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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑,๗๔๒ รูป ขาดสอบ ๕๒๒ รูป คงสอบ ๑,๒๒๐ รูป สอบได้ ๘๘๙ รูป สอบตก ๓๓๑ รูป (๗๒.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรอนันต์  พระรีรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรธนวัฒน์  ชูเสน

๒๘/๘/๒๕๔๔

 แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรเอกรัตน์  มาศเมฆ

๒๖/๖/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรพันธกานต์  ไชยเทพ

๒๒/๘/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรณัฐวุฒิ  ชนะฤทธิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๖

 แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรณัฐพล  ชนะฤทธิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๖

 แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรสิปปนนท์  หีดแก้ว

๑๔/๖/๒๕๔๖

 แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรอัครเดช  ถินพิปูน

่

๑๕/๖/๒๕๔๖

 แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรปรัชญา  บุญพา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระสัญญา จกฺกวโร ธรรมรักษ์

๑๕/๖/๒๕๒๕ ๒๔/๑/๒๕๕๙

ชายนา  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๑๑
พระไพบูลย์ อคฺคธมฺโม สิทธิฤทัย

๓๐/๖/๒๕๑๑ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ชายนา  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระอัษฎากร ชยาภิรโต เพ็ญนุกูล

๒๙/๑๒/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

ชายนา  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระบุญเหลือ โสรโต ผกาแก้ว

๓/๑/๒๕๐๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

ชายนา  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระสวัสดิ

์

ิตธมฺโม มาศจร

๑๙/๒/๒๕๐๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

นาวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระธนากร อคฺคธมฺโม รำพึงนิตย์

๒/๒/๒๕๑๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดกุฏิ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระบุญส่ง สุชาโต จันทร์ส่งแก้ว

๘/๑๒/๒๕๑๙
๕/๗/๒๕๕๙

วัดกุฏิ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๑๗
พระปริวรรต ิตธมฺโม ศรีสูงเนิน

๒๕/๑๐/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดคงคาเลียบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระนิรุธ อุตฺตโร ปรีชาชาญ

๔/๒/๒๕๑๐
๑๑/๑๑/๒๕๕๖

วัดดอนยาง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระอธิป สมาจาโร แจวิจารณ์

๒๕/๓/๒๕๓๑
๑/๗/๒๕๕๙

วัดท้าวโคตร  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระศราวุธ สราวุโธ ลันซ้าย

่

๒๐/๓/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๕๙

วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระอนุรักษ์ อนุตฺตรสุโข โสหุรัตน์

๒๕/๗/๒๕๓๔ ๒๐/๕/๒๕๕๘

วัดธาราวดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๒๒
พระวิริยะ วิริยสุโข มโหรสพ

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดธาราวดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรวัชรินทร์  โอทอง

๓๑/๕/๒๕๔๕

 วัดธาราวดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรวรเมธ  ดำเสน

๔/๘/๒๕๔๕
 วัดธาราวดี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๒๖

้
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นศ ๕๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรพีรวิชญ์  มีพร้อม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดธาราวดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระรชานนท์ วราโณ มานะจิตต์

๑๙/๔/๒๕๓๒
๙/๑/๒๕๕๙

วัดนารีประดิษฐ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๒๗
พระเกรียงไกร ปริปุณฺโณ ชูกลิน

่

๒๑/๑๑/๒๕๓๔
๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดนารีประดิษฐ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๒๘
พระวิชัย โชติปฺโ ทิพย์ชัยมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๓๒
๑๘/๓/๒๕๕๙

วัดบางสะพาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระศรราม ปริปุณฺโณ ชุมวงศ์

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดบางสะพาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระวิชาญ อตฺตมโน ไชยานุพงศ์

๒๖/๗/๒๕๒๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดบางสะพาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระถาวร ถาวรสุโข อักษรพาลี

๒๘/๓/๒๕๒๓
๕/๕/๒๕๕๙

วัดบางใหญ่  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระกิตติพันธ์ โกสลสุโข หนูทองแก้ว

๑๗/๔/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดบางใหญ่  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระแนบ เกสโร การะบัน

๔/๔/๒๕๐๔
๑๖/๗/๒๕๕๑

วัดบ้านตาล  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรพัชรพงษ์  การะบัน

๖/๒/๒๕๔๖
 วัดบ้านตาล  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระมนตรี สุทฺธิมโน ยกย่อง

๑๑/๙/๒๕๐๒ ๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระตุลธร ติสฺสโร จิตต์ธรรม

๒๔/๑๐/๒๕๓๐

๙/๗/๒๕๕๙
วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๓๗
พระวรพรรษ วรสทฺโธ นิลคุปต์

๖/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระกฤษณะ กิตฺติสมฺปนฺโน ชาลี

๒๙/๗/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระกฤษฎา กิตฺติภทฺโท พรำรุ่ง

๒๗/๑/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระชาญ ชวนปฺโ โรจนประทีป

๒๖/๔/๒๔๙๘ ๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระอมรเทพ อมโร ช่วยกรด

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

๒/๖/๒๕๕๙ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระศรราม สรจิตฺโต คุ้มพันธ์

๖/๑/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๕๙
วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระธนสาร ธนสาโร วาดอักษร

๒๒/๑/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙
วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๔๔
พระเกรียงไกร กิตฺติสทฺโธ จันทร์เอียด

๕/๖/๒๕๓๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙
วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระศักดินันท์ นนฺทปฺโ ภิรมยาภรณ์

๒๒/๗/๒๕๒๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙
วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระวราวุธ วราวุโธ สุดคีรี

๑๐/๔/๒๕๒๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙
วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระยุทธมินทร์ ยุทฺธาวุโธ จันทร์ภักดี

๑๒/๒/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙
วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระอชิรวิทย์ จิรธมฺโม คุ้มเนตร

๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙
วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระวัสส์ วิสาโล ฉิม

้

๒๕/๗/๒๕๒๖ ๒๐/๗/๒๕๕๙
วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระพิทวัส วิชฺชุโน ทรงวิลาศ

๑๘/๑๐/๒๕๓๗
๒๐/๗/๒๕๕๙

วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระสุรเชษฐ์ สุรเตโช กาญจนพันธ์

๒๔/๔/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙
วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระใบฎีกาสังข์ สุวฑฺฒโณ รองพินิจ

๑/๖/๒๔๘๘ ๑๗/๔/๒๕๔๘

วัดพระมงกุฎ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระวันเฉลิม โกวิทสุโข ชนะสงคราม

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดพังสิงห์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรพันธกานต์  มากยก

๕/๑/๒๕๔๒
 วัดพังสิงห์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรอัครชัย  ตรงต่อเจ้า

๖/๕/๒๕๔๔
 วัดพังสิงห์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรฤทธิพร  จรมาศ

๑๓/๒/๒๕๔๕

 วัดพังสิงห์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรตนุภัทร  มาลาเวช

๒๓/๒/๒๕๔๕

 วัดพังสิงห์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรฐาปกรณ์  เถาจู

๒๗/๓/๒๕๔๕

 วัดพังสิงห์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรสรวิชญ์  พรหมมาศ

๒๗/๖/๒๕๔๕

 วัดพังสิงห์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๒๖

้
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นศ ๕๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรอัษฎาวุธ  ตรงต่อเจ้า

๕/๑๒/๒๕๔๕

 วัดพังสิงห์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรณัฐพล  เยียมแสง

่

๗/๔/๒๕๔๖
 วัดพังสิงห์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรชุติพนธ์  เถาอัน

้

๑๓/๔/๒๕๔๖

 วัดพังสิงห์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระสมชาย ิตเมโธ คงอ่อน

๑๖/๕/๒๕๒๗
๙/๗/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมภูมิ  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๖๔
พระชาญวิทย์ ชวนปฺโ รัตนบุรี

๑๗/๘/๒๕๓๕ ๒๑/๗/๒๕๕๖

วัดมุขธารา  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระณรงค์ศักดิ

์

กนฺตสาโร ภูชงค์

๑๕/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๔/๒๕๕๙

วัดมุขธารา  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระปฐมพงศ์ ปมวํโส ตลึงจิตร

๗/๔/๒๕๓๐
๒๘/๖/๒๕๕๙

วัดมุขธารา  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระฝนชาติ สุวณฺโณ สุวรรณรัตน์

๑๓/๒/๒๕๑๓ ๑๙/๒/๒๕๕๓

วัดมุมปอม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระปยะพันธ์ ปยธมฺโม พลเดช

๒๕/๑๒/๒๕๓๐

๗/๗/๒๕๕๙
วัดมุมปอม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๖๙
พระสุรชัช สูรเตโช เพ็ชร์คง

๑๔/๘/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดมุมปอม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรภูเบศร์  ไชยานุกูล

๑๔/๓/๒๕๔๖

 วัดมุมปอม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระณัฐพล มงฺคโล แขกเทพ

๒๙/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดวนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระสุรเชษฐ์ อธิปฺโ คาวินพฤติ

๒๒/๑๒/๒๕๒๘
๑๕/๗/๒๕๕๙ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระอภิศักดิ

์

อติสกฺโก ลาภมาลัยพร

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดวิสุทธิยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระวศิน พนฺธรกฺโข พันธรักษ์

๓๑/๑/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดวิสุทธิยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระปรีชา ปริชาโน จำปาทอง

๒๘/๒/๒๕๓๐ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดวิสุทธิยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระประพันธ์ ปริสุทฺโธ พลจรัส

๒๐/๑๒/๒๕๑๒
๑๖/๖/๒๕๕๔

วัดศรีมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๗๗
พระจตุรงค์ อธิจิตฺโต จินนุพันธุ์

๒๘/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรประวีร์  ขาวหอม

๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรเกียรติอนันต์  ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๓/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรประยาศ  มคร

๒๐/๕/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรณัฐกาญ  วัฒนสิทธิ

์

๑๙/๙/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรณัฐพล  วงค์เณร

๒๙/๕/๒๕๔๕

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรดีปู  อวาล

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรกิตติกานต์  พืชภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรพงศธร  คงทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรผดุงเกียรติ  แนมไสย

๑๖/๑/๒๕๔๖

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรพีระวัฒน์  ทิพย์กองลาส

๓๐/๑/๒๕๔๖

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรศุภวิชญ์  อุทาวัน

๑๓/๖/๒๕๔๖

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรธนบัตร  ขวัญใจ

๑๙/๖/๒๕๔๖

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรอมรเทพ  พิมเขตร์

๖/๗/๒๕๔๖
 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรธนวัต  ทองสอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรสันทัต  มูลสิน

๓๑/๑/๒๕๔๗

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๙๓
พระสมหมาย สิริปฺโ หมึกดำ

๒๘/๓/๒๔๙๖ ๒๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๙๔
พระจิรพัชร ธมฺมวิริโย ศรีคณา

๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๐๙๕
พระจีระศักดิ

์

จิรสกฺโก ศักดิสม

์

๑/๙/๒๕๒๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๙๖
พระเมธี อธิจิตฺโต นามเสน

๒๙/๔/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๙๗
พระสุทธิรัตน์ สุมโน เพ็ชรเกิด

๒๐/๑/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๙๘
พระหาญชัย มหาวีโร ไกรนุกูล

๒๒/๑๑/๒๕๓๓
๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

นศ ๕๑๕๙/๐๐๙๙
พระสุวิทย์ สุเมโธ มีภพ

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๐๐
พระธนากร านกโร ติยวรพันธุ์

๑๑/๗/๒๕๒๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองหนอน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๐๑
พระธีรยุทธ ธมฺมธโร ทองแก้วบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

๙/๕/๒๕๕๙ วัดหน้าพระบรมธาตุ
 

นศ ๕๑๕๙/๐๑๐๒
พระณัฐวุฒิ ิตคุโณ ศิริวรรณ

๑๗/๓/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๑๕๙/๐๑๐๓
พระภัทรดนัย สิริธโร ยอดแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๕๙ วัดหน้าพระบรมธาตุ
 

นศ ๕๑๕๙/๐๑๐๔
พระธนิศร์ านิสฺสโร กำเนิดมณี

๑๖/๖/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๑๕๙/๐๑๐๕
พระนุกูล ิตคุโณ แท่นทอง

๓๐/๔/๒๕๒๙
๙/๓/๒๕๕๙

วัดหน้าพระลาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๐๖
พระก้องเกียรติ โสตฺถิโก เกตุกำพล

๑๗/๓/๒๕๓๘ ๒๓/๖/๒๕๕๙

วัดหน้าพระลาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๐๗
พระอภิศักดิ

์

ธิตสุโภ คำทอง
๙/๘/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดหน้าพระลาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๐๘
พระอานนท์ านวีโร สถิตวิริยะกุล

๑๕/๕/๒๕๐๕ ๒๗/๙/๒๕๕๕

วัดหมน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๐๙
พระปฐพงษ์ จนฺทวํโส ศรีสุรางค์

๒๙/๓/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดหมน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๑๐
พระราชันย์ ธมฺมวโร กรรณสุรางค์

๑๗/๑๑/๒๕๓๒

๙/๗/๒๕๕๙
วัดหมน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๑๑

พระณัฐพงษ์ สุเมโธ ขุนทองจันทร์

๒๒/๖/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดหมน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๑๒

พระณรงค์ศักดิ

์

ขนฺติวโร วาทีรักษ์

๑๗/๘/๒๕๓๕
๕/๓/๒๕๕๙

วัดหัวอิฐ  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๑๓

พระปกรณ์ ภทฺทโก ตันติพุฒิกุล

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

๔/๕/๒๕๕๙
วัดหัวอิฐ  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๑๔

พระพงศกร เขมปฺโ รักษ์บางบูรณ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๔
๒๓/๕/๒๕๕๙

วัดหัวอิฐ  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๑๕

พระพิพัฒน์ ปฺาวโร โสภิณ

๒๑/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหัวอิฐ  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๑๖

พระสมชาย สุจิณฺโณ วรดี -/-/๒๔๙๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดหัวอิฐ  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๑๗

พระวรวุฒิ อาภากโร เต้งภู่
๖/๓/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดหัวอิฐ  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๑๘

พระประยุทธ าณปุตฺโต ญาณสูตร

๑๒/๘/๒๔๙๔ ๒๕/๒/๒๕๕๐

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๑๙

พระสุวรรณ สุวณฺโณ เงาะเศษ

๒๕/๑/๒๕๐๑ ๓๐/๓/๒๕๕๘

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๒๐
พระโชคชัย โอภาโส ศรีชำนาญ

๑๕/๑/๒๕๒๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๒๑

พระกิตติศักดิ

์

คุณวโร อิษรา

๑๑/๙/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๒๒

พระพิพัฒน์ พฺรหฺมสโร การิสันติ

๒๑/๙/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๒๓

พระเลิศทวี วฑฺฒโน จันทร์ประสิทธิ

์

๘/๕/๒๕๓๔ ๘/๗/๒๕๕๙
วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๒๔

พระณัฐปราชณ์ ปยสีโล แก้วงาม

๒๑/๖/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๒๕

พระภาณุวัฒน์ ภูริปฺโ ทิพย์ภักดี

๒๓/๗/๒๕๓๕ ๒๓/๗/๒๕๕๙

วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรปวริศ  บัวทอง
๓/๔/๒๕๔๕

 วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๒๗

พระสุนันท์ สุนนฺโท หอมหุ่น
๓/๓/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๕๙

กาญจนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๒๘

พระฐานิช านิสฺสโร วรรณทอง
๘/๓/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กาญจนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๒๙

พระศุภโชค สุภทฺโท วรรณทอง

๑๘/๗/๒๕๑๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

กาญจนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๒๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๑๓๐
พระสงคราม ธมฺมรโร ทองขาว

๒๐/๑๑/๒๔๙๓

๗/๗/๒๕๔๕
ขนาบนาก  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๓๑

พระพีระวรรธน์ ิตาโณ ศรีนวลปาน

๒๕/๕/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ขนาบนาก  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๓๒

พระกิตติศักดิ

์

สุธมฺโม บุญสุข
๘/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ขนาบนาก  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๓๓

พระกันตภณ สํวโร ส่งศรี
๖/๙/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙

เขมวงศาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๓๔

พระนภดล อรุโณ ถนอม
๕/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขมวงศาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๓๕

พระยงยุทธ อาสโย นาคมาส

๒๐/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขมวงศาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๓๖

พระปริศร านวโร ลิมรังษี

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

คงคาวดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๓๗

พระศักดา สีลเตโช เกสรานุวงศ์
๖/๕/๒๕๐๓ ๑๐/๖/๒๕๕๙

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๑๓๘

พระลือชา ผลปุโ บุญนวล

๑๑/๘/๒๕๓๑ ๑๐/๖/๒๕๕๙

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๑๓๙

พระเอกลักษณ์ พลาโณ ทองเทพ

๓๑/๑๒/๒๕๓๕
๒๙/๔/๒๕๕๖

คลองน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๔๐
พระปริวรรต ิตมโน รอดแก้ว

๗/๒/๒๕๓๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

คลองน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๔๑

พระพงพรรณ์ จนฺทโสภโณ เอียดซัง
๗/๗/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๔๒

พระภาณุพงศ์ ภูริปฺโ บุญถนอม
๙/๑/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๔๓

พระวัฒนา สุจิตฺโต ช่วยหนู

๑๕/๑๐/๒๕๓๖
๒๐/๗/๒๕๕๙

คลองน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๔๔

พระไพศาล ปฺาธโร เดชซัง

๑๖/๕/๒๕๒๘
๓/๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๔๕

พระวุฒิชัย วุฒิชโย จันทสุวรรณ์
๔/๕/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๔๖

พระวรทัต อติธมฺโม หวังจันทร์
๑/๕/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๔๗

พระบุญฤทธิ

์

ิตปุโ แปะยิมล่อง

้

๔/๕/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๔๘

พระสรจักร สิริปฺโ มูสิแก้ว
๘/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๔๙

พระอนุชิต จารุวงฺโส ชูสิทธ์

๓๐/๓/๒๕๑๘ ๑๔/๖/๒๕๕๘

ชมพูประดิษฐ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๕๐
พระอภิเดช ภูริปฺโ เดชา

๒๕/๘/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๕๙

ชมพูประดิษฐ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๕๑

พระธงชัย ปริปุณโณ ขำเกิด

๑๙/๑๒/๒๕๓๔

๙/๗/๒๕๕๙
ชมพูประดิษฐ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๕๒

พระวีรยุทธ์ กิตติาโณ วิวัฒน์

๑๖/๑๐/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
ชมพูประดิษฐ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๕๓

พระสุรชัย านวีโร เพรชแก้ว
๙/๖/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชมพูประดิษฐ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๕๔

พระประพจน์ พทฺธธมฺโม ปงเอียน

้

๑๒/๘/๒๕๓๔
๕/๖/๒๕๕๙

ตรงบน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๕๕

พระอรรถชัย ชยมงฺคโล เส้นเสน

๑๖/๑/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๕๙

ตรงบน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๕๖

พระพงษ์พรรณ พทฺธาโณ จันทร์เอียด

๑๒/๑/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ตรงบน  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๕๗

พระหาญศึก คุณวีโร ชูรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๒๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ไตรสุวรรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๕๘

พระชันชัย คุณธมฺโม เจริญสิริบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๗/๒๕๕๙

ท่าพญา  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๕๙

พระปยวัช ปณฺฑิโต จันทวี

๒๑/๕/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๙

ไทยมังคลาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๖๐
พระธีรวุฒ วรุตตฺโม รักงาม

๒๒/๓/๒๕๓๒ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ไทยมังคลาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๖๑

พระธีระยุทธ ปภสฺสรจิตโต สุขประเสริฐ

๒๓/๒/๒๕๒๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

นันทาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๖๒

พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตมโน รักษาวงศ์
๗/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

นันทาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๖๓

พระประพงศ์ านปฺโ เอิยดสง

๑๒/๖/๒๕๓๙ ๑๒/๔/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๖๔

พระศรายุทธ จนฺปฺโ มาศมาลัย
๑/๓/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๑๖๕

พระอภิเดช อภิปุโ แซ่อิว

้

๘/๑/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บางจาก  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๖๖

พระกิตติคุณ สิริปฺโ ประจวบผล

๑๘/๑๒/๒๕๓๐
๑๕/๗/๒๕๕๙

บางจาก  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๖๗

พระธีระพงศ์ อาสโภ สุขรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๒๕
๑๙/๗/๒๕๕๙

บางจาก  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๖๘

พระฤทธิรงค์

์

กตปุโ คงจันทร์

๑๒/๙/๒๕๓๗ ๒๑/๗/๒๕๕๙

บางจาก  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรขุนพล  ถนอมชู

๑/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านงาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๗๐
พระฐาปกรณ์ ทิฏิาโณ ทองท่าแพ

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

๙/๖/๒๕๕๙
โบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๗๑

พระเอกราช อาภากาโร แสงมณี

๒๗/๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๗๒

พระเอกวัฒน์ อติพโล ไชสุวรรณ

๒๔/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาระกำใต้  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๗๓

พระกิตติศักดิ

์

ฉนฺทสีโล เรืองรักษ์

๑๔/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาระกำใต้  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๗๔

พระจักร์พันธุ์ กนฺตสีโล แซ่อัง

้

๒๐/๑๒/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาระกำใต้  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๗๕

พระณัฐพงศ์ สิริธมฺโม กาญจนคลอด

๑๘/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาระกำใต้  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๗๖

พระอดิศักดิ

์

นรินฺโท ปกษี
๘/๔/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ปยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๗๗

พระโสพิศ จนฺทปโ เมฆจันทร์

๑๒/๖/๒๕๒๒ ๓๐/๖/๒๕๕๙

ปยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๗๘

พระธีระพัฒน์ านธีโร ทองคำ

๑๖/๘/๒๕๑๐
๒/๗/๒๕๕๙

ปยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๗๙

พระกรวิชญ์ ภูริปฺโ เส้งส่ง

๑๒/๗/๒๕๒๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๘๐
พระเอกวัตร ณฏิโก มุสิเกตุ

๒๑/๗/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙ มัชฌิมเขตชลาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๘๑

พระพงษ์พัฒน์ ิตปฺุโ พรมสุวรรณ
๔/๘/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมเขตชลาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๘๒

พระณัฐภัทร อตฺตีโป สิงห์นุ้ย
๕/๒/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมเขตชลาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๘๓

พระสราวุธ เตชธมฺโม จิตรหมัน

่

๙/๑๑/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมเขตชลาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๘๔

พระณัฐพรรษ านวีโร ชูจิต
๑/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมเขตชลาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๘๕

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปาโล ปานยืน

๒๘/๑๒/๒๕๓๒

๑/๖/๒๕๕๙
มุขธาราราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๘๖

พระวรพล สุทฺธสีโล ปานยืน

๒๔/๖/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๕๙

มุขธาราราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๘๗

พระวีรภัทร ทินนวโร หมวดหยู

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

มุขธาราราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๘๘

พระทวีศักดิ

์

จนฺทสโร จันทร์สระ
๔/๑/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มุขธาราราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๘๙

พระจรัญ ปภากโร เกตุทอง

๑๓/๑/๒๕๑๕ ๒๐/๔/๒๕๕๗

ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๙๐
พระเจนณรงค์ สุภาจาโร ปานสังข์

๒๖/๓/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๙๑

พระณรงค์เดช กิตฺติปฺโ ปานสังข์

๑๓/๙/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๙๒

พระอนุวัฒน์ สุจิตฺโต วัตตา

๑๔/๖/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๙๓

พระสมบท เตชธมฺโม บุญพันธ์
๘/๗/๒๕๐๑

๓๑/๑๐/๒๕๕๗

สระ  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๙๔

พระคล่อง ถาวโร เขียวรอด
๓/๘/๒๔๘๙ ๑๐/๖/๒๕๕๗

สระนำขาว  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๙๕

พระสมรักษ์ สมตฺโถ ศรีจะทิง

้

๘/๙/๒๕๒๖ ๕/๑๒/๒๕๕๗

สระนำขาว  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๙๖

พระเด่นชัย ทีปธฺมโม หนูบุญแก้ว
๕/๓/๒๕๓๗ ๒๒/๓/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

นศ ๕๑๕๙/๐๑๙๗

พระเทียบ นนฺทโก มีเถือน

่

๒๑/๑๑/๒๔๘๕
๑๑/๖/๒๕๕๙

สุขุม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๙๘

พระสมเกียรติ สมงฺคิโก เส้งเอียด
๖/๙/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๕๙

สุขุม  

นศ ๕๑๕๙/๐๑๙๙

พระชนภัทร์ จินสุโภ ทองทศ

๒๑/๒/๒๕๒๗
๓/๗/๒๕๕๙

สุขุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖ / ๒๖

้
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นศ ๕๑๕๙/๐๒๐๐
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม ศรีนิรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

๙/๗/๒๕๕๙
สุขุม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๐๑
พระพุฒิพงศ์ ิตปฺุโ คำพุม

๔/๙/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สุขุม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๐๒
พระประเสริฐ ปฺาวุทฺโฒ ดวงดี

๓/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุชาโต  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๐๓
พระพรภิรมย์ จนฺทโชโต สุวรรณสังข์

๑๖/๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สุเทพธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๐๔
พระอภิวัฒน์ เตชวโร พรมหทอง

๒/๗/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๕๙
สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๐๕
พระเอกวัฒน์ ผาสุโก เกือทอง

้

๒๒/๑๒/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๐๖
พระธีรยุทธ าณสุทฺโธ แก้วกองเงิน

๑๘/๖/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๐๗
พระพลวัฒน์ อมรธมฺโม หมืนกล

่

๒๓/๔/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๐๘
พระหนูเปลือง

้

ภิรธมฺโม พรมหทอง

๒๒/๘/๒๔๙๖ ๑๘/๗/๒๕๕๗

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๐๙
พระเจริญ ธมฺมสาโร แซ่หว่าง

๒๐/๓/๒๕๐๓ ๒๒/๔/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๑๐
พระณัฐพงษ์ ปฺุธโร เฮงวัชรไพบูลย์

๑๙/๑๐/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๕๙
เสาธงทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๑๑

พระโอภาส โอภาโส ชูช่วย

๓๐/๘/๒๔๙๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๑๒

พระถิรวัฒน์ ิตเมโธ เหมจินดา

๒๔/๑๑/๒๕๓๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๑๓

พระโชคดี ฉฺนทธมฺโม จินดำ

๒๕/๙/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๑๔

พระธีรยุทธ์ ธีรยุทฺโธ อรชร
๖/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๑๕

พระวีรยุทธ ณานรโต นาคสงค์

๒๖/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๑๖

พระสัณฐิติ สุทฺธสีโล วงษ์ศิริ

๒๒/๖/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๑๗

พระจตุรวิทย์ กนฺตสีโล ทิพย์แก้ว

๒๑/๑/๒๕๒๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

หงส์แก้ว  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๑๘

พระภาณุวัฒน์ ภานุวฒฺโน เพรชศรี

๒๓/๑/๒๕๓๘
๙/๑/๒๕๕๙

หอยกัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๑๙

พระวุฒิชัย สิริวณฺโณ เอียดแก้ว

๒๐/๔/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๕๙

หอยกัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๒๐
พระอดุลย์ โชติวโร แถมเดช

๒๔/๓/๒๕๓๕
๔/๗/๒๕๕๙

หอยกัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๒๑

พระอรรกชัย ิตวินโย นุ่นช่วย

๑๓/๕/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

หอยกัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๒๒

พระกีรติ อธิจิตฺโต พลสวัสดิ

์

๑๙/๙/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

หอยกัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๒๓

พระอนุชา ปยสีโล ศักดิเกิด

์

๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หอยกัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๒๔

พระณัฐวุฒิ อาสโย วงศ์เลียง

้

๑๙/๖/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

เหมก  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๒๕

พระวรวุฒิ จิตฺตกาโร บุญเสน

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เหมก  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๒๖

พระหนูสอด เมธิโก มณีสงค์

๒๑/๗/๒๕๐๔ ๑๘/๖/๒๕๔๙

อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๒๗

พระธีรวัฒน์ ชินวโร พูลนวล
๓/๗/๒๕๑๖

๒๓/๑๑/๒๕๕๘

อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๒๘

พระกิตติกร ธมฺมิโก แซ่แต้
๑/๑/๒๕๓๗ ๑/๖/๒๕๕๙

อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๒๙

พระศุภชัย อิทธิเตโธ มีคำ

๒๐/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรอนนต์  ไชยรัตน์

๓/๑๒/๒๕๔๕

 อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๓๑

พระวัชรินทร์ ถาวโร โบศรี

๑๖/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ควนเกย  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๓๒

พระอาทิตย์ อุปสนฺโต รามณี

๑/๑๑/๒๔๙๓ ๖/๑๑/๒๕๔๘

คันธมาลี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๓๓

พระณัฐพงค์ ยสินฺธโร ถาวรสาร

๑๓/๕/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

คูหาสันตยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๓๔

พระอดิเรก ิตสุโข เม่งช่วย

๒๖/๔/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

คูหาสันตยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๒๓๕

พระคมกริช โอภาโส รักษาศรี

๑๒/๖/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

คูหาสันตยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๓๖

พระจรูญศักดิ

์

กตปฺุโ พยัฆมาศ

๑๐/๑๐/๒๕๒๖

๑/๗/๒๕๕๖
ท่าไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๓๗

พระปราโมทย์ จิรธมฺโม จันทร์ปราง

๑๙/๓/๒๕๒๑
๔/๕/๒๕๕๗

ท่าไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๓๘

พระสุทธิพงค์ ปริสุทฺโธ ลือชาการ

๒๒/๔/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ท่าไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๓๙

พระภราภรณ์ สิริปฺโ วังช่วย

๑๔/๙/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เนกขัมมาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรธัญวุฒิ  เรืองสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

 เนกขัมมาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๔๑

พระคมสันต์ วรธมฺโม ขวัญใจ

๒๐/๔/๒๕๒๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมภูผา  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๔๒

พระยอดชาย ชยานนฺโท อนุรักษ์
๗/๗/๒๕๓๕ ๗/๑/๒๕๕๙

ร่อนนา  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๔๓

พระระพีพงศ์ จนฺทวณฺโณ จารีต

๒๑/๗/๒๕๓๕
๗/๑/๒๕๕๙

ร่อนนา  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๔๔

พระวิชัยรัตน์ กตสาโร พัทเสมา

๑๔/๗/๒๕๒๙ ๑๕/๑/๒๕๕๙

ร่อนนา  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๔๕

พระวีระศักดิ

์

ธมฺมวโร บุญกิจ
๔/๗/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ร่อนนา  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๔๖

พระพรศักดิ

์

สุวณฺโณ สุวรรณพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๕๙
วิภาวดีรังสิตาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๔๗

พระทวีลาภ ธมฺมปาโล รักนุกูล
๘/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วิภาวดีรังสิตาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๔๘

พระธนกนก กิตฺติปฺโ วรินทรเวช

๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วิภาวดีรังสิตาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๔๙

พระสหภาพ สุภาโส สุภาพ
๑/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วิภาวดีรังสิตาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๕๐
พระวัชรพล อคฺคปฺโ กำลังเกือ

้

๑๔/๕/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วิภาวดีรังสิตาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๕๑

พระธวัชชัย ธีรปฺโ ไหมด้วง

๒๙/๒/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ศรีอาชา  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๕๒

พระอนิรุทร์ โชติปฺโ กลับแก้ว
๓/๙/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ศรีอาชา  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๕๓

พระคทาวุธ อุปสโม บุญกอง
๖/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีอาชา  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๕๔

พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโก ฉลาดดี

๒๕/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สโมสรศรัทธาวาส  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๕๕

พระจิรวัฒน์ วฑฺฒโน แปนชุม

๒๗/๔/๒๕๐๙ ๑/๑๑/๒๕๕๘

สารีปุตตาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๕๖

พระอรรถพล สุรกฺโข จิตรวิจารณ์
๑/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๕๗

พระมนตรี มนฺติชาโต ชาญนักรบ

๒๕/๓/๒๕๓๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๕๘

พระป.วรินทร ปวโร หอมเกตุ

๑๗/๘/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๕๙

พระธนพงศ์ อภินนฺโท จรเขต

๒๗/๙/๒๕๓๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๖๐
พระณัฐนันท์ าณสุทฺโธ หิรัญธานี

๒๒/๔/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๖๑

พระวุฒิศักดิ

์

วุฑฺฒิธมฺโม แก้วใสทับ

๒๓/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๖๒

พระอนุภัทร อนุภทฺโท เผือกทอง
๒/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๖๓

พระศิริเกียรติ สุวณฺโณ หนูสังข์

๑๔/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองแค  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๖๔

พระสุเทพ อริโย สิทธิสาร
๑/๒/๒๕๑๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองแค  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๖๕

พระอภิสิทธิ

์

อินฺทวณฺโณ สว่างจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๓๕
๑๕/๗/๒๕๕๙

หนองแค  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๖๖

พระสมาน สุมโน สารบรรณ์

๑๐/๓/๒๕๑๕ ๒๔/๓/๒๕๕๘

เจริญบุญญเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๖๗

พระสมพร ผาสุโก เจริญสุข

๑๔/๗/๒๕๒๒ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

เจริญบุญญเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๖๘

พระสุทิวัส เตชธมฺโม ศรีประดิษฐ์
๘/๖/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๕๙

เจริญบุญญเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๖๙

พระอภิเชษฐ์ กมฺมสุทฺโท ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๓๕
๑๕/๗/๒๕๕๙

เจริญบุญญเขต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘ / ๒๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๒๗๐
พระธนทัต มหาลาโภ หมายลาภผล

๑๘/๘/๒๕๑๒ ๒๖/๑/๒๕๕๙

ชะอวด  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๗๑

พระอภิชาติ มหาปฺโ คงรอด

๒๙/๑๑/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

ชะอวด  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๗๒

พระอภิชาต อภิชาโต สงด้วง

๒๐/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชะอวด  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๗๓

พระกฤษณพงค์ อภิปุณฺโณ สุวรรณภักดี

๒๑/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๑/๒๕๕๙

ดอนอินทนิน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๗๔

พระเชิดชาย ิตปฺุโ ชูเกิด

๑๑/๕/๒๕๓๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ดอนอินทนิน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๗๕

พระบุญเปรม มหาวีโร นาคสัน

๒๖/๗/๒๕๐๖ ๒๑/๔/๒๕๕๙

วังฆ้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๗๖

พระเวธิต จิตฺตนาโค นาคะสรรค์

๑๙/๙/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังฆ้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๗๗

พระเรวุฒิ ปสนฺนจิตฺโต ลายสิงห์
๒/๘/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังฆ้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๗๘

พระไพฑูรย์ สุเมธโส ขุนรัง

๑๗/๕/๒๕๒๘ ๑๘/๗/๒๕๕๘

สำนักขัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๗๙

พระฐปกรณ์ กิตฺติปฺโ พิบูลย์

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

สำนักขัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๘๐
พระสมพร กตปฺุโ บุญคง

๖/๘/๒๕๒๒ ๗/๗/๒๕๕๙
สำนักขัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๘๑

พระอภิสิทธิ

์

ธีรปฺโ ทิพย์อักษร

๘/๑๐/๒๕๓๗
๘/๗/๒๕๕๙

สำนักขัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๘๒

พระธีรพงษ์ ธีรปฺโ สังข์ดวงยาง

๒๕/๒/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สำนักขัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๘๓

พระธนพล กิตฺติปฺโ สังข์ดวงยาง

๑๕/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สำนักขัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๘๔

พระอรุณ โชติปฺโ ทองคะหะ

๑๘/๕/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สำนักขัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๘๕

พระพงศ์พัฒน์ สิริปฺโ ทองไสย

๑๗/๓/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สำนักขัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๘๖

พระธีรวัฒน์ อตฺถกาโม วิเนตร

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

สุทัศน์เทวเสถียร  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๘๗

พระเรืองศักดิ

์

นาคลาโพ กุญชรินทร์

๑๙/๐๗/๒๕๐๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เขากลาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๘๘

พระอดิศักดิ

์

จิรวํโส เมืองน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เขากลาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๘๙

พระเกษม วณฺณาโณ โพธิแก้ว

์

๑๗/๑๐/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขากลาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๙๐
พระวิศณุ จารุวณฺโณ โพธิทอง

์

๒/๐๖/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขากลาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๙๑

พระภานุวัฒน์ สนฺติคุณากโร สันติคุณากร

๑๖/๑๒/๒๕๓๓ ๒๕/๑๐/๒๕๕๘

เขาปรีดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๙๒

พระวิชญา ธมฺมธโร มากคงแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาปรีดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๙๓

พระอิทธิชัย ปฺฑิโต เกิดบัวทอง

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เขาปรีดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๙๔

สามเณรศักรินทร์  นาคสีทอง

๒๗/๔/๒๕๔๕

 เขาปรีดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๙๕

สามเณรปริวรรท  หนูทองดี
๕/๖/๒๕๔๕

 เขาปรีดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๙๖

พระสิทธิวุฒิ าณวุฑฺโฒ ทรงสวัสดิ

์

๙/๑/๒๕๑๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

คงคาเจริญ  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๙๗

สามเณรณัฐพร  แก้วกูล
๓/๓/๒๕๔๑

 คงคาเจริญ  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๙๘

สามเณรธีระพันธ์  สวัสดี

๓/๐๘/๒๕๔๔

 คงคาเจริญ  

นศ ๕๑๕๙/๐๒๙๙

พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิสกฺโก เพชรเรือน

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ควนชุม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๐๐
พระผ่อง สุภาจาโร เอียดรอด

๑๖/๙/๒๔๘๐ ๒๒/๗/๒๕๕๔

โคกกะฐิน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๐๑
พระจตุรงค์ จนฺทวณฺโณ ฮะทะโชติ

๗/๙/๒๕๑๙ ๑/๗/๒๕๕๖
โคกกะฐิน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๐๒
พระอรรถพล อตฺถพโล รัตนพันธ์

๑๑/๒/๒๕๒๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกกะฐิน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๐๓
พระสวัสดี ถาวโร จริตงาม

๒๗/๐๔/๒๕๐๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๐๔
พระรุ่ง ปภากโร ใสสะอาด

๑/๐๔/๒๕๒๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โคกสะท้อน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๓๐๕
พระสมพงษ์ อาภากโร เอราวัณ

๒๑/๑๑/๒๕๐๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๐๖
พระสมไชย ปภากโร พุ่มกฐิน

๒/๐๑/๒๕๐๔ ๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๐๗
พระสุธี สุขาโต วงศ์กรธำมรงค์

๓๐/๐๖/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๐๘
พระมานพ ถาวโร รอดพุ่ม

๒๕/๐๘/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๐๙
พระธีระพงศ์ สุชาโต แก้วมา

๑๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๑๐
พระพิสิฐ สุรจิตฺโต อนันทกาญจน์

๒๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๑๑

พระศรัณยู โกวิโท เทพมินทร์

๑๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๑๒

สามเณรธวัชชัย  พูนสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๑๓

สามเณรปญจพล  ศิริพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๑๔

พระเสฎฐวุฒิ ปริมุตฺโต เลิศอริยอภิกิจ

๑๙/๐๘/๒๕๓๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๑๕

พระภานุพงษ์ สุภกิจฺิโต หนูยิมซ้าย

้

๑๖/๑๐/๒๕๓๕ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๑๖

พระปกรณ์ ปรกฺกโร มุสิกพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๑๔ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๑๗

พระธนศักดิ

์

ธนสกฺโก สมศักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๑๘

พระพงศ์ศิริ พรหฺมวิโส ร่มเย็น

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๑๙

พระสุวกิจ อิทฺธิเตโช สุวรรณเมฆ

๑๓/๐๘/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๒๐
พระณัฐญานนท์ ฌานโรจโน พันธ์เจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๒๑

สามเณรกฤษดา  สิริพันธ์พงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๒๒

สามเณรอรรถพล  ช่วยเกิด

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๒๓

สามเณรณัฐวุฒิ  รัตนมณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๒๔

สามเณรวัชรพงษ์  สงจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๒๕

สามเณรภูวนน  วงศ์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๒๖

สามเณรกิตติภณ  หอมละเอียด

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๒๗

สามเณรภาสวิชญ์  สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๒๘

สามเณรวีรยุทธ  ไทยช่วย

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๒๙

สามเณรธนพล  เริงศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๓๐
สามเณรดำรง  มูลละออง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๓๑

สามเณรสัตยา  บุญจันทร์

๙/๐๑/๒๕๔๖

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๓๒

สามเณรสิทธิศักดิ

์

 โพธิปลอด

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๓๓

สามเณรกรวิชญ์  บุญทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๓๔

พระอนุรักษ์ รกฺขิตฺาโณ ทองสุย

๐๗/๐๓/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งควาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๓๕

พระธวัชชัย สุขฺขวฑฺฒโน เกือกูล

้

๑๗/๐๙/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งควาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๓๖

พระสันติภาพ อิสิาโณ ศรีปาน

๒๐/๐๙/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งควาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๓๗

พระประกอบ าณวีโร สมศักดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๐๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๓๘

พระสิปพญานนฐ์ ชุตินฺธโร ทองคงใหม่

๑๐/๐๔/๒๕๒๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๓๙

พระราเชน รตนโชโต รัตนคช

๐๓/๑๒/๒๕๒๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๓๔๐
พระชัยยันต์ ชยธมฺโม หนูภัยยันต์

๐๙/๑๑/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๔๑

พระศุภวัฒน์ สุวฑฺฒโน รัตนคช

๒๙/๐๗/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๔๒

พระอนันตศักดิ

์

อภินนฺโท รักธรรม

๑๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๔๓

พระเจนณรงค์ ติกฺขวีโร หนูพระอินทร์

๒๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๔๔

พระพิชิตชัย ครุธมฺโม บัวยฤทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๔๕

พระสิทธิพงศ์ สิทฺธิโก บัวดำ

๒๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๔๖

สามเณรอภิสิทธิ

์

 ไกรสยมพร

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

 ไทรห้อง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๔๗

พระวิศวชาติ นาควโร บัวบ่าย

๓/๑๐/๒๕๓๕ ๙/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมเผด็จ  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๔๘

พระบุญชัย สุตาคโม รักษาแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมเผด็จ  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๔๙

พระศรัญู นราสโก หนูขาว

๒๘/๐๙/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมเผด็จ  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๕๐
พระเกีรยงศักดิ

์

ชาตวิริโย เพชรทีวัง

่

๓๑/๐๘/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

นาตาแย้มธรรมาราม
 

นศ ๕๑๕๙/๐๓๕๑

พระเอกชัย เอกชโย รามวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นาตาแย้มธรรมาราม
 

นศ ๕๑๕๙/๐๓๕๒

พระสมเกียรติ อธิปฺโ รัตนบุรี

๒๐/๐๙/๒๕๑๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙
นาตาแย้มธรรมาราม

 

นศ ๕๑๕๙/๐๓๕๓

พระประมวล อาภสฺสโร ทองกระจ่าง

๐๗/๐๔/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙
นาตาแย้มธรรมาราม

 

นศ ๕๑๕๙/๐๓๕๔

สามเณรสิทธิพล  เมฆา

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

 
นาตาแย้มธรรมาราม

 

นศ ๕๑๕๙/๐๓๕๕

สามเณรกรกฎ  แก้วอุบล

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 
นาตาแย้มธรรมาราม

 

นศ ๕๑๕๙/๐๓๕๖

พระศุภชัย จนฺทสาโร ทองสีนวล

๑๒/๐๖/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นำตก  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๕๗

พระวิสิทธิตพงศ์

์

โสภโณ วิสุทธยะรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นำตก  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๕๘

พระเอกชัย สุภาจาโร เจ้ยทอง

๓๐/๐๑/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นิคมคีรี  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๕๙

พระสุรเชษฐ์ สุรสโก ศรีสุขใส

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นิคมคีรี  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๖๐
พระรณชัย ปริปุณฺโณ คำสงค์

๑๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิคมคีรี  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๖๑

พระขจรศักดิ

์

ปยธมฺโม สมทิพย์

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพูน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๖๒

พระศุภโชค จิตฺตสุโภ ดำนาคแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพูน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๖๓

พระศรีรัตน์ จิตฺตสุโภ ทองแท้

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพูน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๖๔

พระบำเพ็ญ านวีโร มะโนรัมย์

๓๐/๐๔/๒๕๒๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕

วังหีบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๖๕

พระธนดล กตสาโร สุวรรณเมฆ

๒๔/๑๒/๒๕๒๒ ๒๔/๑๐/๒๕๕๖

วังหีบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๖๖

สามเณรณัฐพงษ์  เกิดบัวทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

 วังหีบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๖๗

พระบุญส่ง กตปฺุโ เกือภักดิ

้ ์

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ศิลาราย  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๖๘

พระนิวัฒน์ ปรกฺกโม มหาสุข

๒๗/๑๑/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศิลาราย  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๖๙

พระศรายุทธ ภทฺทโก มากคงแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศิลาราย  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๗๐
พระณัฐพล สุจิตฺโต แผ่นทอง

๑๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศิลาราย  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๗๑

พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร บุญไกร

๑๗/๐๘/๒๕๒๓ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๗๒

พระธีระพงษ์ ธีรปฺโ คะรุณ

๒๖/๐๖/๒๕๑๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๗๓

พระนนทวัฒน์ ิติสมฺปนฺโน อุ่นศร

๓๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๗๔

พระปรีชา ชุติปฺโ กัปปา

๒๔/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๓๗๕

พระสัญญาวุฒิ ถามวโร ชุมขุน

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๗๖

พระวรรณะ อธิจิตฺโต บุญโชติ

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๗๗

พระจักรพล ปฺวโร พูลเสน

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๗๘

พระปยวัฒน์ านวุฑฺโฒ รัตนคช

๒๘/๐๙/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๗๙

พระรัฐติชัย อชิโต ชุมศรี

๑๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๘๐
พระสุนันท์ อมฺมโร รัตนพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๐๘ ๒๕/๐๘/๒๕๕๗

สำโรง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๘๑

พระนครินทร์ านวโร สมบูรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

สำโรง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๘๒

พระฉัตรา ปฺาวโร เด็นเหลม

๑๖/๐๕/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๘๓

พระเสถียน กิตติปาโล ไพลดำ

๒๓/๑๐/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ควนหัวไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๘๔

พระพิเชษฐ์ ธมมฺธโร บุญช่วย

๒๖/๐๘/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ควนหัวไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๘๕

พระธีระยุทธิ

์

กิตฺติปฺโ รัตนพงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ควนหัวไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๘๖

พระวีระนนท์ อานนฺโท มีหิน

้

๑๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ควนหัวไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๘๗

พระสัญญา ปภาโส กันตังกุล

๒๖/๖/๒๕๑๒ ๑๗/๘/๒๕๕๖

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๘๘

พระยิงศักดิ

่ ์

อาทโร ดีกุล

๑๐/๙/๒๕๑๐
๖/๑/๒๕๕๘

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๘๙

พระกฤษกรณ์ ณตฺถชโย ปรากาญจน์

๑๙/๐๖/๒๕๒๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๙๐
พระทวี รวิวณฺโณ บุรีงาม

๘/๘/๒๕๒๗ ๑๐/๓/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๙๑

พระธีรพงษ์ คมฺภีรปฺโ ขุนทิพย์

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๙๒

พระจำนงค์ กุสลจิตฺโต แสงสนิท

๑๙/๐๙/๒๔๙๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๙๓

พระชนะ ิตปฺุโ บุญคง

๒๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๙๔

พระปริวัตร สุมโน ชอบทำกิจ

๒๔/๐๒/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๙๕

พระร.อ.เสกสรรค์ สนฺติกโร ชัยสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๙๖

พระส.อ.ณัฐพงศ์ รตนปฺโ แก้วช่วย

๒๐/๐๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๙๗

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท เพ็งประพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๙๘

พระอภิชาต ยสชาโต เกือเมือง

้

๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๓๙๙

พระโรจน์ มณีโช อมรชร

๒๓/๐๕/๒๔๘๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๐๐
พระธัญวิสิฏฐ์ าณธโร สังข์แก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๓๔ ๐๖/๐๙/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรธีรเทพ  เพชรสีเงิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

 บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๐๒
พระณรงค์ กิตฺติพโล มีซ้าย

๐๒/๐๓/๒๔๙๙ ๐๓/๐๓/๒๕๕๔

ลำนาว  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๐๓
พระกายกานต์ ธมฺมรกฺโข รักษ์สีทอง

๒๗/๗/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ลำนาว  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรจักรี  แก้วสีสด

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

 ลำนาว  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรจิณณวัตร  รักษาศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 ลำนาว  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๐๖
สามเณรสมจิตร  ชัยโชคดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 ลำนาว  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรสมหวัง  ชัยโชคดี

๒๖/๑๙/๒๕๔๔

 ลำนาว  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรศักดิพัฒน์  ศรีแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 ควนมะปริง  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรยุทธิชัย  รักภู่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

 ควนมะปริง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๔๑๐
พระศิราวุธ สิริธโร สังเมฆ

๑๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ควนยูง  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๑๑

สามเณรธีรภัทร  ตังกุล

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 ควนยูง  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๑๒

พระสมควร กตธมฺโม ก่งเม่ง

๑๔/๐๘/๒๕๑๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

มะปรางงาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๑๓

พระสัมพันธ์ ปสุโต ทัศดี

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

มะปรางงาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๑๔

พระนพประสิทธิ

์

ปภาโส ศรีขาว

๑๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

มะปรางงาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๑๕

พระทวีศักดิ

์

านุตฺตโร ศรีสุขใส

๒๘/๐๒/๒๕๒๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๖

รังษีบูรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๑๖

พระกฤษณ์ สมจิตฺโต ปรีชา

๒๓/๐๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สวนอาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๑๗

พระพีรยุทธ ปฺุโชโต ไกรเทพ

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สวนอาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๑๘

พระคีรพงศ์ อกิฺจโณ สิทธิสมบูรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สวนอาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๑๙

พระบุญเลิศ ยโสธโร วงค์กันทรากร

๑๐/๐๔/๒๕๐๐ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

สามัคคีนุกูล  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๒๐
พระวรพงศ์ ถิรจิตฺโต จันทร์ชุม

๑๘/๐๖/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
สุวรรณประดิษฐาราม

 

นศ ๕๑๕๙/๐๔๒๑

พระอรรถพล จิตโต สุกใส

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
สุวรรณประดิษฐาราม

 

นศ ๕๑๕๙/๐๔๒๒

พระณัฐพงษ์ ิติาโณ มีบุญมาก

๑๗/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๒๓

พระธนา จิรธมฺโม ชืนสุราษฎร์

่

๑๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๒๔

พระวนิชศิลป อริโย จิตธรรม

๑๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๒๕

พระปานชัย ธมฺมิโก พรมฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๒๖

สามเณรวรทพล  เจียมวิจิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

 สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๒๗

พระปริญญา กตสาโร เพ็ญจันทร์
๑/๕/๒๕๒๕ ๘/๐๗/๒๕๕๙

จันดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๒๘

พระอโณทัย อธิปฺโ อนุวงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๑๒ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

ธาตุน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๒๙

พระธนาสิน จารุธมฺโม เสนดำ

๑๗/๐๔/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ธาตุน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๓๐
พระวิษณุ สุมงฺคโล อินทรจงจิตร

๑๙/๐๑/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ธาตุน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๓๑

พระเฉลิมชัย จนฺทสาโร สีสด

๒๔/๓/๒๕๓๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๓๒

พระศิวะพันธ์ อนาลโย ชุมพงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๓๓

พระกรวิชญ์ ปสนฺโน ชูขันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๓๔

สามเณรสิรวิชญ์  มัฏฐาพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 ธาตุน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๓๕

สามเณรปยะ  คชาชาติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 ธาตุน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๓๖

พระธนัชยง ติสฺสวํโส ภัทราคม

๑๗/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๓๗

พระสุรัณย์ ปฺาวชิโร นาคฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๓๘

พระศิวารุจ รตนสุโภ รัตนสุภา

๒๓/๐๔/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๓๙

สามเณรวีรภัทร  จริตงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรบวรสิริ  จันทร์ชุม

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๔๑

สามเณรวิศรุต  ศรีจะทิง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๔๒

สามเณรนพมัย  เฉียนเงิน

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๔๓

สามเณรภูวดล  หนูสองแพรก

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๔๔

สามเณรสันติ  เพ็งสกุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๔๔๕

สามเณรกัมปนาท  ใจกล้า

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๔๖

สามเณรหัสชัย  มาลาเวช

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๔๗

สามเณรสหพล  จงจิต

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๔๘

สามเณรวีระพงษ์  พยัคฆา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๔๙

สามเณรทิวทัศน์  ภักดียุทธ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๕๐
สามเณรณัฐพล  ศรีระษา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๕๑

สามเณรจักรินทร์  จงจิต

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๕๒

สามเณรสิทธิพล  สุขพิทักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๕๓

สามเณรวรัญชิต  วงศ์ราช

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๕๔

สามเณรอภิรักษ์  พูลทัรพย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๕๕

พระภัทรวิทย์ สิริมงฺคโล ฤทธิรงค์

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

สวนขัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๕๖

พระสุพจน์ ธมฺมธโร แก้ววิหก

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สวนขัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๕๗

พระธีรภัทร จิตฺตทนฺโต ขาวผิว

๐๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หลักช้าง  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๕๘

พระศรัญยุทธ วรสทฺโธ แก้วมงคล

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หลักช้าง  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๕๙

พระไกรวิชญ์ กุสลจิตฺโต วัชรเรืองรันต์

๑/๑๑/๒๕๓๖ ๓๐/๔/๒๕๕๙

คงคาเลือน

่

 

นศ ๕๑๕๙/๐๔๖๐
พระไกรวิทย์ จารุธมฺโม พรหมบังเกิด

๒๖/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

คงคาเลือน

่

 

นศ ๕๑๕๙/๐๔๖๑

พระทรงพล ยโสธโร สุขญาณ

๒๙/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คงคาเลือน

่

 

นศ ๕๑๕๙/๐๔๖๒

พระชม สนฺติกโร รัตนา
๖/๑/๒๔๘๔ ๒๗/๗/๒๕๕๐

จันพอ  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๖๓

พระฉัตรชัย หาสธมฺโม พรหมเดช

๑๖/๗/๒๕๑๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชลธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๖๔

พระนิติ นิปโก แซ่ตัง
๗/๕/๒๕๒๖ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ชัยธาราประดิษฐ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๖๕

พระอธิวัฒน์ อริโย มัจฉาชาญ
๗/๔/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙

ชัยธาราประดิษฐ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๖๖

พระกุลเดช กุลฺลเตโช หมีรักษา
๑/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชัยธาราประดิษฐ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๖๗

พระณัฐพล ภทฺทโก คงเกือ

้

๔/๒/๒๕๒๕ ๑๓/๒/๒๕๕๙

ท่าสูง  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๖๘

พระปยวุฒิ ปยวุฑฺโฒ รักษาพล

๑๖/๙/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

ท่าสูง  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๖๙

พระรังสฤษฎ์ ทนฺตจิตฺโต ทองอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าสูง  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๗๐
พระทิวากร อธิปฺโ จิมีสิก

๑๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าสูง  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๗๑

พระชูติศักดิ

์

ปยวณฺโณ ชูโชติ
๕/๑/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไทรขาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๗๒

พระทินกร อาริโย กรดกางกัน

้

๖/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไทรขาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๗๓

พระบุญเจริญ สิริปฺุโ ทิพรัตน์

๓๐/๖/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ไทรขาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๗๔

พระสุคนธ์ าณิสฺสโร ชัยณรงค์

๑๒/๓/๒๕๑๑ ๒๓/๖/๒๕๕๙

นากุน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๗๕

พระสุกรี ปภงฺกโร ศรีสุขใส
๗/๗/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

นากุน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๗๖

พระสุนัน จนฺธโก รอดภัย
๔/๔/๒๕๑๐

๑๙/๗/๒๕๕๙

นากุน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๗๗

พระพงศ์ศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท กาญจนภักดิ

์

๒๓/๓/๒๕๐๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

พระอาสน์  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๗๘

พระตรีภพ ขนฺติธโร เพิมพูน

่

๓/๘/๒๕๐๗
๑๔/๗/๒๕๕๙

โมคลาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๗๙

พระธนาวุฒิ ฉนฺทธมฺโม พีดวี

๑๘/๑๑/๒๕๒๙
๑๖/๗/๒๕๕๘

สระแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๔๘๐
พระอุดมวิทย์ อคฺคจิตฺโต พุ่มสง

๓๑/๑/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๘๑

พระภาณุวัฒน์ ภทฺธมฺโม ภูมะ

๒๑/๗/๒๕๓๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๘๒

พระภูมิพัฒน์ อโนมปฺโ คำกลัน

่

๙/๗/๒๕๓๒ ๒๘/๖/๒๕๕๙

สาขาชาติพงศ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๘๓

พระภานุพันธ์ ภูริปฺโ รอดตัว

๒๙/๑๑/๒๕๓๓
๓๑/๓/๒๕๕๙

โสภณตีธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๘๔

พระกฎกองพล านกโร พิมเสน

๑๙/๖/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โสภณตีธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๘๕

พระสกล านวโร บุญสิน
๖/๖/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โสภณตีธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๘๖

พระพิษณุ ิตธมฺโม ศรีรอด
๑/๘/๒๕๓๓ ๙/๗/๒๕๕๙

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๘๗

พระอนันตชัย ชุตินธโร สมานรักษ์

๑๒/๙/๒๕๓๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๘๘

พระจะรุ สุขิโต บัวทอง
๕/๗/๒๕๑๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๘๙

พระประสิทธิ

์

ปยธมฺโม เศรษสระ

๒๓/๑๐/๒๕๑๒
๑๕/๗/๒๕๕๙

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๙๐
พระอัมฤทธิ

์

อาทโร บุญทอง

๒๓/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๙๑

พระศุภวัฒน์ ปฺาวโร สมเขาใหญ่
๒/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๙๒

พระณัฐพล เตชปฺโ สังข์ทอง
๘/๗/๒๕๒๑ ๑๙/๕/๒๕๕๙

เขาน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๙๓

พระกลวัช กนฺติวโร ทองแทน

๒๐/๑๐/๒๕๒๙

๙/๗/๒๕๕๙
เขาน้อย  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๙๔

พระสุทัน โชติธมฺโม พราหมชูบัว

๑๕/๑๒/๒๕๑๐
๑๗/๘/๒๕๕๕

คงคาเลียบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๙๕

พระพนม พุทฺธาโณ รังแท้

้

๒๔/๑๐/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๕๙
เจดีย์  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๙๖

พระเอกพงค์ ปฺวงฺโส สมวงค์

๑๙/๒/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เจดีย์  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๙๗

พระชเนรินทร์ ชินทตฺโต เพ็งสุทธิ

์

๓/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เจดีย์  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๙๘

พระหัสฐชัย มหิสฺสโร เรืองทอง

๑๓/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เจดีย์  

นศ ๕๑๕๙/๐๔๙๙

พระฐิติพงศ์ ิตวณฺโณ ราชยอด
๙/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เจดีย์  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๐๐
พระสายันต์ มหาวิริโย แท่นสง

๕/๕/๒๕๒๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ชนสังขรณพิจิตร  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๐๑
พระธีรวัฒน์ คุณวโร เมืองมุสิก

๙/๙/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ชนสังขรณพิจิตร  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๐๒
พระอนุชา อภิชาโน ศรีใหม่

๑๗/๔/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

ชนสังขรณพิจิตร  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๐๓
พระวีระเทพ วจฺจาทโร สมชาย

๑๐/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ชนสังขรณพิจิตร  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๐๔
พระวิษณุ ผลาโ บริบูรณ์

๕/๑/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ชนสังขรณพิจิตร  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๐๕
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโต สุขเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๓๓
๑๕/๗/๒๕๕๙

ชนสังขรณพิจิตร  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๐๖
พระปรีชา อภิชาโน นวนมุสิก

๓๐/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชนสังขรณพิจิตร  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๐๗
พระพงศ์พิทักษ์ รกฺขวํโส คงนุกูล

๑๒/๑/๒๕๓๙ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ชนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๐๘
พระณัฐพล โชติพโล มณีโชติ

๒๖/๔/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ชนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๐๙
พระธีรธรรม จิรธมฺโม ศรีใหม่

๒๗/๑๐/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๕๙
เทพราช  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๑๐
พระวิษณุ อนุตฺตโร พรหมแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๓๕
๑๙/๗/๒๕๕๙

เทพราช  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๑๑

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร อินขลิบ

๑๕/๗/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เบิก  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๑๒

พระวรัญชิต โชติสมฺโม พัดปาน

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

เบิก  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๑๓

พระอัจพจน์ กิตฺติวชิโร เพชรชู

๕/๑๐/๒๕๓๐ ๑๙/๗/๒๕๕๙

เบิก  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๑๔

พระพงศ์ศิริ สิริปฺโ อุปการแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๓๕
๑๗/๖/๒๕๕๙

ประทุมทายการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕ / ๒๖

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๕๑๕

พระศิวกร ปภากโร คำสุก

๒๗/๑๒/๒๕๓๓

๙/๗/๒๕๕๙ ประทุมทายการาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๑๖

พระชญตร์ ขนฺติมโน ชูทอง

๒๔/๙/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประทุมทายการาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๑๗

พระอรุณ สิริจนฺโท ชุมศรี

๒๙/๙/๒๕๓๒ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ประทุมทายการาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๑๘

สามเณรพิพรรธ  เพชรมุณี

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

 ปญณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๑๙

พระภาณุวัตร์ ณฏิโก เมืองทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๓๗
๒๖/๖/๒๕๕๙

มณีประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๕๒๐
พระชาคริต ธมฺมรโต เพ็งชัย

๒๗/๒/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มณีประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๕๒๑

พระชรินทร์กร รตนรงฺสี เพ็งชัย

๑๗/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มณีประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๕๒๒

พระนพรัตน์ กิตฺติโก แก้วทอง
๑/๒/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มณีประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๕๒๓

พระศรันยู สิริสาโร แก้วประจุ

๒๐/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๔/๒๕๕๙

วังหลวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๒๔

พระวิทวัส ธีรวํโส บอขุนทด

๒/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๕/๒๕๕๙

วังหลวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๒๕

พระอภิชาต ปภาโส พรหมสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๓๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

วังหลวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๒๖

พระยุทธชัย เตชธมฺโม สัตตบงกช

๑๖/๓/๒๕๒๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วังหลวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๒๗

พระสันติชัย ถาวโร เลขาทิพย์

๓๑/๑/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๒๘

พระฐานันดร ทีปวํโส เทพพิชัย

๒๘/๒/๒๕๓๔ ๓๐/๖/๒๕๕๙

ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๒๙

สามเณรสุธาเทพ  ประสารศรี

๑๘/๒/๒๕๔๖

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๓๐
สามเณรฉัตรมงคล  ผลกลำ

๗/๕/๒๕๔๖
 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๓๑

สามเณรศราวุธ  ศุกรกาญจน์

๒๒/๕/๒๕๔๖

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๓๒

สามเณรพิทวัส  ดำพัมน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๓๓

สามเณรคเชนทร์  ฟองศร

๒๗/๘/๒๕๔๓

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๓๔

สามเณรพงศ์ณวัตร  เขียวเด็ด

๑๖/๗/๒๕๔๖

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๓๕

สามเณรสุเทพ  เชืองช้าง

่

๑๑/๙/๒๕๔๗

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๓๖

สามเณรวัชรพล  บุญประสิทธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๓๗

สามเณรปฏิพัทธ์  จะโลนา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๓๘

สามเณรญาณพัฒน์  กรดนวล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๓๙

สามเณรไกรนรินทร์  รอดสีเสน

๔/๑๑/๒๕๔๘

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๔๐
สามเณรจักรภัทร  วิชัยกุล

๗/๑/๒๕๕๐
 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๔๑

สามเณรธัชนนท์  ราชวงศ์

๒๘/๒/๒๕๔๗

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๔๒

สามเณรทวีวัฒน์  คมบาง

๒๘/๑/๒๕๔๖

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๔๓

สามเณรพงศธร  สุกทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๔๔

สามเณรสุภวิชญ์  สุขประสงค์

๓๐/๕/๒๕๔๖

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๔๕

สามเณรณภัทร  คุดแสง
๙/๙/๒๕๔๕

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๔๖

พระอนุวัฒน์ อสโม ศรีใหม่
๗/๔/๒๕๒๘ ๘/๗/๒๕๕๙

สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๔๗

พระอนุพนธ์ ปยุตฺโต โสมแก้ว

๑๗/๘/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๔๘

พระยศพล ธมฺมพโล รู้จำ

๑๘/๕/๒๕๓๙
๘/๗/๒๕๕๙

สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๔๙

พระเชิดพันธุ์ สุเมโธ เขียวกุ้ง
๓/๗/๒๕๓๐

๑๓/๗/๒๕๕๙

สโมสรสันนิบาต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖ / ๒๖

้
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่

ชือ

่
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นศ ๕๑๕๙/๐๕๕๐
พระสมคิด อุทโย เพ็ชรคง

๑๔/๙/๒๕๒๓
๙/๗/๒๕๕๙

สระสีมุม

่

 

นศ ๕๑๕๙/๐๕๕๑

สามเณรธเนศพล  ฉลาดมาก

๑๒/๘/๒๕๔๖

 สุชน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๕๒

พระวิสาศ วิสุทโธ พรหมเพชร

๑๙/๓/๒๕๒๙
๙/๗/๒๕๕๙

สุธรรมาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๕๓

พระภักดี ปฺาวโร ใจห้าว
๕/๘/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุธรรมาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๕๔

พระณัฐพงศ์ กนฺตธมฺโม ไกลสนาม

๒๒/๖/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองแดน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๕๕

พระเผดิมศักดิ

์

ธีรปฺโ ช่วยแก้ว
๘/๙/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองแดน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๕๖

พระอณวัตร อคฺคปฺโ ขาวแก้ว

๑๑/๔/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

คลองแดน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๕๗

พระฉัตรินทร์ กิตฺติโก เพชรขาว

๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

คลองแดน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๕๘

พระกำพู กุสลจิตฺโต บัวแดง

๒๒/๑๑/๒๕๐๘
๑๐/๗/๒๕๕๔

คีรีอัศจรรย์  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๕๙

พระธวัชชัย อมโล มฤค

๑๒/๖/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คีรีอัศจรรย์  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๖๐
พระอิทธิณัชฐ์ เขมธมฺโม เลิศไพบูลย์

๑๖/๘/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โคกพิกุล  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๖๑

พระวิชาญ วิชโย เขาไข่แก้ว

๑๖/๒/๒๕๓๕ ๒๔/๕/๒๕๕๙

โคกยาง  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๖๒

พระสมพร กวิวํโส บุญพรหม

๑๘/๕/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๕๙

โคกยาง  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๖๓

พระฉัตรชัย วรธมฺโม ด้วงเอียด

๑๗/๕/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกยาง  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๖๔

พระเฉลิมวุฒิ สุมงฺคโล ด้วงเอียด

๑๖/๔/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกยาง  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๖๕

พระปยพนธ์ ปยพโล จันทร์นวล
๕/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกยาง  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๖๖

พระปติ กตปฺุโ ครูอ้น

๑๕/๕/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ฉิมหลา  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๖๗

พระวิสันต์ ธมฺมวุธฺโธ คงวัดใหม่

๑๖/๑๑/๒๔๙๓
๑๕/๒/๒๕๕๙

บ่อโพง  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๖๘

พระธนพล ธนพโล นุ่นหมิน

่

๒๖/๙/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บางตะพาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๖๙

พระวีระพงศ์ วีรวํโส แต้มเพ็ง

๒๕/๓/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางตะพาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๗๐
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย อินทร์แก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

บางตะพาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๗๑

พระคณิพงศ์ ปยสีโล เกิดกัน

๑๗/๙/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๖

บ้านด่าน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๗๒

พระตรีทิเพศวร์ ชินวํโส เริงอารมย์
๘/๖/๒๕๒๕ ๑๒/๓/๒๕๕๙

บ้านราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๗๓

พระอณุชา สุมโณ รักษาเปา
๓/๑/๒๕๓๕ ๑๒/๓/๒๕๕๙

บ้านราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๗๔

พระไพโรจน์ ชยวุฒฺโธ เกษรา
๗/๓/๒๕๑๕ ๕/๑๒/๒๕๕๘

บูรณาวาส  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๗๕

พระจิรศักดิ

์

ปริปุณฺโณ แซ่โกว

๒๑/๑๐/๒๕๓๖

๙/๕/๒๕๕๙
บูรณาวาส  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๗๖

พระสุริยา ปฺาพโล พรหมเรือง
๔/๘/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บูรณาวาส  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๗๗

พระอุทัย ปภสฺสโร เขียวเกิด

๒๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

บูรณาวาส  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๗๘

พระกฤตนัย ปภากโร ซอมแก้ว

๒๑/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บูรณาวาส  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๗๙

สามเณรนนทวัตร  รายาศาตร์

๑๒/๗/๒๕๔๖

 บูรณาวาส  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๘๐
พระชินกร จารุวณฺโณ นิคมเพชร

๒๑/๑/๒๕๓๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘

พัทธสีมา  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๘๑

พระอภิชาต จตฺตมโล ชัยฤทธิ

์

๑๗/๑/๒๕๓๒ ๑๔/๒/๒๕๕๙

พัทธสีมา  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๘๒

พระศราวุธ เตชธมฺโม แก้วหนูนา
๔/๙/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

พัทธสีมา  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๘๓

พระจรัส อคฺคธมฺโม สังข์ทองจีน

๑๓/๒/๒๔๘๗ ๓๑/๓/๒๕๕๙

ศาลาแก้ว  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๘๔

พระปรีชา ธมฺมโชโต สังข์ทองจีน

๒๗/๓/๒๕๐๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ศาลาแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗ / ๒๖

้
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่
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นศ ๕๑๕๙/๐๕๘๕

พระฤทธิพร โชติกโร หิรัญชัยพิพัฒน์

๒๐/๑๑/๒๕๓๓
๑๔/๗/๒๕๕๙

ศาลาแก้ว  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๘๖

พระวันชัย จนฺทวํโส คำพิลา

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ศาลาแก้ว  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๘๗

พระเจริญ ปยปุตฺโต รอดอินทร์
๖/๒/๒๕๒๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ศาลาแก้ว  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๘๘

พระอภิรักษ์ อภิปฺุโ โพธิผลิ

๑๒/๕/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๕๙

หน้าสตน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๘๙

พระสุวิทย์ อนุตฺตโร สองเมืองสุข

๑๒/๙/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หน้าสตน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๙๐
พระพิภัชพนธ์ ิตธมฺโม จันทร์เรือง

๒/๔/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หน้าสตน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๙๑

พระอภิสิทธิ

์

จตฺตมโล จันทร์เรือง

๒๕/๔/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หน้าสตน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๙๒

พระกิตติธัช สนฺตจิตฺโต มีเสน

๒๑/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หน้าสตน  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๙๓

พระนิจิโจรน์ นริสฺสโร มีนวล

๑๖/๑๐/๒๕๓๖
๒๘/๔/๒๕๕๙

หัวค่าย  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๙๔

พระพิเชษฐ์ ติสฺสโร หนูนาค
๕/๕/๒๕๑๒ ๑๗/๑/๒๕๕๙

หัวลำภู  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๙๕

พระปวีณวัฒน์ อกิฺจโน ขาวจันทร์คง

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๕๙
หัวลำภู  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๙๖

พระชนัต สนฺตจิตฺโต เพ็ชรคงทอง

๑๓/๑/๒๕๒๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หัวลำภู  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๙๗

พระกวี อธิจิตฺโต ดำชุม

๑๗/๒/๒๕๒๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หัวลำภู  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๙๘

พระสุเมต จตฺตมโล จันทร์นวล

๒๖/๓/๒๕๑๑ ๑๓/๑/๒๕๕๔

แหลม  

นศ ๕๑๕๙/๐๕๙๙

พระสุวิทย์ วุฑฺฒิโก สุกเสน

๑๗/๙/๒๕๑๒ ๑๓/๕/๒๕๕๙

แหลม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๐๐
พระธนาวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ไทรสีหา

๒๘/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

แหลม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๐๑
พระสราวุธ สราวุธฺโท แก้วยวน

๑๖/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แหลม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๐๒
พระนภดล ภูริปฺโ บุญช่วย

๓๐/๑/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แหลม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๐๓
พระแหล่งฤทธิ

์

จารุธมฺโม เพชรหอม
๕/๖/๒๕๐๕

๑๕/๗/๒๕๕๙

เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๐๔
พระจรัญ สนฺตมโน นะมะ

๓๑/๑๐/๒๕๒๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๐๕
พระบุญเรือน อาภทฺธโร แขกไทย

๒๘/๗/๒๕๐๐
๑/๖/๒๕๕๘

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๐๖
พระก้องเกียรติ ธมฺมโฆสโก ศิลาพรหม

๑๓/๔/๒๕๓๐
๙/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๐๗
พระสุเมธ สุเมโธ สุขช่วย

๒๐/๕/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๐๘
พระพีระยุทธ อุตตโม สมใจ

๒๐/๑/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๐๙
พระธนาวิทย์ ชุตินฺธโร ปลอดกรรม

๒๗/๑๐/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๑๐
พระธเนศวงศ์ มหาวีโร บุญจริง

๖/๑๑/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๑๑

พระธีระศักดิ

์

กิตติภทฺโท ยกล้วน

๑๕/๔/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๑๒

พระกิตติศักดิ

์

สุธมฺโม พุ่มมณี

๑๖/๑๑/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๑๓

พระศักดิกรินทร์

์

สิริจนฺโท ยิมแย้ม

้

๒๓/๑๐/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๑๔

พระจักรพันธ์ สุภทฺโท ทองแปน

๑๒/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๑๕

พระมนัสชัย วรธมฺโม กรรมแต่ง
๒/๖/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๑๖

พระศรายุทธ ธมฺมวิริโย จงไกรจักร

๒๑/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๑๗

พระปฐมพงษ์ เปสโล เปรมอ่อน

๒๓/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๑๘

สามเณรภาคภูมิ  ชูเกิด

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

 แดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๑๙

พระอนันต์ โกวิโท สังข์ทอง

๓๐/๑๐/๒๕๑๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ท้ายทะเล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๖๒๐
พระจตุรงค์ ถิรคุโณ หนูแปน

๑๙/๑๑/๒๕๓๑
๑๕/๗/๒๕๕๙

ท่าลิพง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๒๑

พระชัยยะ ชยธมฺโม บุญจริง

๑๗/๘/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ท่าลิพง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๒๒

พระประเสริฐ ปภาโส เต็มสงสัย
๙/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าลิพง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๒๓

พระภัทรภร โชติวโร เพชรชนะ

๑๙/๘/๒๕๒๓
๕/๗/๒๕๕๑

ปากเชียร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๒๔

พระพีรพร สิริคุตฺโต สังข์ชุม

๒๓/๔/๒๕๒๐ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ปากเชียร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๒๕

พระวรเชษฐ์ ชินวโร นุ่นตา

๑๘/๙/๒๕๓๓
๔/๗/๒๕๕๙

ปากเชียร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๒๖

พระสันติสุข วรมงฺคโล สงเสน

๒๕/๔/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

ปากเชียร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๒๗

พระสมปอง สมาจาโร แท่นเหนียว

่

๑๒/๖/๒๕๓๐ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ปากเชียร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๒๘

พระชาญเดช ภทฺทโก ทองเรือง

๒๗/๗/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปากเชียร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๒๙

พระณัฐศาสตร์ ปริปุณฺโณ บุญทองคง

๒๓/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปากเชียร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๓๐
พระสมใจ ธนิสฺสโร ศักดิแก้ว

์

๑๕/๘/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แม่เจ้าอยู่หัว  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๓๑

พระพงษ์พิพัฒน์ สํวโร จุ้ยนุ่ม
๘/๓/๒๕๑๗ ๒๓/๖/๒๕๕๙

สำโรงงาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๓๒

พระสัญชัย กตธมฺโม เกลียงกลม

้

๑๘/๕/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๕๙

สำโรงงาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๓๓

พระธนชิต จิรวํโส จุลเลศ

๒๒/๙/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สำโรงงาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๓๔

พระพฤติพงษ์ อุตฺตโร เอียดแก้ว

๘/๑๐/๒๕๓๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ควนดินแดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๓๕

พระเรวัต วฑฺฒโน ไพบูลย์
๓/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ควนดินแดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๓๖

พระเอกชัย อาทโร หนูศรี

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ควนดินแดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๓๗

สามเณรณัฐพล  เพ็ชรทิพย์

๑๔/๓/๒๕๔๕

 ควนดินแดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๓๘

สามเณรพงศพัศ  เพ็ชรทิพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ควนดินแดง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๓๙

พระนิคม นนฺทสาโร มณีเจริญ

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๒๔/๕/๒๕๕๙

ดิษฐวราราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๔๐
พระสิงหา สนฺตจิตฺโต เขียวเด็จ

๑๒/๘/๒๕๒๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดิษฐวราราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๔๑

พระวรวุฒิ ธมฺมธโร ปญจะสุวรรณ์

๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ดิษฐวราราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๔๒

พระจำลอง ิตฺสีโล ปาณียะ

๓๐/๙/๒๔๙๗ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๔๓

พระสมยศ โกสโส เพช็รหนองชุม

๒๑/๕/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๔๔

พระแสนทวี ิตฺสีโล จันทร์แก้ว

๒๗/๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๔๕

สามเณรอภิวัฒน์  จันทร์หุณี

๑/๑๑/๒๕๔๖

 ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๔๖

สามเณรธนภูมิ  รัตนามาศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๔๗

สามเณรปฐพงศ์  ไฝเส้ง

๒๒/๒/๒๕๔๒

 ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๔๘

พระอนุชา กิตฺติปฺโ สุวรรณพฤกษ์

๑๒/๔/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙
ทุ่งเตยประชาสรรค์  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๔๙

พระอนุภาพ ธีรปโ คงแก้ว

๒๐/๘/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙
ทุ่งเตยประชาสรรค์  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๕๐
พระสุกิจ ถาวโร รักแก้ว

๔/๑๑/๒๕๓๒ ๒๓/๖/๒๕๕๙ ธรรมารามแสงประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๖๕๑

พระเลอศักดิ

์

ชาติเมธี รัตนพงค์

๒๗/๓/๒๕๓๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙ ธรรมารามแสงประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๖๕๒

พระวิโรจน์ กิตฺติวณฺโณ มณีเกิด
๔/๒/๒๔๙๘ ๒๐/๗/๒๕๕๖

นำดำ  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๕๓

พระธีรัตน์ ธีรวโร ศิริบำรุง
๗/๖/๒๕๒๐ ๗/๖/๒๕๕๙

มัชฌิมวราราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๕๔

พระเกริกฤทธิ

์

กิตฺติสาโร เพ็งจันทร์

๒๘/๒/๒๕๒๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๖๕๕

พระธนชัย ธมฺมวโร สาทเวช

๒๔/๙/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

มัชฌิมวราราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๕๖

พระศร สิริปุโ ปานนิล

๗/๑๒/๒๕๑๓ ๙/๑๑/๒๕๕๘

รักขิตวัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๕๗

พระพงศ์เทพ านิสฺสโร นาคมนต์

๑๙/๑๒/๒๕๒๒
๒๙/๖/๒๕๕๙

รักขิตวัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๕๘

สามเณรอภิเษก  พูลเกิด

๒๐/๗/๒๕๓๙

 รักขิตวัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๕๙

พระชัชชัย อุตฺตธมฺโม สายนาค
๘/๖/๒๔๙๗ ๒๐/๕/๒๕๕๘

ลานนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๖๐
พระเฉลิมพล ปฺาธโร ศรีชุมจันทร์

๑๓/๘/๒๕๐๖ ๓๑/๑/๒๕๕๘

สีตลากร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๖๑

พระธนัท ปฺาสาโร วัตรุจีกฤต

๒๔/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สุขาสิทธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๖๒

พระอดิศร อติเมโธ แสงศรี

๒๗/๑๑/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

สุขาสิทธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๖๓

พระธัวชชัย โชติโก ศรีเพ็ชร

๑๔/๗/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๕๙

หมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๑๕๙/๐๖๖๔

พระอนนท์ เตชธมฺโม หนูดว้ง
๖/๖/๒๔๙๑ ๑๓/๗/๒๕๕๓

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๖๕

พระเกริกก้อง วรจิตฺโต แนบใส

๒๒/๖/๒๕๑๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๔

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๖๖

พระบุญรินทร์ สิรินฺธโธ อนุรักษ์

๑๗/๘/๒๕๒๓ ๒๗/๖/๒๕๕๖

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๖๗

พระช่วย จนฺทวณฺโณ ฤทธิอักษร
๕/๕/๒๔๙๗ ๕/๓/๒๕๕๘

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๖๘

พระสมโรช ขนฺติธโร เสนะจุติ

๑๕/๓/๒๕๐๘ ๑๘/๑/๒๕๕๙

คีรีกันทร์  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๖๙

พระศิวนัท เตชธมฺโม ศรีวาคม

๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

คีรีกันทร์  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๗๐
พระฤทธิพร วิทิโต ชีวะสุนทร

๒๑/๙/๒๕๓๗ ๑๒/๕/๒๕๕๙

คีรีวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๗๑

พระอิสระ ถิรสํวโร ตลึงเพ็ชร
๖/๓/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

คีรีวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๗๒

พระนฤทธิ

์

ิตสิโล ตลึงเพ็ชร
๘/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

คีรีวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๗๓

พระรักกมล ิตจิตฺโต สุขันทอง
๑/๔/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๕๙

คีรีวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๗๔

พระณัฐวุฒิ คุณวฑฺฒโน สวัสดิชล

์

๒๒/๑๑/๒๕๓๑
๑๖/๗/๒๕๕๙

คีรีวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๗๕

พระนิพนธ์ นิพฺภโย พิชัยกาล

๓๐/๖/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คีรีวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๗๖

พระธนรัตน์ ภูริวฑฺฒโน ภักดิกำเลา

์

๒๓/๗/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๖๗๗

พระวัชระ อภิวโร หอมแก้ว

๒๘/๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เจดีย์  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๗๘

พระอัศราวุธ เขมจิตฺโต สุนมา

๒๐/๑๐/๒๕๐๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

มะขาม  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๗๙

พระธนเทพ เตชวโร ศรีวิไล

๒๖/๑/๒๔๘๗ ๓๑/๑/๒๕๕๙

ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๘๐
พระณัฐพล ขนฺติโสภโณ บรรลือพืช

๒๕/๗/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๘๑

พระธวัชชัย เตชพโล กิมิฬาร์

๑๗/๑๐/๒๕๓๕
๑๑/๖/๒๕๕๙

ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๘๒

พระธวัชชัย เขมจิตฺโต กาฬกาญจน์

๑๒/๔/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๘๓

พระปญจพล ปภสฺสรจิตฺโต ปรีชา

๒๙/๖/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๘๔

พระธไนศวรรย์ โชติาโณ เทียนแพ

๑๔/๑๐/๒๕๒๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๘๕

พระเรืองวิทย์ ธมฺมวโร วิลัยมาศ

๒๔/๘/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๘๖

พระสันติภูมิ สนฺติกโร วาทีตรง
๖/๓/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๘๗

สามเณรนพดล  เพชรเกือ

้

๑๘/๖/๒๕๔๓

 ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๘๘

สามเณรสินทร  มุขวัฒน์
๙/๓/๒๕๔๒

 ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๘๙

สามเณรสิทธิชัย  เจริญกิจ

๒๕/๙/๒๕๔๔

 ลานสกา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐ / ๒๖

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๖๙๐
สามเณรสรยุทธ  ยงค์

๑๕/๓/๒๕๔๖

 ลานสกา  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๙๑

พระสืบ ภูริปฺโ บุญมูสิก

๒๕/๑๒/๒๕๒๐

๑/๗/๒๕๕๙
วังไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๙๒

พระสรภัทร์ ธมฺมรกฺขิโต กิจธรรมาภิรักษ์

๒๕/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๙๓

พระณัฐพล วิจิตฺโต กรุงเทพ

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

วังไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๙๔

สามเณรวิศวะ  นพรัตน์

๑๗/๗/๒๕๔๖

 วังไทร  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๙๕

พระธรรมษักทร์ ธีรปฺโ วรรณงาม

๓๑/๘/๒๕๒๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สมอ  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๙๖

พระธรรมรงค์ ธมฺมทีโป สายมณี -/-/๒๕๒๓
๑๐/๗/๒๕๕๙

สำนักใหม่  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๙๗

พระสารวัฒน์ านวโร ไกรทิพย์

๓๐/๑๒/๒๕๓๔

๘/๗/๒๕๕๙
ขนาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๙๘

พระเจษฎา สุทฺธาโณ ดวงชิน

๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ขนาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๖๙๙

พระดนัยวิชญ์ ปริปุณุโณ พลเยียม

่

๑๘/๔/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ขนาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๐๐
พระรถฒชัย ฉนฺทธมฺโม รักษ์วงค์

๒๖/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ขนาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๐๑
พระสรรเพชร จารธมฺโม เกิดสบาย

๒๕/๕/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ขนาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๐๒
พระเสกสรร านสมฺปนฺโน ศรีสุขใส

๒๖/๖/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ขนาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๐๓
สามเณรจิรพงษ์  หนูพรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

 ขนาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๐๔
สามเณรสิทธิชัย  สุขศรีใส

๕/๓/๒๕๔๗
 ขนาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๐๕
สามเณรณัฐพล  นักว่อน

๗/๗/๒๕๔๕
 ขนาน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๐๖
พระเสกสรร ปภสฺสโร สวัสดิสาร

๒๑/๐๒/๒๕๓๔

๔/๖/๒๕๕๙
ควนคลัง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๐๗
พระธีรพงษ์ จกฺกธมฺโม เพชรดำ

๐๘/๐๘/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๕๙
ควนคลัง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๐๘
พระปานสิทธิ

์

จนฺทโก นุภักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๑๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

ควนคลัง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๐๙
พระสุวิทย์ เทวธมฺโม ชณาชล

๒๕/๐๖/๒๕๑๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

ควนคลัง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๑๐
พระชนินทร์ อารทฺธวิริโย กุลวนิชชานันท์

๒๒/๐๗/๒๕๒๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

ควนคลัง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๑๑

สามเณรคมสันต์  ชูรัตน์
๘/๔/๒๕๔๕

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๑๒

สามเณรวัชรวิทย์  เกษเพชร

๑๙/๗/๒๕๔๔

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๑๓

สามเณรรุ่งระพี  หาญชนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๑๔

สามเณรทวีทรัพย์  พันศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๑๕

พระเอกกวี ยสินฺธโร รัตนา

๔/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางวงศ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๑๖

พระศรชัย ปคุณธมฺโม หมวดทอง

๒๐/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางวงศ์  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๑๗

พระชัยบัญชา ยติกโร ถาวรวงค์
๗/๘/๒๕๑๑

๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๑๘

พระศักดิชาย

์

ชินวโร มานะอด

๕/๑๑/๒๕๒๘ ๑๔/๒/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๑๙

พระณัฐพงษ์ ธมฺมวุฑฺโฒ ชะเดช

๑๖/๘/๒๕๒๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๒๐
พระนิรุตธ์ อติพโล นาควรรณ์

๓/๑/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๒๑

พระสุวิทย์ จารุธมฺโม เพ็ชรเส้ง
๕/๑/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๒๒

พระสมรักษ์ อรุโณ ละม่อม

๒๒/๕/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๒๓

พระกฤษณะ ปภสฺสโร เชืกูลชาติ

้

๒/๓/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๒๔

พระธรรมนูญ ปฺาวชิโร เข็มเพชร

๑๐/๑๒/๒๕๓๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑ / ๒๖

้
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นศ ๕๑๕๙/๐๗๒๕

พระวันชัย ธมฺมวโร เจริญรูป

๑๘/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๒๖

พระทฤษฎี จตฺตมโล ศรีเทพ

๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๒๗

พระนราธิป สิริมงฺคโล ใสไพรินทร์
๖/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๒๘

พระธีรศักดิ

์

อนาลโย ศรีอาวุธ

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๒๙

สามเณรนนทศักดิ

์

 แจ้งใจ

๑๖/๒/๒๕๔๑

 ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๓๐
สามเณรชัยวัฒน์  ศรีสุขใส

๒๐/๒/๒๕๔๕

 ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๓๑

พระกฤษณพล จารุธมฺโม จันทร์ทอง
๒/๗/๒๕๓๓ ๙/๗/๒๕๕๙

ภูเขาดิน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๓๒

พระธนากร สิริจนฺโท สองทอง

๑๓/๙/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ภูเขาดิน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๓๓

พระปยะ ปภากโร ทองอนันท์

๒๗/๔/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ภูเขาดิน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๓๔

พระธวัทชัย ธมฺมโชโต เพชรนาคิน

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ภูเขาดิน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๓๕

พระศุภศิลป สุภกิจฺโจ รักษ์มี

๑๔/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ภูเขาหลัก  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๓๖

พระชิตพล จิตฺตวโร อ่อนแก้ว

๒๕/๔/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เสม็ดจวน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๓๗

สามเณรพิชิตชัย  แวงวัน

๑๖/๔/๒๕๔๖

 เสม็ดจวน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๓๘

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 จ่าอินทร์
๕/๘/๒๕๔๕

 เสม็ดจวน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๓๙

สามเณรธนาวุฒิ  เมืองฟา

๑๐/๓/๒๕๔๔

 เสม็ดจวน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๔๐
สามเณรจักรภัทร  ชูเพ็ชร

๒๗/๔/๒๕๔๖

 เสม็ดจวน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๔๑

สามเณรธาดาพงศ์  ชูนาค

๓๑/๑/๒๕๔๗

 เสม็ดจวน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๔๒

สามเณรธวัชชัย  กิจสวน

๒๒/๑๒/๒๕๕๓

 เสม็ดจวน  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๔๓

พระโกศล สุทฺธิธมฺโม นาคจินดา

๑๔/๙/๒๕๒๑ ๑๕/๑๐/๒๕๕๘

ใหม่  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๔๔

พระสุมนัส อสิาโณ ไกรปราบ

๑๑/๗/๒๕๓๖ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๔๕

พระศักดิติชัย

์

ถาวรสทฺโธ คหะวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๓๐ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๔๖

พระทศพล จนฺทปฺโ อาญา
๑/๑/๒๕๓๔ ๑/๔/๒๕๕๙

ใหม่  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๔๗

พระชยรพ อตฺตทนฺโต เกลียงเกลา

้

๑๕/๕/๒๕๒๕
๕/๖/๒๕๕๙

ใหม่  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๔๘

พระสถาพร สุมงฺคโล จันทร์งาม

๓๑/๓/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ใหม่  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๔๙

พระชัยสยาม พาลปฺโ ยอดพรหมแว่น

๑๔/๔/๒๕๒๖ ๑๗/๓/๒๕๕๙

กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๕๐
พระสมชาย ชยวุฑโฒ โสมคง

๑๐/๑๑/๒๕๑๒

๘/๗/๒๕๕๙
กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๕๑

พระพงษ์ศักดิ

์

โชติธมฺโม เมืองรอด

๒๑/๑/๒๕๒๙
๘/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๕๒

พระเจนวิทย์ กนฺตปฺโ เกิดดำ

๒๕/๙/๒๕๓๒
๘/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๕๓

พระสินชัย ปยสีโล โสมคง

๓๐/๖/๒๕๓๓
๘/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๕๔

พระนิเวศน์ โชติวโร สุวรรณรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๕๕

พระพิสิทธิ

์

ภูริปฺโ สุตสิน

๒๖/๑/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๕๖

พระศุภชัย สุภกิจโจ รืนเริงตา

่

๒๓/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๕๗

พระอนุวรรตน์ ิตยโส จริยะวัฒนา

๑๗/๘/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๕๘

พระณัฐวุฒิ อกิจโณ จันทรักษ์

๑๐/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๕๙

พระสราวุฒิ ปภสฺสโร ขนำคอก

๑๐/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๗๖๐
พระกฤษณพล กิตฺติปฺโ ยิมสุด

้

๑๙/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๖๑

พระณัฐพล กิตฺติสาโร จิตร์มุ่ง

๒๓/๙/๒๕๓๔ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

เขาขนอม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๖๒

พระวิษณุ ปฺาวุฑโฒ จงกลพืช

๑๔/๑๒/๒๕๓๒
๑๔/๗/๒๕๕๙

จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๖๓

พระวรุฒิ ิตคุโณ อินทร์ศรี
๒/๕/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๖๔

พระทศพร โชติวโร อินทสุวรรณ
๘/๒/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๖๕

พระสมชาย โชติปฺโ จิตจรัญ

๖/๑๐/๒๕๓๓
๖/๘/๒๕๕๘

เจดีย์หลวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๖๖

พระอภิวิชญ์ มหาวิริโย ประสิทธิ

์

๑๖/๖/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ท่าน้อยคุณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๖๗

พระธนวัฒน์ ธมฺมวุฑฺโฒ สงสุวรรณ
๖/๑/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ท่าน้อยคุณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๖๘

พระจำรัส โชติปฺโ ขันแข็ง
๗/๔/๒๔๘๑ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ธารทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๖๙

พระสุนทร ปฺาวโร สุทธิช่วย

๒๕/๑๐/๒๕๑๔
๑๑/๖/๒๕๕๙

ธารทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๗๐
พระวรพล มหาลาโภ สุขเกษม

๒๘/๑๑/๒๕๓๔
๑๑/๖/๒๕๕๙

ธารทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๗๑

พระพงศกร คุณยุตฺโต ขนอม

๓๐/๑๑/๒๕๓๕
๑๑/๖/๒๕๕๙

ธารทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๗๒

พระชินวัฒน์ ปริปุณฺโณ เกศมี
๙/๓/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ธารทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๗๓

พระภูสิทธิ สิริปฺโ ชูพันธ์

๒๔/๓/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ธารทอง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๗๔

พระศราวุธ มหิทฺธิโก เพ็งสกุล

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

โบราณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๗๕

พระณัฐวุฒิ านิโย เพชรประพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โบราณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๗๖

พระฐิรวัฒน์ กตธมฺโม จิตรา

๑๑/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โบราณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๗๗

สามเณรวงศธร  จงจิตต์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

 โบราณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๗๘

สามเณรภานุวัฒน์  บริพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

 โบราณาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๗๙

พระนิรันดร์ จิตฺตปาโล เฮ่าตระกูล

๑๕/๑๐/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๘๐
พระอรรถพล จารุวณฺโณ ปรีชา

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๘๑

พระผดุงศักดิ

์

สิริปฺโ นาคปน

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๘๒

พระสมโชค สมโชโต พรหมฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๔๙๙ ๒๓/๐๒/๒๕๒๘

ยางค้อม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๘๓

พระรัชพร ชยธมฺโม อ้นเพ็ง

๐๕/๐๗/๒๕๓๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๘๔

พระโอภาส อคฺคจิตฺโต แซ่ลิม

่

๒๗/๑๑/๒๕๓๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๘๕

พระฐิติวัฒน์ ิติวฑฺโน ปานมี

๑๓/๗/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

กำแพงถม  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๘๖

พระแสวง อายุวฑฺฒโก สว่างเย็น

๑๖/๑๑/๒๕๐๑
๑๐/๔/๒๕๕๕

คงคาวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๘๗

พระเกียรติศักดิ

์

สุภาจาโร เทียมแก้ว
๔/๓/๒๕๓๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

คงคาวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๘๘

พระจตุพงศ์ สุเมธโส ฤทธิโชติ

๒๒/๓/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

คงคาวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๘๙

พระฉลอง กิตฺติธมฺโม สุคนธามาศ

๒๑/๙/๒๔๙๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คงคาวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๙๐
พระทรงเกียรติ อภโย สุคนธามาศ

๑๑/๙/๒๕๐๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คงคาวง  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๙๑

พระชะนะ ชินวโร จูดเดช

๒๓/๘/๒๔๙๘
๙/๑/๒๕๕๙

คลองเมียด  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๙๒

พระอรรถพงษ์ จารุวณฺโณ สำลีนิล

๒๒/๑๐/๒๕๓๗

๒/๕/๒๕๕๙
ทอนหงส์  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๙๓

พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน จงจิตร์
๒/๑/๒๕๓๘ ๖/๗/๒๕๕๙

ทอนหงส์  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๙๔

พระปญญา ปฺาธโร ดารารัตน์

๒๓/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทอนหงส์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๗๙๕

พระธนาวุธ จนฺทโชโต จันทรชิต

๒๐/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทอนหงส์  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๙๖

พระรังสี ปภงฺกโร ชูสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๒๙
๒๗/๓/๒๕๕๙

พรหมโลก  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๙๗

พระภัทรวุธ ภทฺราวุโธ พรหมมาศ
๕/๒/๒๕๓๐

๑๙/๕/๒๕๕๙

พรหมโลก  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๙๘

พระกิตตินันท์ กิตฺตินนฺโท ทิพย์มณี
๗/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๕๙

พรหมโลก  

นศ ๕๑๕๙/๐๗๙๙

พระเกียรติศักดิ

์

านสกฺโก เพชรสงค์
๖/๑/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

พรหมโลก  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๐๐
พระฐานันดร์ จิรวฑฺฒโน ช่วยพิชัย

๑๘/๑๑/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

พรหมโลก  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๐๑
พระสุดรัก านิโย ศรีชาเมศ

๓/๕/๒๕๓๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ศรีวิชัยพัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๐๒
พระภาณุเดช ภาณุเตโช นนทามิตร

๗/๕/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวิชัยพัฒนาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๐๓
พระวัชรวิทย์ ธมฺมวโร บุญญาชลสินธ์

๑๘/๕/๒๕๑๑
๔/๗/๒๕๕๙

หลวงครู  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๐๔
พระเฉลิมพร อริโย ชูทอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๗
๑๘/๗/๒๕๕๘

อินคีรี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๐๕
พระวัชรพงศ์ ภูริปฺโ แสนเสนา

๒๔/๘/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

อินคีรี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๐๖
พระพงศ์พัฒน์ นนฺทวฑฺฒโน มณีรัตน์

๗/๕/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

อินคีรี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๐๗
พระวิริทธิพล

์

ธมฺมปฺโ เอียมมาตร

่

๑/๖/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

อินคีรี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๐๘
พระอลงกรณ์ อกิฺจโน ช่อระชู

๑๙/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

อินคีรี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๐๙
พระธวัชชัย ธีรภทฺโท รักษ์ใยทอง

๕/๙/๒๕๒๐
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดเกาะสระ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๑๐
พระวรรณชัย สมจิตฺโต ดาวัลย์

๑๑/๘/๒๕๓๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดเกาะสระ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๑๑

พระเจตปกร นริสฺสโร บุญทอง

๑๘/๑๐/๒๕๒๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเกาะสระ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๑๒

พระภัทราวุธ มหาสกฺโก สืบพันธุ์

๑๙/๓/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดเกาะสระ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๑๓

พระณัฐพงค์ ปภากโร เทพี
๒/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเกาะสระ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๑๔

พระวัชระ สิริปฺโ เกิดเมืองเล็ก

๒๕/๕/๒๕๓๔
๕/๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๑๕

พระสมเกียรติ สีลสุทฺโธ ทองแท้

๔/๑๑/๒๕๓๗
๘/๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๑๖

พระจารึก ปรกฺกโม ไกรนรา

๒๓/๕/๒๕๓๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๑๗

พระสุเทพ ถาวรคุโณ ชูใจ

๒๑/๘/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

วัดเทวสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๘๑๘

พระพิพัฒน์พงศ์ สุจิณฺโณ เพชรอาวุธ

๑๗/๑๒/๒๕๓๖
๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดเทวสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๘๑๙

พระอนันตศักดิ

์

ภูริวฑฺฒโก ประเสริฐ

๑๖/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเทวสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๘๒๐
พระวีระพงศ์ เจตนาสุโภ สังข์งาม

๙/๑/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดเทวสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๘๒๑

สามเณรอธิเบศร์  ปานช่วย

๒๗/๖/๒๕๓๘

 วัดเทวสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๘๒๒

พระบัณฑิต ถาวโร ประจักรษ์

๒๗/๑๐/๒๕๒๒
๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดพิกุลชัยภูมิ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๒๓

พระธีระวัฒน์ านิโย ทรงสวัสดิ

์

๒๕/๙/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๒๔

สามเณรณัฐพล  จิตรานุมาศร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๐

 วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๒๕

พระวิทยาพร สุรปฺโ แจ่มจรัส

๒๕/๓/๒๕๑๕ ๑๘/๒/๒๕๕๙

วัดหนองดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๒๖

พระอนัน อาภากฺโร อาญา

๑๘/๖/๒๕๒๑ ๒๐/๕/๒๕๕๙

วัดหนองดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๒๗

พระอภิชาติ อิสิาโณ สิงห์

๑๘/๒/๒๕๓๙ ๒๐/๕/๒๕๕๙

วัดหนองดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๒๘

พระสุชล กิตฺติปฺโ รัตนพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๑๐
๒๖/๕/๒๕๕๙

วัดหนองดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๒๙

พระนริศ อภิปฺุโ คงแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๒๘
๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดหนองดี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๘๓๐
พระปรเมศวร์ ปริชาโน ศิริเพ็ชร์

๑๓/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดหนองดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๓๑

สามเณรณัฐวุฒิ  หยูทองอินทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 วัดหนองดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๓๒

สามเณรรัชพล  เรืองจรัส

๓/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองดี  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๓๓

พระมานิตย์ คุณวีโร เกือภักดิ

้ ์

๒๙/๑๑/๒๕๐๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดอัมพวัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๓๔

พระณัฐวิทย์ ฉฬภิฺโ แก้วสองศรี

๒๓/๔/๒๕๒๘
๕/๖/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๓๕

พระณัฐวุฒิ จารุธมฺโม เจนพนัส
๒/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดอำนวยสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๘๓๖

พระธวัชชัย กิตฺติสาโร รัตนบุรี

๒๙/๕/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

วัดอำนวยสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๕๙/๐๘๓๗

พระณัฏฐพัฒน์ โชติธมฺโม พรมมาลุน

๑๗/๐๖/๒๕๑๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๓๘

พระพงศ์ศิริ ภูริปฺโ ศรีกาญจน์

๑๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๓๙

พระกฤษฏา สิทฺธิาโณ สุวรรณทิพย์

๑๖/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๔๐
พระอิทธิพล ฉนฺทโก ราชสังข์

๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๔๑

พระธีรยุทธ เตชธมฺโม เพิม

่

๑๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๔๒

พระพงศธร สุจิณฺโณ สุกใส

๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๔๓

พระสุวรรณรัตน์ สุทฺธฺาโณ นุภักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๔๔

พระชำนาญ ธีรปฺโ ศรีสุวรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๔๕

พระสมจิตร ขนฺติโก ชินกลาง

๑๔/๑๐/๒๕๑๗ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗

มุขธาราม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๔๖

พระธีรพงศ์ านิสฺสโร กามูณี

๒๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖

เศียรดุสิต  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๔๗

พระฤทธิไกร โกวิโท โจงจาบ

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

เศียรดุสิต  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๔๘

พระศุภกานต์ สุภกโร พุดกลิน

่

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

โคกกะถิน  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๔๙

พระธาดา ปฺาธโร แสงสีบับ

๑๙/๙/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ดอนตรอ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๕๐
พระนพดล กิตฺติปฺโ ไทยช่วย

๐๒/๐๒/๒๕๒๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนตรอ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๕๑

พระนนทวิทย์ นนฺทวิโธ คงมนต์

๑๒/๑๒/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนตรอ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๕๒

พระจรัญ วีตโสโก ไกรทอง

๑๘/๙/๒๕๐๓ ๒๓/๑/๒๕๕๘

ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๕๓

พระบุญเริง ณานรโต เพชรหอม

๑๔/๓/๒๕๑๕ ๓๐/๗/๒๕๕๘

ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๕๔

พระเทพพิทักษ์ ปฺุพโล จันทร์ทอง

๒๘/๑/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๕๕

พระสุทิน มหาคุโณ พรหมจันทร์

๐๖/๐๑/๒๔๙๖ ๐๕/๐๘/๒๕๕๙

ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๕๖

สามเณรสมชาย  ราชพิบูลย์

๒๔/๙/๒๕๓๙

 ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๕๗

พระเจียน อทิตวํโส เรืองเต็ม

๐๘/๐๙/๒๔๙๐
๒๖/๗/๒๕๕๘

ปาหวาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๕๘

พระกิตติศักดิ

์

สนฺตุสฺสโก แก้วศรีทอง

๐๕/๐๔/๒๕๒๒
๑๗/๖/๒๕๕๙

ปาหวาย  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๕๙

พระวิรวุฒิ วีรวุฑฺโฒ เทพเสนา

๐๙/๑๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

พังยอม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๖๐
พระวิทยา โสภโน เปดทอง

๑๕/๙/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สระใคร  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๖๑

พระจิรพันธ์ ปโชโต ทิวคง

๑๗/๗/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สระใคร  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๖๒

พระอนันต์ อานนฺโท ชูช่วง

๑๘/๗/๒๕๑๖
๕/๗/๒๕๕๙

นำรอบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๖๓

พระเอกชัย วิริโย ส่งแสง

๒๖/๑๐/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
นำรอบ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๖๔

พระโชคชัย ชยานนฺโท รัตนพาหุ

๑๖/๑๒/๒๕๒๓
๒๙/๑/๒๕๕๖

พระเขียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๕๙/๐๘๖๕

พระกฤษฎา รตฺโน เคหาแก้ว

๖/๑๒/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

เชิงแตระ  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๖๖

พระธนาวุฒิ ธนาวุฑฺโฒ ชังเชือ

้ ้

๘/๓/๒๕๓๒ ๔/๑๒/๒๕๕๖

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๖๗

พระจำลอง ตนฺติกโร เกตุบุญนาค
๔/๗/๒๕๑๓ ๙/๓/๒๕๕๙

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๖๘

พระเอกชัย อุตฺตโร พาหละ
๒/๗/๒๕๒๑ ๒/๕/๒๕๕๙

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๖๙

พระกู้เกียรติ กิตฺติโก หนูศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๗๐
พระกานต์กิตติ สีลสุทโธ สุดน้อย

๑๖/๕/๒๕๔๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๗๑

สามเณรสิงหา  เสงียมวงศ์

่

๙/๘/๒๕๔๓
 ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๗๒

พระกิตพงศ์ศักดิ

์

ถาวโร จ้ายอัน

้

๖/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๔/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๗๓

พระสมชาย ยสรตฺฒโน เจริญสข

๒๒/๘/๒๕๒๗
๔/๖/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๗๔

พระอุทัยวุฒิ อุทฺโย บรรจงเส้น
๖/๘/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๗๕

พระภาคภูมิ โฆสธมฺโม ทองภู่

๒๒/๕/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๗๖

พระยงยุทธ จนฺทสาโร เพชรสุทธิ

์

๑๓/๖/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๗๗

พระยศธร ธมฺมกาโม สุวรรณชล

๒๑/๒/๒๕๓๐
๘/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๗๘

พระเอกพล สุธมฺโม จันทร์สุวรรณ
๙/๙/๒๕๓๑ ๙/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๗๙

พระสมโภชน์ ธมฺมสโร จันทร์สุวรรณ

๒๔/๓/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๘๐
พระนราชัย ธมฺมกุสโล เรศประดิษฐ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๔
๑๐/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๘๑

พระเฉลิมพล ปภากโร แกล้ววาที

๕/๑๒/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๘๒

พระชนวีร์ โชติโก คงเทพ
๙/๗/๒๕๓๖ ๑๒/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๘๓

พระธนาธิป สารโท จันทร์แพรว

๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๘๔

พระวิชาญ อาภากโร อาการส

๕/๑๒/๒๕๒๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๘๕

พระธีรวัฒน์ กตปุโ จัวนาน

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๘๖

พระอดิศร กตปฺโ แก้วปฐมชาติ

๒๒/๑/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๘๗

พระสุเทพ สุมโน สุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๐๑
๑๙/๔/๒๕๕๙

มะม่วงขาว  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๘๘

พระอภินันท์ สุทนฺโต ขับกล่อม

๑๒/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มะม่วงขาว  

นศ ๕๑๕๙/๐๘๘๙

พระกิตติศักดิ

์

ธนปฺโ อ่อนเกตุพล

๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองแตน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมวิมลโมลี)

เจ้าคณะภาค ๑๖

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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