
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๗๑๗ รูป ขาดสอบ ๑๒๒ รูป คงสอบ ๕๙๕ รูป สอบได้ ๔๖๗ รูป สอบตก ๑๒๘ รูป (๗๘.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระพงศ์ธร ขนฺติสาโร บุญเกิด

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดกาลพัฒนาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๐๒
พระโรจน์ณรงค์ อชิโต คุ้มรักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดกาลพัฒนาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระวรเทพ วรธโม เทพมณี

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระปริญญา กิตฺติธโร เรืองจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๑๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดเขากล้วย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระเลิศศักดิ

์

นิสโภ พ่วงธานี

๑๖/๑๐/๒๕๑๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดเขากล้วย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๐๖
พระวินัย สิริจนฺโท รักล้วน

๑๖/๐๓/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขากล้วย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๐๗
พระเฉลิมวุฒิ โชติปฺโ นารัตฐา

๒๐/๑๑/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขากล้วย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระสิทธิศักดิ

์

จารุวณฺโณ พูลสุข

๒๖/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขากล้วย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระสุตรัยรัตน์ ธีรวํโส ขึมอุบล

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาชันโต๊ะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระพิธิวัฒน์ อติภทฺโท ช่วยเมือง

๘/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาชันโต๊ะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๑๑
พระอนันต์ อานนฺโท วิชัยดิษฐ์

๑๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาชันโต๊ะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระอำนวย ิตธมฺโม ใสสุชล

๐๗/๒/๒๔๘๗ ๒๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระประยงค์ อติภทฺโท ภิรมย์ศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๑๓ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระพนธกร สมฺปนฺโน มุสิกะ

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระอัฐชัย ปภสฺสโร ปราบนรินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคอออม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระชาญณรงค์ สีลสํวโร จันทรจนา

๑๓/๑๑/๒๕๓๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดคูขุด  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๑๗
พระพงศ์พล พลาโณ เพชรนาจักร

๑๔/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคูขุด  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระภาณุพงษ์ ปภสฺสโร ไพสิฐวรกุล

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดช่องลม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระกิตติศักดิ

์

ถิรธมฺโม แซ่ตัง

้

๑๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๕

วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระโกมล สุจิตฺโต วิเชียรโชติช่วง

๑๘/๐๑/๒๕๑๗
๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระชาตรี ธมฺมธโร ยิงยุติ

่

๘/๐๑/๒๕๒๗ ๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๒๒
พระสุรชัย วิมโล ควรสถิตย์

๑๘/๐๔/๒๕๒๒
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรธีระศักดิ

์

 สุขจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

 วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรสุทัศน์  แก้วบังตู

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดชุมพรรังสรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑ / ๑๔

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรวิทวัส  มีจันเพชร

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรณัฐวุฒิ  สร้อยสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๒๗
พระสุขสัมฤทธิ

์

สุทฺธิธมฺโม บัวสารบรรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๑๑ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดเชิงกระ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๒๘
พระปยชาติ สุจิตฺโต อินทรสร

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเชิงกระ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระวิทยา วราโณ ทองศรีทัต

๒๓/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดดอนมะม่วง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ ปาทะวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๑๑ ๑๕/๐๙/๒๕๕๙

วัดดอนมะม่วง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระวรวัฒน์ กิตฺติโก เสาวคนธ์

๒๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระชวกร อคฺคจิตฺโต เทวฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดถำสำเภาทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระสุวิทย์ สุวิชาโก มุกสิกสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำสำเภาทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๓๔
พระพรพิพัฒน์ วรวุฑฺโฒ พันธ์พุด

๒๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำสำเภาทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระวัชรินทร์ ิตปฺโ จังอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำสิงห์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระอนุพงษ์ อติพโล เพชรมณี

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำสิงห์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรพิพัฒน์  แก้วบังตู

๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดถำสิงห์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรฤทธิเดช  กลินแก้ว

่

๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดถำสิงห์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรวิใจ  เบ้าหล่อ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 วัดถำสิงห์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระจิระพงษ์ จิรสุโภ อุปมา

๑๐/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ามะปริง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระณัฐภูมิ สุภทฺโท สุพันโท

๑๔/๐๗/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ามะปริง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระวีระศักดิ

์

จิรธมฺโม ลอยทาน

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ามะปริง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระวัชระ ชาตปฺโ เพชรกำเนิด

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ามะปริง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๔๔
พระจักรกฤษณ์ ธมฺมิโก แจงประดิษฐ์

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ามะปริง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระเกรียงไกร สุมงฺคโล เมืองรืน

่

๑/๐๖/๒๕๒๗ ๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระธนเดช ิตปฺโ ฮวดศิริ

๙/๐๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดท่ายางใต้  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระสิทธิชัย สุภทฺโท สุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๓๗
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ายางใต้  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระจิรโรจน์ อภิชวโน ฤคดี

๑๒/๒/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

วัดท่ายางเหนือ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระธนิก สทฺธาธิโก อินทรโกศล

๑๖/๙/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

วัดท่ายางเหนือ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระสมภพ านทตฺโต บุญชุม

๒๖/๙/๒๕๑๘ ๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดทุ่งไผ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระปราโมทย์ กนฺตสาโร บุญเม่น

๒๗/๒/๒๕๒๗
๘/๕/๒๕๕๙

วัดทุ่งไผ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระสรายุทธ์ ิตปฺโ พลรักดี

๘/๐๑/๒๕๓๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระชุมพร ปยสีโล คงแจง

๒๕/๑๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระอัยการ รวิวํโส สุวรรณวัฒนกุล

๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระอานนท์ ธมฺมานนฺโท มาตะนัง

๓/๐๙/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระสว่างพงษ์ ปฺาทีโป เมืองแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๒๑ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดนำผุด  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระฐิติพงศ์ ิติวํโส คำเพ็ง

๑/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางคอย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระพรฤกษ์ กินฺนสีโล กล่อมพจมาลย์

๑๖/๐๒/๒๕๓๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดบางหมาก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระโสธร กิตฺติธโร ทองแก้วกุล

๒๒/๑๒/๒๕๒๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดประเดิม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒ / ๑๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระภานุมาศ ิตาโณ สงัดศรี

๑๗/๐๘/๒๕๓๗
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดประเดิม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระเกริกเกีรยติ ิตธมฺโม สัมพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดประเดิม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรณัฐพงษ์  พงษ์สังวาลย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดปากคลอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรคมกริช  ศักดา

๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดปากคลอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรสุชาติ  โพธิชัย

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

 วัดปากคลอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรภัทธิโย  ทิพยุบล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

 วัดปากคลอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระเรืองศักดิ

่ ์

โชติวโร พวงจันทร์

๑๒/๐๒/๒๔๙๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระวรพล วรธมฺโม แพรวพราย

๐๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระบุญทิง

้

สุทธิวํโส สุทธิพงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๖๙
พระพงศ์ธร ภูริปฺโ จันทร์พรมมา

๓๐/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๗๐
พระอนุรักษ์ ถิรจิตฺโต เปนไทย

๒๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระชุติวัต โชติปฺโ วงษ์สมุทร

๐๒/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระอภิรักษ์ อภิปฺโ บุญเหลือ

๓๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรทีปกร  อินทวิสัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรอาภากร  จันทร์เกิด

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระอนุพงษ์ อนุตฺตโร เกษะระ

๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระขวาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระประมุข กตนาโถ คงทอง

๑๖/๐๖/๒๕๒๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๗

วัดมณีสพ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๗๗
พระสมิต สีลสํวโร พรามอ้น

๖/๑๑/๒๕๓๕ ๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดมุขทวี  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระอรรถพล จิรฎฺิโก เชิดชู

๑๙/๑๑/๒๕๑๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดวังไผ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรศักดินรินทร์

์

 ฮกทน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

 วัดวังใหม่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๘๐
พระจตุพร จตุวํโส สุทธิพล

๐๙/๐๕/๒๕๒๕ ๒๕/๐๘/๒๕๕๘

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๘๑
พระกฤษฎา กรโฎ พงษ์ประยูร

๓๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๘๒
พระกิจตกร กิตฺตกโร พลนาการ

๒๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๘๓
พระภานุพงษ์ ภทฺทสีโล พรหมพิชัย

๐๙/๐๗/๒๕๐๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๘๔
พระศรายุทธ สรายุทฺโธ หนุพันธุ์ขาว

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๘๕
พระพีรณัฐ ปฺาธโร ศักดิภิรมย์

์

๓๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๘๖
พระจิรศักดิ

์

จิรสกฺโก ณะเพชร

๑๓/๐๖/๒๕๑๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๘๗
พระนฤพนธิ

์

สุปภาโส ชูทอง

๙/๐๗/๒๕๒๕ ๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรกรกฤษ  นันทโช

๗/๐๔/๒๕๔๖

 วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรนาจา  แดงบำรุง

๘/๐๔/๒๕๔๙

 วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๙๐
พระวัชระ ถาวโร จันทร์เพ็ญ

๒๑/๐๓/๒๕๓๕
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหัวถนน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๙๑
พระศราวิท จิตปฺโ เจริญเดช

๒๑/๐๘/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหัวถนน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๙๒
พระภาคภูมิ สุชาโต พวงสุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหัวถนน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๙๓
พระเอกวิทย์ กิตฺติปาโล เพชรศรีจันทร์

๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหัวถนน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๙๔
พระนะโม มหานโม จุลเพ็ญ

๑๐/๒/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

วัดขันเงิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๙๕
พระฉัตรชัย สุทฺธิกนฺโต มหากินโณ

๖/๑๐/๒๕๐๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๙๖
พระภาณุพงศ์ ภาณุวํโส มณีบางกา

๑๖/๒/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรกองพล  แซ่อึง

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรคีตกร  ธีรวณิชรุ่งศิลป

๑๔/๘/๒๕๔๒

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรสมพงษ์  เทพทองดี

๒/๖/๒๕๔๓
 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรอธิชา  ดิรัญเพชร์

๒๐/๖/๒๕๔๕

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรสหรัฐ  รัตนะ

๒๒/๙/๒๕๔๕

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรอภิวัฒน์  สังขกูล

๓๑/๘/๒๕๔๖

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรสรศักดิ

์

 อินทร์พรหม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรณัฐพล  พรเจริญ

๕/๗/๒๕๔๗
 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรณัฐนนท์  บุญจันทร์

๑๔/๗/๒๕๔๗

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๐๖
พระเกมษสุข กิจฺจสาโร มีทอง

๑๖/๘/๒๕๑๔ ๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๐๗
พระวัชรพงษ์ ธนวํโส ชูบ่อฝาย

๔/๑๒/๒๕๓๖ ๒๘/๒/๒๕๕๙

วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๐๘
พระจาตุรงค์ ติกฺขวายาโม ลิมปปยโกศล

๑๘/๕/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๐๙
พระณัฐวัฒน์ ชยธมฺโม เชิญรัตนรักษ์

๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๑๐
พระอุดมศักดิ

์

อคฺคปฺโ ชัยชนะกสิกรรม

๑๐/๔/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๑๑

พระเนติธร รกฺขิตธมฺโม คงแก้ว

๑๓/๙/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๑๒

พระไชยวัตร จกฺกธมฺโม อมรรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๒๙
๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๑๓

พระอนุพงศ์ สปฺปฺุโ ศรีพุฒ
๒/๙/๒๕๓๓ ๙/๖/๒๕๕๙

วัดชลธีนิมิตร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๑๔

พระปรีชา สุชีโว จุ้ยนคร

๑๙/๙/๒๕๒๓
๕/๗/๒๕๕๙

วัดชลธีนิมิตร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๑๕

พระณัฐพงศ์ ทีปธมฺโม ราชยม

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๕๙
วัดชลธีนิมิตร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๑๖

พระกนกศักดิ

์

เหมโก รัตนะ

๒๑/๑๐/๒๕๒๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดชลธีนิมิตร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๑๗

พระณรงค์ โชติธมฺโม นุชสาย

๑๔/๕/๒๔๙๗
๓/๓/๒๕๕๗

วัดดอนวาส  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๑๘

พระภูษิต านวีโร ลิมฐิติกุล

้

๒๔/๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดทองโข  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๑๙

พระกฤษฎา กิตฺติภทฺโท สินธุเสน

๑๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดทองโข  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๒๐
พระสุรศักดิ

์

ปฺาธโร ศรีศิลป

๑๒/๑/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙

วัดนำลอด  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๒๑

พระอัยวัฒน์ กิติปาโล แซ่ทู่

๒๗/๓/๒๕๓๗ ๒๑/๗/๒๕๕๖

วัดประสาทนิกร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๒๒

พระนิพนธ์ จารุวณฺโณ เทียนทอง

๑๓/๘/๒๕๐๔ ๑๘/๕/๒๕๕๙

วัดพิชัยธาราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๒๓

พระพงศ์ศิริ ปกสฺสโร แก้วทอง

๒๓/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๒๔

พระสุชาติ วารุวณฺโณ ทิพย์รัตน์

๒๒/๓/๒๕๓๑
๕/๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๒๕

พระธีระวัฒน์ านภทฺโท นุชนารถ

๒๕/๑/๒๕๓๒
๙/๗/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๒๖

พระณัฐวัฒน์ จารุวํโส จารุจารีต

๒๑/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรนฤสรณ์  พาวขุนทด

๓๐/๔/๒๕๔๖

 วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๒๘

พระวุฑฒิชัย ปฺาทีโป ยังเซ่ง

๒๓/๔/๒๕๓๕
๘/๗/๒๕๕๗

วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๒๙

พระปยะ ปยธมฺโม สมชาติ

๑๒/๒/๒๕๓๕ ๑๕/๒/๒๕๕๘

วัดสว่างมนัส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔ / ๑๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๓๐
พระวสุพล ธมฺมพโล จุฬะติตะ

๑๓/๓/๒๕๒๕ ๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๓๑

พระเอกฤทธิ

์

ขนฺติโก นวลจริง
๓/๗/๒๕๓๘ ๑๒/๕/๒๕๕๙

วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๓๒

พระจิรศักดิ

์

จิรสกฺโก รัตนกสิกร

๒๓/๑/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๓๓

พระบันฑิต ชวนปฺโ แสงสุทธิงาม

๒๘/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๓๔

พระเจตณรงค์ ชยวุฑฺโฒ แสงรัตน์

๒๘/๙/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมสน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๓๕

พระวิรัตน์ ขนฺติธมฺโม ศรีประชัย
๔/๕/๒๕๓๐

๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๓๖

พระสุรชัย กิตฺติปาโล ชูเลข

๒๖/๒/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๓๗

พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส สุวรรณรัตน์

๑๓/๙/๒๕๓๐ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๓๘

พระศุภชัย สุทฺธสีโล ชวนรัมย์

๒๐/๕/๒๕๒๗
๙/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๓๙

พระกฤษฎา ปภากโร ทองคำ

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๒๙/๒/๒๕๕๙

วัดปงหวาน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๔๐
พระกิตติโชค สิริสาโร ฟกอุดม

๔/๙/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดปงหวาน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๔๑

พระชาคริต ธมฺมวํโส มณีโชติ

๒๗/๕/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

วัดปงหวาน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๔๒

พระณรงค์ฤทธิ

์

อภินนฺโท ศีลา
๓/๔/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙

วัดปงหวาน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๔๓

พระพิชิตพล ปภสฺสโร นวมอารีย์

๑๐/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดปงหวาน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๔๔

พระประยูร านุตฺตโร ลิมมันคงดี

้ ่

๒๔/๙/๒๕๐๑ ๑๖/๔/๒๕๕๙

วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๔๕

พระพิษณุ ิตสีโล แดงศรีธรรม

๑๓/๗/๒๕๐๙ ๑๖/๔/๒๕๕๙

วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๔๖

พระวรรณศักดิ

์

ปภาโส ฝายเวียงจันทร์

๑๔/๔/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรภูริวัฒน์  ลิมมันคงดี

้ ่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

 วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๔๘

พระจิรายุ จิรวงฺโส บุราคร

๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดหทัยนเรศวร์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๔๙

พระกรกฏ กนฺตวณฺโณ ราชคำ

๐๒/๐๙/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหทัยนเรศวร์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๕๐
พระวีรชน ธมฺมปาโล มีเดชา

๑๗/๑/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๕๑

พระชัยชนะ ชยวฑฺฒโน สุทธิจันทร์

๒๒/๓/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๕๒

พระอธิรักษ์ สุวิทฺโธ ภักดีพิน

๑๐/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๕๓

พระวิศิษฐ์ สุจิตฺโต ช่วยเพชร
๗/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๕๔

พระจนุวัตร ปฺาวีโร รัตนะ

๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๕๕

พระอัฐกรณ์ สุธมฺโม อินเกล้า
๕/๒/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๕๖

พระนพชัย ปยธมฺโม พวงศรี

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๕๗

พระพิชัย ธิตธมฺโม ขำพิทักษ์
๑/๒/๒๔๙๙ ๕/๙/๒๕๕๓

วัดคงคาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๕๘

พระเลิศพันธ์ พฺรหฺมวโร ณ เกตุปาน

๑๒/๖/๒๕๑๒
๖/๒/๒๕๕๙ วัดเทพวงศ์วราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๕๙

พระคัมภีร์ วิทิตธมฺโม ชัยรัตน์

๒๙/๕/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดเทพวงศ์วราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๖๐
พระทรงพล ธนวํโส ฤทธิกุล

๒๖/๓/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙

วัดในเหมือง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๖๑

พระสรายุทธ สิริวฑฺฒโน ใหม่ยวย

๒๕/๗/๒๕๒๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดในเหมือง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๖๒

พระปณธวัฒน์ ปฺาวชิโร ฐิติวัชรดิษฐ์
๖/๓/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดในเหมือง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๖๓

พระพระชาญชัย อตฺถกาโม สอนทวี

๑๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๖๔

พระทวีศักดิ

์

รกฺขิตฺตาโณ นาคทัง

่

๑๔/๐๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราชบุรณะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๖๕

สามเณรณัฐวุฒิ  สีดาคูณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๖๖

สามเณรปยะพงษ์  นุ้ยสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๖๗

สามเณรณัฐภัทร  ทองหัตถา

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๖๘

สามเณรชารวี  บุญรอด

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรนริทร์  คงเมือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรศิระ  สุดหา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๗๑

สามเณรกิตติธัช  อาจทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๗๒

สามเณรเกรียงไกร  คุธินาคุณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรณัฐวุฒิ  นุ้ยสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรเฉลิมเกียรติ  ชัยสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๗๕

สามเณรธรรมรัตน์  สิทธิจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๗๖

สามเณรศรณัฐ  แดงศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรเด่นดนัย  กองทองนอก

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๗๘

สามเณรภูวดล  ดีเอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๗๙

สามเณรณัฐวุฒิ  สุขหมัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรธนากร  แสงสุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๘๑

สามเณรณัฐพล  แพพากเพียร

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๘๒

สามเณรปุณณกันต์  แก้วสุวรรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๘๓

สามเณรสุพัฒชัย  ดอกพุทธ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรธนพล  ปนแสง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๘๕

พระอนันตศักดิ

์

กตปฺโ เฉือยนอก

่

๒๒/๑๑/๒๕๓๖
๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๘๖

พระจิระสิทธิ

์

จิรสทฺโธ ละมุล

๒๗/๙/๒๕๒๕
๙/๗/๒๕๕๙

วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๘๗

พระจิรายุ จิตฺตปฺโ ศรีวาลัย

๒๕/๑๐/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๘๘

พระสมยศ สมยโส กะการดี

๑๗/๕/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๘๙

พระธันนุจักร กตสาโร ภิญญง

๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๙๐
พระโอภาส ขนฺติธมฺโม พละสาร

๒๔/๐๖/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๙๑

พระธารา ปฺาวโร ประชุมพันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๙๒

พระอิฐทากร กุสลจิตฺโต ภูรัพพา

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรพีรยุทธ  แสนแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๐

 
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๙๔

พระธารินทร์ กตปฺุโ ปนทอง

๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๙๕

พระชายณรงค์ ธมฺมวโร พรหมสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๓๕
๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๙๖

พระปรีชา อาจิตปฺุโ สารีเรือง
๒/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๙๗

พระชัยสิทธิ

์

สิริธโร ทองสวี

๒๙/๑๐/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๙๘

พระปรเมศวร์ ชินวํโส ชูธาโสตร

๒๘/๓/๒๕๓๘
๑/๕/๒๕๕๙

วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๑๕๙/๐๑๙๙

พระวินัย สิริจนฺโท สุดถนอม

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

๒/๗/๒๕๕๙
วัดจันทราวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๐๐
พระสัมฤทธ์ อภิปฺโ ทองดี

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๕๙
วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๐๑
พระสรศักดิ

์

สิริภทฺโท ขวัญยุบล

๒๗/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๐๒
พระสุทน อมโร สุดสวาสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๔๘๖
๑๓/๒/๒๕๕๓

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๐๓
พระภาณุพงษ์ ปภากโร พิทักษ์สุช

๑๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๐๔
พระสุวัจน์ กนฺตสีโล ล้านเกตุบุตร

๑๑/๓/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๕๙

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๐๕
พระสุรินท์ อตฺตรกฺโข สังคร

๑/๙/๒๕๓๙ ๑๕/๔/๒๕๕๙

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๐๖
พระรัตนพล รติโก เพชรอาวุธ

๔/๕/๒๕๓๗ ๑๐/๖/๒๕๕๙

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๐๗
พระนพเดช กิตฺติภทฺโท ชังช่างเรือ

๗/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๐๘
พระฐานันด์ ิตสาโร ศรีศักดา

๒๔/๖/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๐๙
พระพงศกร กตทีโป แจ้จตุรัส

๒๖/๘/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๑๐
พระอรันต์ านสโร จิตราภิรมย์

๑๘/๖/๒๕๒๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๑๑

พระสุพจน์ จนฺทโชโต ตระหง่าน

๒๕/๔/๒๕๑๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๑๒

พระธนภัทร สุเมโท ผุดเพชรแก้ว
๑/๕/๒๕๓๕ ๑๔/๕/๒๕๕๙

วัดดอนสะท้อน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๑๓

พระสมศักดิ

์

ธมฺมทีโป พัชนะ

๒๒/๑/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๕๙

วัดดอนสะท้อน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๑๔

พระสุทธิพร ปยสีโล คิวเจริญ

้

๒๕/๘/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

วัดดอนสะท้อน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๑๕

พระขวัญชัย กิตฺติปาโล ทวิชศรี

๑๗/๗/๒๕๓๘
๒/๘/๒๕๕๙

วัดดอนสะท้อน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๑๖

พระวิฑูรย์ สิริจนฺโท สำโรง

๑๓/๒/๒๕๒๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๒

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๑๗

พระสุพัฒน์ ิตธมฺโม ตันแก้ว

๋

๔/๑/๒๕๐๔
๑๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๑๘

พระขจรศักดิ

์

ปยวณฺโณ บัวพุม

๑๑/๒/๒๕๓๑ ๒๗/๓/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๑๙

พระอุเทน ณฏิโก วาทา

๑๖/๖/๒๕๓๖ ๑๑/๔/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๒๐
พระดิศรณ์ วิจิตฺตธมฺโม เกณฑ์สาคู

๑๗/๔/๒๕๓๔ ๒๓/๔/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๒๑

พระเฉลิมพงษ์ เหมวณฺโณ เหล่าศรี

๐๑/๑๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๒๒

พระอนุพงศ์ อนุตฺตโร อุปมาสุ่ย

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๒๓

พระพนม กิตฺติสาโร ฉากพิมาย

๒๐/๕/๒๕๑๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๒๔

พระพิชิตชัย พุทฺธาโณ เสาะใสย

๒๒/๘/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๒๕

พระพรชัย เตชธมฺโม คำแสนราช

๐๔/๐๙/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๒๖

พระยุทธศักดิ

์

อาภาทโร นาคแปน

๑๓/๓/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๒๗

พระสิทธิชาติ สุทฺธิาโณ สร้างนอก

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๒๘

พระสิทธิชัย สุทฺธิจิตฺโต สร้างนอก

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๒๙

พระณรงค์ สุรกฺโข สร้อยคง
๔/๗/๒๔๙๕ ๒๐/๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรพัฒนพงศ์  เทพทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรอัษฎาวุธ  เตือนสติ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

 วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๓๒

สามเณรอภิสิทธิ

์

 คำเคน

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

 วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๓๓

สามเณรอิทธิพล  ชานุชิต

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

 วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๓๔

สามเณรอรุณ  ประมวล

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 วัดถำห้วยกลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๓๕

พระประเสริฐ ิตปฺโ ศรีไสว

๒๐/๑๒/๒๕๐๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดท้องตมใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๓๖

พระธงชัย ปยธมฺโม พังงา

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดธัญญาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๓๗

พระศรชัย สุจิตฺโต นันทจิตร

๐๕/๑๐/๒๕๒๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดธัญญาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๓๘

พระชูเกียรติ สุปฺโ สุกรี

๒๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดธัญญาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๓๙

พระจิรายุ จิรวฒฺฑโน วันทอง

๒๖/๑๒/๒๕๓๒
๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดธัญญาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๔๐
พระทศพล กิตฺติโก สุขเจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดธัญญาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๔๑

พระวีระพล วิสุทฺโธ ถึงสงคราม

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดธัญญาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๔๒

พระศุภชัย กิตฺติโก พักผ่อง

๐๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดธัญญาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๔๓

สามเณรสมศักดิ

์

 มาเมือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

 วัดธัญญาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๔๔

พระกฤตนันท์ สิริจนฺโท ศรีทอง
๓/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดนอก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๔๕

พระธวัชชัย รวิวณฺโณ ธนบัตร

๒๒/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดนอก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๔๖

พระศิริรัก ปภสฺสโร หนูบำรุง
๙/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดนอก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๔๗

พระอนุรักษ์ อภิปุณฺโณ เนตรใจบุญ

๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๒/๓/๒๕๕๙

วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๔๘

พระภานุมาศ ปภสฺสโร บุญโรย

๑๒/๑๐/๒๕๓๒
๑๓/๓/๒๕๕๙

วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๔๙

พระจารุวัฒน์ ขนฺติโก ยอดยิง

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๔

๑๐/๖/๒๕๕๙

วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๕๐
พระพงภิรมย์ ธีรปฺโ วิเศษศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๓๔
๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๕๑

พระบรรพต ิตคุโณ วรรณบุรี

๒๘/๔/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๕๒

พระเจษฎา จกฺกวโร แสงสุริย์
๔/๑/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๕๙

วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๕๓

พระธนพงษ์ านวโร อ่อนแก้ว

๑๒/๘/๒๕๓๕ ๑๒/๘/๒๕๕๙

วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๕๔

สามเณรศรีสุธน  แก้วกำเหนิด
๕/๒/๒๕๔๓

 วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๕๕

พระอิทธิชัย จิรวฒฺโณ ทองคล้าย

๒๙/๑๐/๒๕๓๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๕๖

พระนิพัทธ์ สติสมฺปฺโณ หงษ์ทอง

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๕๗

พระสหภาพ จรณสมฺปฺโณ เพชรภู่

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๕๘

สามเณรภานุรัตน์  ทองบางพาน

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๕๙

พระพิสิษฏ์ สิริจนฺโท จันยุเสน

๑๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดเล็บกระรอก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๖๐
พระสุรศักดิ

์

มหาคุโณ ช่วยสุข

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดเล็บกระรอก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๖๑

พระสมเกียรติ สุทฺธสีโล บูระเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเล็บกระรอก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๖๒

พระพลาธิป สุวณฺโณ เหรียญทอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเล็บกระรอก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๖๓

พระธันวา สุจิตฺโต แซ่ลี

้

๒๘/๐๔/๒๕๓๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๖๔

พระวัชรพล โชติาโณ รืนสุคนธ์

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๖๕

พระอโณทัย อธิปโน ชุมพล

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๖๖

พระฐิติพงศ์ มหาปฺโ อุ่นใจ

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๖๗

พระอธิยุต อภิปุณฺโณ โกษฐเพชร

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๖๘

พระมณชัย สนฺตมโน วรธนอดิศร

๐๔/๐๖/๒๕๑๔ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดหน้าศาลช้างเล่น  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๖๙

พระชัยยุทธ สุทฺธิรตโน โกษฐ์เพชร

๑๕/๑๑/๒๔๙๔
๒๗/๗/๒๕๕๓

วัดแหลมปอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๗๐
พระบุญเหลือ ปฺากโร ยิมศิริ

้

๒/๑/๒๕๑๘ ๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๗๑

พระสุชาติ ปโมทิโต ยุติมิตร

๒๐/๒/๒๕๑๙ ๒๘/๗/๒๕๕๘

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๗๒

พระศรัณย์ ปฺาวโร เผือกจันทร์

๒๓/๑/๒๕๓๕
๗/๔/๒๕๕๙

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๗๓

พระณัฐพงษ์ จนฺทปฺโ ขวัญทอง
๙/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๗๔

พระนาวิน อภิาโณ กายสะอาด
๒/๘/๒๕๓๐

๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๗๕

พระเสริมวิทย์ เปมสีโล บุญศรี
๙/๘/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๗๖

พระสุชาติ รตนโชโต สุวรรณเนาว์
๕/๘/๒๕๐๕ ๕/๑๐/๒๕๕๒

วัดประสาทนิกร  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๗๗

พระเชียบ สุภทฺโท ทองล่อง

๑๒/๑๐/๒๕๐๐ ๑๓/๑๐/๒๕๕๘

วัดแก้วประสิทธิ

์

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๗๘

พระพีรพงศ์ อนาลโย ยงญาติ

๒๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดแก้วประสิทธิ

์

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๗๙

พระวีระศักดิ

์

ธมฺมวํโส สีลา

๒๐/๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดแก้วประสิทธิ

์

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๘๐
พระธนากรณ์ สุทฺธิโก ทองมาก

๒๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดแก้วประสิทธิ

์

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๘๑

พระไกรสร คนฺธสีโล ชูน้อย
๓/๒/๒๕๓๕

๓๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๘๒

พระวรศักดิ

์

วชิโร ปคพยันต์
๗/๓/๒๕๓๔

๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๘๓

พระศิริพงษ์ พุทฺธิสาโร ทองเขียว
๙/๓/๒๕๓๘

๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๘๔

พระคเณศ กิตฺติโก ยางฆ้อ

๒๕/๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๘๕

พระเฉลิมทรัพย์ จนฺทสววรโณ แตงทอง

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๘๖

พระกิตติพนธ์ กิตฺติจาโร เนตตกุล

๑๓/๑๑/๒๕๑๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๘๗

พระศักดินรินทร์

์

ยงฺตสีโล แซ่เล้า

๑๙/๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาแก้ว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๘๘

สามเณรนนท์ธวัช  หญีตปอม
๕/๖/๒๕๔๕

 วัดเขาแก้ว  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๘๙

พระพรประเสริฐ ติสฺสวโร เนียมมาก
๗/๑/๒๕๓๔

๑๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดควนมณี  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๙๐
พระจักรพันธ์ จตฺตมโล ตุ้มทอง

๗/๓/๒๕๓๒
๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดควนมณี  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๙๑

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ยังสีนาก

๒๗/๔/๒๕๔๑

 วัดควนมณี  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๙๒

พระทวี กตปฺโ เพระทัง

่

๙/๑/๒๕๑๖
๐๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดคุริง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๙๓

พระวัชรพงศ์ ภทฺรธมฺโม รุงเรือง

๓๑/๘/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๙๔

พระวัชรพงษ์ มงฺคงสุโข นะวาโย

๒๐/๖/๒๕๓๑ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๙๕

พระนวภัทร โชติปฺโ ไทยอุบล

๓๐/๗/๒๕๓๔ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๙๖

พระปรีชา ธมฺมจาโร แก้วมณี
๓/๒/๒๕๒๒

๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๙๗

พระดำเกิง สิริมงฺคโล เทียงใจชุ่ม

่

๙/๑/๒๕๐๖
๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๙๘

พระศาตนันท์ สิริภทฺโท อยู่เจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๒๙๙

พระณัฐสิทธิ

์

สิริมงฺคโล แก้วสุกแท้

๔/๑๐/๒๕๐๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๐๐
พระสะพรัง

่

ธมฺมโชโต ภาษยะวรรส

๒๘/๓/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๐๑
พระมานิล มนฺุโ ธนะสานนท์

๒๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๐๒
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฆ สายปาน

๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๐๓
พระณัฐวุฒิ อุตฺตมาโณ ไชยเดช

๕/๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๐๔
พระภาสกร ิตปุโณ อาจประดิษฐ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๐๕
พระดนุพล จิตตฺสิวโร ศรีสุวรรณ

๒๙/๗/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๐๖
พระมิติ ติกฺขปฺโ ศรียาภัย

๘/๘/๒๕๓๕
๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๐๗
พระสุชัย เตชปฺโ ศศิพงศ์พันธุ์

๒/๑๒/๒๕๑๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๐๘
พระจรงค์ อินฺทสโร สุภัทรากุล

๑๙/๑/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๐๙
พระกอบชัย มหาลาโภ วิทยาประสิทธิ

์

๑๒/๘/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๑๐
พระอดิสันต์ ขนฺติโก กาญจนดิฐ

๑๓/๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๑๑

พระศราวุธ สิริปฺโ สุขใส

๑๗/๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๑๒

พระรวินันท์ ิตเมโท สังสะอาด

๑๔/๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๑๓

พระรัฐภูมิ าณวโร สมทอง

๒๔/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๑๔

พระวรุตม์ กมฺมสุทฺโธ ณวรรณาวิเศษ

๓๑/๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๑๕

พระเจนณรงค์ เจตนาสูโภ พรหมเทพ

๙/๑๐/๒๕๓๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๑๖

พระอโนชา อรุโณ ธรรมวุฒิ
๒/๖/๒๕๒๘

๐๙/๐๖/๒๕๕๙
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๑๗

พระสุรศักดิ

์

ขนฺติธโร สุขสำราญ
๗/๙/๒๕๐๗

๒๕/๐๖/๒๕๕๙
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๑๘

พระชาญณรงค์ ชวโน ประฐิกกิต

๓๑/๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๑๙

พระกองพันธ์ โชติโก อัวนา

้

๓/๒/๒๕๐๐
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๒๐
พระจตุรงค์ ปยธมฺโม โอนรัฐ

๙/๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๒๑

พระนัตพร สุทฺธิาโณ เชนรัมย์
๒/๖/๒๕๓๘

๐๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๒๒

พระณรงค์ศักดิ

์

ทีฆายุโก ชามกระโทก

๒๗/๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๒๓

พระโสภณ ขนฺติธโร ทาธิแสง

๑๕/๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๒๔

พระยุทธชัย จิรวฑฺฒโน คงจร

๑๒/๑๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๒๕

สามเณรวงศ์ศักดิ

์

 วรดิษฐ์

๒๖/๕/๒๕๔๖

 
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๒๖

พระวรวุฒิ อริยวิโส จันทร์เย็น

๒๔/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๒๗

พระอดิศักดิ

์

อภิวโร ชุมอุระ
๒/๑/๒๕๓๗

๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๒๘

พระเอกนำชัย อธิวโร พรหมเทพ
๕/๓/๒๕๓๘

๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๒๙

พระธนพล กนฺตสีโล พุ่มสุวรรณ

๑๙/๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๓๐
พระการุณ สจฺจวโร ปรางใกล้ถิน

่

๑๔/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๓๑

พระไพศาล กตปฺโย ปลีสนิท

๑๒/๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๓๒

พระพงษ์แผน อภิวฑฺฒโน วิวัฒนการ
๙/๖/๒๕๓๙

๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๓๓

พระประมวล ขนฺติโก นำทอง
๕/๕/๒๔๙๕

๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๓๔

พระก้องเกียรติ ปยสีโล จันทร์ก๊ก
๙/๖/๒๕๒๖

๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๓๕

พระชลัมพ์ จารุโภ นาคสิงห์

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๓๖

พระเบิร์ด อุชุโก สวัสดิศรี

์

๑/๑๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๓๗

พระสิริศักดิ

์

มหาปฺโ สุขโคนา
๒/๔/๒๕๓๕

๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๓๘

พระอานนท์ โชติโก หนองทราย

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๓๙

พระวัฒนา อรุโน สุพรรณา

๑๙/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดประชานิคม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๔๐
พระสุพจน์ ถาวโร เพชรจินดา

๑/๗/๒๕๒๑
๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๔๑

สามเณรกนกพล  แซ่ก่อย

๑๘/๕/๒๕๔๐

 วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๔๒

สามเณรพัสกร  อ่อนแก้ว

๑๕/๘/๒๕๔๑

 วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๔๓

พระนันทวุฒิ สุเมโธ นาพลภักดี

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๔๔

พระสุพรรณ สุจิณโณ ยิงยุทธ

่

๑๑/๐๔/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดยางฆ้อ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๔๕

พระทิวา ตปสีโล สมเนียม

๐๑/๐๕/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดยางฆ้อ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๔๖

พระทองสุข โสภิโต ประสิทธิวัฒน์

์

๐/๐/๒๕๐๘
๒๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๔๗

พระจักรพงศ์ เกสโร คลีเกษร

่

๑/๕/๒๕๓๘
๑๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๔๘

พระชัยวัฒน์ อุตฺตโร หอมชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๓๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๔๙

พระกฤษณะ สุชาโต ศิลาอ่อน

๑๘/๑๒/๒๕๓๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๕๐
พระอดิศักดิ

์

โฆสิตฺธมฺโม เนตรสถิตย์

๒๔/๑๒/๒๕๒๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๕๑

พระอำพล อภิวํโส สังสะอาด
๒/๙/๒๕๓๓

๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๕๒

พระวิษณุ วรธมฺโม อุชุกาพ

๓๑/๕/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๕๓

พระศุภกร ปนฺนภาโร เยาวเลิศ

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๕๔

พระศักย์ศรณ์ พลํปฺโ ธูปแพ

๓๐/๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๕๕

พระสุรัตน์ สนฺตมโน ชาดา

๒๕/๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๕๖

พระปฏิพัทธ์ ิตเมโธ จักรมานนท์

๒๘/๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๕๗

พระอวิรุทธ์ อิทธิเตโช เพียรขุนทด

๒๐/๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๕๘

พระกิตติพงษ์ สิรินฺธโร ศรีธารา

๒๔/๗/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๕๙

พระศิริศักดิ

์

ธมฺมวโร จิตบรรจง

๒๓/๗/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดสวนมณีทรัพย์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๖๐
พระธนากรณ์ สุตธมฺโม บุญรอด

๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดสวนมณีทรัพย์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๖๑

พระชัยมงคล เตชพโล รัตพล
๗/๙/๒๕๓๔

๑๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๖๒

พระอาทิตย์ อาภาธโร คำล้อม
๗/๔/๒๕๓๔

๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๖๓

พระกิตติศักดิ

์

ตนุติปาโล พัฒชนะ

๑๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๖๔

พระผดุงเกียรติ ปยํปุตโต จิตประสงค์

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๖๕

พระภูวนัย ฉนฺทาโก สำมณี

๔/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๖๖

พระเฉลิมพงศ์ กุลวฑฺฒโน อินทรัตน์

๑๘/๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๖๗

พระเกียรติศักดิ

์

กนฺตสีโล ถัวสวัสดิ

่ ์

๘/๘/๒๕๓๗
๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๖๘

พระทวี วิจาโร พรมเพ็ชร
๓/๔/๒๔๙๘

๑๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๖๙

พระมนัส านตฺตโม เพ็งศิริ
๙/๘/๒๕๐๖

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๗๐
พระชุมภู ชาตวีโร ศรีชาติ

๐๑/๐๗/๒๔๙๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๗๑

พระทรงพล ขนฺติกโร แซ่เตียว

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๗๒

พระพงศ์ธานินทร์ ถิรจิตฺโต อินทะโก

๒๗/๑๐/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๗๓

พระสาธร ขนฺติธโร ปานเทพ

๓๑/๑/๒๔๙๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๗๔

พระธนากรณ์ อภิวโธ สังข์น้อย

๒๘/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดแหลมยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๗๕

พระวิรัตน์ ปาสาทิโก ไกรทอง

๒๒/๖/๒๕๐๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๗๖

สามเณรชัยวัฒน์  ทองคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๐

 พระธาตุบ่อทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๗๗

พระเอกรินทร์ นริสฺสโร หัตถกิจ

๐๖/๐๔/๒๕๒๐ ๐๖/๐๙/๒๕๕๘

วัดแก้วประเสริฐ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๗๘

พระณัฐพร เขมรโต ธัญญวนิช

๐๒/๑๑/๒๕๒๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดแก้วประเสริฐ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๗๙

พระสมพงษ์ สสฺจวโร รัตนจำนงค์

๑๒/๔/๒๕๐๖ ๑๐/๘/๒๕๕๘

วัดเขาสร้อยทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๘๐
พระจักกฤษ ถาวโร เสืองาม

๗/๑๑/๒๕๓๒ ๓๐/๕/๒๕๕๗

วัดดอนตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๘๑

พระสมเกียรติ ิตปฺโ เรืองฉัน
๑/๓/๒๕๓๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดดอนตะเคียน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๘๒

พระจรูญ ฉนฺทธมโม บุญรอด

๒๗/๑๒/๒๕๐๙

๗/๓/๒๕๕๘
วัดดอนยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๘๓

พระสุทัณฐ์ านธมฺโม สายลาม

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดดอนยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๘๔

พระบรรพต กนฺตผโล จุลประดิษฐ์

๒๗/๓/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดดอนยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๘๕

พระธีรกานต์ ธมฺมธีโร ขนอม

๑๘/๒/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๘๖

พระมุนินทร์ เขมจิตฺโต ขนอม

๒๗/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๘๗

พระชลกานต์ ปภสฺสโร พลพุฒ

๒๔/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๘๘

พระนพพร จนฺทวํโส เพชรโทน

๑๐/๑๑/๒๕๐๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดทุ่งไทรทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๘๙

พระสิริชัย ธมฺมสาโร มากชุมโค

๒๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ่ออิฐ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๙๐
พระพิษณุ ิติโก เจริญวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ่ออิฐ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๙๑

สามเณรเสริมพันธ์  อินทสินธ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

 วัดบ่ออิฐ  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๙๒

พระธีระศักดิ

์

ธมฺมวิริโย จันทร

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางแหวน  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๙๓

พระเติมศักดิ

์

ิตธมฺโม ประมง

๒๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดพระธาตุบ่อทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๙๔

พระชุติภัทร ชุติปฺโ โขมพัตร์

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดพระธาตุบ่อทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๙๕

พระนพคุณ นาควโร อุทธยานรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดพระธาตุบ่อทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๙๖

พระณรงค์เดช เตชวโร นิลมิตร

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระธาตุบ่อทอง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๙๗

พระมานิต มานิตคุโณ ทวีพันธ์

๑๐/๑/๒๕๑๒
๒/๕/๒๕๕๘

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๙๘

พระศุภกร านวโร เดชพิณ
๘/๑/๒๕๑๘ ๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๓๙๙

พระปยพงศ์ ปยวํโส ยังศรีนาค
๑/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๐๐
พระพุฒิกร พุทฺธิสาโร หญีตน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๐๑
พระวัชรินทร์ โฆสโก คลีแก้ว

่

๑๖/๓/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๐๒
พระวัฒนา จนฺทวณฺโณ เขียวไทย

๒๔/๕/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๐๓
พระอรุณ อรุโณ เรืองศรี

๒๕/๑๒/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๐๔
พระพีระ ยโสธโร พรมธุรัตน์

๖/๘/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๐๕
พระจักกริช อาภากโร มโนวรรณ์

๒๖/๒/๒๕๒๗ ๑๖/๘/๒๕๕๙

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๐๖
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 ครุฑพันธ์
๘/๖/๒๕๔๔

 วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๐๗
พระยุทธนา ยุชุตินธโร พงษ์ธนาคม

๒๙/๓/๒๕๑๐ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๐๘
พระปยวัฒน์ จิรวฑฺโฒ ชูอ่อน

๒/๓/๒๕๓๖ ๙/๖/๒๕๕๙
วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๐๙
พระประดิษฐ์ จารุธมฺโม จงเจริญ

๑๒/๑/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดมาบอำมฤต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๑๐
พระวัชระ ทิวงฺกโร อรุณพันธ์

๑๐/๒/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๑๑

พระพิษณุเดช ิตเตโช เกตุสูง
๖/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๑๒

พระเด่นชัย วรชโย อิงคะวะระ

๓๐/๑๐/๒๕๓๒

๔/๘/๒๕๕๙
วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๑๓

พระอนุวัฒน์ อนุตฺตโร สกุณา

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๑๔

พระพงศ์ศิริ ปภากโร ดำนวล

๑๔/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๑๕

พระประหยัด อาทโร พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๐๘ ๐๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๑๖

พระวินิตย์ ธีรภทฺโท รุ่งเรือง

๒๕/๐๙/๒๕๒๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๑๗

พระกำธร อธิปฺโ พันธุ์อธิคม

๒๑/๑๐/๒๕๑๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๑๘

พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ วงศ์สวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๑๙

พระวรวิทย์ านวุฑฺโฒ เทอดไทย

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๒๐
พระภัคธร านุตฺตโร พรหมทอง

๒๓/๐๑/๒๕๑๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๒๑

พระณฐพงศ์ จิตฺตปฺโ กฤษฎานนท์

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๒๒

พระสิริชัย จิรธมฺโม หนุนภักดี

๐๘/๐๘/๒๕๐๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๒๓

พระธีรพงศ์ ถิรจิตฺโต ทิพย์มงคล

๒๔/๒/๒๕๓๐ ๑๕/๓/๒๕๕๙

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๒๔

พระอนันต์ ธมฺมวโร คงเหล่า

๓๐/๓/๒๕๓๖ ๑๕/๓/๒๕๕๙

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๒๕

พระอรรถวิทย์ อคฺคปฺโ ยิงชูรส

่

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

๒๐/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๒๖

พระสุรัตน์ านิสฺสโร พุทธพุ่ม

๐๓/๐๖/๒๕๒๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๒๗

พระชำนาญ วรธมฺโม ปแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๑๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สามัคคีชัย  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๒๘

พระนพวงศ์ ขนฺติธมฺโม ชนาพงษ์จารุ

๒๗/๐๗/๒๕๓๕
๑/๐๒/๒๕๕๘ วัดทุ่งคาประชาธรรม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๒๙

พระสิทธิชัย ติกฺขวิริโย รัตนวุฒิ

๘/๑๒/๒๕๓๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดทุ่งคาประชาธรรม
 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๓๐
พระพงศธร กตปฺโ คงสวัสดิ

์

๕/๐๑/๒๕๓๕ ๕/๐๖/๒๕๕๙ วัดทุ่งคาประชาธรรม
 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๓๑

พระจัตุรงค์ ปฺาวชิโร ชูศิลป

๒๕/๐๑/๒๕๓๙
๕/๐๖/๒๕๕๙ วัดทุ่งคาประชาธรรม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๓๒

พระสมพร ปภสฺสโร ขุนพรหม

๐๕/๑๐/๒๕๐๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๗

วัดปากนำละแม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๓๓

พระนเรนฤทธิ

์

วิชิตวาที วิชิตวาที

๐๗/๐๕/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๓๔

พระพิชชากร ถทฺทธมฺโม สำเภา

๒๗/๐๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๓๕

พระชาญชัย สุขิโต เผือกเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๓๖

พระวิโรจน์ นรินฺโท เรืองสกุล

๐๒/๐๙/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๓๗

พระธรรญลักษณ์ กนฺตสีโล ดวงแปน

๐๙/๐๓/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๓๘

พระณัฐวุฒิ นาควโร เครือสาย

๑๒/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๓๙

พระศาสตรญา ปภภฺสโร สุขสมจินตน์

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๔๐
พระจิตรายุส์ อธิปฺโ เล็กวารีย์

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๔๑

พระจีรศักดิ

์

จารุธมฺโม ทองสุข

๒๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๔๒

พระวสันต์ านิโย แก้วรุ่งเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๔๓

พระพีรยุทธ์ ิตธมฺโม สงค์สิริ

๓/๐๗/๒๕๒๘ ๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๔๔

พระจตุรณค์ กนฺตวีโร ตันเล่ง

่

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดโสมสิริวัฒนาราม  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๔๕

พระวัชรินทร์ ธมฺมจาโร ชัยนคร

๖/๐๔/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๔๖

พระอานันท์ ธมฺมธีโร ชนะภักดี

๑๗/๐๔/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๔๗

สามเณรภานุกร  รักชาติ

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

 
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๔๘

สามเณรชัยณรงค์  เกตุแก้ว

๓/๐๕/๒๕๔๖

 
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๔๙

พระยุทธศักดิ

์

สมจิตฺโต สังข์กูล

๑๖/๑๐/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดแก้วเทพคีรีวงกรด
 

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๕๐
พระจีระวัฒน์ กนฺตสีโล กาญจนรุ่ง

๑๗/๐๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดควนตะโก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๕๑

พระศุภชัย สุทฺธสีโล ปุญมณี

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดควนตะโก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๕๒

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก เมืองทิพย์

๒๙/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดควนตะโก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๕๓

พระธนภัทร โชติธมฺโม เมฆนิติ

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดควนตะโก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๕๔

พระทศพล ทีปธมฺโม รัตนาภรณ์

๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดควนตะโก  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๕๕

พระไชยันต์ ชยาภิรโต แซ่เหง่า

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๕๖

สามเณรทศวรรษ  อาจทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๐

 วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๕๗

พระมานิต ผาสุโก ภู่เหมาะ

๒๔/๐๙/๒๕๐๒ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าสุธาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๕๘

พระมีชัย ิติโก พูลศรี

๑๓/๐๗/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าสุธาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๕๙

พระภิรมย์ อติภทฺโท ทองศรีเกตุ

๒๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าสุธาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๖๐
สามเณรฉมา  โสมขันเงิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดท่าสุธาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๖๑

สามเณรทักษิณ  พรมดวง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 วัดท่าสุธาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๖๒

สามเณรสุรินทร์  ทินขุนทด

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดท่าสุธาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๖๓

สามเณรชโยดม  เสนาการ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดท่าสุธาราม  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๖๔

พระบุญนำ ปภสฺสโร เพชรวัง

๐๓/๐๔/๒๔๙๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๖๕

พระอภิเดช ิตเมโธ จุ้ยนคร

๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๖๖

พระศิริชัย ิตมโน รักษ์ทอง

๑๗/๐๖/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๑๕๙/๐๔๖๗

พระอุดมศักดิ

์

อิฏวณฺโณ เมืองประสงค์

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดมุจลินทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมวิมลโมลี)

เจ้าคณะภาค ๑๖

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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