
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๗๐๕ รูป ขาดสอบ ๑๓๔ รูป คงสอบ ๕๗๑ รูป สอบได้ ๔๓๖ รูป สอบตก ๑๓๕ รูป (๗๖.๓๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระทศพล ธมฺมโชโต ลาวิลัย

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

กาลพัฒนาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระภาสกร จนฺทวํโส หงสะทาน

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

กาลพัฒนาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระมหิทธร านิโย ศรีสุวรรณ

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙
เกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระสมาชิก สิริธมฺโม ราชานาค

๐๖/๐๓/๒๕๓๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๖

ขุนกระทิง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระอุทัย ปฺาทีโป สุวรรณชัด

๐๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

ขุนกระทิง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระพงษ์เพชร วิทฺชาธโร ศรีแสงอ่อน

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ขุนกระทิง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระสิทธิชัย มหิทฺธิโก ปานเฉลิม

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เขาชันโต๊ะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระไพโรจน์ วฒฺนคาโม วัฒนเคน

๑๓/๑๒/๒๕๓๗
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เขาชันโต๊ะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระสรศักดิ

์

สิริวณฺโณ มุลกุณี

๑๔/๒๐/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาชันโต๊ะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระณัฐดนัย คุณวีโร หนูปลอด

๒๑/๐๗/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เขาชันโต๊ะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๑๑
พระประยงค์ อนาวิโล อ่อนชะยา

๙/๑๑/๒๕๐๓ ๑๑/๑๐/๒๕๕๙

เขาบ่อ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระสุรศักดิ

์

กตนาโถ สุขสำราญ

๗/๑๐/๒๕๐๗ ๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาบ่อ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระสมเกียรติ ฉนฺทกโร อยู่คง

๑๕/๕/๒๕๑๖ ๒๘/๒/๒๕๖๐

เขาบ่อ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๑๔
พระแทนคุณ สุจิณฺณธมฺโม สมบัตินิมิตร

๑๓/๑๐/๒๕๓๙

๓/๕/๒๕๖๐
เขาบ่อ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๑๕
พระณัฐพนธ์ คุณสมฺปนฺโน สงละออ

๑๑/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาบ่อ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระอภิวัฒน์ อภิวณฺโณ กรหาร

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

เขาปูน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๑๗
พระจิรานุวัฒน์ คุณวโร นิกรสุข

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาปูน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระกิตติศักดิ

์

สุธมฺโม คงนาผล

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เขาปูน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระพรกฤษณะ สุภทฺโท พงเพ็ชร

๑๕/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เขาปูน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระวิทวัส จิตฺตสํวโร ทองเกลียง

้

๐๓/๐๔/๒๕๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

คอออม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

กิตฺติาโณ คำรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คอออม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระภัทรชัย ปภสฺสโร คงประไพ

๑๐/๑๐/๒๕๓๔
๒๕/๖/๒๕๖๐

คูขุด  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระรุ่งเรือง ติสฺสโร สันทัดการ

๕/๖/๒๕๓๖ ๓๐/๖/๒๕๖๐

คูขุด  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระพรชัย สนฺตมโน สังข์ทอง

๑๕/๑๐/๒๕๐๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

ชุมพรรังสรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระสุชาติ สุชาโต จันทร์เฉลียว

๐๔/๐๑/๒๕๐๐ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

ชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระกมล อาจิตฺตปฺุโ อินทรสิงห์

๑๕/๐๔/๒๕๐๕ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระกฤติน ิตธมฺโม จันทรจนา

๐๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระเสกสรร าวโร บุญสุข

๐๕/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระวีระยุทธ ปยสีโล กุลีช่วย

๑๖/๑๒/๒๕๒๕
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เชิงกระ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระประจักข์ วิจกฺโข รอดบุญคง

๑๖/๑๒/๒๕๑๗
๑๑/๐๑/๒๕๖๐

ดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระพรรษชนม์ ชนุตฺตโม คงดำ

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระฉัตรชัย ฉนฺทโก พนาลัย

๑๑/๔/๒๕๓๒ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ดอนรวบ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระพงศกร านกโร พนาลัย

๒๐/๔/๒๕๓๗ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ดอนรวบ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระพงษ์พัฒน์ วรธมฺโม พนาลัย

๓๑/๗/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ดอนรวบ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระวรพล กุสโล โตวังจร

๑๖/๓/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

ดอนรวบ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระปรีชา เขมโก ศรีสง่า

๑๒/๖/๒๕๑๖ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

ดอนรวบ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระมานะ กนฺตวณฺโณ ชูรังสฤษฎิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ดอนรักษ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระวิทยา จารุวณฺโณ เปาลิวัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนรักษ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๓๙
พระสถิตย์ กิตฺติกุโล นาเวียง

๐๘/๐๙/๒๕๑๙
๑๗/๖/๒๕๕๘

ถำสำเภาทอง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระสมชาย ปโมทิโต ลิมกุล

่

๑๖/๑๒/๒๕๑๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ถำสำเภาทอง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระสมนึก สุมโน โพธิทอง

์

๒/๕/๒๕๐๗
๕/๑๒/๒๕๕๗

ถำสิงห์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระณัฐวุฒิ ธมฺมธีโร ทินกร

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
ถำสิงห์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระอักษรเดช นาคเสโน พ่วงแม่กลอง

๑๓/๙/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ถำสิงห์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระอมรเทพ อมโร เพชรปอม

๒๖/๗/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
ถำสิงห์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระทัศนัย เขมรโต ไกรวิลาศ

๑๕/๑/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
ถำสิงห์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระสิทธินนท์ พุทฺธรกฺขิโต หมืนจงจำปา

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
ถำสิงห์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระสมพงษ์ สุทธสีโล นาครักสุด

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ท่ามะปริง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระอนุพงษ์ ปุณฺณโก ณ เพ่งพิศ

๐๑/๑๐/๒๕๓๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ท่ามะปริง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระอภิสิทธิ

์

ปภาโส จันทรจนา

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ท่ามะปริง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระอุดมศักดิ

์

อุตฺตมสกฺโก พรหมสวี

๑๗/๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ท่ายางเหนือ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระมงคล มงฺคโล ภู่นิเทศ

๑๓/๑/๒๕๑๘ ๑๙/๙/๒๕๕๘

ทุ่งคา  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระกฤษณะ กนฺตสีโล ดำริจิตร์

๘/๐๗/๒๕๓๙
๕/๐๖/๒๕๖๐

นาทุ่ง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรภาสวุฒิ  กล้าทะเล

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

 ปากคลอง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรภาณุพัฒน์  แซ่อึง

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐

 ปากคลอง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระกัณติพงศ์ สุทฺธิปภาโส ครองบุญชู

๓/๕/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระวสันต์ จินฺตามโย จินดาวราภา

๑๖/๖/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระไพโรจน์ สุทฺธิปภาโส ฐานสันโดษ

๑๕/๒/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
ปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระสุริยา อาภากโร พรหมชนะ

๑๕/๘/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ปากนำชุมพร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระสราวุฒิ วุฑฺฒิธมฺโม ตระหง่าน

๐๓/๐๑/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

พระขวาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระชัยสิทธิ

์

อิทฺธิเตโช ลือชัย

๑๓/๐๓/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

พระขวาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระนภดล วชิโร อบเชย

๒๗/๐๘/๒๕๒๓ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

มุขทวี  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระนิพัฒน์ ปุริตสีโล สุขบรรพต

๐๑/๐๓/๒๕๑๑ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

วังใหม่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระชินกฤต กิตฺติชโย สังเสียงเทียน

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

วังใหม่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๖๔
พระวรากร มหาปฺุโ สุภาเส

๑๗/๑๑/๒๕๓๑
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วิสัยเหนือ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๖๕
พระธีระวุฒิ ิตธมฺโม ขวัญเมือง

๐๓/๑๑/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วิสัยเหนือ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระวีระพันธ์ จนฺทปฺโ ภมรนาค

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วิหารคงคาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระสันติ สนฺโต ใจสอาด

๐๑/๐๖/๒๕๒๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๖๘
พระเชิดศักดิ

์

ธีรสกฺโก มานิตย์

๐๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๖๙
พระเริงศักดิ

์

ปฺาวโร ฮวดค่วน

๒๑/๐๖/๒๕๐๕ ๑๐/๐๕/๒๕๔๓

สุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๗๐
พระภานุพงศ์ ภาณุวํโส สาถัว

่

๑๘/๑๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระภัทรพงษ์ มหานาโม คีรีเขต

๒๕/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐
สุวรรณคูหาวารีวงศ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๗๒
พระวรวิท ปยสีโล วรรณนิยม

๒๐/๒/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐
สุวรรณคูหาวารีวงศ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๗๓
พระสุจินต์ สุจิตฺโต แย้มโสพิศ

๔/๑/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐ สุวรรณคูหาวารีวงศ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๗๔
พระเลิศพรชัย วิสารโท นครพัฒน์

๔/๓/๒๕๒๔ ๖/๗/๒๕๖๐ สุวรรณคูหาวารีวงศ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๗๕
พระจักรพันธ์ รติโก ผุดผ่อน

๙/๓/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
หัวกรูด  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๗๖
พระภาณพัช สุจิณฺโณ พันธ์เจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
หัวกรูด  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๗๗
พระปภัทรพล กิตฺติปาโล สว่างอารมย์

๒๒/๔/๒๕๓๔
๒๐/๕/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๗๘
พระบุญยรัตน์ ิติโก สำราญรัตน์

๒๖/๘/๒๕๓๕

๙/๖/๒๕๖๐
หัวถนน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระนัฏพร โชติโก มานะทำดี

๑๙/๓/๒๕๓๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๘๐
พระภานุเดช กิตฺติาโณ สำเภาเงิน

๑๒/๙/๒๕๓๗ ๑๓/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระธีรชัย โกวิโท ขันสาคร

๑๓/๕/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
หัวถนน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระนภดล มหาปฺโ เหล็กเจริญ

๒๐/๔/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

หัวถนน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๘๓
พระปกรณ์ อาทโร สุขเลิศ

๒๙/๑๑/๒๕๓๐

๕/๗/๒๕๖๐
หัวถนน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๘๔
พระวีรพล ถาวโร เกือเดช

้

๑๘/๖/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
หัวถนน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๘๕
พระพัชร ยโสธโร จันทร์โอทาน

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
หัวถนน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๘๖
พระนัฏฐวัฒน์ คุตฺตสีโล อยู่พร้อม

๑๑/๖/๒๕๑๖ ๑๒/๒/๒๕๖๐

หูรอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๘๗
พระธิติ วรทินฺโน ซังธาดาสายัณห์

๒๖/๑๒/๒๔๙๙

๒/๘/๒๕๖๐
หูรอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๘๘
พระวรายุ จุลฺลนาโค สามัญเมือง

๑๒/๑๐/๒๕๓๕

๒/๘/๒๕๖๐
หูรอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๘๙
พระพลกฤษณ์ วรธมฺโม แสงเมือง

๗/๙/๒๕๒๖ ๓๐/๖/๒๕๖๐

คีรีวงก์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๙๐
พระอภิวัฒน์ อธิปฺโ อนันตเมฆ

๑๗/๔/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
คีรีวงก์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๙๑
พระชัยศักดิ

์

ผลสมฺปนฺโน อำพันมณี

๒๓/๖/๒๕๓๒ ๒๒/๗/๒๕๖๐

คีรีวงก์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรชาญณรงค์  พรหมพิชัย

๒๓/๕/๒๕๕๐

 คีรีวงก์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรทรงวุฒิ  ชำนาญกิจ

๑/๔/๒๕๕๑
 คีรีวงก์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรนันทวัฒน์  ทิมโต

๒๑/๕/๒๕๕๑

 คีรีวงก์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓ / ๑๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรกิตติวัฒน์  เฉลิมพล

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

 คีรีวงก์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรอาทิตย์  หนูเจริญ

๘/๕/๒๕๔๘
 คีรีวงก์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๙๗
พระอดิสร อตินนฺโท ทองย้อย

๒๗/๓/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรสุรชัช  เทียงธรรม

่

๒๘/๒/๒๕๔๗

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรวิศรุต  รังสิทธิ

์

๒๓/๕/๒๕๔๗

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรภานุพันธ์  ไวยโร

๑๕/๗/๒๕๔๗

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรธนพนธ์  ขวัญฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรภาณุภักดิ

์

 แก้วกุล

๒๘/๒/๒๕๔๘

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรพลกฤต  แก้วมีดำ

๑๘/๔/๒๕๔๘

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรอนุชิต  พรหมจินดา

๔/๖/๒๕๔๘
 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๐๕
พระอาทิตย์ อรุโณ ฐิตะฐาน

๒๕/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๐๖
พระสมพล กิตฺติาโณ พรมแก้ว

๑๐/๕/๒๕๑๙ ๑๘/๔/๒๕๖๐

วัดชลธีนิมิตร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๐๗
พระชัยณรงค์ สนฺตจิตฺโต คงเจริญ

๒๕/๕/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
วัดชลธีนิมิตร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๐๘
พระจีระศักดิ

์

ขนฺติพโล ชินกุล

๑๗/๔/๒๕๒๑

๙/๔/๒๕๖๐
วัดดอนชัย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๐๙
พระสมศักดิ

์

ปฺาวโร บุสยกุล
๗/๖/๒๕๓๕ ๘/๖/๒๕๕๙

วัดด่านประชากร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรเบิดร์  กำเนิดมณี

๒๗/๗/๒๕๔๔

 วัดด่านประชากร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรขวัญชัย  แซ่ภู่

๑๒/๕/๒๕๔๒

 วัดด่านประชากร  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๑๒
พระวัชระ อรุโณ พัดทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๓๔

๘/๑/๒๕๖๐
วัดนำลอด  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๑๓
พระสายชล เตชธมฺโม แสงจันทร์

๒๒/๘/๒๕๑๓ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดบรรพตวิสัย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๑๔
พระอุเทน ปภากโร ยิมละมัย

้

๒๐/๑/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดพิชัยธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๑๕
พระสมโชค สมนฺตปาสาทิโก จีนศรีคง

๗/๔/๒๕๐๔
๒๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๑๖
พระเดชากุล าณสมฺปนฺโน โสมขันเงิน

๒๑/๒/๒๕๐๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๑๗
พระเจตรินท์ กิตฺติาโณ สุขสกุล

๑๓/๗/๒๕๓๕ ๑๔/๕/๒๕๖๐

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๑๘
พระสราวุฒิ ธมฺมาวุโธ ชูพยัน

๒๙/๘/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐ วัดวารีวงอริยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๑๙
พระภานุวัฒน์ จนฺทวณฺโณ พัฒลำภู

๑๕/๖/๒๕๓๖ ๒๕/๕/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๒๐
พระพีระ คุณวีโร ชุมลาภ

๓๑/๑/๒๕๑๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๒๑
พระรังสรรค์ ธมฺมนนฺโท หวดสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๒๒
พระวุฒิพงศ์ ปฺาธโร บุณยวัฒนกุล

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

๒๙/๔/๒๕๖๐

วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๒๓
พระเทอดศักดิ

์

จิตฺตทนฺโต ศรีทอง

๔/๑๐/๒๕๐๓ ๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๒๔
พระณัฐพงศ์ สุเมธโส แดงนุ้ย

๓๑/๑๒/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๒๕
พระอดิศักดิ

์

อตฺถกาโม สารศัลย์

๖/๑๒/๒๕๓๐ ๒๘/๔/๒๕๖๐

วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๒๖
พระบุญสิทธ์ กนฺตธมฺโม ศักดิชุมพล

์

๑/๕/๒๔๘๒ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๒๗
พระหิน

้

สนฺตกาโย ทองจันทร์
๑/๑/๒๔๘๖ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๒๘
พระประวิทย์ ธมฺมิโก จันทร์พิมล

๓/๑๐/๒๕๐๒ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๒๙
พระธานินทร์ เตชปฺโ แก้วเจริญ

๙/๖/๒๕๒๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโหมง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔ / ๑๓

้
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ชพ ๕๑๖๐/๐๑๓๐
พระสมเด็จ สนฺตมโน วิชัยดิษฐ์

๒๐/๔/๒๕๓๓ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๓๑
พระสงกรานต์ จนฺทธมฺโม สายสวาท

๒๘/๔/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๓๒
พระสุรศักดิ

์

สิริจนฺโท คำหา

๑๐/๑/๒๕๔๐ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๓๓
พระอภินันท์ อภิวฑฺฒโน ศรีล่า

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

๒/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๓๔
พระสะอาด สจฺจวโร สุวรรณโณ

๑๓/๔/๒๔๙๔
๑๐/๗/๒๕๖๐

วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๓๕
พระอธิพงศ์ เมธิโก ทองหัตถา

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

๒๐/๖/๒๕๖๐

วัดปงหวาน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๓๖
พระจาตุพล จตฺตพโล เพ็ชรสุวรรณ

๑๙/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดปงหวาน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๓๗
พระสมพงษ์ สมจิตฺโต เกลียงเกลา

้

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดปงหวาน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๓๘
พระภากร อาภากโณ แก้วมณี

๒๔/๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดปงหวาน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๓๙
พระมนัส มนาโป เย็นประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
วัดปงหวาน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๔๐
พระประนอม ธิตวีโร ธรรมชาติ

๓๐/๑๐/๒๔๙๙ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๔๑
พระอุดม อุตฺตมสาโร ธาดาจร

๒๘/๒/๒๔๘๘ ๑๔/๑/๒๕๕๙

วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๔๒
พระสนธยา ธิตลาโภ ทองดี

๒๙/๙/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๔๓
พระวิษณุ ธมฺมทีโป ขุนเสนาะ

๒๓/๔/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรดิถดนัย  อุปประการดี

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

 วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรธนวิชญ์  ทองหีต

๒๖/๗/๒๕๕๑

 วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๔๖
พระบวรพจน์ จนฺทปณฺโณ เข็มตรง

๑๙/๑๒/๒๕๓๒

๕/๖/๒๕๖๐
วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๔๗
พระนิรันด์ ปฺาวโร อามัสสา

๗/๘/๒๕๒๙ ๑๖/๖/๒๕๖๐

วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๔๘
พระเจนวิช จารุวํโส คลิงสุวรรณ

้

๒๗/๕/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๔๙
พระจิรวัฒน์ สีลสุทฺโธ ล้วนเล็ก

๒๒/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๕๐
พระสันติภาพ ฌาณวโร พรหมสุทธิ

์

๒๗/๖/๒๕๓๒ ๑๔/๕/๒๕๖๐

วัดคงคาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๕๑
พระสมยศ นนฺทิโย เพชรเจริญ

๑๒/๕/๒๕๐๕ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดเทพวงศ์วราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๕๒
พระวัฒนา ปริปฺุโ จันทร์ชาวนา

๗/๖/๒๕๓๓ ๙/๔/๒๕๖๐ วัดเทพวงศ์วราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๕๓
พระธรรมรัตน์ รตนธมฺโม พุ่มขจร

๗/๖/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐
วัดเทพวงศ์วราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๕๔
พระสิทธิพงศื ธมฺมวโร น้อยนารถ

๑/๖/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐ วัดเทพวงศ์วราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๕๕
พระวัจริญ านวุฑฺโฒ จูเสม

๗/๕/๒๕๑๘
๖/๗/๒๕๖๐ วัดเทพวงศ์วราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๕๖
พระพุทธรัฐ ิตธมฺโม จรูญวงศ์

๑๓/๒/๒๕๒๓

๔/๖/๒๕๖๐
วัดธัมมัง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๕๗
พระชัชชัย อคฺคเตโช ยมโชติ

๒๑/๑/๒๕๓๘ ๑๕/๔/๒๕๖๐

วัดนพคุณ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๕๘
พระชนะพัฒน์ ชยธมฺโม รอดอยู่

๕/๖/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๖๐

วัดในเหมือง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๕๙
พระปวริศร์ ภูริปฺโ ดำสุทธิ

์

๒๓/๒/๒๕๐๔ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๖๐
พระศุภชัย สุจิณฺโณ มุขสุข

๑๐/๐๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๖๑
พระทรงสิทธิ

์

กิตฺติปาโล เกิดเนตร

๒๕/๕/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรภาสกร  สัตยาธร

๒๖/๗/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรขจรกิจ  ภิญโญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรเดชติศักดิ

์

 ล่วงพ้น

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕ / ๑๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรนิติธร  หนองทราย

๑๗/๙/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรวิสิฐ  ถาวรเจริญ

๒๙/๙/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรอนุชา  สังเมฆ

๓๐/๙/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรพีรภัทร  เขตภัทรพงศา

๑๔/๓/๒๕๔๗

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรธวัชชัย  ปานเนาว์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรธนาธร  เปทา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรวชิรศักดิ

์

 ทองหีต

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรกฤตภาส  แสนโคตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรณัฐพงศ์  เพชรมีค่า

๒๗/๑/๒๕๔๘

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรอธิบดินทร์  สุจริต

๒๖/๒/๒๕๔๘

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรวรวุฒิ  อุดมกิตติพงษ์

๑๖/๓/๒๕๔๘

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๗๖
พระปญญา ปฺาธโร ภิญญง

๒๐/๙/๒๕๐๑
๑๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๗๗
พระรัศมี อติมุตฺโต พรมคุต

๗/๓/๒๕๒๐ ๒๖/๒/๒๕๖๐

วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๗๘
พระสุทธิพงษ์ จารุวณฺโณ จินาคม

๒๕/๗/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๗๙
พระชัยโย ชยนฺโต ปกกาโถ

๑๒/๑๐/๒๕๑๘

๔/๗/๒๕๖๐
วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๘๐
พระนัฐดนัย โสภณปฺโ สุวรรณโณ

๑๓/๑/๒๕๓๘ ๙/๑๑/๒๕๖๐

วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๘๑
พระภาณุพงษ์ สุธีโร หาญบัญญัติ

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขาทะลุ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๘๒
พระพนมกร ปยธมฺโม เมืองพรหม

๑๘/๐๔/๒๔๗๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาทะลุ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๘๓
พระกิตติศักดิ

์

สนฺติกโร โถบางแรด

๓๐/๑๐/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาทะลุ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๘๔
พระนัฐพงษ์ วฑฺฒโน รักสกุล

๑๗/๐๔/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาทะลุ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๘๕
พระธีระพงษ์ ปฺาวุโธ ทองสวี

๐๖/๐๖/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๘๖
พระปรีชา ธมฺมวโร ว่าวทอง

๑/๒/๒๕๓๕ ๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๘๗
พระฐานันดร อนาลโย เพิมทวี

่

๑๓/๓/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๘๘
พระอภิญญา อภิาโณ ทองแก้ว

๓๑/๕/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรสกลเกียรติ

์

 สอาด

๒๐/๓/๒๕๑๖

 วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรกฤษฏา  สมหวัง

๑๔/๕/๒๕๔๗

 วัดช่องรอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๙๑
พระวัชระ วชิโร ปานสกุล

๓/๗/๒๕๒๕ ๗/๗/๒๕๖๐
วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรศิวดล  เหลืองสวัสดิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๔

 วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๙๓
พระธวัชชัย นริสฺสโร ภู่ขวัญเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๐๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๙๔
พระอุทัย มนุโ คมขำ

๑๐/๐๔/๒๕๒๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๙๕
พระสิขรินทร์ จนฺทสุวณฺโณ วงศ์ปาน

๑๒/๐๘/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๙๖
พระสายัณ ปรกฺกโม โคกเกษม

๑๕/๐๕/๒๕๑๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๙๗
พระจีรวัฒน์ วรวฑฺฒโน ตาแสง

๑๑/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๙๘
พระณัฐพงศ์ เขมิโย อยู่เปนสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๑๙๙
พระมงคล อุปสนฺโต มะลิวรรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำห้วยกลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖ / ๑๓

้
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ชพ ๕๑๖๐/๐๒๐๐
พระสันติสุข สุจิรโชโต แสงสุริย์

๒๓/๑๐/๒๕๓๖
๒๗/๔/๒๕๖๐

วัดท้องตมใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๐๑
พระกฤบ ขนฺติโก ล่องแดง

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดท้องตมใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๐๒
พระธีระยุทธ ธีรธมฺโม อัจฉราทิพย์

๒/๙/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดท้องตมใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรสุรพงษ์  หอวังปอ

๑๙/๔/๒๕๔๕

 วัดท้องตมใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๐๔
พระนฤเบศร์ ปุณฺณโก เพชรแดง

๒๘/๘/๒๕๔๐ ๒๐/๕/๒๕๖๐

วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๐๕
พระอาทิตย์ ปมุตฺโต จุลมณี

๑๗/๔/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๐๖
พระสมชาติ ปฺาวุโธ ชังช่างเรือ

๒๗/๒/๒๕๒๙

๗/๗/๒๕๖๐
วัดนำฉา  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๐๗
พระยุทธนา สุทฺธิาโล ชังช่างเรือ

๑/๓/๒๕๓๙ ๑๙/๒/๒๕๖๐

วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๐๘
พระวรวิทย์ พลธมฺโม แซ่เลียว

้

๑๔/๑๑/๒๕๓๓
๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดบ้านไร่ล่าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรต้น  เมียวเอ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

 วัดบ้านไร่ล่าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๑๐
พระเจตรินทร์ จนฺทวํโส ขาวศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๑๑
พระจารุเดช อภิปุณฺโณ เนียมเกต

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๑๒
พระเทิดศักดิ

์

วราโณ เหมะ

๒๑/๑๒/๒๕๓๗
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๑๓
พระวรัญู ธีรปฺโ แก้วประไพ

๐๘/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๑๔
พระสุพจน์ สิริสาโร วังคีรี

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดหน้าศาลช้างเล่น  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๑๕
พระพุทธพร ิตพโล พลารชุน

๑๒/๐๒/๒๕๔๐ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๑๖
พระอนิรุต สุเมโธ สุนทรโอวาท

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๑๗
พระไพรสัญ เขมธโร นามกร

๑๗/๐๑/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๑๘
พระพชรกร ภทฺทโก โชติอ้น

๐๒/๑๑/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๑๙
พระสิทธิศักด์ ภทฺทวํโส นาวาทอง

๑๖/๐๔/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๒๐
พระบังผันธ์ อุปโล เหลาบัว

๑๐/๙/๒๕๑๘ ๒๓/๔/๒๕๖๐
วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๒๑
พระปยวัฒน์ อาภานนฺโท เพชรศรี

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

๒๙/๔/๒๕๖๐

วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๒๒
พระสรศักดิ

์

สิริธมฺโม ชัยมงคล

๑๑/๔/๒๕๔๐ ๒๓/๕/๒๕๖๐

วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๒๓
พระอนุชา าณวีโร นวลปง

๑๑/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๖๐
วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๒๔
พระกรีฑา จนฺทโชโต นุ้ยเขียว

๑๘/๕/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐ วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๒๕
พระอนุชา อภิชาโต ชลาลัย

๑๔/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรเพชรายุธ  คงมิตร

๒/๔/๒๕๔๑
 วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๒๗
พระสรายุทธ ิตปฺุโ พรหมเทพ

๓/๔/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๖๐
วัดควนมณี  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรธนชัย  มณีแดง

๑๑/๘/๒๕๔๑

 วัดควนมณี  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรนันทวัฒน์  ธรรมสาลี

๓๐/๖/๒๕๔๕

 วัดควนมณี  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรปุณณวิช  แพทย์อำพร

๓/๕/๒๕๔๔
 วัดคุริง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๓๑
พระศักดิชัย

์

อภิปุณฺโณ อ่อนมุข
๘/๑/๒๕๓๖ ๒๒/๑/๒๕๖๐

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๓๒
พระสิทธิทัศน์

์

ิตธมฺโม ศักดิรัตนา

์

๒๓/๗/๒๕๒๙ ๑๙/๕/๒๕๖๐

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๓๓
พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร คงกะเรียน

๒๓/๔/๒๕๒๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๓๔
พระทศพล ชยวุฒฺโฑ ปตะสิงห์

๓/๕/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดถำพรุตะเคียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๓๕
พระศิริพงษ์ สิริวํโส สรหงษ์

๒๔/๙/๒๕๒๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๓๖
พระธนาชัย ชุตินฺธโร ไพฑูรย์สวัสดิ

์

๑/๕/๒๔๘๘
๑/๗/๒๕๖๐

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๓๗
พระกนก กนฺตสีโล ยิมยวน

้

๘/๑๑/๒๔๙๑

๑/๗/๒๕๖๐
วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๓๘
พระปารเมษฐ์ ปภากโร ณ ถลาง

๒๒/๒/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๓๙
พระขวัญชัย อคฺคธมฺโม ดำคำ

๖/๒/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๔๐
พระณฐกฤต โฆสธมฺโม ลีลาธีรภัทร

๒/๑๒/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๔๑
พระยุทธศิลป ธมฺมจาโร แซ่เฮ้ง

๙/๑/๒๕๓๖ ๔/๗/๒๕๖๐
วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๔๒
พระอาทิตย์ อภินนฺโท คานาแก้ว

๒๒/๖/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๔๓
พระเสกสรร คุณากโร นันทนวคุณ

๓๑/๑/๒๕๑๔

๗/๗/๒๕๖๐
วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๔๔
พระเฉลิมพงศ์ กลฺยาณธโร กัลยานะปรีชา

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

๗/๗/๒๕๖๐
วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๔๕
พระปกรณ์ชัย ธมฺมรตโน รัตนกิจยนต์

๒๕/๑/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
วัดถำพรุตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๔๖
พระสุชาติ รตนโชโต ยิงยุทธ

่

๒๕/๖/๒๕๒๙ ๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๔๗
พระธนาทร ธนปาโล ชลาไล

๑๑/๗/๒๕๓๕

๕/๕/๒๕๖๐
วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๔๘
พระสุรธัช สุเมธโส สมสมัย

๔/๑๑/๒๕๓๗

๕/๕/๒๕๖๐
วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๔๙
พระสิทธิชน ชิตมาโร ฟูกลิน

่

๙/๓/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๕๐
พระอานนท์ ชวโน สันประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

๔/๗/๒๕๖๐
วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๕๑
พระศราวุฒิ สุทฺธาโส พุ่มบาน

๑๑/๗/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๕๒
พระการัณยภาส ขนฺติโก แสนหล้า

๒๘/๑๑/๒๕๐๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๕๓
พระวิชิต สิริธมฺโม คงชืน

่

๒/๑/๒๔๙๑ ๒๘/๕/๒๕๖๐ วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๕๔
พระบำรุง ปสนฺโน จันทรจิตร

๔/๓/๒๕๐๘ ๒๙/๕/๒๕๖๐ วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๕๕
พระอัษฎายุทธ าณวโร แสงลุน

๑๗/๖/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐ วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๕๖
พระคมกริช อนีโฆ ศรีนวลสุข

๑/๑/๒๕๑๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐ วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๕๗
พระมานัด ขนฺติโก จำลองกูล

๑๕/๘/๒๕๐๙
๒/๗/๒๕๖๐ วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๕๘
พระพิษณุ จารุธมฺโม หย่นครบุรี

๒๘/๙/๒๕๑๔

๒/๗/๒๕๖๐ วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๕๙
พระวีรพันธ์ สฺโต ปนทอง

๑๐/๕/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐ วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๖๐
พระวิภาค สติสมฺปนฺโน ติกบริพัตร์

๔/๙/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐ วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๖๑
พระปราโมทย์ ปฺาธโร น้อยสุภา

๒๗/๕/๒๕๑๙
๘/๗/๒๕๕๕

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๖๒
พระสุรัตน์ สุวณฺโณ ช่วยชูหนู

๘/๑๐/๒๕๐๐ ๑๗/๔/๒๕๕๙

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๖๓
พระรังสันต์ โกวิโท มารเวก

๓๐/๗/๒๕๐๕ ๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๖๔
พระทัดภูมิ ธมฺมวโร แก้ววารี

๒๔/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๖๕
พระพงศ์ศิริ ปฺาวโร วีระยุทธ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๖๖
พระสุทีป เขมิโก พนัสนาชี

๓/๑๑/๒๕๑๒ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๖๗
พระชัยวัฒน์ โชติโก ชูชีพ

๓๐/๓/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๖๘
พระนัฐพลษ์ จนฺทโชโต

วัชรกาญจนกัญโญ

๑๗/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรณัชพลธ์  เพลินแก้ว

๒๑/๕/๒๕๔๔

 วัดนาสร้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘ / ๑๓

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๗๐
พระวันเฉลิม อภินนฺโท พลพุทธ

๑๙/๓/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
วัดนาหอยโข่ง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๗๑
พระวัชระ อคฺคปฺโ แจกสินธุ์

๙/๑๐/๒๕๓๗
๕/๑/๒๕๕๘ วัดนิคมประชาสรรค์

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๗๒
พระสมบูรณ์ ปฺาธมฺโม ฉิมระฆัง

๑๗/๑๑/๒๕๒๖
๑๓/๕/๒๕๕๘

วัดนิคมประชาสรรค์
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๗๓
พระธนพัชร์ ธนปฺโ วราวรเกียรติ

์

๔/๑๒/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐
วัดนิคมประชาสรรค์

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๗๔
พระจักรพันธ์ กตธมฺโม ฤกษ์ประดิษฐ์

๑๕/๔/๒๕๓๔
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดนิคมประชาสรรค์
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๗๕
พระสมชัย ปภสฺสโร บุญโก

๑๘/๕/๒๕๑๐ ๒๖/๔/๒๕๕๘

วัดเนินทอง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๗๖
พระอภิสิทธิ

์

ตปสีโล น้อยถึง

๑๕/๔/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
วัดเนินทอง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๗๗
พระชลากร เปสโล พยัคฆี

๕/๑๐/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๖๐

วัดเนินทอง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๗๘
พระสำราญ คุณวีโร ชมเชย

๒๒/๘/๒๕๒๑
๕/๔/๒๕๕๙

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๗๙
พระธวัชชัย ปยวณฺโณ แก้ววารี

๑๔/๔/๒๕๓๑ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๘๐
พระบุญมัน

่

สุธมฺโ มารจรูญ

๑๒/๘/๒๔๙๘ ๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๘๑
พระสุชาติ ถาวโร ช่วยขุน

๓๐/๔/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๖๐

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๘๒
พระสราวุธ ธมฺมิโก บุรีรัตน์

๑๖/๓/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๘๓
พระสมพงษ์ อริโย นาคศรีคำ

๑๑/๑๐/๒๕๒๔

๖/๗/๒๕๖๐
วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๘๔
พระอนันต์ ธมฺมวโร สำมณี

๒/๗/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๖๐
วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรเอกณรงค์  โจกกระโทก

๑๘/๗/๒๕๔๔

 วัดประชานิคม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๘๖
พระศุภกิจ สฺมจิตฺโต พลายแก้ว

๑๘/๕/๒๕๓๗ ๒๗/๕/๒๕๖๐

วัดประชาอุทิศ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๘๗
พระเจษฎา ชยธมฺโม ฤทธิจำนงค์

์

๗/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

วัดประชาอุทิศ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๘๘
พระศุภชัย สีลเสฺโ พรหมชนะ

๘/๑๑/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดพ่อตาหินช้าง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๘๙
พระนิภัทธิ

์

ธมฺมโชโต แสงจันทร์

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดยางฆ้อ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๙๐
พระสุชีพ วรมงฺคโล จันทร์เดชะ

๑๑/๑๑/๒๕๑๒

๒๓/๒/๒๕๖๐

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๙๑
พระนิพันธ์ ขนฺติธโร ผันพล

๗/๑๑/๒๕๒๐
๗/๗/๒๕๖๐

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๙๒
พระกฤชนนท์ สุปภาโต ชืนด้วง

่

๑๑/๑๑/๒๕๓๗

๓๐/๑/๒๕๖๐

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๙๓
พระฉัตรชัย ธมฺมรโต คงชุ่มชืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๐
๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๙๔
พระสราวุธ กลฺยาณธโร นุชรังค์

๒๖/๔/๒๕๒๕

๗/๗/๒๕๖๐
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๙๕
พระเสริมศักดิ

์

สิริปฺโ รัตนพร

๙/๑๒/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
วัดสวนมณีทรัพย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๙๖
พระอภิรักษ์ ิติโก นาคต้อย

๑๕/๖/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

วัดสวนมณีทรัพย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๙๗
พระปยบุตร ปฺาปสุโต ศรีประเทศ

๑๖/๘/๒๕๐๕ ๑๔/๖/๒๕๖๐

วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๙๘
พระประเสริฐ มนฺตชาโต ศรีสุวรรณ

๒๔/๕/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรยงยุทธ  สมบุญ

๒๑/๖/๒๕๔๖

 วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรพิพรรธ  ศรีสุวรรณ

๑๖/๓/๒๕๔๘

 วัดหงษ์ปยาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๐๑
พระพิทักษ์ กิตฺติสาโร มุขมี

๓๑/๘/๒๕๑๓ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดหอระฆัง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๐๒
พระวีระ สิริปฺโ ปรีชา

๙/๕/๒๕๑๘ ๒๕/๓/๒๕๖๐

วัดหอระฆัง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๐๓
พระวันชัย ปริปฺุโณ ปรีศิลษ์

๒๐/๑๒/๒๕๑๒

๘/๗/๒๕๖๐
วัดหอระฆัง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๐๔
พระเสกสรร ปฺาปสุโต ตะโจคง

๒๕/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๓/๒๕๖๐

วัดแหลมยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๐๕
พระจารุกิตติ

์

อิทฺธิมนฺโต ช่วยชูหนู

๑๗/๙/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๐๖
พระนพพร อธิวโร คราดกระโทก

๑๔/๐๘/๒๕๒๑ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดแก้วประเสริฐ  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๐๗
พระกิติพันธ์ อภิปณฺโณ พลมาตย์

๒๓/๒/๒๕๓๕ ๑๒/๒/๒๕๖๐

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๐๘
พระชุติพงษ์ ชาตเมโธ วอนจวง

๒๐/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๐๙
พระชัยรัตน์ สุภณสีโล ม่วงภิรมย์

๗/๒/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐
วัดเขาสร้อยทอง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๑๐
พระทิม อติธมฺโม บุตรอินทร์

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดไชยราช  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๑๑
พระอานุภาพ รตนปฺโ แคลนกระโทก

๕/๓/๒๕๔๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

วัดดอนตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๑๒
พระเอกสิทธิ

์

เอกวณฺโณ อามานนท์

๑๑/๑๑/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
วัดดอนตะเคียน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๑๓
พระอำพร ถาวรธมฺโม จำปาฮาด

๑๔/๐๘/๒๕๐๓ ๐๒/๐๘/๒๕๕๕

วัดดอนยาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๑๔
พระสุบรรณ จินฺตมโย ธรรมษา

๐๘/๐๕/๒๔๙๙ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดดอนยาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๑๕
พระเชาวลิตร อติวีโร เจริญดี

๐๖/๐๖/๒๕๐๘ ๑๐/๐๒/๒๕๖๐

วัดดอนยาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๑๖
พระศุภชัย สนฺตจิตฺโต มากชุมโค

๒๔/๐๗/๒๕๓๕ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดถำเขาพลู  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๑๗
พระกฤษฎา สุจิตฺโต เทียงทอง

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำเขาพลู  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๑๘
พระอภิสันต์ อภิาโณ วรรณยนิตย์

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำเขาพลู  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๑๙
พระเฉลิมเกียต์ เตชปฺโ ด่านนธี

๑๑/๐๕/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำเขาพลู  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๒๐
พระกรพล เขมพโล ตาลงามดี

๑๖/๑๒/๒๕๒๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำเขาพลู  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๒๑
พระสุภาพ กิตฺติปาโล อินทิม

๑๙/๐๕/๒๕๑๒ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๒๒
พระกฤตพัฒน์ กิตฺติภทฺโท ขาวศรี

๑๙/๐๘/๒๕๐๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๒๓
พระณพวิทย์ ิติโก ขวัญเมือง

๑๒/๐๖/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๒๔
พระพิบูลย์ ภทฺทโก จันทจิตร

๑๔/๑๑/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๒๕
พระวันเฉลิม ธมฺมวิริโย พูลกลาง

๐๕/๑๒/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๒๖
พระเสกสรร ภทฺทิโย โพธิหวี

์

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๒๗
พระอภิสิทธิ

์

อภิปุณฺโณ บุญศรี

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำทะเลทรัพย์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๒๘
พระโลม ภารโน บุญเกิด

๐๒/๐๖/๒๔๘๑ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งไทรทอง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๒๙
พระวุฒิชัย กิตฺติภทฺโท เชนนิคุต

๑๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางแหวน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๓๐
พระนนธชัย สุธีโร พินันชัย

๒๒/๑๐/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางแหวน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๓๑
พระฉัตรชัย ชนาสโภ แก้วศรี

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางแหวน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๓๒
พระภูไท กิตฺติภทฺโท ทองสุข

๓๑/๐๘/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางแหวน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๓๓
พระวันชัย ภทฺทธมฺโม สังข์วารีย์

๒๔/๐๘/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางแหวน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๓๔
พระวุฒิชัย อติธมฺโม ทิพย์อักษร

๑๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางแหวน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๓๕
พระรุ่งทิวา สิริวณฺโณ พวงอินทร์

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดปากด่าน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๓๖
พระวิชัย ถิรจิตฺโต ชาเรืองแดง

๑๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดปากด่าน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๓๗
สามเณรกฤษณะ  ศรีสุทิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

 วัดปากด่าน  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๓๘
พระอนุรักษ์ วชิโร เพ็ชร์รอด

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๑๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดพระธาตุบ่อทอง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๓๙
พระภูวเดช เปสโล ชูแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๓๗ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

วัดพรุใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐ / ๑๓

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๔๐
พระอนุวัตร อนุตฺตโร สนันแสง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๔๑
พระธนกฤต กตธมฺโม สุขหญีต

๑๗/๐๕/๒๕๐๐ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๔๒
พระพงศกร ปภงฺกโร แซ่เอ็ง

๑๕/๐๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๔๓
พระอภิวิชญ์ ปฺาวโร เสนาะวาที

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๔๔
พระกฤษฎา กตปุโ เดชสุบรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๔๕
พระนิวัฒน์ ิตธมฺโม พลพุทธ

๐๗/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๔๖
พระชนาธิป จนฺทสีโล จันทร์วิเชียร

๑๔/๐๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๔๗
พระสุริยา ปฺาธโร ดำคำ

๒๓/๐๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๔๘
พระอัษฎาวุฒิ ชยธมฺโม เอียดชุม

๐๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๔๙
พระกฤษดา กตกุสโล กันภัย

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๕๐
พระสุริยา สุวีโร หงวนงามศรี

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรเปรมชนก  ทิพย์พิมล

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

 วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรนฤพล  พรหมโยธา

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

 วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๕๓
พระอรัญ อนาลโย แสงปาน

๒๙/๐๙/๒๕๒๘ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๕๔
พระรวินันท์ รวิวณฺโณ ครอบครบุรี

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๕๕
พระจักรพันธ์ จกฺกธมฺโม นันทะ

๑๒/๐๙/๒๕๓๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๕๖
พระญาณวิทย์ าณวโร ฤทธิโชค

๒๖/๐๗/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๕๗
พระกฤษดา สีลเตโช จารีมุข

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๕๘
พระดนุรุจ านิสฺสโร เพ่งไร่ขิง

๑๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๕๙
พระกาญนรินทร์ นรินฺโท เขียวหวาน

๑๗/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๖๐
พระพงศ์ปณต กลฺยาโณ คำลี

๑๖/๑๒/๒๕๓๓
๑๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๖๑
พระพรเทพ านิสฺสโร รอดประชา

๒๖/๑๒/๒๕๓๓
๑๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๖๒
พระสรายุทธ ชุตินฺธโร สวนมิ

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๖๓
พระสิริธร จนฺทธมฺโม สังข์ด้วง

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๖๔
พระวรกันต์ จารุวณฺโณ แดงสังวาลย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๖๕
พระกิตติศักดิ

์

สุทฺธสีโล สุขรุ่ง

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๖๖
พระยุทธพงษ์ อคฺคธมฺโม บุตรรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๖๗
พระนิรันดร์ สุวณฺโณ ดวงกุหลาบ

๒๖/๑๒/๒๕๓๓
๑๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามัคคีธรรม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๖๘
พระสราวุธ สีลสาโร พรมเกตุ

๒๕/๐๔/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๖๙
พระมานะ ภทฺทธมฺโม พรมเกตุ

๒๑/๐๘/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๗๐
พระไชยา อุทโย ปนแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๗๑
พระจักรพันธ์ เขมธมฺโม สุขเอียด

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๗๒
พระสนธยา รํสิโย สมสอน

๒๐/๐๓/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๗๓
พระรวิพล อติวีโร สองเมือง

๑๒/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๗๔
พระสุวรรณ สิรินฺทโร สุขเจริญ

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๗๕
พระวีระศักดิ

์

อภิวโร นิถารมย์

๒๗/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๗๖
พระแสงอรุณ ปฺาวโร ปานอุดม

๒๘/๐๔/๒๕๓๑
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๗๗
พระปรีชา ธมฺมเตโช ชูคง

๐๖/๑๐/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๗๘
พระสมคิด ปริมุตฺโต พวงอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๗๙
พระณรงค์ ปภสฺสโร บุญส่งแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๘๐
พระอดิศร รตนโชโต บุญประสพ

๒๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๘๑
พระยศธร จนฺทวํโส คลีแก้ว

่

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๘๒
พระสาโรจน์ อคฺคธมฺโม โลพิศ

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๘๓
พระสุธี ธมฺมสาโร พันธ์เปรม

๑๑/๑๐/๒๕๑๒ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๘๔
พระนพดล กิตฺติคุโณ กรดสุวรรณ

๓๐/๐๙/๒๕๒๔ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๘๕
พระฉัตราภัฐษ์ จนฺทสาโร มุสิกะ

๓/๐๙/๒๕๓๔ ๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดดอนแค  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๘๖
พระสุรสิทธิ

์

ภิรสุทฺโธ ปานแก้ว

๑/๐๔/๒๕๓๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐
วัดทุ่งคาประชาธรรม

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๘๗
พระกรรชิต ิตโสภโณ ทองรักจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๒๓
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งคาประชาธรรม
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๘๘
พระอัมรินทร์ อภินนฺโท คงรุ่ง

๖/๑๑/๒๕๓๗
๒/๐๗/๒๕๖๐ วัดทุ่งคาประชาธรรม

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๘๙
พระศรายุทธ์ ขนฺติธมฺโม ศรีดอนทอง

๒๓/๐๔/๒๕๒๗

๖/๐๗/๒๕๖๐ วัดทุ่งคาประชาธรรม
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๙๐
พระบุญมา ตปสีโล กรดสุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๑๑ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดปากนำละแม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๙๑
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติโชโต ทองพิทักษ์

๒/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดปากนำละแม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๙๒
พระจักรพงษ์ จกฺกวโร มณีนัย

๒๘/๐๓/๒๕๓๘

๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากนำละแม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๙๓
พระธรรมนูญ ธีรวํโส หนูห้อง

๒๒/๐๒/๒๕๑๒

๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากนำละแม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๙๔
สามเณรไกรฤกษ์  แก้วแดง

๒๒/๑๑/๒๕๑๙

 วัดปากนำละแม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๙๕
สามเณรนฤเบศร์  ระวังศิลป

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดปากนำละแม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๙๖
พระวีรศักดิ

์

วีรสโก รุจิโมระ

๒๐/๑๐/๒๕๒๑ ๑๒/๑๐/๒๕๕๘

วัดปยวัฒนาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๙๗
พระพงศธร ภูริปฺโ ไชยวิชิต

๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐
วัดโพธิมรรคาริยาราม

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๙๘
พระจตุรงค์ กิตฺติภทฺโท ตันเล่ง

่

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐
วัดโพธิมรรคาริยาราม

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๓๙๙
พระธีรพงศ์ ธีรวํโส สุขยอ

๗/๐๙/๒๕๓๔ ๖/๐๗/๒๕๖๐ วัดโพธิมรรคาริยาราม
 

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๐๐
สามเณรชินวัตร  มีหาดยาย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

 
วัดโพธิมรรคาริยาราม

 

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๐๑
พระจักรพงษ์ จกฺกวโร สมานทอง

๑๖/๐๑/๒๕๓๙

๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๐๒
พระวงศ์สถิตย์ ติกฺขวีโร ยังศรีนาค

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๐๓
พระกฤษณะ จนฺทสุวณฺโณ เกิดสุข

๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๐๔
พระสว่างพงษ์ ภูริวฑฺฒโน เนียมวดี

๑๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๐๕
พระวุฒิชัย ปฺาธโร แก้วทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๐๖
พระเอกพงศ์ ถาวโร ทองจีนสงข์

๑๖/๐๖/๒๕๒๗ ๑๓/๐๒/๒๕๖๐

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๐๗
พระวารินทร์ ถามสมฺปนฺโน ทนุก

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๐๘
พระวรพงษ์ กนฺตสีโล เพ็งสกุล

๒๙/๐๓/๒๕๓๖ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๐๙
พระเจนณรงค์ จรณสมฺปนฺโน หนูทอง

๒/๐๒/๒๕๓๖ ๔/๐๖/๒๕๖๐
วัดสุวรรณธาราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๑๐
พระชินะวุธ กตธมฺโม รุ่งยิม

้

๒/๐๕/๒๕๓๗ ๔/๐๖/๒๕๖๐
วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๑๑
พระกฤษณะ มหาสมฺปนฺโน แก้วหนู

๒/๐๓/๒๕๒๑ ๕/๐๖/๒๕๖๐
วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๑๒
พระสุรศักดิ

์

กนฺตวีโร ขุนพรหม

๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๑๓
พระชัยวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ ลาวอุบล

๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๑๔
พระณัฐวุฒิ าณสมฺปนฺโน ไกรเพชร

๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๑๕
พระอัครนันท์ านวุฑฺโฒ มีแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๑๖
พระอติวัฒ อธิจิตฺโต ศรีพุฒสุข

๑๗/๐๓/๒๕๓๔
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๑๗
พระศราวุธ สุขิโต รักษ์ประสงค์

๑๙/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๑๘
พระจักรกฤษ กตทีโป ละลา

๒๑/๐๒/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐
วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๑๙
พระทัศนัย เทวธมฺโม ศรีสุทโธ

๒๓/๐๔/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐
วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๒๐
พระชิษณุพงศ์ สติสมฺปนฺโน แซ่ลิม

่

๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒/๐๗/๒๕๖๐
วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๒๑
พระทรงพล กลฺยาโณ เต็งทอง

๙/๐๖/๒๕๔๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐
วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๒๒
พระศุภรัตน์ านสมฺปนฺโน เจริญสุข

๗/๐๒/๒๕๓๙ ๔/๐๗/๒๕๖๐
วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ทองพิทักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๒๔
พระกิตติ โชติโก เมฆนิติ

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดควนตะโก  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๒๕
พระเวท อาสโภ สุวรรณแย้ม

๐๘/๐๔/๒๔๙๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดควนตะโก  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๒๖
พระพิเศษ สุภทฺโท ทองสูง

๑๕/๐๓/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดควนตะโก  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๒๗
พระปรเมศ ปยธมฺโม ฐิตะฐาน

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดควนตะโก  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๒๘
พระพิพัฒน์ ิตปฺโ ถาวรพร

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดควนตะโก  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๒๙
พระบัณฑิต ปฺาวโร ศรีนาค

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๓๐
พระอินทปทม์ สติสมฺปนฺโน ทองศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๓๑
พระจิรศิษย์ กตปฺุโ โชติชัชวาลย์กุล

๐๑/๐๑/๒๕๑๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๓๒
พระณัฐวุฒิ ณฏิโก บางยีขัน

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๓๓
พระเตชวิทย์ เตชวโร ชุ่มดี

๐๑/๐๒/๒๕๒๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๓๔
พระพุทธชาติ สิริปฺโ เอกวรรณัง

๑๔/๐๖/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าสุธาราม  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๓๕
พระสำราญ จนฺทโก พัฒนาขา

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๑๖๐/๐๔๓๖
พระเสน่ห์ สุเมโธ พรหมน้อย

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดมุจลินทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมวิมลโมลี)

เจ้าคณะภาค ๑๖

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓ / ๑๓

้

http://www.tcpdf.org

