
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

ส่งสอบ ๒๖๔ รูป ขาดสอบ ๕๗ รูป คงสอบ ๒๐๗ รูป สอบได้ ๑๓๖ รูป สอบตก ๗๑ รูป (๖๕.๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรกวีวัฒน์  มีพร

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

 ชลเฉนียน  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระชัยพงค์ ธมฺมโชโต ไทรทอง

๖/๕/๒๕๐๒ ๒๙/๕/๒๕๖๐
ทรายทองสันตาราม

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระเกษมสุข านกโร คันธรักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
ท่านคร  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระสุรเชษฐ์ ธมฺมวโร วิจิตร์

๓/๖/๒๕๓๒ ๗/๗/๒๕๖๐
ท่านคร  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระพงษ์ศักดิ

์

ปริปุณฺโณ วิจิตร์

๒๕/๘/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ท่านคร  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระอมรเทพ อมรเทโว บัวเพชร

๑๕/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ท่าแพ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระเมธัส วสโภ จันทร์ทอง

๒๙/๗/๒๕๓๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าแพ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระเดโช วรกิจฺโจ โสพรรณรัตน์

๘/๒/๒๔๘๘
๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระพิชุตม์ สฺจิตโต ชุมวงศ์

๒๓/๕/๒๕๒๓ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระเจริญ ขนฺติธโร ใจห้าว

๑๒/๙/๒๔๙๘

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระณัฐธีร์ อภิวฑฺฒโณ วรรณโสภณ

๒๓/๘/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
ท่าโพธิ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรวรรชัย  จงจิตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 พระนคร  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรวราเทพ  ไชยณรงค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

 พระนคร  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระเจย์วิชญ์ โอภาโส ราชรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระคณาพจน์ สุวโจ เรืองแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

พระมหาธาตุฯ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระอัครชัย ภูริาโณ นิจนารถ

๒๘/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระอัครวัฒน์ กิตฺติสาโร แก้วสอน

๒๒/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระจักรี านิโย สังขุน

๖/๔/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระธนากร สิริธโร สุจริต

๔/๒/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระสรายุทธ านรโต ส่งแสง

๑/๒/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระคณิศร คุณวีโร นาคทอง

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิเสด็จ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระสุธี สุธีโร รอดแก้ว

๙/๗/๒๕๓๖ ๓๐/๖/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระเอกชัย เอกชโย นาคอุบล

๑๒/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
มเหยงคณ์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรเจตน์นิพัทธ์  กาญจนรงค์

๒๘/๖/๒๕๔๕

 มะม่วงทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระสารัช ชุตินฺธโร ศุภนาม

๓/๔/๒๕๓๓ ๑๒/๒/๒๕๖๐

วิมุตติธรรม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระศิวกร ปฺาวุฑฺโฒ สังข์ทอง

๒๘/๐๗/๒๕๐๙ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ศรีทวี  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระกิตติคุณ กิตฺติคุโณ วิสุทธิสรรพ

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ศรีทวี  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน หลัน

๑๕/๐๓/๒๕๓๖
๐๖/๐๘/๒๕๖๐

ศรีทวี  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระกฤษณ์ สุชาโต เขียวเสน

๒๓/๐๘/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวนปาน  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระจิรายุ อาภสฺสโร เพ็ชรลุ

๑๔/๐๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

สวนปาน  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระธีรวัฒน์ กณฺตวีโร แตงกวา

๒๑/๑๑/๒๕๓๗

๒๕/๕/๒๕๖๐

หนองนก  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรอมรเทพ  ดำช่วย

๑๕/๖/๒๕๔๖

 หนองนก  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระวัชรินทร์ ชินวํโส บุญจันทร์ศรี

๑๕/๔/๒๕๐๑
๙/๔/๒๕๕๖

ปาห้วยพระ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระวสันต์ านิสฺสโร เพ็ชรคงแก้ว

๑๖/๔/๒๕๒๓ ๒๓/๔/๒๕๖๐

พรุ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระอุดมพร อธิจิตฺโต เกษแก้ว

๑๗/๒/๒๕๑๗ ๑๔/๒/๒๕๖๐

ในปุดกาญจนาคีรี  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระวีระวัฒน์ สิริธมฺโม ช่วยชู

๕/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๖๐

บางหว้า  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระสถาวร สุจิตฺโต นุ่นสังข์

๓๑/๕/๒๕๑๗ ๑๔/๔/๒๕๖๐

สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระสุรชัย ชยวุฒฺโฒ นักใกล้

๒๘/๑/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระอภินัทธ์ โชติโก เอียดแก้ว

๒/๒/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระภูวดล อาวุธปฺโ สาระพล

๑/๕/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระปยวัฒน์ ิตวฒฺโฒ แก้วหนู

๑/๒/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระสมใจ ขนฺติธมฺโม เกือคล้าย

้

๑๗/๗/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระวิรัตน์ สาโม ใสผุด

๒๗/๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระธีรวุฒิ ปฺาวุโธ คุณกาย

๑๘/๖/๒๕๓๐ ๑๙/๗/๒๕๖๐

สหธรรมิการาม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระปริญญา ปภสฺสรจิตฺโต กลีบแก้ว

๓๐/๖/๒๕๓๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

สระเกษ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระสิทธิชัย ปยธมฺโม รักทอง

๒๙/๘/๒๕๒๙
๐๓/๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระอรุณ อรุโณ เดชประสิทธิ

์

๒๓/๖/๒๕๓๘
๐๓/๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระสุวิทย์ มหาวิริโย ปานคง

๑๗/๑๐/๒๕๑๗
๑๑/๖/๒๕๖๐

โคกมะม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระธีระชัย ปฺาธโร ปานคง

๒๗/๒/๒๕๒๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

โคกมะม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระเอกราช ธีรปฺโ ศรีเพรช

๒๙/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระนิธิ มหตฺธโน พงศ์ภัทรพร

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระสุริยัน ธีรวํโส พิศฉลาด

๒/๕/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระอัฐชัย วิชิราโน โบศรี

๒/๑๑/๒๕๓๗

๘/๗/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระไกรศร สุธมฺโม ขุนทองจันทร์

๒๓/๕/๒๕๓๘

๘/๘/๒๕๖๐
บางพระ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระสุภาพ กตตฺสาโร หนูทองแก้ว

๙/๓/๒๔๙๔ ๒๕/๒/๒๕๓๐

บางอุดม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระกฤษฎา อภโย ทองไชย

๒๖/๑๒/๒๕๒๕

๘/๕/๒๕๕๙
บางอุดม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระกฤษฎา สิริภทฺโท หลอดศิลป

๒๕/๘/๒๕๓๘
๓๐/๖/๒๕๖๐

มหิสสราราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระวิสุทธิ

์

จารุวณฺโณ ส่งแสงรัตน์

๑๑/๙/๒๕๒๐ ๑๑/๔/๒๕๖๐

รัตนาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระวิชนาถ ถาวโร แก้วหนู

๑/๑๒/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

รัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๕

้
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นศ ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระอนุรักษ์ อนุรกฺขิโต พรัดชู

๒๐/๓/๒๕๓๓ ๒๔/๕/๒๕๖๐

รัตนาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระชัยยศ ขนฺติธโร แก้วนพรัตน์

๔/๓/๒๕๒๘ ๑๕/๖/๒๕๖๐

รัตนาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระวสันต์ วสนฺโต ทองชุมนุม

๔/๕/๒๕๓๐ ๒/๗/๒๕๖๐
รัตนาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรศราชัย  มาลาเวช

๔/๘/๒๕๕๔
 รัตนาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรศรายุธ  มาลาเวช

๔/๘/๒๕๕๔
 รัตนาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรธีรภัทร  จิวซ้าย

๋

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

 รัตนาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระสิทธิเดช ปยธมฺโม ส่งช่วย

๔/๗/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๖๐

รามประดิษฐ์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระอร่ามวิทย์ อภิวิชโช มาสทอง

๒๒/๑๒/๒๕๑๑

๒/๗/๒๕๖๐
รามประดิษฐ์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระนิวัฒน์ อภิวณฺโณ ไชยฉิม

๒๑/๕/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
รามประดิษฐ์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระสมหมาย เขมจาโร ทองสุข

๑๙/๘/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
รามประดิษฐ์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระกฤษฎา ภูริาโณ เสตพงศ์

๒๔/๗/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

รามประดิษฐ์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๗๑
พระสาธิต อนาลโย รัตนะรัต

๓/๖/๒๕๒๗ ๙/๗/๒๕๖๐
รามประดิษฐ์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรศุภกิจ  บุญมหิทานนท์

๒๗/๑/๒๕๔๕

 รามประดิษฐ์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๗๓
พระวัชระ ถิรวชิโร จันทร์คง

๕/๖/๒๕๓๖
๓/๖/๒๕๖๐

ท่าเสริม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระสหรัฐ ถิรสทฺโธ ทองส่งโสม

๑๔/๕/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าเสริม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระสราวุธ ธมฺมาวุโธ ช่วยคงทอง

๗/๑/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
ท่าเสริม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๗๖
พระจักรกฤษ กิตฺติจกฺโก ช้างแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าเสริม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๗๗
พระอรุณ ธมฺมรโต คงปาน

๒๐/๔/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๖๐

นพคุณ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรณัฐดนัย  พุลสวัสดิ

์

๒๐/๓/๒๕๔๑

 นพคุณ  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระภาสกร ภาสกโร แก้วน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีมาประสิทธิ

์

 

นศ ๖๑๖๐/๐๐๘๐
พระจักรพงศ์ สุวโจ จิตจำนอง

๑๑/๕/๒๕๑๗ ๒๑/๒/๒๕๕๙

เขาน้อย  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๘๑
พระอมรเทพ ิตธมฺโม ทองจำรัส

๙/๑๐/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

เจริญธรรมมาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระณรงศักดิ

์

สุจิณฺโณ ดำเนินผล

๒๔/๑๒/๒๕๑๙

๖/๗/๒๕๖๐
เจริญธรรมมาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรวชิระ  ขุนรัตน์

๑๙/๕/๒๕๔๗

 เจริญธรรมมาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรณฐภัค  สงวนพงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 เจริญธรรมมาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรไกรวิชญ์  เหลืองพันธุ์

๒๑/๔/๒๕๔๖

 เจริญธรรมมาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระธนชัย จารุธมฺโม ยังอุ่น

๓๐/๘/๒๕๓๗ ๓๑/๕/๒๕๖๐

เฉลิมกิตติยาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระธนพัฒน์ สมจิตฺโต หนูเสน

๑๕/๙/๒๕๓๘

๙/๖/๒๕๖๐
เฉลิมกิตติยาราม  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๘๘
พระสุชาติ ผลปฺุโ อ่อนเพชรคง

๑๗/๖/๒๕๒๐
๗/๔/๒๕๖๐

พระอานนท์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระวิริยะ คุตฺตสีโล ด้วงแดง

๖/๕/๒๕๓๙ ๒๐/๖/๒๕๖๐

พระอานนท์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๙๐
พระพีรดนย์ อุชุจาโร ประจักษ์ความ

๑๖/๖/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

พระอานนท์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๙๑
พระนพรัตน์ คุณสํวโร พุทโธสิทธิ

์

๔/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
พระอานนท์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๙๒
พระณัฐพงศ์ ขนฺติโก จันทร์จำรัส

๓๐/๔/๒๕๓๓
๗/๗/๒๕๖๐

พระอานนท์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๙๓
พระนภดล จนฺทชโร ลักษณะพาลี

๒๔/๙/๒๕๔๐
๑/๕/๒๕๖๐

พิศาลนฤมิตร  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๙๔
พระอนุวัฒน์ อภิวณฺโณ เชิญทอง

๔/๒/๒๕๓๓ ๑/๗/๒๕๖๐
พิศาลนฤมิตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๑๖๐/๐๐๙๕
พระปองเดช สุเมโธ ธนโชคคงแปน

๑๑/๑๐/๒๕๓๔

๔/๕/๒๕๖๐
ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๙๖
พระชนะชัย ิตโสภโน ดิษฐสุวรรณ

๑๒/๙/๒๕๒๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๙๗
พระศักดิดา

์

สุจิตฺโต จันทร์แก้วแร่

๓๐/๘/๒๕๒๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๙๘
พระวุฑฒิชัย ปฺุณาโก เกือสกุล

้

๒๙/๑๒/๒๕๓๗

๒๙/๖/๒๕๖๐

ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระปวุฒิ ชุตินฺธโร หนูเขียว

๒๖/๕/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระเมธา สุจินฺธโร หนูเขียว

๒๑/๓/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระเกริกเกียรติ กิตฺติสาโร อุ่นคงทอง

๓๐/๕/๒๕๓๗
๔/๗/๒๕๖๐

ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระเมธีวัฒน์ จารุวํโส เกลียงสวรรณ

้

๑๕/๔/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๐๓
พระสันติ ธตนโชโต เพ็งจันทร์

๑๘/๒/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรนฤรงค์  กรุงแก้ว

๒๕/๕/๒๕๔๑

 ศรีพิบูลย์  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๐๕
พระธีรัตน์ อรุโณ สมแก้ว

๑๖/๓/๒๕๐๑ ๑๕/๑๐/๒๕๕๘

สระแก้ว  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๐๖
พระโสตถิ

์

สารตฺถิโก ทองรัก

๒๓/๒/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
สระแก้ว  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๐๗
พระวัชรินทร์ ธมฺมวโร รอดคง

๒๑/๓/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
สระแก้ว  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๐๘
พระวัฒนา ิตวฑฺฒโน คงเรือง

๖/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
สระแก้ว  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๐๙
พระธีรวัฒน์ จิรธมฺโม แจ้งเศรษฐ

๕/๒/๒๕๓๔ ๑๕/๑/๒๕๖๐

เกาะเทวดา  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๑๐
พระฉันทพัฒน์ สุทฺธิจิตฺโต ทิพย์จักษุ

๔/๓/๒๕๓๑ ๒/๗/๒๕๖๐
ปากนำ  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๑๑
พระปยะพงศ์ กตปุโ วินัย

๔/๑/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๖๐

ปากนำ  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๑๒
พระเอกพงษ์ เตชปฺโ ใจสมหวัง

๑๐/๑๒/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
ปากนำ  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรคมกฤษณ์  พงษ์เกือ

้

๑๔/๔/๒๕๔๒

 ปากนำ  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๑๔
พระสุทิน กลฺยาโณ เพชรนิล

๓/๘/๒๕๐๔ ๖/๗/๒๕๖๐
เพ็ญญาติ  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๑๕
พระยุทธพิชัย จารุธมฺโม รอดรู้

๒๖/๑๐/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
เพ็ญญาติ  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๑๖
พระนภดล จิรธมฺโม รักถินเดิม

่

๒๓/๘/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
เพ็ญญาติ  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๑๗
พระธนภัทร เขมรโต เจษฎารมย์

๑/๔/๒๕๒๘
๑๙/๑๑/๒๕๕๙

วังม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๑๘
พระพงษ์ศักดิ

์

ถิรธมฺโม ปรีชา

๒๘/๑๐/๒๕๒๑

๒/๕/๒๕๖๐
วังม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๑๙
พระสันติชัย านุตฺตโร ทรฤทธิ

์

๘/๗/๒๕๓๕
๖/๕/๒๕๖๐

วังม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๒๐
พระสัจพงษ์ ปยุตฺโต เกตุสุริยงค์

๒/๗/๒๕๓๕ ๓๐/๖/๒๕๖๐

วังม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๒๑
พระนันทวุฒิ อธิจิตฺโต สุทธิพัช

๙/๗/๒๕๓๕ ๓๐/๖/๒๕๖๐

วังม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๒๒
พระธนาธิป อาทโน อินทนู

๒๗/๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วังม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๒๓
พระณัฐพล อนุตฺตโร ขุนทอง

๑๓/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วังม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๒๔
พระประวิทย์ ิตธมฺโม หนูดุก

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วังม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๒๕
พระสิทธิโชค สมจิตฺโต เสนปาน

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
วังม่วง  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๒๖
พระจตุรพร ฉินฺนาลโย อรชร

๗/๓/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐ สระมโนราห์ภูผาราม
 

นศ ๖๑๖๐/๐๑๒๗
พระกฤษกร ขนฺติธโร ซ่อนกลิน

่

๑๓/๗/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐ สระมโนราห์ภูผาราม
 

นศ ๖๑๖๐/๐๑๒๘
พระปฏิภาณ มหาลาโภ ขอบขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ สระมโนราห์ภูผาราม
 

นศ ๖๑๖๐/๐๑๒๙
พระกรกต กตธมฺโม ดวงแก้ว

๓๑/๕/๒๕๐๘
๖/๗/๒๕๖๐

กลางพัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๖๑๖๐/๐๑๓๐
พระวุฒิชัย กิตฺติชโย ตรึกตรอง

๒๗/๙/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

คงคาวดี  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๓๑
พระวรพงศ์ วรวํโส วิชิตานุรักษ์

๒๙/๙/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
คงคาวดี  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๓๒
พระอภิวัฒน์ สุภโร คิดคล่อง

๑/๑๒/๒๕๓๒
๒๐/๔/๒๕๖๐

ธารนำฉา  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๓๓
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก พูลเกิด

๒๙/๔/๒๕๓๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

ปากด่าน  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๓๔
พระทินกร โอภาโส จันทร์สุข

๑๕/๖/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ปากด่าน  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๓๕
พระขจรศักดิ

์

ธมฺมปฺโ พัฒน์ฉิม
๓/๖/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ปากด่าน  

นศ ๖๑๖๐/๐๑๓๖
พระวัชรินทร์ จนฺทวณฺโณ สมเขาใหญ่

๙/๑๑/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ปากด่าน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมกิตติเมธี)

เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)  ๕ / ๕

้
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