย คุณวโร อุปลา

๒๓/๑๒/๒๕๒๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

ท้องอ่าว  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๑๗

พระวชรพงษ์ ปภาโส บุญเกษม

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท้องอ่าว  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๑๘
พระกีรติ ธีรวโร เพชรทอง

๐๕/๑๒/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท้องอ่าว  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๑๙
สามเณรพรชัย  ทิพย์รอด

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 ท้องอ่าว  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๒๐
พระกรีรินทร์ กนฺตวีโร สิทธิมณีกุล

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นทีวัฒนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๒๑

พระอานนท์ อภินนฺโท เชนนอก

๒๑/๐๙/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เนาวรัตนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๒๒
พระธราธร อริยปฺโ สุทธินุ่น

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เนาวรัตนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๒๓
พระเอกลักษณ์ จตฺตสลฺโล เกิดพรัด

๐๓/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เนาวรัตนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๒๔

พระศรายุทธ์ ปสนฺนจิตฺโต ศรีอภัย

๐๓/๐๕/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เนาวรัตนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๒๕

พระอิสระพงษ์ อิสฺสโร เสนะวัต

๑๓/๐๕/๒๕๓๓ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๒๖
พระภานุพันธ์ วิสุทฺธิลาโก เขียวไข่กา

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๒๗
สามเณรธนาวุธ  วิชัยดิษฐ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๒๘

สามเณรสุธิมนธ์  ไทยราช
๗/๗/๒๕๔๔

 คีรีวงการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๒๙

พระวิทยา ถิตจิตฺโต เพชรพรหม

๒๓/๑๐/๒๕๒๔ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

แจ้ง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๓๐
พระสุธี ยโสธโร เจริญยีง

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๖
๒๒/๑/๒๕๕๘

บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๓๑
พระศักดิชัย

์

ทีปวํโส สมหวัง
๙/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บุณฑริการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๓๒

พระคุณธรรม อภโย วาสินธุ์

๑๐/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๓๓

พระบุญลือ จารุธมฺโม ศรีจุมพล

๑๐/๑๒/๒๕๐๖ ๒๐/๑๐/๒๕๔๒

สว่างอารมณ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๓๔
พระทวิปรัชญ์ จกฺกวโร เพชรพรม

๒๐/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๓๕
พระบรรณศักดิ

์

กิตฺติาโณ ณ ตะกัวทุ่ง

่

๑๔/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๓๖

พระสถาพร อนิปฺผโล ไตรพรประเสริฐ

๑๗/๐๕/๒๕๑๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

เกษตราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๓๗

พระธีรพงศ์ ธมฺมานนฺโธ กล่อมเมือง

๒๕/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๘/๒๕๕๙

เกษตราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๓๘
พระอุดมเดช อภิวโร สังข์เถียว

่

๒๐/๑๐/๒๕๓๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

โกศาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๓๙
พระณัฐวุธิ านธมฺโม รัญเผือก

๑๖/๔/๒๕๑๒ ๒๖/๔/๒๕๕๘

ฑีฆาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๔๐
พระณัฐพงศ์ กนฺตสีโล นาคช่วย

๑๗/๗/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๕๙

ฑีฆาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๔๑

พระยงยุทธ เตชธโร พรหมลิ

๒๖/๘/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ฑีฆาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๔๒
สามเณรณัฐพร  เภรี

๘/๒/๒๕๔๒
 ถำสมิงพราย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๔๓

พระสิทธิโชค ภทฺทธมฺโม ทัพศรี
๔/๑/๒๕๓๖ ๔/๐๑/๒๕๕๙

นิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๔๔

พระวงศ์ระวี รวิวงฺโส ทวีสุวรรณโชติ

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
๒๓/๔/๒๕๕๙

นิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๔๕

พระฤทธิพร ิตฺปฺุโ ผาสุก

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๓/๖/๒๕๕๙

นิลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๔๖
พระพงษ์พิพัฒน์ โชติาโณ อินทนัย

๑๐/๖/๒๕๒๒
๖/๓/๒๕๕๙

พฤกษาธรรมาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๔๗

พระคำไส คุณวีโร พรหมโสภา

๒๑/๓/๒๕๑๕
๔/๒/๒๕๕๖

วนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๔๘

พระอำไพ กิตฺติปฺโ รุ่งเรือง

๒๔/๑/๒๕๑๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

วนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๔๙
พระนภดล วิริยธโร ชมมี

๒๙/๓/๒๕๒๑ ๑๘/๒/๒๕๕๙

วนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๕๐
พระสัตยา ธมฺมวโร หนูน้อย

๑๘/๔/๒๕๑๓
๖/๓/๒๕๕๙

วนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๕๑

พระอมรรัตน์ จารุวณฺโณ แก้วชู

๘/๑๑/๒๔๙๓ ๒๕/๔/๒๕๕๙

วนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๕๒

พระอาณัท วรสทฺโธ หนูกลัด

๓/๑๐/๒๕๒๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๕๓
พระนัฐพร าณวโร สรรพา

๑๓/๘/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๕๔
พระธวัชชัย ขนฺติธโร กังวาน

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๕๕

พระณัฐพงษ์ อภินนฺโท กุลศิริ
๗/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๕๖

พระชาญวิทย์ อติภทฺโท บาลเมือง

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๕๗
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติาโณ เล็กขาว
๓/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๕๘
พระอรรตรวิทย์ ชยานนฺโท หนูขำ

๑/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๕๙

พระธีระวัฒน์ วิสุทฺโธ ชืนพระแสง

่

๑๔/๑/๒๕๓๐ ๒๐/๗/๒๕๕๙

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๖๐
พระธวัชชัย จารุวณฺโณ หนูแดง

๑๑/๑/๒๕๓๗ ๗/๑๐/๒๕๕๙

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๖๑
พระประเสริฐ ปเสฏโธ คล่องนอก

๒๑/๑๑/๒๕๐๖

๕/๑/๒๕๕๙
วิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๖๒
สามเณรเอกราช  ปนนุ้ย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 วิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๖๓

พระสายชล ภทฺทโก ทองสัน

้

๒๔/๑๑/๒๕๓๑
๐๔/๐๕/๒๕๕๙

คลองตาล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๖๔

พระธีรยุทธ จิรวํโส หนองลุง

๒๒/๑๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองตาล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๖๕
พระพินิจนันท์ านธมฺโม ระวิวงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๓๒ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๖๖
พระสุรเชษฐ สุวฑฺฒโน นาพยา

๑๐/๐๕/๒๕๓๔ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๖๗

พระนัฐพล ภทฺทวโร กุลพรหม

๓๐/๑๑/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๖๘

พระชุติพงศ์ ชุติปฺโ จันทนู

๒๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๖๙
พระศรันย์ คุณวุฒฺโฑ ปานเดโช

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรธีรศักดิ

์

 มีพงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรวรายุทธ์  นามสนธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๗๒

พระพระสุริยา สิริธมฺโม ทองนา

๐๔/๑๐/๒๕๓๔ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

เวียงสระ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๗๓
พระเกียรติสกุล

์

อคฺคปฺโ สุขเสน

๒๕/๑๒/๒๕๒๐
๑๕/๗/๒๕๕๙

นิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๗๔
พระวัชระ จารุธมฺโม พิรัตน์

๑๔/๑/๒๕๒๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

นิคมคณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๗๕

พระธีรพงษ์ ชุตินฺธโร ณ อาวุธ
๑/๙/๒๕๓๐

๑๕/๗/๒๕๕๙

นิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๗๖

พระสุชาติ ภูริปฺโ ฉิมภักดี

๒๑/๗/๒๕๓๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

นิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๗๗
พระจักรพันธุ์ อคฺคธมฺโม ทรงกฤษ

๖/๑/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

นิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๗๘

พระนภดล อธิมุตฺโต ลุยจันทร์

๑๙/๙/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

นิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๗๙

พระอภิสิทธิ

์

ฉนฺทธมฺโม ณ อาวุธ
๕/๔/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

นิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๘๐
พระสุวิทย์ สนฺทโร ทองชาติ

๒๘/๓/๒๕๒๙ ๒๔/๗/๒๕๕๘

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๘๑
พระปรีชา อินฺนาลโย พิทักษ์

๕/๕/๒๕๑๓ ๑๙/๔/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๘๒

พระสุนทร วราโ เพชรสวัสดิ

์

๑๕/๙/๒๕๐๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๘๓

พระสำราญ ขตฺติโก น้อยชาตรี

๑๒/๗/๒๕๐๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๘๔
พระสุวิทย์ กิตฺตสาโร ทองรักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๒๓
๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๘๕
พระสัญญา สิริมงฺคโล กลับนุ้ย

๒๔/๘/๒๕๒๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๘๖

พระพงศ์พันธ์ กนฺตวีโร เพชรคำ

๒๗/๑๒/๒๕๒๕
๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๘๗

พระวุฒิพงษ์ เตชวณฺโน ฉิมภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๒๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๘๘
พระปยวุธ ปฺาวุโธ บุตรนำเพชร

๔/๖/๒๕๓๐
๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๘๙
พระศรราม ถาวโร ใจหาญ

๑๕/๗/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๙๐
พระกฤษฎากร อภินนฺโท ศิริรัตน์

๓/๑/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๙๑

พระวารุฒ จารุวํโส ขาวฤทธิ

์

๑๔/๙/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๙๒
พระทศพล กิตฺติธโร ชัยบรรหาร

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๙๓
พระเพชรัตน์ วรธมฺโม ช่วยไทย

๒๗/๓/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๙๔

พระสุเทพ สุจิณฺโณ เลิศไกร

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๙๕

พระกิตติพันธ์ ธมมฺเตโช วงปภยูร

๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๙๖
พระนภดล เตชปฺุโ อุ่นยวง

๒/๑๑/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรจริวัฒน์  ขาวประกอบ

๙/๓/๒๕๔๖
 สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๙๘

สามเณรธรฌ์เทพ  สืบต้น
๓/๒/๒๕๔๗

 สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๓๙๙

สามเณรชยพล  ทองมาก

๓๑/๘/๒๕๔๐

 สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๐๐
พระประเสริฐสุทธิ

์

ถาวโร ซือตรง

่

๑/๗/๒๕๐๙
๒๗/๑๒/๒๕๕๗

สองแพรก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๐๑
พระสมบัติ อคฺคธมฺโม ต้นเก้ง

๑/๖/๒๔๙๙ ๒๐/๕/๒๕๕๘

สองแพรก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๐๒
พระณัฐพงศ์ ถิรจิตฺโต เอียดเวียงสะ

๒๙/๖/๒๕๓๔ ๒๗/๓/๒๕๕๙

สองแพรก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๐๓
พระชวกุล เตชปุณฺโ ขาวบ้านนา

๙/๑/๒๕๓๖ ๕/๗/๒๕๕๙
สองแพรก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๐๔
พระสุรเดช สีลเตโช ลือลัน

่ ่

๔/๖/๒๕๓๕ ๕/๑๐/๒๕๕๙

สองแพรก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๐๕
พระพรวิชัย ิตวุฑฺฒิ บุญทองเล็ก

๒๙/๑๑/๒๕๓๒
๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาพระ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๐๖
พระวิทวัส กุสลจิตฺโต สวนแก้ว

๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาพระ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๐๗
พระกฤตตร ขนฺติวโร คุ้มชำนาญ

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาพระ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๐๘
พระกฤตยศ กิตฺติสุขโน คุ้มชำนาญ

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาพระ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๐๙
พระสิทธิชัย สิทธิชโย ไกรนรา

๘/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาพระ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๑๐
พระอนัญธรนินทร์ พรหฺมโชโต ทองสงค์

๑๓/๙/๒๕๒๒
๔/๗/๒๕๕๘

จันทนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๑๑

พระอนุวัฒน์ นาถปุณฺโ สมพงศ์

๓๑/๘/๒๕๑๑
๕/๖/๒๕๕๙

จันทนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๑๒
พระวิษณุ นาควโร อนุกูล

๒๐/๓/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

จันทนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๑๓

พระสมโภชน์ สิริโสภโณ สุขการ

๒๕/๒/๒๕๓๒ ๒๖/๘/๒๕๕๖

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๑๔

พระสุทธิรักษ์ สุทฺธิรกฺโข ทองรัตน์

๒๓/๖/๒๕๓๓ ๑๑/๘/๒๕๕๙

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๑๕

พระอรรถพล อตฺถพโล ทองร่วง
๔/๓/๒๕๓๕ ๑๑/๘/๒๕๕๙

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๑๖
พระสมหมาย สุขกาโร สุขการ

๓/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๘/๒๕๕๙

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๑๗

พระมิตรไมตรี กิจจฺสาโร ผดาศรี

๑๐/๒/๒๕๓๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๑๘

พระสมใจ กลฺลาโน ทองอ่อน

๑/๑๒/๒๕๒๓
๒/๔/๒๕๕๙

บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๑๙
พระเอกวิทย์ สจฺจาโน ทองอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

๒/๔/๒๕๕๙
บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๒๐
พระนิรุต กิจฺจธมฺโม อนุพัฒน์

๒๔/๙/๒๕๒๗ ๒๔/๔/๒๕๕๙

บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๒๑

พระสุชาติ านสโร เถือนเหมือน

๒๑/๒/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๒๒

พระอนุรักษ์ สีลเตโช เทพบุรี

๒๙/๔/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๒๓
พระวิศณุ อนาลโย พรหมฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๕๙
บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๒๔
พระบัณฑิต ปฺาคโม พุฒทอง

๙/๕/๒๕๓๔ ๒/๗/๒๕๕๙
บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๒๕

พระปรีชา โสภโน พุฒทอง

๒๔/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๙

บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๒๖

พระฌรงค์วุฒิ านธมฺโม ฉิมเพ็ง
๑/๓/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙

บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๒๗
พระเอกริน จนฺทวํโส จันทนา

๓๑/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๒๘
พระสันติ โกลิโต ทีปะปาล

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๒๙

พระพรชัย ธมฺมธีโม คุณประสพ

๑๗/๑๑/๒๕๑๖
๑๖/๗/๒๕๕๘

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๓๐
พระรัชชสิทธิ

์

ธมฺมวโร วณิชย์นิธิกุล

๓๑/๑/๒๕๑๙ ๒๖/๓/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๓๑
พระเดชรงค์ ิตโสภโณ ขวัญมือง

๑๒/๗/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๓๒
พระณัฐพล จารุวณฺโณ เมืองสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๓๓

พระมณี สิริธโร ถวาย
๔/๘/๒๕๑๐

๑๗/๗/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๓๔

พระวีระ านิโย ศิริ

๓๐/๘/๒๕๑๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๓๕
พระอดิพงษ์ อธิจิตฺตโต อุ้ยทอง

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๓๖
พระธวัชชัย าณธโร มีเถือน

่

๑/๑/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๓๗

พระธีรศักดิ

์

สากโร แมนเมือง
๗/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๓๘

พระธนกร ธมฺมวโร ชัยรักษา

๑๘/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๓๙
สามเณรธวัชชัย  บุญทอง

๖/๑๑/๒๕๓๕

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรธีรพงษ์  คะเณย์

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๔๑

สามเณรธีรวัฒน์  นวมน้อย

๒๘/๓/๒๕๔๐

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๔๒

สามเณรปฏิยุทธ  โพธิสาร

๑๙/๖/๒๕๔๐

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๔๓
สามเณรอุทิศ  เหมือนมณี

๘/๗/๒๕๔๐
 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๔๔
สามเณรเจษฎา  ศรีมหาวาส

๖/๑๐/๒๕๔๑

 บางสวรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๔๕

สามเณรอนันตศักดิ

์

 รู้แจ้ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๔๖

สามเณรกัมปนาท  คงฤทธิ

์

๓๑/๑/๒๕๔๒

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๔๗
สามเณรภานุพงค์  ตะวงค์ษา

๒๓/๕/๒๕๔๒

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๔๘

สามเณรกิตติเชษฐ์  จำปาถา

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๔๙

สามเณรธราพงศ์  ยมโชติ

๑๕/๕/๒๕๔๓

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๕๐
สามเณรทรงวุฒิ  แกล้ว

๓/๓/๒๕๔๕
 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๕๑
สามเณรประกาศิต  วโรระ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 บางหยด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๕๒

พระสุขสันต์ สุเมธโส อำพนพนารัตน์
๕/๕/๒๕๑๐ ๓/๗/๒๕๕๙

ย่านดินแดง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๕๓

พระปฐมพงษ์ ขนฺติสุโภ ลือชัย

๑๐/๑๒/๒๕๒๗
๑๑/๗/๒๕๕๙

ย่านดินแดง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๕๔
พระพรพิชัย สิริธโร พุทธสุขา

๓/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ย่านดินแดง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๕๕
พระศุภชัย สนฺตกาโย เข็มขาว

๒๑/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ย่านดินแดง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๕๖

พระวันชัย อริยคุโน จันทร์พูล
๕/๗/๒๕๓๓ ๗/๗/๒๕๕๙

ศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๕๗

พระสมคิด รติธมฺโม จงจิตต์
๔/๕/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๕๙

ศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๕๘
พระกิตติกร กิตฺติกโร เข็มเพชร

๓/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๕๙
สามเณรชนาธิป  พงษ์สว่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 ศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๖๐
สามเณรปยะพงษ์  ไชยขาว

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 ศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๖๑

สามเณรฤทธิเดช  เพชรคำ

๕/๑๑/๒๕๔๖

 ศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๖๒
สามเณรอนุรักษ์  ไต้ผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 ศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๖๓
พระสุวัฒน์ กนฺตธมฺโม จันทร์ช่วง

๒๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดไกรสร  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๖๔

พระสมนึก โชติปฺโ มันใจ

่

๑๐/๑๒/๒๕๐๖ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดตาขุน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๖๕

พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติโก เกตุนุสิต

๒๒/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดตาขุน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๖๖
พระธัญญากร อธิจิตฺโต สัมพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพะแสง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๖๗
สามเณรศิริโรจน์  สัมพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

 วัดพะแสง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๖๘

พระณัฐพล กิตฺติาโณ ง่วนสูงเนิน
๐/๘/๒๕๓๘ ๐/๔/๒๕๕๙

คีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๖๙

พระศรัณยู ติสฺสวํโส ชนะพาล

๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๗๐
พระศักดา มหาสกฺโก ลิกขะไชย

๑๑/๑/๒๕๒๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

ถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๗๑
พระธนวัฒน์ จตฺตภโย นวลล่อง

๓๐/๘/๒๕๓๗
๕/๒/๒๕๕๘

ถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๗๒

พระกฤษฎา ธีรภทฺโท สมศักดิ

์

๑๓/๒/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๗๓

สามเณรสุวรักษ์  คงไล่
๙/๒/๒๕๔๙

 ถำวราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๗๔
พระพงษ์พันธ์ ธมฺมธโร ฤทธิกุล

๒๘/๐๑/๒๕๒๙
๕/๐๗/๒๕๕๙

เทพธาราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๗๕
พระสมใจ อาทโร พินเศษ

๒๖/๕/๒๕๐๐ ๑๐/๘/๒๕๕๘

ธัญญาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๗๖

พระพลวัฒน์ ยโสธโร สาริพัฒน์

๒๖/๖/๒๕๐๐ ๒๑/๖/๒๕๕๙

ธัญญาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๗๗

พระเอกชัย ปยสีโล เหรียญทอง

๒๒/๑๐/๒๕๐๗
๑๕/๗/๒๕๕๙

ธัญญาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๗๘
พระธีรยุทธ ถิรจิตฺโต ขลิกคำ

๓๐/๑๑/๒๕๓๔
๑๕/๗/๒๕๕๙

ธัญญาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๗๙
พระธีรพงศ์ โอภาโส จันทร์สว่าง

๑/๐๑/๒๕๓๒ ๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากตรัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๘๐
พระวัชระ ตปสีโล เพชรแก้ว

๔/๐๓/๒๕๓๒ ๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากตรัง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๘๑

พระสุระเดช สนฺติกโร แก้วแหร้

๕/๐๒/๒๕๓๑ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘

พนม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๘๒
พระฤทธิรงค์ ขนฺติพโล วุฒิศักดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๓๙
๕/๑๐/๒๕๕๘

พนม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๘๓

พระกษิดิเดช

์

กลยโน หนูทอง

๑๗/๐๖/๒๕๓๙
๓/๐๔/๒๕๕๙

พนม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๘๔

พระธีรยุทธ าณกาโร ทองสมุทร

๑/๐๓/๒๕๓๑ ๙/๐๔/๒๕๕๙

พนม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๘๕

พระนริส ธรรมกโล วนเวียน

๒๗/๑๑/๒๕๒๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

พนม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๘๖
พระณัฐวัตร าณคุโน บุญทอง

๑๔/๐๔/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

พนม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๘๗

พระนพรัช าณทีโป หมืนชุมพร

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

พนม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๘๘

สามเณรภาคภูมิ  เผือกหนู

๖/๐๙/๒๕๔๕

 พนม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๘๙
สามเณรวัชระ  รักษายศ

๒/๐๑/๒๕๔๙

 พนม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๙๐
พระฤกษ์ชัย ิตคุโณ หมานพัฒน์

๑๐/๐๘/๒๕๑๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖

พังกาญจน์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๙๑

พระธรรมรัตน์ ธมฺรโต แก้วกัญญาติ

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๓๑/๐๖/๒๕๕๙

พังกาญจน์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๙๒

พระมงคล กนฺตสีโล จันทวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๖
๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๙๓
พระพัฒนพงศ์ สีลเตโช วิเชียรวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๙๔
สามเณรอิทธิพล  ศรีวิเชียร

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

 วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๙๕

สามเณรกิติพัทธิ

์

 เกษบุรมย์

๓/๑๑/๒๕๔๔

 วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๙๖

สามเณรณัฐพงษ์  ชูตุ้น

๙/๐๕/๒๕๔๖

 วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๙๗
สามเณรรัฐธรรมนูญ  มะลิวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

 วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๙๘
พระเถลิงศักดิ

์

ทสฺสณีโย รัตนชัย

๑๕/๑/๒๕๓๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๔๙๙

สามเณรอนุสรณ์  ศรีเทพ

๒๑/๒/๒๕๔๒

 สองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๐๐
สามเณรพสิษฐ์  สุวรรณคง

๒/๔/๒๕๔๒
 สองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๐๑
พระสมศักดิ

์

จรณธมฺโม ปดกำพี

้

๒/๐๗/๒๕๑๗ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

แสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๐๒
พระพร้อมพงค์ ปยธมฺโม จันทะวงค์

๓๐/๐๗/๒๕๒๘
๖/๐๖/๒๕๕๙

แสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๐๓
พระชิณพัฒน์ จารุธมฺโม จันมณี

๙/๔/๒๕๒๘ ๑/๓/๒๕๕๗
จันทาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๐๔
พระอนันต์ จิรธมฺโม บุญพา

๙/๑๒/๒๔๘๖ ๒๖/๑๐/๒๕๕๘

จันทาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๐๕
พระดนัย ตปสีโล ทรัพย์ศิริ

๑๘/๕/๒๕๓๙ ๑๕/๘/๒๕๕๙

จันทาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๐๖
พระเรวัตร มหาคุโณ มีชัย

๗/๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๑/๒๕๕๘

ท่าแซะ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๐๗
พระสหัส ผาสุโก มีสมบัติ

๓๐/๔/๒๕๑๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ท่าแซะ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๐๘
พระสุคนธ์ โอภาโส ประเสริฐสังข์

๑/๑/๒๔๙๔ ๑๖/๗/๒๕๕๘

ท่าแซะ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๐๙
พระทวีศักดิ

์

ปภาโส จันทร์โอเอียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๓๕
๑๖/๖/๒๕๕๙

ท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๑๐
พระยินดี าวโร เสมียนเพชร

๙/๔/๒๔๙๕ ๘/๗/๒๕๕๙
ท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๑๑

พระกฤษฎา กตปฺุโ วิเชียร
๑/๖/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๑๒

พระพงษ์พันธ์ จนฺทสาโร กุฎีคง
๘/๓/๒๕๒๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๑๓
พระสิริศักดิ

์

สิริธมฺโม อินทร์แก้ว
๑/๙/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๑๔
พระเกียรติศักดิ

์

กตธมฺโม เพชรเขียว

๑๐/๙/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าเสวียด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๑๕

สามเณรขจรเกียรติ  แก้วนรา

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๑๖

สามเณรศุภโชค  เมืองฉิม

๒๘/๔/๒๕๔๗

 ท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๑๗
สามเณรอาทิตย์  ขจรกิตติพงศ์

๑๖/๖/๒๕๔๕

 ท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๑๘

พระสมโภชน์ ธนปาโล มากชุมโค
๔/๙/๒๔๙๘ ๔/๑๑/๒๕๕๘

นำพุ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๑๙

พระบัญชา ิตธมฺโม ปล้องนิราศ

๑๗/๔/๒๕๑๒
๓/๑/๒๕๕๙

นำพุ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๒๐
พระพิรพงษ์ ปฺุภาโค พึงผล

่

๒๐/๒/๒๕๑๘ ๕/๐๖/๒๕๕๙

นำพุ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๒๑
พระณัฐพล สุทฺธาโภ ตรียุทธ์

๑/๐๗/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

นำพุ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๒๒

พระวัชรินทร์ สุทฺธิมโน นาคมิตร

๑๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

นำพุ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๒๓

พระชัยวัฒน์ โชติวโร รักษ์นาค

๒๕/๖/๒๕๒๐ ๒๐/๗/๒๕๕๙

นำพุ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๒๔
พระจักรา เตชวโร โสมสุข

๒๗/๐๔/๒๕๒๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘

บ่อมะปริง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๒๕
พระอนันต์ านกโร จันทร์โกมุท

๗/๑/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ่อมะปริง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๒๖

สามเณรกติกร  สังข์พราหมณ์

๗/๑๒/๒๕๔๕

 บ่อมะปริง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๒๗

พระนิพนธ์ ปฺาวโร ศักดา

๒๘/๐๔/๒๔๙๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๗

บางคราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๒๘
พระมารุตพงศ์ ิตาสาโร สะโรจน์

๑๔/๖/๒๕๒๖ ๒๔/๖/๒๕๕๙

บางคราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๒๙
พระภมรภพ กิตฺติาโน คงเพชร

๒๕/๗/๒๕๒๖ ๒๕/๗/๒๕๕๙

บางคราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๓๐
พระวีระศักดิ

์

เตชธมฺโม สุวรรณบุตร

๘/๑๒/๒๕๒๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประตูใหญ่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๓๑

พระนรภัทร จนฺทปฺโ คงแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๓๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

ประตูใหญ่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๓๒
สามเณรสุวัฒน์  สมัคกสิกิจ

๔/๑/๒๕๔๐
 ประตูใหญ่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๓๓
พระวิจักษณ์ โฆสธมฺโม สุดสงน

๔/๑๑/๒๔๘๙
๙/๓/๒๕๔๙

พระพรหม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๓๔

พระสุรเชษฐ ฌานวโร แสงเดช

๒๖/๒/๒๕๒๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙

พระพรหม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๓๕

พระขจรพจน์ กนฺตสีโล ไสยสุคนธ์

๑๘/๗/๒๕๓๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๓๖
พระสมพงษ์ ธมฺมธีโร ประยงค์หอม

๙/๑๑/๒๕๑๑
๖/๘/๒๕๕๗

ศรีน้อย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๓๗
พระสมโภชน์ านธมฺโม คุณบุราณ

๙/๑๑/๒๕๓๙ ๒๑/๗/๒๕๕๙

ศรีน้อย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๓๘

พระผาสุข คุตฺตวํโส เอียดแก้ว

๒๘/๔/๒๕๒๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

อัมพาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๓๙

พระวีระยุทธ ธมฺมเตโช เริกตุลา
๖/๗/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

อัมพาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๔๐
พระศรชัย ธมฺมรตโณ มณีโชติ

๑๔/๙/๒๕๑๗ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

อัมพาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๔๑
พระคำปน ฉนฺทสทฺโธ อุ่นทยา

๑๓/๙/๒๕๐๓ ๒๑/๑/๒๕๕๘

อินทาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๔๒

พระศรันย์ สกฺกธมฺโม ชูวิเชียร

๒๔/๙/๒๕๓๖ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

อินทาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๔๓

พระฐานวัฒน์ อริยธมฺโม ปถัมภ์พันธุ์

๑๕/๐๙/๒๕๐๙

๙/๖/๒๕๕๙
อินทาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๔๔
พระสิทธิพร านิสฺสโร หมันไชย

่

๔/๑/๒๕๒๑
๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๔๕
พระสันชัย สุจิตฺโต หนูทองแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๑๔ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๔๖

พระมนัส สุทฺธมฺโม ไมทอง

๒๘/๖/๒๕๑๐ ๒๓/๒/๒๕๕๙

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๔๗

พระบรรจง ธมฺมิโน ผะดาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๑๐

๑/๕/๒๕๕๙
กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๔๘
พระวศิน ติสฺสโร มีเค้า

๑๗/๘/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๕๙

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๔๙
พระปฏิภาณ เขมิโก บรรดาศักดิ

์

๒/๑๒/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๕๙

กาฬสินธุ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๕๐
พระสนธยา โกวิโท ทองหีต

๑๐/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๕๑

พระธวัชชัย ธมฺมธโร แนวพิเศษ

๑๖/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๕๒
พระกฤษณพงษ์ กิตฺติโก บุญทอง

๒๒/๗/๒๕๒๘ ๒๑/๓/๒๕๕๘

เขากอม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๕๓

พระพิสิษฐพงษ์ มหาปฺุโ เสนาน้อย

๑๖/๔/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขากอม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๕๔

พระอานนต์ กตปฺุโ สามปลืม

้

๒๔/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขากอม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๕๕

สามเณรศิวกรณ์  แก้วคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 เขากอม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๕๖
สามเณรเศรษฐพงศ์  พันธรังษี

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 เขากอม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๕๗

สามเณรสิขรินทร์  หนูคงคา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

 เขากอม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๕๘

พระณัฐวุฒิ ภูริปฺโ สุนทรชีระวิทย์

๒๐/๘/๒๕๓๕
๔/๑/๒๕๕๙

ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๕๙
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ส่งคงคา

๑๖/๖/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๕๙

ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๖๐
พระกษิดิเดช

์

สิริธมฺโม ชูจันทร์

๑๘/๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๖๑

พระพรชัย ชาคโร ถินบ้านใหม่

่

๖/๓/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๖๒

พระภศวัต านวโร มาลารัตน์
๑/๕/๒๕๑๐ ๙/๗/๒๕๕๙

ถำใหญ่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๖๓
พระภาณุพงค์ ปภสฺสโร พราหมเอม

๓๐/๑๑/๒๕๑๑

๙/๗/๒๕๕๙
ถำใหญ่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๖๔
พระกิตติพันธ์ สุจิตฺโต ชัวยพัฒน์

๒๘/๘/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

ถำใหญ่  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๖๕

พระอำพร อินฺทาโภ สงวนศิลป

๑๑/๓/๒๔๙๖ ๒๒/๑/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๖๖

พระกุลบุตร านวโร แสงกฤษ
๒/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๖๗
พระชัยรัตน์ ชยวฑฺฒโน พรหมช่วย

๒๑/๖/๒๕๑๔ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๖๘
พระจิรศักดิ

์

จิรวฑฺฒโน พรหมวิจิตร

๒๑/๓/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๖๙

พระตะวัน ตรุโณ บริสุทธิ

์

๑๒/๖/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๗๐
พระดำรงพร ธมฺมานนฺโท ปานมณี

๑๑/๑๒/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๕๙
ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๗๑
พระอดิศร อธิธมฺโม สกุลทอง

๑๕/๒/๒๕๓๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๗๒
พระอภิเดช อภิชโย ทองอยู่

๑๓/๑๒/๒๕๓๕
๑๔/๗/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๗๓

พระนัฏฐภูมิ วิสุทฺโธ คงชนะ

๒๕/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๗๔

พระยุทธพงษ์ จนฺทปฺโ เพชรบุญยัง

๒๙/๘/๒๕๓๒
๑/๔/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๗๕
พระธนพล คมฺภีรปฺโ สุวรรณรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๐
๑๑/๗/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๗๖
พระยุทธภูมิ อานนฺโท วงษ์พิทักษ์

๑๕/๑/๒๕๓๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๗๗

พระสุรชาติ จิตฺตสํวโร นิวาส

๑๙/๕/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๗๘

สามเณรอาณากร  สรทอง

๑๕/๕/๒๕๔๑

 สุมังคลาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๗๙
พระสิทธิกร สุจิตฺโต สังข์ทอง

๓๐/๔/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

เขาพนมแบก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๘๐
พระวรพงษ์ กนฺตสีโล หมุดดำ

๖/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาพนมแบก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๘๑

พระพัฒนพงษ์ สุชาโต สมบุญ
๕/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เขาพนมแบก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๘๒

พระสรวิชช์ ปยสีโล แก้วเหล็ก

๒๒/๕/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

เขาพนมแบก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๘๓
พระภานุพงศ์ ธมฺมาวุฑฺโฒ คงกระพันธ์

๒๓/๗/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๗

จำปา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๘๔
พระประมวล ปคุณธมฺโม เกตชู

๙/๑๑/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

จำปา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๘๕

พระภานุวัฒน์ คุตฺตธมฺโม หมืนเทพ

่

๓/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

จำปา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๘๖

พระศราวุฒิ ฉนฺทธมฺโม ศรีสุวรรณ

๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จำปา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๘๗
สามเณรพลาธร  หนูยัง

๒๙/๖/๒๕๓๙

 จำปา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๘๘

พระพายุ ธมฺมปวโร แต้มบัว

๑๖/๘/๒๕๑๔ ๕/๑๒/๒๕๕๑

เดิมเจ้า  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๘๙

พระสิทธิโชค สิริธโร ปานเมือง
๑/๙/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙

เดิมเจ้า  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๙๐
พระวราวุฒิ อธิวโร บุญศรี

๑/๑๐/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

เดิมเจ้า  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๙๑
พระกรกฏ กิตฺติาโณ เผือกสวัสดิ

์

๒๕/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เดิมเจ้า  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๙๒

พระณัฐกานต์ ปฺาวโร บัวหลาด

๓๑/๕/๒๕๓๙ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

เดิมเจ้า  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๙๓

สามเณรรัตนพล  เศษวอน

๔/๑๒/๒๕๔๕

 เดิมเจ้า  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๙๔
พระสมปอง วชิราโณ กรุดเพชร

๑๓/๑๐/๒๔๙๓ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

ตระพังจิก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๙๕
พระวิชัย ธมฺมรกฺขิโต กิตติเชษฐ

๔/๔/๒๔๙๕ ๒๗/๗/๒๕๕๘

ตระพังจิก  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๙๖

พระนพเก้า ปรกฺกโม พงษ์พานิช

๕/๑๐/๒๕๒๑ ๓๐/๕/๒๕๕๘

ตะกรบ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๙๗

พระนฤนาท นาถธมฺโม โสมติด

๒๗/๓/๒๕๓๔
๗/๒/๒๕๕๙

ตะกรบ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๙๘
พระเทพรัตนะ พลาโณ เทพเลือน

่

๑๐/๗/๒๕๑๖ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๕๙๙
พระศริตวรรธน์ วิสารโท นันทวิจารณ์

๔/๘/๒๕๑๔ ๓๐/๖/๒๕๕๘

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๐๐
พระโอภาส มหาคุโณ ดวงหม่อง

๑๐/๑/๒๕๓๔ ๓๐/๖/๒๕๕๘

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๐๑
พระเศรษฐยศ ปยสีโล สิทธิสาครศิลป

๒๑/๙/๒๕๒๑ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๐๒
พระสันติภาพ มหาวีโร เกลืองขำ

้

๒๘/๒/๒๕๓๔ ๒๙/๒/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๐๓
พระพรเทพ ิตธมฺโม ตันติศิว

๑๒/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๒/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๐๔
พระปรีชา ปริชาโน พงศ์เลิศนภากร

๑๖/๙/๒๔๙๗
๑/๓/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๐๕
พระเจษฎา มหาวีโร รัตนจรณะ

๒๘/๑๐/๒๔๙๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๐๖
พระโสภณ มหิสฺสโร จารุจารีต

๑๑/๒/๒๕๐๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๐๗
พระนพรัตน์ ยโสธโร เพชรแก้ว

๑๒/๔/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๐๘
พระพงศ์สธร กิตฺติาโณ วรพัทดิศร

๙/๒/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๐๙
พระพงษ์ชัย ธีรวํโส ดำริก่อสกุล

๑๓/๖/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๑๐
พระเรืองฤทธิ

์

ิตสุโภ พลายด้วง

๒๒/๙/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๑๑
พระพศิน สนฺตจิตฺโต ปาณะศรี

๑๕/๑/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๑๒

พระทิตพล าณคุโณ ไล้ทอง

๒๖/๑/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๑๓

พระพัทธดนย์ าณธีโร ทองสุข
๓/๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๑๔
พระสิทธิพงศ์ นริสฺสโร จุลบุตร

๔/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๑๕
พระณรงค์ชัย รวิวณฺโณ ตึงพันธุ์

๋

๔/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๑๖

พระอัฐ าณทีโป คงสงค์

๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๑๗

พระพงศ์รักษ์ ชวนปฺโ แก้วศรีนวล
๔/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๑๘
สามเณรศิริชัย  แก้วทอง

๑๙/๒/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๑๙
สามเณรธนกร  เชือรบ

้

๗/๙/๒๕๔๖
 พระบรมธาตุไชยา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๒๐
สามเณรธีรภัทร์  ขวัญทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๒๑

พระบัญญัติ ปภสฺสโร สองธานี

๒๑/๑/๒๕๒๕ ๑๒/๖/๒๕๕๙

โลการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๒๒
สามเณรยศพล  ผอมคลี

่

๑๓/๙/๒๕๔๒

 โลการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๒๓

สามเณรอดิศักดิ

์

 คำย้อม

๒๐/๙/๒๕๔๖

 โลการาม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๒๔

พระเอกชัย ชยปฺโ เพชรอาวุธ

๑๖/๙/๒๕๑๙ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

วชิราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๒๕

พระณรงค์ชัย ณฏิโก นิลทจันทร์

๑๓/๒/๒๕๒๘ ๑๘/๒/๒๕๕๙

วชิราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๒๖
พระกมลพันธ์ กมโล ปานขาว

๕/๓/๒๕๓๓ ๒/๔/๒๕๕๙
วชิราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๒๗

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก แก้วแมน
๔/๒/๒๕๓๓ ๙/๔/๒๕๕๙

วชิราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๒๘

พระภัสพล ภทฺทพโล คงเมือง
๙/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วชิราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๒๙
พระศุภกิตติ

์

โสภโณ เรืองปลอด

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

วชิราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๓๐
พระสิทธิพงศ์ สิทฺธิวํ อินทร์สม

๙/๗/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วชิราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๓๑

พระภานุพงค์ ชยวํ เรืองจันทร์
๔/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วชิราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๓๒

พระวิทธิพงศ์ มหาปฺุโ แซ่ว่าง
๖/๓/๒๕๓๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วชิราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๓๓
พระชิตษณุ ชินวโร รัตนะ

๑๕/๑/๒๕๒๘ ๑๔/๑๒/๒๕๕๖

วิโรจนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๓๔
พระจิรายุส ปุณฺณสุวณฺโณ พลศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๓๗

๑๐/๗/๒๕๕๗

วิโรจนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๓๕

พระพรธชัย เตชวโร เรืองจิตร

๑๘/๒/๒๕๒๗
๙/๔/๒๕๕๘

วิโรจนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๓๖

พระรัฐกร สุชาโต ภู่เกิด

๒๒/๓/๒๕๓๒ ๒๗/๓/๒๕๕๙

วิโรจนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๓๗
พระวิษณุกรณ์ กตปฺุโ อินแก้ว

๒๙/๘/๒๕๓๗ ๒๗/๓/๒๕๕๙

วิโรจนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๓๘
พระนพพร ธีรปฺโ เพชรชู

๑/๖/๒๕๓๔ ๘/๕/๒๕๕๙
วิโรจนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๓๙

พระสุริยะ าณโสภโณ มวลรอด

๒๔/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วิโรจนาราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๔๐
พระเอกชัย ชยวุฑฺโฒ คงปล้อง

๒๔/๑/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เววน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๔๑
สามเณรสิทธิโชค  ทองอยู่

๑๒/๕/๒๕๔๔

 เววน  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๔๒
พระอรุณรัชช อินฺทวณฺโณ จันทร์โคน

๒๒/๑๐/๒๕๑๕
๓๐/๕/๒๕๕๓

เวียง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๔๓

พระถาวร ปภาโส เหล่ายัง

๒๘/๗/๒๕๐๙
๓/๗/๒๕๕๙

ศรีเวียง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๔๔

พระเทพสุนทร เทวธมฺโม จีนไทย

๑๗/๑/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

ศรีเวียง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๔๕
พระพรศักดิ

์

จิรวฑฺฒโน หลงระเริง

๑๑/๒/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีเวียง  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๔๖
พระพงษ์ศักดิ

์

โชติธมฺโม ขวัญใจ

๑๔/๕/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

สมุหนิมิต  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๔๗

พระชูเกียรติ กตธมฺโม เครือแพ

๑๖/๖/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

สมุหนิมิต  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๔๘

พระอนุพงษ์ อานนฺโท กัณหา

๑๒/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สมุหนิมิต  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๔๙
พระอภิวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ ศักดา

๑๘/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สมุหนิมิต  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๕๐
พระโสภณ กนฺตสีโล อ่อนหวาน

๑๕/๑๒/๒๕๐๙

๙/๓/๒๕๕๖
สุทธาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๕๑

พระวันรพ ทินฺนวโร คำพล

๑๕/๔/๒๕๐๔ ๓๑/๑/๒๕๕๘

สุทธาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๕๒

พระประธาน นรินฺโท ไมอินทร์

๑๙/๘/๒๕๓๔ ๑๗/๑/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๕๓
พระนัฐวุฒิ มหาปฺุโ รอดเรือง

๒/๓/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๕๙
สุทธาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๕๔
พระนพวร ชยวุฑฺโฒ ดำหอมชืน

่

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๕๕

พระดำรงฤทธิ

์

ธนปาโล จีนไทย
๙/๓/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๕๖

พระอนุสรณ์ กิตฺติปาโล วราภรณ์
๕/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๕๗
พระจักรพันธ์ คมฺภีรปฺโ ทับแทน

๔/๓/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๕๘

สามเณรเบญจมิน  ไพบูลย์สุข
๖/๖/๒๕๔๔

 สุทธาวาส  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๕๙

พระณัฐพล อินฺทโชโต อินทร์ภักดี

๒๒/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๖๐
พระขจรศักดิ

์

โชติโก ศรีทองกุล

๒๒/๑๐/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๖๑
พระสิทธิเดช สารโท ศรีฟา

๒๒/๙/๒๕๓๑ ๒๒/๕/๒๕๕๗

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๖๒

พระไพศาล คุณวีโร สิทธิสุทธิ

์ ์

๖/๑/๒๕๑๘ ๓๐/๔/๒๕๕๙

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๖๓

พระสุรชัย วิสุทฺโธ งามศรีตระกูล
๘/๓/๒๕๓๕ ๓๐/๔/๒๕๕๙

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๖๔
พระวิระยุทธ โอวาทกาโม ฉลอมพงษ์

๑๐/๔/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๖๕
พระรัตนกรรณรัตน สนฺตจิตฺโต บุญมี

๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๖๖

พระวิริยะ จตฺตมโล เรืองศรี
๔/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๖๗

พระศิริชัย สิริสาโร คุ้มสุข

๒๐/๗/๒๕๓๓ ๑๒/๕/๒๕๕๘

วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๖๘
พระพีรณัฐ อภินนฺโท ศรีสนิท

๑๖/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๖๙
พระสถาพร จตฺตวโร ไม้เงินงาม

๘/๑๑/๒๕๒๐
๒/๖/๒๕๕๘

วัดมธุรวราราม  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๗๐
พระสมปอง โอภาโส ช่อมณี

๒/๑๒/๒๕๒๒ ๑/๑๑/๒๕๕๙

วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๗๑

พระธนันชัย อภิวํโส เขียวชะอุ่ม

๒๘/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๓/๒๕๕๙

วัดศรีธนู  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๗๒
พระธีรวัฒน์ สิริมงฺคโล สุขผล

๑๒/๒/๒๕๓๖ ๑๒/๓/๒๕๕๙

วัดศรีธนู  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๗๓
พระอดิเทพ วรปฺโ แซ่เหง่า

๑๗/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดศรีธนู  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๗๔

พระธนากร ิตสาโร อมสันเทียะ

๊

๑๒/๑๐/๒๕๓๑
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดศรีธนู  

สฎ ๕๑๕๙/๐๖๗๕

พระอาทิตย์ อติพโล บุญอุ้ม
๓/๑/๒๕๑๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมวิมลโมลี)

เจ้าคณะภาค ๑๖

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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