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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑,๙๒๕ รูป ขาดสอบ ๕๑๐ รูป คงสอบ ๑,๔๑๕ รูป สอบได้ ๑,๐๑๐ รูป สอบตก ๔๐๕ รูป (๗๑.๓๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระวรวุฒิ านวีโร ทองพริก

๙/๘/๒๕๓๐
๕/๑๒/๒๕๕๙

กุฏิ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระสุธน ธีรปฺโ อมรลักษณ์

๑๖/๖/๒๕๐๕
๙/๗/๒๕๖๐

กุฏิ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระเจษฎากร ปภากโร นางนวลวัฒนะ

๒๑/๙/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

คงคาเลียบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระสมโชค สุทฺธิาโณ แก้วประดิษฐ์

๒/๑/๒๕๐๑ ๖/๗/๒๕๖๐
คงคาเลียบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระสุทร จารุวณฺโณ คงเมือง

๗/๒/๒๕๒๗
๒๖/๑๐/๒๕๕๙

โคกธาตุ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระรณชัย จนฺทโก วิหกหาญ

๑๗/๗/๒๕๒๒ ๑๑/๓/๒๕๖๐

โคกธาตุ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระปรเมษฐ์ านจาโร จูงศิริ

๒๖/๘/๒๕๓๕
๓๐/๓/๒๕๖๐

โคกธาตุ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระอานนท์ ปภากโร วาระดี

๖/๒/๒๕๐๑ ๑๕/๖/๒๕๖๐

โคกธาตุ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระสมนึก ธิตธมฺโม วิหกหาญ

๖/๗/๒๕๐๒ ๓/๗/๒๕๖๐
โคกธาตุ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรวันเฉลิม  พิทักษ์แทน

๕/๑๒/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรดาวภูมิ  ขุนจันทร์

๑๑/๒/๒๕๔๖

 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรปฏิพล  ปานรอด

๒๕/๗/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรณัฐวุฒิ  นพเดช

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรกิตติพศ  พงษ์ทองเมือง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรทิวากร  ศรีอนุรักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรพีรยช  อ่อนชุลี

๒๓/๖/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรสุทธิชัย  สุขประสาท

๒๘/๙/๒๕๔๗

 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรเจษฎา  ชนะฤทธิ

์

๓/๗/๒๕๔๗
 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรชวรัตน์  มันคง

่

๒/๘/๒๕๔๗
 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรพรหมพิทักษ์  ณิชากรพงศ์

๒/๙/๒๕๔๗
 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรพงศธร  เกือกูล

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรชัยวุฒิ  อนุรักษ์

๑๔/๙/๒๕๔๗

 แจ้ง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระกฤตวิทย์ สิริวณฺโณ วาดบรรเจิด

๒๓/๑๑/๒๕๒๗

๕/๖/๒๕๖๐
ชะเมา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระณัตพล ติขิณพโล อบนาค

๔/๘/๒๕๓๓
๓๐/๑๑/๒๕๕๙

ชายนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๓๐

้
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นศ ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระเกียรติยศ จนฺทสโร ทองหวาน

๒๙/๑๒/๒๕๓๕

๓/๑/๒๕๖๐
ชายนา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระอนิศักดิ

์

สิริวฑฺฒโก ยอดพิจิตร
๑/๓/๒๕๒๘

๕/๗/๒๕๖๐
ชายนา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระสุวิจักขณ์ ปสนฺโน นุ่มรักษา

๒๗/๔/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
ชายนา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระพงศกร านวโร มีแก้ว

๑๗/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๑/๒๕๖๐

โดนธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระภาณุพงศ์ ปยสีโล แปนเกิด

๓๐/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

นารีประดิษฐ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระธีรชัย ธีรชโย หนูทองแก้ว

๑๓/๗/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
นารีประดิษฐ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระปริญญา ปริาโณ คงไสย

๘/๘/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
นารีประดิษฐ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระธวัช จิตฺตสํวโร จิตอักษร

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
นารีประดิษฐ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระสมศักดิศรี

์

ิตสํวโร นิลอุบล

๒๙/๗/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

นารีประดิษฐ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระไมตรี เมตฺตานนฺโท ชูโลก

๒๓/๑๐/๒๕๑๙
๑๑/๔/๒๕๕๖

นำสรง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระอรุณศักดิ

์

วิสุทฺโธ เทพี

๒๗/๔/๒๕๒๖

๑/๗/๒๕๖๐
นำสรง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระภาณุ สุภทฺโท มาศคีรีวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
นำสรง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระสุกนห์ธี สุเมโธ ยาชะรัด

๒๙/๘/๒๕๒๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระอภิชาติ กิตฺติสมฺปนฺโน อุปการ

๒๖/๑๒/๒๕๓๑ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

บางสะพาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๓๙
พระนฤเบศ กิตฺติวณฺโณ สมคง

๒๔/๘/๒๕๓๕ ๑๓/๔/๒๕๖๐

บางใหญ่  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระธวัชชัย ปภาโส คลิงคล้าย

้

๑๕/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บางใหญ่  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระศุภชัย สุเมโธ ศรีเดชา

๑๒/๖/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

บางใหญ่  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระเทียนเอก ปฺุสุโข บุญสุวรรณ

๒๒/๗/๒๕๓๑

๗/๗/๒๕๖๐
บางใหญ่  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระจตุรงค์ จารุธมฺโม สิงหโกวินท์

๑๗/๑/๒๕๑๐ ๑๖/๖/๒๕๕๙

บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระสุรเชษฐ์ พฺรหฺมโชติโก แซ่เลียว

่

๒๓/๓/๒๕๓๒ ๑๑/๕/๒๕๖๐

บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระณัฐพล คุณวโร วัฒนสังข์

๑๑/๕/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระวุฒิธิชัย จิรวฑฺฒโน บัวเพชร

๑๘/๔/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระอภิชัย สจฺจาโณ พฤกษพรพิศาล

๔/๑/๒๕๒๘ ๑/๗/๒๕๖๐
บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระสักก์ศรัณย์ กิตฺติาโณ นิลอาญา

๗/๑๐/๒๕๒๘
๑/๗/๒๕๖๐

บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระพีระพล ตุฏมโน ศรีจันทร์

๙/๑๐/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๖๐

บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระฤทธิเกียรติ ถิรจิตฺโต รักขพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระอดิเทพ ขนฺติธโร เฉียวกุล

๒๕/๗/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระณรงค์กร กนฺตวณฺโณ งามใจ

๔/๙/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระณัฐวัชร เขมจาโร สุขสวัสดิ

์

๗/๑๐/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๖๐

บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรอภิเชษฐ์  สังขวิเชียร

๑๔/๙/๒๕๔๖

 บุญนารอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระเสนอ สุวณฺโณ วันทอง

๘/๑๐/๒๕๐๒ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระพัฒนพงศ์ สุวณฺโณ สุวรรณมาลย์

๑๕/๙/๒๕๑๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระมาโนชญ์ กิจฺจาธโร ราชกิจจา

๒๗/๖/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระวุฒิศักดิ

์

ปฺุสิทฺโธ บุญสิทธิ

์

๕/๕/๒๕๓๒ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระอุเทน ปฺุราโช บุญราช

๒๑/๙/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
ประดู่พัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระสันติภาพ สนฺติภาโว รัตโนภาส

๑๒/๙/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระอนุกูล อนุกุโล จันทร์แก้ว

๒๑/๘/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระณิธัชพงศ์ สิริวํโส ประเสริฐศิริ

๑๓/๒/๒๕๑๙

๗/๗/๒๕๖๐
ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระวีรภัทร วีรธมฺโม ดรุณวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๓๑

๗/๗/๒๕๖๐
ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรทิตพกรณ์  ชลารัตน์

๒๘/๗/๒๕๔๕

 ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรทยากร  ทรงวิลาศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระอดิเรก ปยธมฺโม อารีชล

๒๗/๑๐/๒๕๓๑
๒๕/๖/๒๕๖๐

พังสิงห์  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระสุรศักดิ

์

เขมฺจิตโต ยอดสุรางค์

๒๖/๒/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
พังสิงห์  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๖๘
พระทวีวุฒิ ิตเมโธ แซ่ภู่

๖/๑/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐

พังสิงห์  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๖๙
พระสุวรรณ ธนปฺโ จุลพล

๒๔/๒/๒๕๓๓ ๓/๑๒/๒๕๕๙

มุขธารา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๗๐
พระปรีชา คุณวโร อุปการแก้ว

๑๑/๓/๒๕๑๑ ๒๓/๑/๒๕๖๐

มุขธารา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระอกนิษฐ์ อภิวณฺโณ สัญญากิจ

๑๐/๔/๒๕๓๑ ๒๒/๕/๒๕๖๐

มุขธารา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๗๒
พระอนุสิทธิ

์

อนุสิทฺโธ นิตย์ไสว

๑๐/๔/๒๕๓๔ ๒๖/๕/๒๕๖๐

มุขธารา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๗๓
พระสันติ สฺจิตฺโต สุขไกรไทย

๓๐/๓/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

มุขธารา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๗๔
พระสุวัต สุวโต เกตุแก้ว

๒๖/๙/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
มุขธารา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๗๕
พระเฉลิมชัย จารุธมฺโม จารุชัย

๑/๑๑/๒๕๐๖
๔/๗/๒๕๖๐

มุขธารา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๗๖
พระศุภลักษณ์ สุภจิตฺโต จำปา

๑๕/๑๑/๒๕๐๖

๔/๗/๒๕๖๐
มุขธารา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๗๗
พระฉ้อ วรวณฺโณ ดุจวรรณ์

๑๒/๙/๒๕๑๖

๖/๗/๒๕๖๐
มุขธารา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๗๘
พระพระนพดล นวชาโต อุยพัตย์

๑๙/๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
มุขธารา  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระสมบัติ ปริปุณฺโณ โกมัย

๑๕/๒/๒๕๑๑

๖/๗/๒๕๖๐
วนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๘๐
พระภูวไนย อภิชาโน ผลสงค์

๓๐/๔/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

วนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระประภาส ปภาโส วรรณโสภณ

๒๖/๒/๒๕๐๒
๘/๗/๒๕๖๐

วนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระสิทธิชัย กิตฺติสาโร เศรษฐพงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๒๒

๘/๗/๒๕๖๐
วนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๘๓
พระเจษฎา ฉนฺทกโร เพ็ชรไทยพงค์

๒๐/๑๒/๒๕๓๑

๘/๗/๒๕๖๐
วนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๘๔
พระภัทรกัลป วรภทฺโท หนูกัน

๒๕/๒/๒๕๒๖ ๒๒/๑/๒๕๖๐

วังตะวันตก  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๘๕
พระทรงฤทธิ

์

สุวิชาโน โฮมวิชา

๒๑/๕/๒๕๓๔ ๑๔/๘/๒๕๕๙

วิสุทธิยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๘๖
พระทรงศักดิ

์

สุวิชาโน โฮมวิชา

๒๑/๕/๒๕๓๔ ๑๔/๙/๒๕๕๙

วิสุทธิยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรอายัน  บอรัว

๑๘/๓/๒๕๔๓

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรเอนซอล  เสรสฐะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรศิริวัฒน์  มะสุวรรณ

๔/๒/๒๕๔๔
 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรจิระศักดิ

์

 ชัยสุวรรณ

๑๐/๔/๒๕๔๔

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ช่วยเกิด

๑๑/๗/๒๕๔๔

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรเชิดศักดิ

์

 สำเภาทอง

๒๑/๗/๒๕๔๔

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรอภิมันยู  ยาดอบ

๑๖/๒/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรศุภกิตติ

์

 ทัวด้าว

่

๑๙/๗/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๓๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรชลชาติ  เรืองทองฉิม

๒๓/๗/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรภาณุวัฒน์  พรหมสุวรรณ

๒๕/๗/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรกฤตบุญ  บุญญวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 ไข่วุ่น

๘/๑๑/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรชัยนุรักษ์  สุคนธรักษ์

๙/๑๑/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ชูหนู

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรธนาวุฒิ  ทองสอน

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรพิพัฒน์พงศ์  จันทร์เทพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรวัชรินทร์  แกล้วทนงค์

๒๙/๑/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรตะวันฉาย  ดาวัลย์

๑๑/๓/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรนาธาร  หนูเอียด

๗/๕/๒๕๔๖
 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรมนพ  หนูทอง

๑๖/๖/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรกฤษณพงศ์  วาทีรักษ์

๒๐/๖/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรรวิพล  ทองร้อยชัง

่

๒๕/๗/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรณัฐธพล  ศิริสุข

๔/๘/๒๕๔๖
 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรสุธี  วงศ์โคทอง

๔/๘/๒๕๔๖
 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรณัฐวุฒิ  ชูเมฆา

๗/๘/๒๕๔๖
 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรจันทริษฏ์  อินสโร

๕/๑๑/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรรัชชานนท์  เขียวขาว

๘/๑๑/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรชาคริต  เรืองทองฉิม

๙/๑๑/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรภิรเดช  รอดทับ

๗/๑๒/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรธเนศ  แทนหนู

๑๔/๒/๒๕๔๗

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรณฐพล  อาชาทรง

๒๒/๓/๒๕๔๗

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรอนุสิทธิ

์

 แสนชอบ

๓๐/๔/๒๕๔๗

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรจีรศักดิ

์

 รินคำ

๑๗/๘/๒๕๔๗

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรพรพรหม  ผ่านคุ้ม

๒๖/๘/๒๕๔๗

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรทินภัทร  นวลจันทร์คง

๓/๑๐/๒๕๔๗

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรพงศ์พล  คงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรฐปนยศ  ทองมะลิ

๒๔/๑/๒๕๔๘

 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรอานนท์  เกวะระ

๒/๒/๒๕๔๘
 สระเรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๒๕
พระศักดินันท์ วชิราโณ ไชยสุภา

๒๔/๖/๒๕๓๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

สวนพลาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๒๖
พระสุรศักดิ

์

ชยานนฺโท ปรีชา
๙/๙/๒๕๓๖ ๔/๗/๒๕๖๐

สวนพลาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๒๗
พระวัลลภ ถาวโร โพธิทิพย์

์

๑๐/๑๐/๒๕๒๔

๖/๗/๒๕๖๐
สวนพลาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๒๘
พระยุทธนา ทินฺนวโร นารีพล

๒๙/๑๐/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
สวนพลาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๒๙
พระธนา สิริสาโร มีเสน

๒๖/๑๑/๒๕๑๙

๘/๗/๒๕๖๐
สวนพลาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๓๐
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นศ ๕๑๖๐/๐๑๓๐
พระสุธีศักดิ

์

สิริปฺโ หาญรัตนกูล

๒/๑๑/๒๕๒๒ ๒๒/๒/๒๕๕๙

สวนหลวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๓๑
พระภูษิต จิรฏิโก ตระกูลนิตย์

๑๔/๔/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
สวนหลวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๓๒
พระกฤตภาส สิริาโณ บุญสุข

๙/๘/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๓๓
พระสุรเดช สุขิโต พฤษภาณิชย์

๑๓/๔/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๓๔
พระอภิรัตน์ อตฺถกาโม รัตนบุรี

๑๖/๑๐/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๓๕
พระธวัลรัตน์ ขนฺติธโร นิตย์โชติ

๑๓/๓/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
หนองบัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๓๖
พระชัยทัต ปฺาทีโป ไชยผดุง

๒๒/๒/๒๕๒๘

๗/๗/๒๕๖๐
หนองบัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 ขุนชรินทร์

๒๗/๘/๒๕๔๔

 หนองบัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๓๘
พระวีระ รวีวํโส งามขึม

๒๐/๓/๒๔๘๙ ๒๗/๒/๒๕๕๙

หนองหนอน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๓๙
พระธนวิทย์ ธีรปฺโ คงศรีพุทธ

๒๔/๖/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองหนอน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๔๐
พระธเนศวร์ าณวีโร ศิริรักษ์

๑๐/๕/๒๕๒๖ ๓๑/๕/๒๕๖๐

หน้าพระบรมธาตุ  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๔๑
พระธงชัย มงฺคโล กิจพงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

หน้าพระลาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๔๒
พระธวัชชัย ธมฺมเตโช สายบัว

๒๐/๘/๒๕๒๐ ๒๘/๔/๒๕๖๐

หน้าพระลาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๔๓
พระฉัตรชัย ฉนฺทธมฺโม เกาะอ้อม

๒๗/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หน้าพระลาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๔๔
พระเจตริน เขมจิตฺโต ไชยพลบาล

๓/๖/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

หน้าพระลาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๔๕
พระสายัณห์ ธมฺมสาโร เกตุคง

๑๐/๘/๒๔๗๘
๑/๗/๒๕๖๐

หน้าพระลาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๔๖
พระศราวุฒิ าณวุฑฺโฒ ผลาภรณ์

๒๑/๖/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
หน้าพระลาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๔๗
พระทัศภูมิ จนฺทโสภโณ ณ นคร

๒๕/๗/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
หน้าพระลาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๔๘
พระณัฐพงศ์ อินฺทรตโน อินทรัตน์

๑๗/๓/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
หน้าพระลาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรณัฐพล  เยียมแสง

่

๗/๔/๒๕๔๖
 หน้าพระลาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๕๐
พระนันทวุฒิ ถามวโร วิชาดี

๓๐/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หมน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๕๑
พระณัฐวุฒิ โชติโก ดวงทิพย์

๙/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หมน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๕๒
พระสำเริง โชติปฺโ วงศ์อนุรักษ์กุล

๒๓/๑๒/๒๕๒๙

๒๖/๖/๒๕๖๐

หมน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๕๓
พระเรวุฒิ านวโร วงศ์อนุรักษ์กุล

๔/๔/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หมน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๕๔
พระปฐมพร ปฺาพโล รักษทิพย์

๒๒/๒/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
หัวอิฐ  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๕๕
พระวงศกร เตชวโร

พราหมณ์บุญแก้ว
๒๗/๓/๒๕๓๖

๓๐/๖/๒๕๖๐

หัวอิฐ  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๕๖
พระอภิเชษฐ์ อานนฺโท ไชยโม

๒๐/๓/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๖๐

หัวอิฐ  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๕๗
พระวีระพล ธมฺมสโร แตกกิง

่

๑๓/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๕๘
พระเกียรติศักดิ

์

ิตวินโย นวลเกลียง

้

๕/๖/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กาญจนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๕๙
พระณพดล คุณงฺกโร หรินแก่น

่

๔/๙/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๖๐

กาญจนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๖๐
พระอานันท์ สุรเตโช ชอบชืน

่

๑๐/๖/๒๕๓๗
๘/๗/๒๕๖๐

กาญจนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๖๑
พระเจตนิพัทธ์ ขนฺติพโล ทองจินดา

๒๒/๕/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
กาญจนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๖๒
พระศราวุฒิ สุขฺขิโต ทองจินดา

๑๙/๔/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
กาญจนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๖๓
พระนิจักร นิปโก สมรูป

๕/๑๒/๒๕๓๕
๑๐/๖/๒๕๖๐

ขนาบนาก  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๖๔
พระเสริมพล ปยธโร สกุณา

๒/๙/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
ขนาบนาก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๑๖๕
พระวิศรุต ปภสฺสโร บุญมี

๒๔/๒/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
ขนาบนาก  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๖๖
พระรัฐเกียรติ เกสโร เรืองช่วย

๖/๓/๒๕๒๒ ๑๕/๑/๒๕๖๐

คงคาวดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๖๗
พระณัฐกานต์ ิตคุโน จันทร์คงทอง

๑๕/๔/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
คงคาวดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๖๘
พระกรินทร์ ธีรภทฺโท ทองคำ

๒๑/๒/๒๕๑๙

๗/๑/๒๕๖๐
คลองน้อย  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๖๙
พระสุวิทย์ ปณฺฑิโต เหมรังษี

๑๐/๑๒/๒๕๐๗

๒/๗/๒๕๖๐
คลองน้อย  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๗๐
พระประวิง จารุวํโส กู้เมือง

๑๑/๒/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
คลองน้อย  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๗๑
พระณัชพล ิตพโล อุตมะพงศ์

๒๐/๙/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

คลองน้อย  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๗๒
พระจตุรงค์ อมรธมฺโม เพิมพูน

่

๙/๑๐/๒๕๓๗ ๔/๑๒/๒๕๕๙

ตรงบน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๗๓
พระนครินทร์ จารุวณฺโณ พงศ์ศิริ

๒๒/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ตรงบน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๗๔
พระสุเมธ ปยวณฺโณ จันทร์คง

๘/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ตรงบน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๗๕
พระยงยุทธ านิสฺสโร เยือนหนูวงศ์

้

๑๕/๒/๒๕๒๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

ตรงบน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๗๖
พระสุบิน สุมงฺคโล ปรีดาศักดิ

์

๔/๑๑/๒๕๓๑
๓๐/๖/๒๕๖๐

ตรงบน  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๗๗
พระวิราช ธมฺมปาโล เรืองศรี

๒๓/๔/๒๕๒๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าพญา  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๗๘
พระสรายุทธ์ ปโมทิโต มีสวัสดิ

์

๑/๓/๒๕๑๖
๔/๗/๒๕๖๐

ท่าพญา  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๗๙
พระธนากร เตชปฺุโ ปานการ

๒๘/๑๐/๒๕๓๘

๔/๔/๒๕๖๐
ไทยมังคลาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๘๐
พระอดิศร ธมฺมสโร ฉุนเฉียว

๒๓/๘/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ไทยมังคลาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๘๑
พระไกรรัตน์ าณกิจโจ พจน์จำเนียร

๑๐/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
นาควารี  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๘๒
พระวุฒิชัย สุเมธโส ธีระกุล

๓๐/๑๑/๒๕๑๗
๑๔/๖/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๘๓
พระเกรียงศักดิ

์

จิรวฑฺฒโน เยแจ่ม
๑/๓/๒๕๒๖ ๕/๗/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๘๔
พระธนสาร ธีรํกุโล ธีระกุล

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
นิโครธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรจิรพันธ์  พุ่มเต้

๑๓/๒/๒๕๔๖

 นิโครธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๘๖
พระศราวุฒิ สิริมงฺคโล บุษยาจารย์

๑/๕/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บางจาก  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๘๗
พระธเนศ ภูริปฺโ นาสมศรี

๙/๑๑/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
บางจาก  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๘๘
พระจักรพันธ์ โกวิโท บุญจันทร์ศรี

๑๖/๗/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
บางจาก  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๘๙
พระสายพันธ์ ขนฺติโก ศิริรัตนพันธุ์

๑๗/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
บางจาก  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๙๐
พระธีระวัฒน์ สุนทรธมฺโม สุทธิพิทักษ์

๑/๑๑/๒๕๓๔

๘/๗/๒๕๖๐
บางจาก  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๙๑
พระถมยา ิตวโร เสนพงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๐๙
๓/๑๑/๒๕๕๙

บางบูชาชนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๙๒
พระรัตติชัย ขนฺติโก แก้วหนู

๑๓/๖/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บางบูชาชนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๙๓
พระปยวัฒน์ กิตฺติคุโณ โอมาก

๒๕/๗/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
บางบูชาชนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๙๔
พระสุรพงศ์ ปริสทฺโธ หัสเรืองศรี

๑๘/๑/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
บางบูชาชนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๙๕
พระอรรถพล จารุวํโส เพชรทอง

๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๔/๕/๒๕๖๐

บ้านงาม  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๙๖
พระศราวุฒิ ธนปฺโ ถูกขาว

๓๐/๓/๒๕๓๔
๔/๗/๒๕๖๐

โบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๙๗
พระธวัชชัย ิตวีโร แก้วฉิมพลี

๑๗/๕/๒๕๒๑

๖/๗/๒๕๖๐
โบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๙๘
พระศุภชัย สุนฺทราจาโร มากสังข์

๓/๖/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๖๐

โบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๑๙๙
พระลำไย ชุติปณฺโณ สมัยกลาง

๑๙/๒/๒๔๙๖ ๒๒/๑/๒๕๕๓

ปากแพรก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖ / ๓๐

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๒๐๐
พระสกุล สมาหิโต บุญมา

๑/๑/๒๔๙๓ ๒๑/๒/๒๕๕๙

ปากแพรก  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๐๑
พระเกียรติชัย กิตฺติสมฺปนฺโน รัตนบุรี

๒/๙/๒๕๑๗
๑/๗/๒๕๖๐

ปากแพรก  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๐๒
พระสิทธิโชค ิตสทฺโธ ขุนทอง

๑๕/๓/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ปากแพรก  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๐๓
พระนรินทร์ กตปฺุโ สุวรรณสุทธิ

์

๑/๒/๒๕๓๖ ๑/๔/๒๕๖๐
ปยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๐๔
พระพล ปฺาวชิโร อักษรกูล

๑๒/๔/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
ปยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๐๕
พระสมพร ิตวํโส พุ่มพวง

๒๔/๑๑/๒๕๓๖

๒๔/๖/๒๕๖๐

มัชฌิมเขตชลาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๐๖
พระอนุชา อนิโฆ สมสุข

๑/๖/๒๕๒๙ ๑/๗/๒๕๖๐ มัชฌิมเขตชลาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๐๗
พระภัทรธร จารุวณฺโณ จรเสมอ

๑๑/๙/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐ มัชฌิมเขตชลาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๐๘
พระอรรถพล สุมงฺคโล สมิงไพร

๖/๓/๒๕๓๕ ๒๘/๓/๒๕๖๐

มุขธาราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๐๙
พระวีระยุทธ โชติปฺโ หนูทวี

๒๒/๒/๒๕๒๘ ๑๕/๔/๒๕๖๐

มุขธาราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๑๐
พระสมพงษ์ กิตฺติธโร ปะนะสี

๗/๔/๒๕๒๓ ๒๗/๕/๒๕๖๐

มุขธาราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๑๑
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก คงรอด

๓/๑๒/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
มุขธาราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๑๒
พระวิทยา วิชฺชาธโร คงรอด

๒๐/๑๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
มุขธาราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๑๓
พระเมธาวัฒน์ ปณฺฑิโต บัณฑิตย์

๙/๑๒/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
มุขธาราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๑๔
พระกิตติพงษ์ กิตฺติคุโณ สุขคตะ

๑๗/๖/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
มุขธาราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๑๕
พระพัฒธพงค์ ถาวโร ปานสังข์

๔/๘/๒๕๒๗ ๕/๖/๒๕๖๐
ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๑๖
พระสง่า ตนฺติปาโล ปานแย้ม

๑๐/๖/๒๕๑๓ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

สระ  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรวีรชน  ครุฑทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 สุขุม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๑๘
พระอรรถพล กลฺยาโณ เต่งใหญ่

๒๘/๔/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
สุวรรณภูมิวิหาร  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๑๙
พระนพพล ฉนฺทโก แก้วแกมทอง

๓๐/๑๑/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
สุวรรณภูมิวิหาร  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๒๐
พระสุริยา สุริโย วุ้นซิว

้

๒/๒/๒๕๓๙ ๒๘/๔/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๒๑
พระประสิทธิ

์

กตปฺุโ แท่นเหนียว

๑๙/๕/๒๕๑๘

๔/๗/๒๕๖๐
สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๒๒
พระอภินันต์ กิตฺติโก รักษี

๒๘/๖/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๒๓
พระธีระพันธ์ ิตวีริโย โอชาพงค์

๓/๘/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๒๔
พระแกน ิตเปโม นาคสงค์

๑๘/๓/๒๔๙๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๒๕
พระวิชัย ธมฺมชโย ขนานแก้ว

๒๓/๑๐/๒๔๙๙

๒/๗/๒๕๖๐
เสาธงทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๒๖
พระศุภชัย สุภชโย สงประสพ

๒๐/๕/๒๕๐๐
๓/๗/๒๕๖๐

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๒๗
พระสิทธิชัย สิทธิชโย เรืองเดช

๑๑/๙/๒๕๐๐
๗/๗/๒๕๖๐

เสาธงทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๒๘
พระวีระยุทธ โชติธมฺโม โชติทอง

๒๔/๒/๒๕๓๒ ๑๔/๔/๒๕๕๙

หงส์แก้ว  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๒๙
พระสานนท์ อมรธมฺโม แซ่หล่อย

๑๕/๗/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หงส์แก้ว  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๓๐
พระณํฐวัตร กตปุณฺโ สุวรรณพงศ์

๒๒/๔/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

หงส์แก้ว  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๓๑
พระสมเจตน์ ฉนฺทสีโล หมวดคงทอง

๒๒/๑๒/๒๕๓๐

๔/๗/๒๕๖๐
หงส์แก้ว  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๓๒
พระเอกวัฒน์ อภิปฺุโ เนยนม

๒๕/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หอยกัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๓๓
พระพรเทพ ิตธมฺโม ศรีสังขจร

๑๑/๖/๒๕๒๓

๖/๗/๒๕๖๐
หอยกัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๓๔
พระสนธยา ทีปธมฺโม ยืนยัน

๖/๑๒/๒๕๒๓

๖/๗/๒๕๖๐
หอยกัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗ / ๓๐

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๒๓๕
พระธีระชัย ธีรชโย แก้วจีน

๓/๙/๒๕๓๓
๖/๗/๒๕๖๐

หอยกัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๓๖
พระอดิศักดิ

์

อติภทฺโท วัตรนนท์

๒๘/๑๑/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
แหลมตะลุมพุก  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๓๗
พระวิศิษฐ์ านวโร เกือทอง

้

๑๐/๑๐/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
แหลมตะลุมพุก  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๓๘
พระกษิดิเดช

์

สิริธมฺโม นุ่นน้อย

๒๑/๕/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
แหลมตะลุมพุก  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๓๙
พระอิทธิชัย ถาวโร หนูพุ่ม

๗/๘/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

แหลมตะลุมพุก  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๔๐
พระไชยพร จนฺทโชโต นพรัตน์

๕/๑๐/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

แหลมตะลุมพุก  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๔๑
พระชาตรี ขนฺติโก อินทร์จันทร์

๑๙/๔/๒๕๒๕

๒/๗/๒๕๖๐
อัฑฒศาสนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๔๒
พระอโณทัย จนฺทเสโน อินทร์จันทร์

๒๔/๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
อัฑฒศาสนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๔๓
พระธนกิจ ธมฺมกาโม เรืองช่วย

๘/๒/๒๕๔๐ ๘/๗/๒๕๖๐
อัฑฒศาสนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๔๔
พระประยูร สุจิตฺโต กล่าวเกลียง

้

๑๒/๑๑/๒๕๑๔
๑๕/๔/๒๕๕๙

อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๔๕
พระชัยเฉลิมพล ชินวํโส มณีสงค์

๑๕/๑๒/๒๕๓๐
๒๙/๙/๒๕๕๙

อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๔๖
พระณัฐกร กิตฺติโก ขาวเจริญ

๕/๔/๒๕๓๖ ๓/๖/๒๕๖๐
อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๔๗
พระภัทรพล จนฺทวํโส เกิดศรีเหล็ก

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๔๘
พระเกียรติศักดิ

์

ธนปฺุโ โฉมทอง

๒๓/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๔๙
พระกรีฑา รวิวณฺโณ ประสงค์รัตน์

๓/๗/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คีรีรัตนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๕๐
พระจักรพงษ์ ชนวโส ไชยเพชร

๑๙/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
คีรีรัตนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๕๑
พระสุวิทย์ สุวิโท พรรณรังษี

๑๕/๔/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
คีรีรัตนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๕๒
พระพิษณุ จิตฺตทนฺโต พรรณรังษี

๒๑/๙/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
คีรีรัตนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๕๓
พระอภิสิทธิ

์

กนฺตวีโร ปลอดโปร่ง

๒๔/๗/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
คูหาสันตยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๕๔
พระนนทวัฒน์ จนฺทปฺโ อินปน

๑๗/๑๒/๒๕๒๘

๘/๗/๒๕๖๐
คูหาสันตยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๕๕
พระจรูญ ปยุตโต อักษรเดช

๑๒/๖/๒๔๘๘ ๑๙/๔/๒๕๕๗

เทพนมเชือด  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๕๖
พระจเร จารุวํโส อักษรเดช

๓๑/๑๐/๒๕๒๐ ๑๘/๑๒/๒๕๕๗

เทพนมเชือด  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๕๗
พระจรูญ เขมกาโม ขาวไสว

๓/๓/๒๕๑๘ ๑๒/๔/๒๕๕๘

เทพนมเชือด  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๕๘
พระสุวิชา สุวิชาโน เพ็ชรพลพันธ์

๕/๘/๒๕๒๙ ๒/๗/๒๕๖๐
เทพนมเชือด  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๕๙
พระปริวัฒน์ ปุริปุณฺโณ เมืองเดิม

๓๑/๑๒/๒๕๑๓

๓๐/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๖๐
พระทวีป สติสมฺปนฺโน อ่อนจันทร์

๓๑/๕/๒๕๐๐
๖/๗/๒๕๖๐

เทพมงคล  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรธนาวุฒิ  ชูแก้ว

๑๙/๕/๒๕๔๕

 เทพมงคล  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๖๒
พระอิทธิพล กตปุโ จีนเมือง

๘/๕/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

น้อมนาวาส  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๖๓
พระชัยวัฒน์ อินฺทโชโต กิจเวช

๒๔/๑๐/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
เนกขัมมาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๖๔
พระนิวัฒน์ ปฺาธโร บุญเมือง

๒/๒/๒๕๓๕ ๘/๑๑/๒๕๕๙

ร่อนนา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๖๕
พระอนันต์ ชยสาโร จันทร์ปาละ

๒๕/๑๐/๒๕๐๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ร่อนนา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๖๖
พระไชยศ ฉนฺทโก อินทรศิริ

๒/๕/๒๕๒๑ ๒๖/๑/๒๕๖๐

ร่อนนา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๖๗
พระภูริณัฐ ภูริณิโก เศวตสุทธิสิริกุล

๔/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ร่อนนา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๖๘
พระเชิดศักดิ

์

ถิรธมฺโม ทองมี

๑๓/๗/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ร่อนนา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๖๙
พระวรัญู วิริยธมฺโม ชินวิริยะธรรม

๒๖/๕/๒๕๓๓

๘/๗/๒๕๖๐
ร่อนนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘ / ๓๐

้
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นศ ๕๑๖๐/๐๒๗๐
พระชินธนัษย์ ชินยนฺติธมฺโม ชุ่นเส้ง

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

๘/๗/๒๕๖๐
ร่อนนา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๗๑
พระหลีเฮง ธีรปฺโ จันจิน

่

๕/๓/๒๕๑๓ ๓๐/๕/๒๕๖๐

วิภาวดีรังสิตาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๗๒
พระณฤนาท จกฺภวโร น้อมประวัติ

๓๐/๑๑/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
วิภาวดีรังสิตาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๗๓
พระจิรวัฒน์ วรจิตฺโต สมหวัง

๖/๗/๒๕๓๗ ๔/๗/๒๕๖๐
วิภาวดีรังสิตาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๗๔
พระวุฒิชัย ปาวุฒฺโฒ สงเอียด

๑๔/๑๒/๒๕๓๒

๒/๑/๒๕๖๐
ศรีอาชา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๗๕
พระสมชัย จรณธมฺโม สังข์ขาว

๒๓/๒/๒๕๓๖ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ศรีอาชา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๗๖
พระคมกริช อชิโต กล้าณรงค์

๒๘/๒/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีอาชา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๗๗
พระณรงค์ศักดิ

์

เขมโก ราษฏร

๒๔/๒/๒๕๔๐
๘/๗/๒๕๖๐

ศรีอาชา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรจตุพล  สุขขี

๑๘/๔/๒๕๔๗

 ศรีอาชา  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๗๙
พระจิรกร จกฺวโร สุวรรณชาติ

๕/๙/๒๕๓๘
๗/๒/๒๕๖๐

สโมสรศรัทธาวาส  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๘๐
พระวสันต์ ปฺาสิริ มีบุญ

๑๑/๙/๒๕๒๙
๒๐/๕/๒๕๖๐

สโมสรศรัทธาวาส  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๘๑
พระธีรวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ หนูเจริญ

๑/๒/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๖๐
สโมสรศรัทธาวาส  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๘๒
พระวิวัฒน์ อภิปฺุโ คุ้มเพชร

๖/๖/๒๕๑๙ ๒๘/๑/๒๕๖๐

สามัคยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๘๓
พระนฤเบศ ธมฺมวโร คงกุล

๒๔/๘/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
สามัคยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๘๔
พระตุลยวัต ติสฺสสวโร เกสร

๒๙/๘/๒๕๓๕

๖/๖/๒๕๖๐
สุวรรณรังษี  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๘๕
พระธีรธัช ชาตปฺโ ถำคู่

๑๔/๑/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
สุวรรณรังษี  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๘๖
พระวิศิษฐ์ศักดิ

์

ธิตคุโณ ชุศรี
๖/๑/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
สุวรรณรังษี  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๘๗
พระโกวิทย์ านากโร โชติเชย

๒๘/๑๐/๒๕๒๔

๒๐/๔/๒๕๖๐

เจริญบุญญเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๘๘
พระเอกชัย โชติธมฺโม ฉิมลี

๓๐/๔/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐

เจริญบุญญเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๘๙
พระสถาพร ธมฺมธโร ศรีสงคราม

๓/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

เจริญบุญญเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรนพรัตน์  นพพันธ์

๗/๒/๒๕๔๓
 เจริญบุญญเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๙๑
พระณัฐพล กตปฺุโ สุขสงวน

๑๒/๙/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ชะอวด  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๙๒
พระเจษฎา จิรวฑฺฒโน ช่วยแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ชะอวด  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๙๓
พระอังคาร จารุธมฺโม วังบุญคง

๒๒/๗/๒๕๐๑ ๒๐/๒/๒๕๕๙

ดอนอินทนิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๙๔
พระวสันต์ ธีรวํโส ขวัญรอด

๑๔/๑๐/๒๕๒๑

๒/๗/๒๕๖๐
ดอนอินทนิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๙๕
พระประพันธ์ ธมฺมวโร ยืดยาว

๒๓/๒/๒๕๓๔ ๑๖/๕/๒๕๕๘

แร่ราษฎร์สุทัศน์  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๙๖
พระชทัคพล กิตฺติปฺโ โกศัยพัฒน์

๑๓/๒/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
แร่ราษฎร์สุทัศน์  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๙๗
พระเดชาพงศ์ สุเมโธ เกิดศิริ

๒๐/๖/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

วังฆ้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๙๘
พระสมพร ปวโร สโมสร

๑๘/๖/๒๕๑๖

๖/๗/๒๕๖๐
วังฆ้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๒๙๙
พระวรวรรณ จนฺทสุวณฺโณ เนาว์สุวรรณ

๔/๑๑/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
วังฆ้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๐๐
พระทรงพล กนฺตสีโล ห้องสีปาน

๑๕/๕/๒๕๓๒

๖/๗/๒๕๖๐
วังฆ้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๐๑
พระนิคม โอภาโส ปลัดสงคราม

๓๑/๘/๒๕๒๓ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

สำนักขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๐๒
พระจิตรวิสุทธิ

์

วิสุทฺโธ บุญขวัญ

๒๒/๑/๒๕๓๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

สำนักขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๐๓
พระสมคิด กตปฺุโ ดวงโทโคตร์

๑๖/๗/๒๕๓๑ ๒๕/๑/๒๕๖๐

สำนักขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๐๔
พระกฤตภาส วสุทฺธสีโล ดำชู

๙/๔/๒๕๒๔ ๗/๗/๒๕๖๐
สำนักขัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๓๐๕
พระณัฐชนน กิตฺติปฺโ หนูทอง

๔/๑๑/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
สำนักขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรอติพงศ์  นาครอด

๒๒/๓/๒๕๔๑

 สำนักขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรวัชสัณห์  ศรีโรจน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

 สำนักขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๐๘
พระศราวุธ ปภสฺสโร สงศิริ

๔/๓/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สุทัศน์เทวเสถียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๐๙
พระวัฒนชัย มหาลาโภ จันทร์แก้ว

๔/๑๐/๒๕๓๓
๖/๗/๒๕๖๐

สุทัศน์เทวเสถียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๑๐
พระศราวุฒิ สนฺตจิตฺโต พูลแก้ว

๑๐/๑/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

สุทัศน์เทวเสถียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๑๑
พระอาทิตย์ อตฺตกาโม มีชนะ

๑๓/๖/๒๕๒๕

๘/๗/๒๕๖๐
สุทัศน์เทวเสถียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๑๒
พระเกียรติศักดิ

์

สุมิตฺโต บุญลำ

๑๙/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
กะโสมเหนือ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๑๓
พระวงศธร ติกฺขธมฺโม พึงทรัพย์

่

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
กะโสมเหนือ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๑๔
พระณัฐพงศ์ ชินวโน เกตอุไร

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
กะโสมเหนือ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๑๕
พระสมพงษ์ โฆสิโต มุสิกพันธุ์

๑๑/๘/๒๕๑๔ ๑๑/๓/๒๕๖๐

เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๑๖
พระดามพ์ โชติโก ผดุงโกเม็ด

๑๑/๘/๒๕๐๗ ๒๖/๔/๒๕๖๐

เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๑๗
พระพงศ์ศักดา มหาวีโร เชิงดี

๔/๗/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๑๘
พระกฤษฎา กตปฺุโ กุญชรินทร์

๒๖/๔/๒๕๒๔ ๑๖/๖/๒๕๖๐

เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๑๙
พระอรรถสิทธิ

์

รตนาโณ แซ่ภู่
๖/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๒๐
พระธนเดช โสภโณ เกตุบูรณะ

๑๑/๑/๒๕๓๔ ๒๘/๖/๒๕๖๐

เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๒๑
พระธีระพล ธีรพโล แก้วเกือ

้

๙/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๒๒
พระเกียรติศักดิ

์

อภิาโณ ร่มเย็น

๒๑/๑/๒๕๓๓

๕/๗/๒๕๖๐
เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๒๓
พระอดิศร อภิาโณ ใหมเอียด

๘/๑๐/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๖๐

เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๒๔
พระอดิศักดิ

์

โสภโณ อสัมภินวัฒน์
๓/๘/๒๕๓๓ ๖/๗/๒๕๖๐

เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๒๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิริาโณ ปยัง
๓/๖/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๒๖
พระชนาธิป ยโสธโร จันทร์มณี

๑๐/๘/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๖๐

เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๒๗
พระวีระพงศ์ วีราโณ มุสิกพันธุ์

๔/๑/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๖๐
เขากลาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๒๘
พระสุทิน โกวิโท โมรา

๒๓/๑๐/๒๔๙๓
๑/๑๒/๒๕๕๙

เขาปรีดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๒๙
พระวีระศักดิ

์

จนฺทโชโต สรรพสมบูรณ์
๒/๗/๒๕๐๖

๑/๑๒/๒๕๕๙

เขาปรีดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๓๐
พระวรพจน์ โกวิโท สุขสวัสดิ

์

๘/๒/๒๕๓๑ ๑๒/๔/๒๕๖๐

เขาปรีดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๓๑
พระอนุศาสน์ อุตฺตมปฺโ ชันประเสริฐ

้

๑๓/๕/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
เขาปรีดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๓๒
พระสิทธิพร จารุธมฺโม ศรีสงคราม

๒/๗/๒๕๒๘ ๑๒/๒/๒๕๖๐

เขาโร  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๓๓
พระธวัชชัย ธมฺมวโร อักษรไทย

๒๓/๑/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
เขาโร  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๓๔
พระกิตติธัช กิตฺติสาโร อัยราคม

๒๔/๗/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๖๐

คงคาเจริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๓๕
พระอรรถภูมิ อนาลโย ธิบดี

๑๕/๑๑/๒๕๓๖

๑๒/๗/๒๕๖๐

คงคาเจริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๓๖
พระเทพรินทร์ กิตฺติปฺโ เพชรมณี

๒๑/๘/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

ควนชุม  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๓๗
พระเสริมเกียรติ คุณยุตฺโต กูลพิมาย

๓๐/๓/๒๕๑๓
๒/๓/๒๕๖๐

ควนสุทธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๓๘
พระวรรณรัตน์ โชติกโร หอมหวน

๒๕/๖/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
ควนสุทธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๓๙
พระภวัคร ภูริาโณ พิมพะกร

๒๐/๕/๒๕๒๘
๖/๗/๒๕๖๐

โคกกะฐิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐ / ๓๐

้
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นศ ๕๑๖๐/๐๓๔๐
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน เจริญชัย

๑/๑๑/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
โคกกะฐิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๔๑
พระวิโรจน์ โกวิโท แซ่เฮ่า

๒๓/๑๑/๒๕๒๔

๓๐/๗/๒๕๕๙

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๔๒
พระชานุพจน์ จนฺทสโร ช้างกลาง

๑๑/๗/๒๕๓๒ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๔๓
พระพิพัฒพล ขนฺติพโล ศรีเพ็ชร

๒๕/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๔๔
พระภูวนาท ภูริาโณ ขุนชัย

๔/๑/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๔๕
พระณรงค์ ขนฺติพโล ดาบทอง

๑๙/๖/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๔๖
พระวุฒิศักดิ

์

วุฑฺฒิาโณ บุญรัตน์

๒๒/๗/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๔๗
พระอนุพงศ์ อธิปฺโ คงรัตน์

๓/๓/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐
โคกสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๔๘
พระนิพนธ์ วิปุโล ลัฐกาวิบูลย์

๒๕/๘/๒๕๐๔ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๔๙
พระสราวุธ รตนปฺโ สุพิทักษ์

๒๑/๑/๒๕๑๙ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๕๐
พระทวี ติสฺสาโร แสงทองอ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๑๓ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๕๑
พระธนัท ฉวิาโณ ภิรมย์รส

๒๐/๗/๒๕๒๕ ๑๑/๓/๒๕๖๐

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๕๒
พระสุทิวัส สุทฺธิาโณ เลิศคง

๑๘/๑๐/๒๕๓๘

๖/๕/๒๕๖๐
ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๕๓
พระอนุชาติ ชาคโร พรหมเพศ

๒๐/๑๒/๒๕๒๖
๒๓/๕/๒๕๖๐

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๕๔
พระสายัณ จนฺทสโร จันทมาส

๑๔/๑๒/๒๕๑๘

๑๒/๖/๒๕๖๐

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๕๕
พระสุพัฒน์ ยสธมฺโม แซ่ก๋ง

๑๙/๕/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๕๖
พระนรินทร์ กิตฺติทโร ไชยภักดี

๒๔/๙/๒๕๒๖

๗/๗/๒๕๖๐
ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๕๗
พระรัฐธนันท์ อาทโร นะวะมวัฒน์

๑๐/๑/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๖๐

ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๕๘
สามเณรสัณหภาส  สุชาติพงศ์

๑๐/๔/๒๕๔๖

 ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๕๙
สามเณรชนากร  ชนาชน

๑๒/๔/๒๕๔๖

 ชัยชุมพล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๖๐
สามเณรจิรเมธ  จันทร์ธร

๒๒/๓/๒๕๔๖

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๖๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ชาพา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรวรพล  พลายแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๖๓
สามเณรเจตษฎา  สุขสวัสดิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๔

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรระวิภาส  จันทรเสน

๓๐/๘/๒๕๔๔

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๖๕
พระชญานนท์ นนฺทโก รัตนนุกูล

๒๖/๒/๒๕๓๗

๖/๖/๒๕๖๐
ทะเล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๖๖
พระวุฒิชัย วุฒิาโณ เจ้ยทอง

๑๔/๘/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ทะเล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๖๗
พระดำรง รตนาโณ พิศศรี

๑๔/๑/๒๔๙๗

๗/๗/๒๕๖๐
ทะเล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรก้องเกียรติ  ทองสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

 ทะเล  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๖๙
พระภูพิรัฐ ภูริปฺโ บุญศรี

๕/๒/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ทุ่งควาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๗๐
พระกฤษฎา โรจโน สุขอนันต์

๒๔/๔/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
ทุ่งควาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๗๑
พระนราธิป อคฺคเตโช เดชารัตน์

๒๘/๑/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ทุ่งควาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๗๒
พระณัฐพงศ์ สุขกาโม หมุดแก้ว

๒๗/๘/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ทุ่งควาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๗๓
พระสุวัฒน์ ภทฺทจาโร รัตนบุรี

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
ทุ่งควาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๗๔
พระศราวุฒิ ภทฺราวุโธ เกิดศรี

๕/๖/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐
ทุ่งควาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๓๗๕
พระณัฐดนัย คนฺธสีโล หอมประสิทธิ

์

๑๔/๒/๒๕๓๗
๓๐/๗/๒๕๖๐

ทุ่งควาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๗๖
พระอำพล อาทโร มณีฉาย

๒๙/๑๐/๒๕๑๐
๒๗/๗/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๗๗
พระสุนทร กนฺตสีโล สวัสดิสาร

๒๙/๕/๒๕๑๕ ๑/๑๒/๒๕๕๙

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๗๘
พระชนิศร อภิาโณ ประเสริฐธัญญา

๒๑/๖/๒๕๓๐ ๑๗/๕/๒๕๖๐

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๗๙
พระอมรเทพ อมราโณ ชอบทำกิจ

๒๓/๘/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๘๐
พระสุรศักดิ

์

สิริวฑฺฒโน วงศ์เมฆ

๒๕/๑๒/๒๕๒๔

๓๐/๖/๒๕๖๐

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๘๑
พระพีระพล ติกฺขวีโร พรมดาน

๘/๗/๒๕๓๒ ๒/๗/๒๕๖๐
ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๘๒
พระสุนทร สุนฺทโร ชูกรณ์

๑๐/๘/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๖๐

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๘๓
พระศรราม โสภโณ ตุ้นตุด

๒๔/๖/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๘๔
พระธวัชชัย ติกฺขาโณ กลีบแก้ว

๒๖/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๘๕
พระศุภชัย สุภาจาโร ทองเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๒๙

๕/๗/๒๕๖๐
ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๘๖
พระสุเทพ สุธมฺโม แสงนาค

๙/๑/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๖๐
ไทรห้อง  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๘๗
พระกำพล กุภโร พรหมอนุมัติ

๑๒/๕/๒๕๒๓ ๒๔/๓/๒๕๕๘

ธรรมเผด็จ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๘๘
พระอดิศักดิ

์

ปสนฺโน บุญยัง
๖/๘/๒๕๓๐

๗/๑๒/๒๕๕๙

ธรรมเผด็จ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๘๙
พระวุฒิศักดิ

์

วุฑฺฒิสาโร แปนสุข

๑๗/๔/๒๕๒๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ธรรมเผด็จ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๙๐
พระสุเทพ เขมนนฺโท เพชรบริสุทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๒๘

๓/๗/๒๕๖๐
ธรรมเผด็จ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๙๑
พระนเรศ นราสโภ หนูในนำ

๒๕/๑/๒๕๒๙

๕/๗/๒๕๖๐
ธรรมเผด็จ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๙๒
พระเกียรติศักดิ

์

สุรสกฺโก ชอบทำกิจ

๒๐/๑๑/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
ธรรมเผด็จ  

นศ ๕๑๖๐/๐๓๙๓
พระชะโลม สุเมโธ เนาวโคอักษร

๑/๑/๒๔๙๖ ๒๒/๗/๒๕๕๕
นาตาแย้มธรรมาราม

 

นศ ๕๑๖๐/๐๓๙๔
พระธวัช ธนปฺโ ปรางค์อ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

นาตาแย้มธรรมาราม
 

นศ ๕๑๖๐/๐๓๙๕
พระจำนง รตนปฺโ พิมพ์ศรี

๓/๑๒/๒๕๐๖ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙
นาตาแย้มธรรมาราม

 

นศ ๕๑๖๐/๐๓๙๖
พระศักดิณรงค์

์

สิริปฺโ มหาสุข
๖/๒/๒๕๓๐ ๒๐/๓/๒๕๖๐ นาตาแย้มธรรมาราม

 

นศ ๕๑๖๐/๐๓๙๗
พระสำพันธ์ านจาโร ชอบทำกิจ

๑/๘/๒๕๑๖ ๖/๗/๒๕๖๐ นาตาแย้มธรรมาราม
 

นศ ๕๑๖๐/๐๓๙๘
พระเอกชัย ขนฺติพโล หอมธนู

๒๑/๙/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐ นาตาแย้มธรรมาราม
 

นศ ๕๑๖๐/๐๓๙๙
พระวรพงศ์ กิตฺติวณฺโณ ดำชู

๒๑/๑๒/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐ นาตาแย้มธรรมาราม
 

นศ ๕๑๖๐/๐๔๐๐
พระนนทพัทธ์ นนฺทโก เดชสถิตย์

๑๙/๖/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐ นาตาแย้มธรรมาราม
 

นศ ๕๑๖๐/๐๔๐๑
พระวิวรรธน์ จิตฺตปฺุโ สิงหพันธุ์

๖/๕/๒๕๒๔ ๗/๗/๒๕๖๐ นาตาแย้มธรรมาราม
 

นศ ๕๑๖๐/๐๔๐๒
พระเอกสิทธิ

์

ปฺุผโล พรหมเกิด

๑๗/๔/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐ นาตาแย้มธรรมาราม
 

นศ ๕๑๖๐/๐๔๐๓
พระอำนวย ปภสฺสโร จันหุณี

๒/๑๒/๒๕๐๘
๘/๒/๒๕๕๙

นำตก  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๐๔
พระฤทธิไกร

์

ชาตปฺโ บุญอ่อน

๒๗/๙/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
นำตก  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๐๕
พระทงชัย อธิปฺโ บุญอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
นำตก  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๐๖
สามเณรวัทนพร  ปล้องทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 นำตก  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๐๗
พระศิริพงษ์ สิริวฒฺฑโน ส่งศรี

๒๗/๑/๒๕๓๒ ๑๒/๘/๒๕๕๙

นิคมคีรี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๐๘
พระบุญรัตน์ รตนปฺุโ ฤทธิกลาง

์

๒๓/๓/๒๕๐๓ ๒๕/๑/๒๕๖๐

นิคมคีรี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๐๙
พระสุทัศน์ โชติาโณ ถาอินจักร์

๒๔/๒/๒๕๑๙ ๑๕/๖/๒๕๖๐

นิคมคีรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒ / ๓๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๔๑๐
พระอนันต์ ติกฺขาโณ เพิงแก้ว

๗/๒/๒๕๐๖ ๗/๗/๒๕๖๐
นิคมคีรี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๑๑
พระณัฐวุฒิ ิตวินโย รัตนบุรี

๒๕/๙/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
นิคมคีรี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๑๒
พระสิทธิพงษ์ สิริภทฺโท โพธิสิงห์

์

๑/๑๑/๒๕๓๔

๕/๑/๒๕๖๐
บ้านพูน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๑๓
พระวิชชนนท์ วชิราโณ คำแหง

๑๒/๖/๒๕๓๖ ๑๔/๖/๒๕๖๐

บ้านพูน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๑๔
พระอโณทัย อภิาโณ ศรีช่วย

๑๕/๒/๒๕๓๙ ๑๔/๖/๒๕๖๐

บ้านพูน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๑๕
พระอมรศักดิ

์

อมโร เมฆจันทร์

๑๔/๙/๒๕๓๒

๗/๗/๒๕๖๐
พันธวาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๑๖
พระอรรถพล กตทีโป ทองแท้

๒๒/๑/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๑๗
พระณัฐวุฒิ กิตฺติภทฺโท หนูสม

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๑๘
พระธนารัตน์ รกฺขิตธมฺโม บัวเพชร

๒๙/๕/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๑๙
พระรุ่งโรจน์ วิโรจโน ซุ่นกี

่

๒/๒/๒๕๓๔
๑๙/๑๒/๒๕๕๕

ลุมพินี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๒๐
พระศุภชัย ชยธมฺโม เกิดศรี

๒๘/๒/๒๕๒๑ ๔/๑๒/๒๕๕๙

ลุมพินี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๒๑
พระวีระพงศ์ เทวธมฺโม รามวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

ลุมพินี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๒๒
พระจตุภัทร กิตฺติสาโร บัวบาน

๒๒/๙/๒๕๔๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ลุมพินี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๒๓
พระอลงกต ขนฺติพโล ช่วยเกิด

๒/๖/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
ลุมพินี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๒๔
พระศราวุธ กิตฺติปฺโ สวัสดิสาร

๗/๑๒/๒๕๒๔ ๒๘/๖/๒๕๖๐

วังขรี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๒๕
พระธีรวัฒน์ ปยธมฺโม พูลเงิน

๗/๑๒/๒๕๓๒ ๙/๑๑/๒๕๕๙

วังหีบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๒๖
พระสุริยา ยสธโร สิทธิดำรงค์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๑/๑/๒๕๖๐

วังหีบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๒๗
พระสุชาติ สุชาโต ช่วยบำรุง

๒๒/๖/๒๕๒๑

๕/๗/๒๕๖๐
วังหีบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรญาณปภัทร์  บุญเกือ

้

๔/๙/๒๕๔๘
 วังหีบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรรัชชานนท์  แสงสุริฉาย

๔/๑๒/๒๕๔๗

 วังหีบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๓๐
พระวิสุทธิ

์

วิสุทฺโธ เอียมเนียว

่ ้

๒๕/๒/๒๕๒๒ ๒๒/๗/๒๕๕๘

ศิลาราย  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๓๑
พระวรวิทย์ วรปฺโ คอนสกุล

๒๗/๙/๒๕๑๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศิลาราย  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๓๒
พระเทพไพรินทร์ อินฺทสุวณฺโณ อินทสุวรรณ์

๒๘/๙/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
ศิลาราย  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๓๓
พระวัชรินทร์ นราธิโป เอ้งฉ้วน

๓๐/๑๒/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
ศิลาราย  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๓๔
พระสถาพร ิตสาโร จรเอียด

๑๖/๑/๒๕๓๔ ๒๖/๕/๒๕๖๐

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๓๕
พระณัฐธพงษ์ อนุตฺตโร เพ็ชรศรีทอง

๑๒/๕/๒๕๓๙

๑/๖/๒๕๖๐ สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๓๖
พระวิทยา ปฺวโร สุวรรณสังข์

๕/๓/๒๕๓๕ ๔/๖/๒๕๖๐ สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๓๗
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ฝุงเจริญ

๑๒/๕/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๓๘
พระเจนณรงค์ จนฺทสาโร เกิดเกลียง

้

๒/๓/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๓๙
พระไกรวิทย์ านากโร แก้วประดิษฐ์

๑๓/๙/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐ สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๔๐
พระณัฐพล ปยสีโล บัวทอง

๔/๔/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๔๑
พระจักรกริช จกฺกวโร วิเชียร

๑๒/๔/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๔๒
พระกิตธิภัฒน์ รติโก หนูแก้ว

๒๗/๗/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐ สหกรณ์นิคมทุ่งสง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๔๓
พระจักรกฤษณ์ กตปฺุโ แซ่หลี

๒๓/๓/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สำโรง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๔๔
พระธราธร ชิวโร บุญสุดทอง

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

๒๘/๖/๒๕๖๐

สำโรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓ / ๓๐

้
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นศ ๕๑๖๐/๐๔๔๕
พระพรสถิตย์ จิรวฑฺฒโน การะเกตุ

๒๒/๓/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
สำโรง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๔๖
พระเจษฎา ถิรมโน นวลเกือ

้

๑๘/๕/๒๕๓๑

๘/๗/๒๕๖๐
สำโรง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๔๗
พระอุทัย อุทโย โชติกมาศ

๒๒/๘/๒๕๑๔ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ก้างปลา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๔๘
พระธนกร ธนปฺโ หอมเกตุ

๒๒/๒/๒๕๑๘

๒/๖/๒๕๖๐
ก้างปลา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๔๙
พระศราวุธ สมาหิโต ตนุยาอภินันท์

๘/๓/๒๕๒๘
๗/๗/๒๕๖๐

ก้างปลา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๕๐
พระกฤษฎา ปยวณฺโณ ภักดีสุวรรณ

๘/๑๑/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
ก้างปลา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๕๑
พระมนต์ชัย มหาวีโร คงเสน

๒/๔/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๖๐
ก้างปลา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๕๒
พระสงกรานต์ สทฺธาธิโก มุขแก้ว

๑๓/๔/๒๕๑๖

๘/๗/๒๕๖๐
ก้างปลา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๕๓
พระมนิตย์ ธมฺมโชโต หมืนเดช

่

๘/๙/๒๕๓๓ ๖/๑๑/๒๕๕๙

ควนหัวไทร  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๕๔
พระกิตติพงศ์ โสธโน ช่วยรักษ์

๑๑/๙/๒๕๑๕
๓๐/๖/๒๕๖๐

ควนหัวไทร  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๕๕
พระวีรยุทธ์ มคฺลิโก เดชาพร

๑๙/๓/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
ควนหัวไทร  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๕๖
พระสุคนธ์ ปสนฺโน เทียมชู

๕/๕/๒๕๓๗ ๕/๗/๒๕๖๐
ควนหัวไทร  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๕๗
พระสินชัย มหาวีโร เฮ่งฉ้วน

๑๒/๑๐/๒๕๑๕

๖/๗/๒๕๖๐
ควนหัวไทร  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๕๘
พระไพโรจน์ ขนฺติโก สุดสาย

๑/๑๑/๒๕๑๙
๕/๕/๒๕๕๗

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๕๙
พระจิรเดช จิรธมฺโม เศษช่วย

๒๐/๑/๒๕๒๔ ๔/๑๒/๒๕๕๙

บ่อนำร้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๖๐
พระมโนปกรณ์ อภิชาโต การดี

๒๕/๑๒/๒๕๓๗

๑๘/๕/๒๕๖๐

ลำนาว  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๖๑
พระศุภวัฒน์ สุถาจาโร ชุมวงค์

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๕/๒๕๖๐

ลำนาว  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๖๒
พระปรีชา ปริฌาโณ เพ็ชร์รัตน์

๒๙/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ลำนาว  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๖๓
พระไกรณรงค์ อาภากโร กำแหง

๘/๓/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐
ลำนาว  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๖๔
พระธนาวุธ สุภากโร กำแหง

๗/๗/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
ลำนาว  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๖๕
พระวิชัย สุชาโต รัตนเมือง

๒๐/๓/๒๕๑๗
๖/๗/๒๕๖๐

ลำนาว  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๖๖
สามเณรเจษฎากร  แก้วสีสด

๙/๑๒/๒๕๔๖

 ลำนาว  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๖๗
สามเณรอนุพงศ์  เนืองพงศ์

่

๑๕/๗/๒๕๔๗

 ลำนาว  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๖๘
สามเณรกรันฑ์  สงเล็ก

๑๐/๗/๒๕๔๖

 ลำนาว  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๖๙
พระเรวัตร าณวิโร พุทธโชติ

๒/๔/๒๕๓๔ ๑๔/๖/๒๕๖๐

หนองเจ  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๗๐
พระณัฐพงศ์ สุทฺธจิตฺโต ทองแท้

๑๖/๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
หนองเจ  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๗๑
พระวัชรพงศ์ ธมฺมวโร สามประดิษฐ์

๑๖/๐๓/๒๕๒๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ควนยูง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๗๒
พระศักดา ปยวณฺโณ ช่วยสถิตย์

๖/๓/๒๕๔๐
๑๗/๑๒/๒๕๕๙

มะปรางงาม  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๗๓
พระราชศักดิ

์

ิตคุโณ หนูสงค์

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

มะปรางงาม  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๗๔
พระสุรพงษ์ สนฺตจิตฺโต เจริญ

๑๐/๕/๒๕๓๔
๕/๖/๒๕๖๐

มะปรางงาม  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๗๕
พระพรสวัสดิ

์

ธีรปฺโ ธรฤทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๒๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ไม้เรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๗๖
พระวรวิทย์ วรวิชฺโช วูวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ไม้เรียง  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๗๗
พระจเรวัฒน์ อธิจิตฺโต สุวรรณมณี

๐๕/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

รังษีบูรณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๗๘
พระจิรพงค์ ชาตปฺโ ใยน้อย

๑๐/๑๒/๒๕๒๘
๖/๑๒/๒๕๕๘

ลอยโพธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๗๙
พระอาชีพ ปนาโท คงสุวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๑๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔ / ๓๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๔๘๐
พระมนต์ไชย ถามวโร ขุนสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๒๖
๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๘๑
พระชัยพล ปุณฺณาโภ ศฤงคาร

๒๓/๐๕/๒๕๓๔

๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๘๒
พระเสกสรรค์ นิติโก ไกรทอง

๒๖/๐๖/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๘๓
พระเกียรติศักดิ

์

เขมปฺโ อินธิแสง

๒๔/๐๕/๒๕๓๖

๙/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๘๔
พระวรวุฒิ จนฺทสุทฺโท แซ่ล่อย

๑๕/๐๙/๒๕๓๐ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

ควนส้าน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๘๕
พระเกรียงศักดิ

์

ถิรธมฺโม ศิลปวิสุทธ์

๐๕/๐๗/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๐

ควนส้าน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๘๖
สามเณรปฏิภาน  สุภาพร

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

 ควนส้าน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๘๗
พระณัฐวุฒิ รกฺขิตสีโล จะเจน

๑๐/๐๔/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

คีรีวรรณา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๘๘
พระชลธี สึธมฺโม สงอาจินต์

๒๕/๐๓/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คีรีวรรณา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๘๙
พระสุรชัย วโสธโร ละลา

๑๔/๐๔/๒๕๑๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

คีรีวรรณา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๙๐
พระสุทธิ สุธมฺโม ทิพย์สุราษฎร์

๙/๐๔/๒๕๑๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

คีรีวรรณา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๙๑
พระนพฤทธิ

์

สทฺธาธิโก จิตรวิบูลย์

๒๐/๑๐/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐

คีรีวรรณา  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๙๒
พระพัทยา คนฺกสาโร ขำกลิน

่

๑๑/๖/๒๕๑๘ ๓๑/๑๒/๒๕๕๕

จันดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๙๓
พระสาโรจน์ สนฺตกาโย รัตนบุรี

๘/๘/๒๕๑๘
๗/๗/๒๕๖๐

ธาตุน้อย  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๙๔
พระยุทธกิจ ปฺุวุฑฺโฒ จิตรามาศ

๑๔/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๙๕
พระจักรพงศ์ กตปฺุโ มณีฉาย

๒๓/๐๒/๒๕๓๐
๑/๐๗/๒๕๖๐

มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๙๖
พระกันตพงศ์ กนฺตสีโล รุ่งเรือง

๑๘/๐๓/๒๕๓๔

๖/๐๗/๒๕๖๐

มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๙๗
สามเณรรัชชานนท์  จุลแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๙๘
สามเณรณัฐพล  ไชยา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๔๙๙
สามเณรอนพัทย์  ขุนภักดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๐๐
สามเณรพีรพัฒน์  บางโรย

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๐๑
พระอุดมพงศ์ เตชวโร ถนนทิพย์

๑๑/๑๐/๒๕๓๕
๒๗/๗/๒๕๕๘

สวนขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๐๒
พระจิรวัฒน์ อตฺถยุตโต ศรีเพิม

่

๒๖/๐๘/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สวนขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๐๓
พระสิทธิโชค โชติวโร กำพลรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สวนขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๐๔
พระสมประสงค์ าณเมโธ วิทยานุภาช

๙/๐๔/๒๕๒๘ ๑/๐๗/๒๕๖๐

สวนขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๐๕
สามเณรอภิชาต  กฐินหอม

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

 สวนขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๐๖
สามเณรนัฐพล  ขุนทองจันทร์

๔/๑๑/๒๕๔๔

 สวนขัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๐๗
พระปฎิพล อาภาทโร พิทักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

๖/๗/๒๕๖๐
หลักช้าง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๐๘
พระวัฑฒพงศ์ อตฺตเปโม ศรีสุขใส

๑๕/๒/๒๕๒๔

๗/๗/๒๕๖๐
หลักช้าง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๐๙
พระประธาน ปธานธมฺโม ทองใบ

๑๒/๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
เขาพนมไตรรัตน์  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๑๐
พระธนพล เขมวโร ชุมนุ้ย

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

๘/๗/๒๕๖๐
เขาพนมไตรรัตน์  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๑๑
พระเถลิงศักดิ

์

คุณากโร สุวรรณมณี

๒๓/๑/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

คงคาเลือน

่

 

นศ ๕๑๖๐/๐๕๑๒
พระอำนาจ อาภสฺสโร สุทิน

๑๔/๙/๒๕๑๒ ๒๙/๖/๒๕๖๐

คงคาเลือน

่

 

นศ ๕๑๖๐/๐๕๑๓
พระวัชระ สุชาโต นิตย์จำรูญ

๑๓/๘/๒๕๓๐ ๒๐/๕/๒๕๖๐

โคกเหล็ก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๑๔
พระอรรถพล กิตฺติภทฺโท หนูทรัพย์

๒/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โคกเหล็ก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕ / ๓๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๕๑๕
พระเอกชัย อสิาโณ แซ่ติว

้

๑๗/๔/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
โคกเหล็ก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๑๖
พระณัฐชัย สาทโร ชูแตง

๓๐/๑๒/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
โคกเหล็ก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๑๗
พระโชคชัย ชิตมาโร เดชคุ้ม

๓๑/๑๒/๒๕๒๘
๒๓/๕/๒๕๕๙

ชลธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๑๘
พระณัฐชนน ฉนฺทธมฺโม สุขแพง

๖/๑๑/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ชลธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๑๙
พระนพณัฐ โชติปฺโ เสือฝาย

๒๘/๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ชลธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๒๐
พระโชควันชัย วรสทฺโธ ไตรถาวร

๗/๑๐/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ชลธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๒๑
พระภานุเดช หิริธมฺโม วงษ์มากสกุล

๔/๓/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
ชลธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๒๒
พระจิรศักดิ

์

มหาลาโภ นนทา

๑๘/๘/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ชลธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๒๓
พระสิทธิชัย กนฺตสีโล สงเจริญ

๓/๑๐/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ชลธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๒๔
พระอภิชาต อภิชาโน แก้วมีศรี

๒๔/๒/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
ชลธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๒๕
พระชัชฤทธิ

์

ชินวโร สนิยา

๓๐/๓/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

ชลธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๒๖
สามเณรพงศกร  เพ็ชรรัตน์

๑๙/๖/๒๕๔๖

 ชลธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๒๗
พระยุทธศักดิ

์

ธีรภทฺโธ เหมทานนท์

๑๗/๖/๒๕๓๘
๒๐/๖/๒๕๖๐

ชัยธาราประดิษฐ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๒๘
พระสุวัฒน์ จตฺตวิโล แก้วโพธิกลาง

์

๑๐/๒/๒๕๒๔ ๑๓/๗/๒๕๕๗

ชุมโลง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๒๙
พระวิเชษฐ คุณฺสมฺปนฺโน ราดลวิศิษฎ์

๒๙/๑๒/๒๕๐๑
๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าสูง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๓๐
พระไตรรงค์ อายุโท บัณฑิต

๒๗/๕/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าสูง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๓๑
พระจักรกฤษณ์ จิตฺตปฺโ รัตนบุรี

๒๑/๗/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

ท่าสูง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๓๒
พระอิสรา วชิโร วัฒนสิทธิ

์

๖/๔/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ท่าสูง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๓๓
พระผดุงศักดิ

์

หิริสมฺปนฺโน ขำผุด
๘/๖/๒๕๓๓ ๙/๗/๒๕๖๐

ท่าสูง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๓๔
พระอภินันท์ อภินนฺโท พระสงฆ์

๒๗/๘/๒๕๓๘
๒๐/๕/๒๕๖๐

นากุน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๓๕
พระพรสิทธิ

์

รตนโชโต สองเมือง

๑๐/๕/๒๕๒๑
๒/๗/๒๕๖๐

นากุน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๓๖
พระณัฐนนท์ กิตฺติปฺโ สองเมือง

๑๕/๓/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
นากุน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๓๗
พระณัฐวุฒิ าณโสภโณ กลินหอม

่

๒๒/๑/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
นากุน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๓๘
พระศุภกฤต วรวฑฺฒโน พิมเสน

๑/๑๑/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
นากุน  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๓๙
พระทวีวัฒน์ อภิวฑฺฒโน หนูกลับ

๑๒/๑๐/๒๕๒๓
๒๕/๗/๒๕๕๓

บางสาร  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๔๐
พระจักรพงษ์ จนฺทธมฺโม เฮียเล้ง

้

๑๕/๓/๒๕๒๖ ๑๕/๗/๒๕๖๐

บางสาร  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๔๑
พระสหัส ปริสาโธ สีขาว

๑/๓/๒๕๐๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาวดี  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๔๒
พระปญญา สิริวณฺโณ สุพรรณพงค์

๑๑/๕/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
พระอาสน์  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๔๓
พระธีรชัย ิติสีโล จำป

๑๐/๕/๒๕๓๒
๘/๗/๒๕๖๐

ยางใหญ่  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๔๔
พระพันธ์เทพ สุธมฺโม สุขเจริญ

๑๒/๖/๒๕๐๙
๗/๕/๒๕๕๕

สระแก้ว  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๔๕
พระศุภกร ปฺาโภ จันทร์ขจร

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐
สาขาชาติพงศ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๔๖
พระสมโภชน์ วิสุทฺธิาโณ คงอินทร์

๒๙/๗/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๗

เสนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๔๗
พระอิสยาห์ รํสิโย ประเสริฐ

๓๐/๘/๒๕๓๘
๗/๖/๒๕๕๙

เสนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๔๘
พระศักรินทร์ ิตวฑฺฒโน สิทธิวรชาติ

๑๕/๔/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เสนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๔๙
สามเณรติยภูมิ  แก้วนุ่น

๒๗/๑๒/๒๕๔๐

 เสนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖ / ๓๐
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นศ ๕๑๖๐/๐๕๕๐
พระสิทธิวัฒน์ สุวุฒิโธ สังเกต

๑๔/๙/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
โสภณตีธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๕๑
พระจารุภัทร จารุภทฺโท วาหลวง

๑๗/๖/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๗

ใหญ่  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๕๒
พระศิริพันธ์ สิริภทฺโท เศษสิน

๑๖/๖/๒๕๓๘ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๕๓
พระธนพล ธนพโล กีตา

๒๖/๑๐/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
ใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๕๔
พระพงศธร พรหมฺโชโต บุญวงศ์

๒๐/๗/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๖๐

ใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๕๕
สามเณรกฤติน  คำรพ

๑๓/๑/๒๕๔๕

 ใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๕๖
พระอารุณ อรุโณ ยุติธรรม

๖/๔/๒๕๑๖ ๓๐/๗/๒๕๕๘

เกล็ดแรด  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๕๗
พระเจนวิทย์ พรฺหมฺจิตฺโต พรหมจิตต์

๔/๙/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๕๙
เกล็ดแรด  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๕๘
พระเกรียงศักดิ

์

ภทฺทวโร ศรีประเสริฐ
๓/๒/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เกล็ดแรด  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๕๙
พระเอกชัย ชยารตโน แพทย์รัตน์

๑๘/๔/๒๕๓๗

๑/๕/๒๕๖๐
เกล็ดแรด  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๖๐
พระศรราม สนฺติกโร เส้งเซ่ง

๑๓/๗/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
เกล็ดแรด  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๖๑
พระจักรพงษ์ ธีรธมฺโม ตระกูลชินศรี

๒๕/๑๑/๒๕๒๘ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๖๒
พระสุรศักดิ

์

กลฺลาโ ทองอนันต์
๗/๙/๒๕๒๔

๔/๔/๒๕๖๐
ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๖๓
พระเอกรัตน์ สุขิโต ใจห้าว

๗/๑๐/๒๕๓๗
๔/๔/๒๕๖๐

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๖๔
พระวงศกร กตปฺุโ จิตอารีย์

๑๗/๒/๒๕๔๐
๔/๔/๒๕๖๐

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๖๕
พระพงษ์ศักดิ

์

ิตสุโข เดชนรสิงห์

๑๐/๑๐/๒๕๓๓
๑๗/๔/๒๕๖๐

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๖๖
พระศุภศิษฎ์ ปภสฺสโร แก้วผอม

๑๗/๑๐/๒๕๓๔
๑๘/๔/๒๕๖๐

ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๖๗
พระภาสกร ยติโก เมืองอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๖๘
สามเณรจักรกฤษญ์  โพธิศรีลา

์

๓/๑๐/๒๕๔๓

 ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๖๙
สามเณรศุภษร  แตงอ่อน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๗๐
สามเณรอภิรักษ์  ใจจริง

๒๑/๔/๒๕๔๙

 ขรัวช่วย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๗๑
พระมณฑา กิตฺติปาโล ทองคง

๑๑/๑๑/๒๕๐๐
๓๐/๕/๒๕๖๐

เขาน้อย  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๗๒
พระณัฐพล สิริภทฺโท รัตนี

๖/๔/๒๕๒๗ ๖/๑๒/๒๕๕๙

คงคาเลียบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๗๓
พระศรานุวัฒน์ สิริภทฺโท ห่อทรัพย์

๙/๔/๒๕๑๙ ๒๘/๔/๒๕๖๐

คงคาเลียบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๗๔
พระวีระพงศ์ ณฺิโก สามสุวรรณ์

๑๓/๔/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
จอมทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๗๕
พระเริงณรงค์ ถิราโณ สีดำ

๖/๗/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

จอมทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๗๖
พระสุกฤษฎิ

์

ปฺาวโร แก้วนวล

๑๓/๒/๒๕๔๐
๙/๗/๒๕๖๐

จอมทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๗๗
พระปานณรงค์ กิตฺติรตโน ชูรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

๒๖/๖/๒๕๖๐

เจดีย์  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๗๘
พระศตวรรษ าณสุทฺโธ กลินกลับ

่

๒๓/๓/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
เจดีย์  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๗๙
พระจักรราช ธมฺมวโร อุ่นยวง

๒๒/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
เจดีย์  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๘๐
พระธรรมรงค์ วีรธมฺโม ศรีนุ่น

๓/๕/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
เจดีย์  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๘๑
พระณัฐพล ธมฺมิสฺสโร หีดเดช

๑๑/๕/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
เจดีย์  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๘๒
พระขจร เขมฺมจิตฺโต สุขสวัสดิ

์

๑๔/๓/๒๕๐๓ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ชนสังขรณพิจิตร  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๘๓
พระชัยวัฒน์ อภิชฺชโว ใจลือ

๒๘/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๔/๒๕๖๐

ชนสังขรณพิจิตร  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๘๔
พระนันทวัฒน์ ณฏิโก คิดขยัน

๒๘/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ชนสังขรณพิจิตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗ / ๓๐
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นศ ๕๑๖๐/๐๕๘๕
พระวรวัชร กิตฺติโก ขาวเอืยม

่

๒๕/๓/๒๕๓๔ ๒๙/๓/๒๕๖๐

เทพราช  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๘๖
พระณัฐวุฒิ านวโร ศรีใหม่

๒๒/๓/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
เทพราช  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๘๗
พระศุภชัย สุภชโย ใจห้าว

๒๗/๕/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
เบิก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๘๘
พระปยะพงษ์ ปยธมฺโม กนิมกาญจน์

๕/๑๐/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๖๐

เบิก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๘๙
พระณัฐภูมิ ภูมิวโล เพชรนุ้ย

๒๗/๖/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
เบิก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๙๐
พระวิษณุ สิธิาโณ เพชรนุ้ย

๒/๘/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

เบิก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๙๑
พระปรมินทร์ ปทุโม บัวแก้ว

๗/๓/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
เบิก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๙๒
พระเกียรติประวิทย์ กิตฺติสทฺโธ เพชรนุ้ย

๒๖/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
เบิก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๙๓
พระชยพัทธ์ ชยภทฺโธ ศรีสว่าง

๕/๓/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

เบิก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๙๔
พระอรรจน์พงษ์ อติวโร โจมฤทธิ

์

๔/๑๒/๒๕๓๑

๖/๗/๒๕๖๐
เบิก  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๙๕
พระณัฐวัตร กตปฺุโ เอียดเหมือน

๒๘/๓/๒๕๓๗ ๑๕/๔/๒๕๖๐
ประทุมทายการาม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๙๖
พระธวัชชัย ชินวโร แพนเดช

๒๕/๔/๒๕๓๘ ๑๕/๔/๒๕๖๐

ประทุมทายการาม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๙๗
พระศรันยู ิตวํโส ทองคำ

๑๔/๓/๒๕๓๖

๘/๔/๒๕๖๐
ปญณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๙๘
พระทศพล ิตสีโล ทองไสเกลียง

้

๒๗/๑๐/๒๕๒๐
๒๒/๔/๒๕๖๐

ปญณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๕๙๙
พระอิศฎา ปยสีโล ศีลบุตร

๒/๑๑/๒๕๓๑ ๓๑/๔/๒๕๖๐

ปญณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๐๐
พระวรรธวุฒิ วรสทฺโธ หมวดคง

๑๔/๑๐/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐
ปญณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๐๑
พระวัชรพันธ์ กนฺตปฺโ นกนวล

๒๑/๗/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
ปญณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๐๒
พระส่งศักดิ

์

สุเมธโส พิลึกภควัต

๒๒/๒/๒๔๙๔

๕/๓/๒๕๖๐
วังหลวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๐๓
พระศุภกิตต์ สุภกิจฺโจ งามคง

๒๔/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๔/๒๕๖๐

วังหลวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๐๔
พระอิทธิเชษฐ์ สนฺตมโน ภู่พันธ์

๘/๔/๒๔๙๘ ๖/๗/๒๕๖๐
วังหลวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๐๕
พระศุภโชค โสภโณ สังข์พลอยดี

๒๐/๒/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

วังหลวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๐๖
พระพงศ์เทพ ภยตฺโต พรหมสุวรรณ

๒๓/๔/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
วังหลวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๐๗
พระวราวุฒธิ

์

วราวุฑฺโฒ ศรีโคกกรวด

๒๑/๓/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดกุมแป  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๐๘
พระศุภวัฒน์ ธมฺมรกฺขิตฺโต ชูรักษา

๔/๑/๒๕๒๙ ๕/๗/๒๕๖๐
วัดกุมแป  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๐๙
พระกฤษณะ ธมฺมปาโล นุ่มเหนียว

๑๕/๒/๒๕๔๐
๗/๓/๒๕๖๐

วัดชนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๑๐
พระวินัย อภโย เมืองมุสิก

๔/๗/๒๕๑๔
๔/๗/๒๕๖๐

วัดชนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๑๑
พระปยะพงศ์ ธีรปฺโ ชาญณรงค์

๑๙/๙/๒๕๓๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดถำเทียนถวาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๑๒
พระรักเกียรติ จกฺกวโร มากมารศรี

๒๑/๔/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
วัดมณีประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๖๑๓
พระวุฒิไกร ปยาจาโร ดำใส

๒๑/๓/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
วัดมณีประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๖๑๔
พระสมโภชน์ อรุโณ คนชือ

่

๒๒/๓/๒๕๐๑
๙/๗/๒๕๖๐

วัดมณีประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๖๑๕
พระศศิกร ปฺาวโร ทองมาก

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

๑๙/๗/๒๕๖๐

วัดมณีประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๖๑๖
สามเณรชินวัตร  ผกากรอง

๑๗/๓/๒๕๔๘

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๑๗
สามเณรสิวัฒน์  ฤทธิดำรงเกียรติ

์

๔/๕/๒๕๔๙
 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๑๘
สามเณรเดชดนัย  กามณี

๒๐/๕/๒๕๔๘

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๑๙
สามเณรศุภชัย  กลินนคร

่

๑๘/๙/๒๕๔๘

 ศิลาชลเขต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘ / ๓๐

้
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นศ ๕๑๖๐/๐๖๒๐
สามเณรศุภโชค  เกตุแก้ว

๒๐/๘/๒๕๔๗

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๒๑
สามเณรอรรถพล  คงทอง

๑๖/๒/๒๕๔๗

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๒๒
สามเณรอภิสร  ชัยศิริ

๓/๑๐/๒๕๔๗

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๒๓
สามเณรธนกฤต  คงศรีปาน

๒๔/๕/๒๕๔๖

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๒๔
สามเณรชัยพฤกษ์  แซ่อุ๋ย

๒๖/๑/๒๕๓๒

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๒๕
พระกฤษฎาพงค์ สุจิตฺโต ยุติธรรม

๒๓/๕/๒๕๔๐
๔/๔/๒๕๖๐

สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๒๖
พระกัมปนาท อธิจิตฺโต ใจห้าว

๒/๕/๒๕๓๖ ๒๖/๔/๒๕๖๐

สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๒๗
พระสุชาต โชติปาโล ดำแก้ว

๔/๔/๒๕๑๑ ๑๘/๓/๒๕๔๓

สระสีมุม

่

 

นศ ๕๑๖๐/๐๖๒๘
สามเณรณัฐพล  แดงเรือง

๑๘/๔/๒๕๔๕

 สุชน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๒๙
สามเณรรัตนชัย  จันทโชติ

๑/๒/๒๕๓๕
 สุชน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๓๐
สามเณรพีระพัฒน์  นาคพันธ์

๙/๙/๒๕๔๗
 สุชน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๓๑
สามเณรศุภกิจ  วิชัยกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 สุชน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๓๒
พระภิญโญ เขมจาโร ทองแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๐๖ ๐๕/๐๑/๒๕๕๔

บ่อโพง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๓๓
พระสุธรรม สุธมฺโม ชาญสมร

๒๗/๗/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บางตะพาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๓๔
พระทนงศักดิ

์

าณทีโป บุญทองแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๓๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

หัวค่าย  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๓๕
พระกฤตพจน์ สุจิตฺโต ชูฟอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวค่าย  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๓๖
พระนิทัสน์ ธมฺมวโร มีทอง

๒๗/๐๗/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หัวค่าย  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๓๗
พระอภิชาต เขมวีโร คงทอง

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หัวค่าย  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๓๘
พระสิทธิชัย ปฺาวุโธ แก้วกาญจน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หัวค่าย  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๓๙
พระจีรศักดิ

์

มหาวีโร หนูชัยปลอด

๑๖/๐๗/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หัวไทร  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๔๐
พระนันทนนท์ สนฺตวาโจ หนูหวาน

๑๓/๐๙/๒๕๓๔ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

แหลม  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๔๑
พระไพบูลย์ ภูริปฺโ ชนิดปลอด

๐๙/๐๗/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แหลม  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๔๒
พระจักรพันธ์ ปภากโร เสือแก้ว

๑๙/๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

เชียรใหญ่  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๔๓
พระบุญญะชัย วรปฺโ แดงบรรจง

๒๖/๑๒/๒๕๒๓
๐๖/๑๐/๒๕๖๐

เชียรใหญ่  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๔๔
พระจรูญ กิตฺติโก บางพา

๑๐/๐๙/๒๔๙๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

แดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๔๕
พระจรูญ อภิชาโต สังข์ทอง

๑๗/๑๐/๒๕๑๙ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

แดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๔๖
พระชยกฤต กมโล อดิศรภักดี

๑๘/๒/๒๕๓๔ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

แดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๔๗
พระสุรินทร์ อภิชาโน ขำดวง

๒๒/๑/๒๕๑๘ ๒๑/๑/๒๕๖๐

แดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๔๘
พระธวัชชัย อธิปฺโ ทิพย์กองลาศ

๓๐/๑/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๖๐

แดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๔๙
พระธวัชชัย ปยสีโล จันทร์นวล

๒๕/๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

แดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๕๐
พระวีรยศ สิริวณฺโณ บางหรง

๒๖/๑๐/๒๕๒๔
๒๖/๖/๒๕๖๐

แดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๕๑
พระสุรพงษ์ ผลปุโ กรมแต่ง

๐๙/๑๐/๒๕๓๕
๒๖/๖/๒๕๖๐

แดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๕๒
พระสมคิด านิสฺสโร นครกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๕๓
พระไพโรจน์ ถาวโร ปนตา

๐๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ท้ายทะเล  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๕๔
พระจิรพงษ์ ิตธมฺโม พรหมแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๐
๒๑/๖/๒๕๖๐

ท้ายทะเล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙ / ๓๐

้
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นศ ๕๑๖๐/๐๖๕๕
พระอภินันท์ อภินนฺโท เอียดแก้ว

๒๘/๓/๒๕๒๙ ๑๓/๑/๒๕๖๐

ท่าลิพง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๕๖
พระกิตติศักดิ

์

ิตวิริโย เกียรติก้องแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ท่าลิพง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๕๗
พระธิระยุทธ พฺรหมฺยโธ พรหมจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

เทพรักษ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๕๘
พระไอยศูรย์ านวุฑฺโฒ รัตนวรรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๐๙/๒๕๖๐

บ่อล้อ  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๕๙
พระณรงค์ศักดิ

์

ขนฺติโก คงช่วย

๑๗/๑/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

บางทองคำ  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๖๐
พระอภิวัฒน์ กตปฺุโ ขาวนุ้ย

๑๙/๑๐/๒๕๓๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเนิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๖๑
พระสุรินทร์ เตชปฺโ แก้วมรกฎ

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเนิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๖๒
พระรัฐพล จนฺทโชโต ขาวนุ้ย

๑๘/๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเนิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๖๓
พระขจรศักดิ

์

อติพโล เนตรไสว

๒๐/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปากเชียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๖๔
พระพัฒนา คุณงฺกโร โททอง

๐๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปากเชียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๖๕
พระก้องเกียรติ ปฺาพโล ละอองแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปากเชียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๖๖
พระธนวัฒน์ ชินวโร รอดสน

๒๐/๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปากเชียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๖๗
พระสุริยะ เกสโร ชุมแก้ว

๑๗/๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปากเชียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๖๘
พระศุภณัฐ สุมงฺคโล ทองมาก

๒๗/๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปากเชียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๖๙
พระปยัวัฒน์ เหมวณฺโณ แก้วจินดา

๑๘/๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

ปากเชียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๗๐
พระเมธา สุเมโธ ขุนใหม่

๒๖/๘/๒๕๓๗ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

ปากเชียร  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๗๑
พระวิษณุ วิปุโล ภูแข็ง

๐๑/๐๒/๒๕๓๔ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

พระพุทธบาท  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๗๒
พระสุพัฒน์ สิริคุตฺโต พูนสุข

๐๒/๐๖/๒๕๒๔
๒๘/๕/๒๕๖๐

พระพุทธบาท  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๗๓
พระศัตย์ถยา จนฺทสุทโธ ปานแก้ว

๒๓/๒/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

พระพุทธบาท  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๗๔
พระเกียรติศักดิ

์

สิริธมฺโม ล่องวิลัย

๒๖/๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

พระพุทธบาท  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๗๕
พระอนันตศักดิ

์

คมฺภีโร อุ้ยหมุน

๒๗/๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

พระพุทธบาท  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๗๖
พระสุรินทร์ สาทโร เกิดลำเจียก

๒๓/๖/๒๕๑๐ ๒๕/๗/๒๕๖๐

โพธิใหม่

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๖๗๗
พระเผด็จ จนฺทโชโต กำจรจักร์

๑๗/๗/๒๕๐๙ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

เภาเคือง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๗๘
พระพรชัย านวโร อุ่ยหมุน

๒๐/๑๒/๒๕๓๒
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เภาเคือง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๗๙
พระปยะ อาภสฺสโร หมวดพล

๑๘/๒/๒๕๒๒ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เภาเคือง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๘๐
พระพิษณุ ปภากโร ปานหมี

๒๕/๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

แม่เจ้าอยู่หัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๘๑
พระณัฐดนัย ยโสธโร ชาวไร่เงิน

๒๗/๔/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

แม่เจ้าอยู่หัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๘๒
พระธนพล กิตฺติโก ทองสงฆ์

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

แม่เจ้าอยู่หัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๘๓
พระคมชาญ กตธมฺโม ทองสงฆ์

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

แม่เจ้าอยู่หัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๘๔
พระเอกลักษณ์ ธีรวํโส ขวัญแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๓๑
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

แม่เจ้าอยู่หัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๘๕
พระธิรพงษ์ ธีรวํโส มีแก้ว

๑๓/๓/๒๕๒๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

แม่เจ้าอยู่หัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๘๖
พระกฤษฎา ธมฺมวิริโย จันทร์หนุน

๑๑/๐๙/๒๕๓๔
๒๕/๖/๒๕๖๐

แม่เจ้าอยู่หัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๘๗
พระพันทิวา อธิปฺโ ราตรี

๐๒/๑๐/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ขอนหาด  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๘๘
พระณัฐวุฒิ ปณฺฑิโต ชุมจินดา

๐๔/๐๕/๒๕๓๒ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ขอนหาด  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๘๙
พระอาทิตย์ อายุวฑฺฒโก แก่นทอง

๐๙/๑๑/๒๕๑๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ขอนหาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐ / ๓๐

้
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นศ ๕๑๖๐/๐๖๙๐
พระกันตพล ขนฺติวโร เนียมรินทร์

๑๕/๐๗/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ขอนหาด  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๙๑
พระสุรชัย สุรชโย ชัยศรี

๑๒/๐๖/๒๕๒๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ควนเงิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๙๒
พระธรรมนูญ ปฺุจโร บุญจร

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ควนเงิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๙๓
พระวิเชียร ปฺาวชิโร เพ็ชรพันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๒๖ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ควนเงิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๙๔
พระอานนท์ ชนนฺโช นกอักษร

๒๒/๐๗/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ควนเงิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๙๕
พระสรณ์สิริ ปฺาธโร ทองศรี

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ควนดินแดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๙๖
พระชาญชัย ชาตปฺโ พานิช

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ควนดินแดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๙๗
พระวิชาญ โชติโก ปานคง

๒๕/๑๑/๒๕๒๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ควนดินแดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๙๘
สามเณรณัฐฌา  คงเอียด

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

 ควนดินแดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๖๙๙
สามเณรธนดล  พูลไข่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 ควนดินแดง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๐๐
พระวิสุทธิ

์

วิสุทฺโธ นาคอนันต์

๑๖/๐๙/๒๕๑๔ ๑๑/๑๒/๒๕๕๕

ควนสมบูรณ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๐๑
พระธีรยุทธ กิตติสาโร พ่วงแสง

๒๘/๑๑/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนตาสังข์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๐๒
พระสุกฤษฎิ

์

ปยสีโล ปานดำ

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนตาสังข์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๐๓
พระสมโชค สิริวณฺโณ อ่อนศรี

๒๔/๐๓/๒๕๑๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ดอนมะปราง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๐๔
พระสิริชัย เตชปฺโ ห้วนแจ่ม

๐๗/๐๓/๒๕๒๔ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ดิษฐวราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๐๕
พระวีรวุฒิ กิตฺติธโร ปล้องบรรจง

๓๑/๐๗/๒๕๓๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดิษฐวราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๐๖
พระกฤษฎา เตชธโร หนูรัก

๒๓/๐๓/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดิษฐวราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๐๗
พระอภินพ สุขกาโม วิงสุข

่

๑๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดิษฐวราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๐๘
พระธีระพร สิริสาโร แก้วสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๒๖ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙

ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๐๙
พระเจนวิทย์ กนฺตสีโล แก้วสุวรรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๒๙ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๑๐
พระประภาส วาราโพ ทองรักษ์

๐๙/๑๑/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๑๑
พระสายชล โชติโก หนูชัย

๑๘/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๑๒
พระเลิศชาย จนฺทโชโต ทองเครือ

๑๖/๐๖/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๑๓
สามเณรกิตติพันธ์  จันทร์หุณี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

 ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๑๔
สามเณรผาทอง  เพ็งสกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 ท่าสะท้อน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๑๕
พระจีรศักดิ

์

สุมโน หมืนรักษ์

่

๒๘/๐๗/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งคุ่ม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๑๖
พระจิระวุฒิ สุทฺธิมโน พรหมชู

๐๑/๐๙/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งคุ่ม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๑๗
พระธีรศักดิ

์

ธีรสกฺโก จุ้ยพูล

๓๐/๑๒/๒๕๓๔
๐๗/๐๘/๒๕๖๐

ทุ่งคุ่ม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๑๘
พระพินิจ จารุธมฺโม สว่างจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๐๒ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐

ทุ่งเตยประชาสรรค์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๑๙
พระจิรพงศ์ สิริปฺโ หนูเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๒๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเตยประชาสรรค์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๒๐
สามเณรชาคริต  คงแดง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐

 พรุบัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๒๑
พระทิพนม อภิปุณฺโณ บุญฤทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๑๑ ๐๕/๐๔/๒๕๕๕

มัชฌิมวราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๒๒
พระสวาท กตฺตปุณโณ สุขสม

๑๓/๑๑/๒๕๐๒
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

มัชฌิมวราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๒๓
พระบุญฤทธิ

์

อภิปุณฺโณ เฉียมแหลม

๒๕/๐๘/๒๕๓๕
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

มัชฌิมวราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๒๔
พระสุวิทย์ มหาปฺโ รัตนมณี

๒๒/๑๑/๒๕๑๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

มัชฌิมวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑ / ๓๐

้
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นศ ๕๑๖๐/๐๗๒๕
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติภฺโ ขุนฤทธิแก้ว

์

๒๘/๐๕/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

มัชฌิมวราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๒๖
พระอำพัน อภิปุณโณ เกือแก้ว

้

๒๓/๐๘/๒๕๒๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

มัชฌิมวราราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๒๗
พระนรินทร์ ธมฺมทีโป แก้วมณีโชติ

๑๕/๑๐/๒๕๐๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

รักขิตวัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๒๘
พระบันเทิง ธมฺมวโร เกือช่วย

้

๒๓/๐๘/๒๕๑๒ ๐๘/๑๐/๒๕๕๙

วังกลม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๒๙
พระเฉลิม ภทฺทโก แก้วมี

๐๕/๑๒/๒๕๒๓
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วังกลม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๓๐
พระวีรพล คุณวโร แก้วอ่อนแสง

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วังกลม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๓๑
พระอรรถพงศ์ จนฺทโชโต เรืองสีนุ่น

๐๔/๐๖/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วังกลม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๓๒
พระพงษ์สวัสดิ

์

เขมฺมจาโร ฉิมเกือ

้

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สุขาสิทธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๓๓
พระปฐมพงษ์ ปฺุมโน เหมือนอ่อน

๐๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สุขาสิทธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๓๔
พระนิธิศ จิตฺตปฺุโ เพ็ชรจจำรัส

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สุขาสิทธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๓๕
พระเอกชัย อคฺควโร สุวรรณถาวร

๒๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สุขาสิทธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๓๖
พระณัฐพงษ์ วุฑฺฒิโก พฤกษาเหตุ

๐๒/๐๖/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สุขาสิทธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๓๗
พระวันชัย วรธมฺโม ชาตรี

๑๔/๐๑/๒๕๑๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุขาสิทธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๓๘
พระวุฒิชัย วรจิตฺโต สร้อยสังวาลย์

๐๒/๐๕/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สุขาสิทธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๓๙
พระขาว สุธมฺโม บัวคำ

๐๖/๑๑/๒๕๐๑ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๔๐
พระนิรุตม์ ปยธมฺโม จันทร์แก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๒๐ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๔๑
พระธนกร กตปฺุโ พ่วงทอง

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๔๒
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโณ เรืองฤทธ์

๐๘/๑๒/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๔๓
พระวุฒิศักดิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ เขียวบุญจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๔๔
พระวรัญู วรปฺโ บัวดำ

๒๑/๑๐/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๔๕
พระสรนันต์ กิตติสาโร เอือบำรุงเกียรติ

้

๒๙/๐๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๔๖
พระสมศักดิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ ศรีขาวขวัญ

๒๕/๐๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแหยง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๔๗
พระไมตรี ธมฺมปาโล กาละจิตต์

๒๕/๑/๒๕๑๒ ๕/๑๒/๒๕๕๙

คีรีกันทร์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๔๘
พระทศพล เขมาภิรโต บุญธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
คีรีกันทร์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๔๙
พระวีระพงษ์ สิรินฺธโร คงไสย

๑๒/๓/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
คีรีกันทร์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๕๐
พระสิทธิชัย ชยธมฺโม พจน์จำเนียร

๙/๔/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

คีรีกันทร์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๕๑
พระชินวัฒน์ กตปฺุโ สุดปราง

๒๕/๔/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๖๐
คีรีกันทร์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๕๒
พระปยะพงศ์ จิตธมฺโม ศรีรินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๓๓
๒๖/๖/๒๕๖๐

คีรีวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๕๓
พระพงศ์สิทธิ

์

านากโร ศรีรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

๒๖/๖/๒๕๖๐

คีรีวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๕๔
พระอดิศร โสตฺถิโก กิมินทร์

๒๙/๙/๒๕๓๘
๓๐/๖/๒๕๖๐

คีรีวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๕๕
พระอัฐราวุฒิ อาภทฺทโร เขนย

๒๗/๒/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
คีรีวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๕๖
พระคราวุฒิ โชติโก ชำนะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

๙/๗/๒๕๖๐
คีรีวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๕๗
พระจเรวัฒน์ สิริสาโร กรรมโชติ

๖/๑๑/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๗๕๘
พระอนุวัฒน์ ภูริาโณ ยอดพิจิตร

๒๗/๕/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๗๕๙
พระศรยุทธ พฺรหฺมาโน ตลึงจิตร

๑๖/๖/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
โคกโพธิสถิตย์

์
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นศ ๕๑๖๐/๐๗๖๐
พระปริวรรต มหาวีโร ภู่คำจันทร์

๑๕/๖/๒๕๓๒ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

เจดีย์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๖๑
พระสามรถ ขนฺติธโร ธิบดี

๒๓/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เจดีย์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๖๒
พระกิตติพงษ์ สีลธโร ทองอุ่น

๐๑/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
เจดีย์  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๖๓
พระชลทิชา อรุโณ ชูชีพ

๗/๗/๒๕๒๘ ๘/๖/๒๕๖๐
นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๖๔
พระนัฐพล ถาวรธมฺโม สอนสุกใส

๓/๕/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๖๐

นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๖๕
พระวิจักษณ์ จนฺทวํสาโร ปจจัย

๒๔/๕/๒๕๓๑

๘/๗/๒๕๖๐
นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๖๖
พระพงศกร วณฺณวํโส วรรณรส

๕/๕/๒๕๓๒ ๘/๗/๒๕๖๐
นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๖๗
สามเณรก้องตะวัน  ผดุงสัตย์

๕/๕/๒๕๔๔
 นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๖๘
พระเอกชัย คนฺทสาโร เด็จดวง

๘/๑๒/๒๕๒๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

ปะธรรมาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๖๙
พระไกรวิทย์ เขมนนฺโท เด็จดวง

๕/๓/๒๕๓๓ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ปะธรรมาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๗๐
พระศุภกร ปณีตจิตฺโต อวยศิลป

๗/๑๑/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
ปะธรรมาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๗๑
พระเฉลิมชัย โชติโก ปรีชา

๕/๑๒/๒๕๑๕ ๒๖/๖/๒๕๕๔

ลานสกา  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๗๒
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน คลิงทอง

้

๒๐/๖/๒๕๓๖ ๒๓/๖/๒๕๖๐

ลานสกา  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๗๓
พระทัตพงศ์ ทตฺตมโน กิมิฬาร์

๒๐/๘/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๖๐

ลานสกา  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๗๔
พระชินวัฒน์ กิตฺติปฺโ ดำเนินผล

๒๗/๑๑/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
ลานสกา  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๗๕
พระวิกรม ถาวรสทฺโธ พรหมจันทร์

๙/๕/๒๕๒๔ ๙/๖/๒๕๖๐
วังไทร  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๗๖
พระสุขสันต์ สุปฺโ พิบูรณ์

๒๓/๒/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๖๐

สรรเสริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๗๗
พระธำรงศักดิ

์

สนฺตถาโย เกศมงคล

๒๑/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สรรเสริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๗๘
พระมีชัย อภินนฺโท ศรีรักษา

๙/๒/๒๕๔๐ ๘/๗/๒๕๖๐
สรรเสริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๗๙
พระจิรายุ าณวโร รัตนะ

๑๑/๒/๒๕๒๙
๓๐/๗/๒๕๖๐

สรรเสริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๘๐
พระพระศรชัย พยตฺโต ศรีเชย

๖/๒/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐
สำนักใหม่  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๘๑
พระธีรพงศ์ มหาวีโร เสือล่อง

่

๒๗/๖/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่ทอน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๘๒
พระธีระศักดิ

์

ถิรจิตฺโต คงสินสุทธินนท์
๓/๓/๒๕๓๓ ๘/๗/๒๕๕๖

ขนาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๘๓
พระธีธัช ิตปฺโ

เปรมประสพโชค
๒๕/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ขนาน  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๘๔
พระวีรยุทธ สุเมธโส ใยสีงาม

๒๕/๗/๒๕๒๐
๖/๗/๒๕๖๐

คงคาเลียบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๘๕
พระจักรนรินทร์ จนฺทปฺโ เทวฤทธิ

์

๙/๗/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

คงคาเลียบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๘๖
พระสายัณห์ ถิรจิตฺโต ปลวาสน์

๑๒/๐๔/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

ควนคลัง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๘๗
พระอัมพันธ์ อหึสโก จันทร์เมือง

๒๘/๑๑/๒๕๑๔

๔/๑/๒๕๖๐
ควนคลัง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๘๘
พระสมพร สิริธมฺโม อินทร์จงจิตร

๒๘/๐๒/๒๕๓๕
๑๕/๕/๒๕๖๐

ควนคลัง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๘๙
พระณรงค์ศักดิ

์

ชุตินฺธโร อาญา

๓๐/๐๗/๒๕๔๐

๑/๖/๒๕๖๐
ควนคลัง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๙๐
พระภานุพงศ์ มหาปุโ เทพทอง

๒/๑๐/๒๕๔๐
๓/๖/๒๕๖๐

ควนคลัง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๙๑
พระฉัตรชัย านธมฺโม พลพิชัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

ควนคลัง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๙๒
สามเณรกุศลศักดิ

์

 วงศ์วรรณ

๑๓/๑/๒๕๔๘

 ควนคลัง  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๙๓
พระประดิษฐ์ ปภากโร จันทรโคตร์

๗/๕/๒๕๐๗
๒๓/๑๐/๒๕๕๗

ควนสระบัว  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๙๔
พระจิรเมธ ปุาโภ จันทมา

๑๓/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๗/๒๕๕๙

ควนอุโบสถ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓ / ๓๐
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นศ ๕๑๖๐/๐๗๙๕
พระเกรียงศักดิ

์

กตธมฺโม โชติรัตน์

๑๐/๙/๒๕๒๗
๕/๖/๒๕๖๐

ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๙๖
พระอภิวัฒน์ านากโร นาบุญ

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๑๒/๗/๒๕๖๐

ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๙๗
สามเณรศักดิชัย

์

 บินรวดเร็ว
๗/๙/๒๕๔๕

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๙๘
สามเณรอินทัชชานนท์  สิงห์กฤษตยา

๒๒/๑/๒๕๔๖

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๗๙๙
สามเณรอนุรักษ์  อำลอย

๕/๙/๒๕๔๕
 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๐๐
สามเณรกฤษฎา  เพ็ญเท่า

๒๙/๔/๒๕๔๕

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๐๑
สามเณรภูธรินทร์  ทองคำ

๑๐/๖/๒๕๔๕

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๐๒
สามเณรพงศกร  คงกระพันธ์

๖/๑๐/๒๕๔๖

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๐๓
สามเณรสุรศักดิ

์

 ฉับพลัน

๑๓/๕/๒๕๔๕

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๐๔
สามเณรกฤษฎา  คชสิทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๐๕
สามเณรเรืองชัย  นกน้อย

๒๙/๔/๒๕๔๖

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๐๖
สามเณรวีรภาพ  ขำขุน

๒๔/๙/๒๕๔๖

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๐๗
สามเณรพรรคภาพ  ทองตรีพันธ์

๑๐/๑/๒๕๔๗

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๐๘
สามเณรเรวัฒน์  แสนสำราญ

๑๘/๕/๒๕๔๗

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๐๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ธนาวุฒ

๑๕/๙/๒๕๔๗

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๑๐
สามเณรอัครเดช  ชู

๒๖/๘/๒๕๔๖

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๑๑
สามเณรธนาวุท  โมสิกะ

๒๑/๔/๒๕๔๗

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๑๒
สามเณรมงคล  โพธิหนองโคก

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๑๓
สามเณรพุฒิพงศ์  พงษ์ทองเมือง

๙/๑๒/๒๕๔๗

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๑๔
สามเณรนรวิชญ์  บุญทอง

๒๕/๘/๒๕๔๑

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๑๕
พระคลี

่

ปยธมฺโม คงปาน

๑๙/๑๒/๒๔๘๓
๑๘/๗/๒๕๕๒

ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๑๖
พระอุเทน อุปสโม วัฒนชัย

๑/๑/๒๔๙๓ ๑/๑๒/๒๕๕๙

ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๑๗
พระศตวรรษ มหาปคุโณ ราชรักษ์

๑๙/๗/๒๕๒๗ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๑๘
พระฤทธิเบศ เขมจิตฺโต พลฤทธิ

์

๒๔/๑/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๑๙
พระกฤติมา สุภาจาโร เทพรักษ์

๔/๘/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๒๐
พระณัฐวุฒิ านวุฒฺโฑ ขนุนทอง

๒๒/๑/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๒๑
พระณรงค์ศักดิ

์

โกวิโท ชูมณี

๙/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๒๒
พระจิรวัฒน์ านวุฑฺโฑ เดชฉิม

๓๐/๑๒/๒๕๓๐

๒/๗/๒๕๖๐
ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๒๓
พระอดินันท์ อินฺทาโณ ขวัญเมือง

๑๑/๕/๒๕๒๓

๖/๗/๒๕๖๐
ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๒๔
พระประเสริฐ โสภโณ ไกรลาศ

๖/๒/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๒๕
พระพิทยา กิตฺติวโร แกล้วกล้า

๒๘/๙/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๒๖
สามเณรอนิรุต  สุขเมฆ

๑/๖/๒๕๔๑
 ท่ายาง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๒๗
พระโกศล เขมรโต สัมผล

๑๕/๑๐/๒๕๒๒
๑๐/๗/๒๕๕๙

บางวงศ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๒๘
พระวิชยุทธ์ กิตฺติธโร ผู้ช่วย

๓/๔/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

บางวงศ์  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๒๙
พระครูสมุห์ยม จิตฺตสํวโร เจริญรูป

๓๑/๕/๒๔๙๒ ๒๘/๓/๒๕๕๒

ประดิษฐาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔ / ๓๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๘๓๐
พระคำรพ ธนปฺโ ทองจิตร

๒๔/๒/๒๔๘๒ ๕/๑๑/๒๕๕๒

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๓๑
พระสมพร ิติโก เพชรกุ้ง

๒๑/๑๐/๒๕๑๓

๒/๔/๒๕๕๗
ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๓๒
พระสุวิทย์ เตชธมฺโม นาควรรณ์

๒/๑/๒๕๐๓
๑๗/๒/๒๕๕๘

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๓๓
พระรักยอดศรี กตคุโณ ศรีกุมาร

๑๔/๒/๒๕๑๕ ๔/๑๒/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๓๔
พระโกวิท สาธโร อินทร์ท่าฉาง

๑๑/๔/๒๕๑๒ ๒๖/๓/๒๕๖๐

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๓๕
พระเกียรติศักดิ

์

อคฺคจิตฺโต เพิม

่

๓๑/๘/๒๕๑๘

๒/๔/๒๕๖๐
ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๓๖
พระธวัชชัย ถาวโร ลิมคำ

้

๒๘/๓/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๓๗
พระวิชยุตม์ ธมฺมธีโร ประเสริฐสุทธิชัย

๒๐/๑๑/๒๕๑๔

๒/๗/๒๕๖๐
ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๓๘
พระเอกณรงค์ าณาวุโธ เพชรอาวุธ

๓/๗/๒๕๒๙
๒/๗/๒๕๖๐

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๓๙
พระอนุสรณ์ จารุวณฺโณ ลาวดีพะเนา

๑/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๔๐
พระวรวุฒิ เตชธโร สืบพงค์

๒๓/๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๔๑
พระวชิระ จิตตฺาโณ อ่อนจันทร์

๖/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๔๒
พระกิตติพงศ์ ขนฺติโก เดชะ

๑๔/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๔๓
พระสิทธิเบส สิรินฺธโร แก้วมณี

๘/๘/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๔๔
พระฉัตรณรงค์ ชาครธมฺโม ท่าชี

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

๒/๗/๒๕๖๐
ประดิษฐาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๔๕
สามเณรวรัญู ถาวโร จุลเกลียง

้

๒๔/๒/๒๕๔๑

 ภูเขาดิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๔๖
พระพรพิพัฒน์ ยโสธโร เจริญรูป

๗/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๓/๒๕๕๙

ภูเขาลำทัง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๔๗
พระสุริยา สาธโร เกือแก้ว

้

๒๙/๘/๒๕๓๐
๘/๗/๒๕๖๐

ภูเขาลำทัง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๔๘
พระสุรเชษฐ์ กิตฺติธโร ถือทอง

๑๗/๒/๒๕๒๙

๔/๕/๒๕๖๐
ภูเขาหลัก  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๔๙
พระสุกฤษฎ์ สุรเตโช ท้าวสกุล

๑๑/๖/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๖

มะเฟองใต้  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๕๐
พระสมโภชน์ เตชพโล มานพจันทร์

๒๘/๒/๒๕๒๔ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

มะเฟองใต้  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๕๑
พระศิวกร ธมฺมโชโต แก้วพลอย

๑/๖/๒๕๓๙ ๕/๑๒/๒๕๕๙

มะเฟองใต้  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๕๒
พระสุรศักดิ

์

สิริวณฺโณ สุวรรณเฆม

๒๔/๕/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
มะเฟองใต้  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๕๓
พระชูเกียรติ

์

อนุตฺตโร ฟุงเฟอง

๒๔/๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
มะเฟองใต้  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๕๔
พระประสงค์ สิริจนฺโท รัตนคช

๖/๘/๒๔๙๗
๑๙/๑๒/๒๕๕๔

วังหิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๕๕
พระชุติพงศ์ ิตคุโณ อินคีรี

๒๐/๕/๒๕๓๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ใหม่  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๕๖
พระนพดล คุณาภินนฺโท โพธิแย้ม

์

๙/๑๒/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ใหม่  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๕๗
พระสาคร โชติวโร นาครมย์

๑๘/๑/๒๕๒๖

๖/๗/๒๕๖๐
ใหม่  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๕๘
พระณรงค์เดช กิตฺติโสภโณ ชูรอด

๔/๒/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๖๐

ใหม่  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๕๙
พระอนุสรณ์ อนาลโย รักษามัน

่

๒๖/๗/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ใหม่  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๖๐
พระกรีฑา รตฺตนาโณ ชูพันธ์

๑๙/๗/๒๕๓๒ ๒๒/๑/๒๕๖๐

กระดังงา  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๖๑
พระณัฎทพล คุณยุตฺโต เหลืองเพิมสกุล

่

๑๙/๑๒/๒๕๓๑

๑๐/๔/๒๕๖๐

กระดังงา  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๖๒
พระพิชัย ธมฺมวโร อินนุพัฒน์

๖/๗/๒๕๐๐
๒๘/๕/๒๕๖๐

กระดังงา  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๖๓
พระกีรติ ยติกโร ไชยขนอม

๖/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

กระดังงา  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๖๔
พระเขมนันท์ สุจิณฺโณ ลิมสุวรรณ

้

๑๙/๑/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

กระดังงา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕ / ๓๐

้
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นศ ๕๑๖๐/๐๘๖๕
พระธีรพงศ์ ปวโร แซ่ด่าน

๙/๔/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กระดังงา  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๖๖
พระธีรวุฒิ ธีรนฺนโท ทองโชติ

๙/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กระดังงา  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๖๗
พระสหสิทธิ

์

สหสีโล อินนุพัฒน์

๓๑/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กระดังงา  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๖๘
สามเณรเอกณรงค์  คงนุ่น

๗/๖/๒๕๔๗
 กระดังงา  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๖๙
สามเณรนัทธพงศ์  แย้มสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 กระดังงา  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๗๐
พระอภิสิทธิ

์

สิริธโร ทองจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๖๐
เขาขนอม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๗๑
พระเฉลิมพันธ์ ฉฬภิฺโ คูเพงซัว

๑๔/๔/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
เขาขนอม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๗๒
พระสุทธิพงษ์ สุทธสีโล ทองนุ่ม

๒๔/๓/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
เขาขนอม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๗๓
พระอภินัย อภินนฺโท สมหวัง

๓๑/๗/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
เขาวังทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๗๔
พระขจร กลฺยาโณ โสมคง

๗/๑๒/๒๔๘๕ ๒๔/๖/๒๕๕๔

จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๗๕
พระเฉลิมศักดิ

์

ธมฺมวโร เรืองทอง

๒๓/๑๐/๒๕๒๕

๔/๗/๒๕๖๐
จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๗๖
พระธรรมรงค์ อาภาธโร เรืองทอง

๑๗/๔/๒๕๓๑

๔/๗/๒๕๖๐
จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๗๗
พระสิทธิพร โชติธมฺโม ลำสุข

๑๔/๖/๒๕๓๑

๔/๗/๒๕๖๐
จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๗๘
พระประกิต ิตคุโณ นวลกุล

๒๐/๒/๒๕๓๔
๔/๗/๒๕๖๐

จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๗๙
พระกิตติพร โชติวโร เรืองทอง

๑/๑๒/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๘๐
พระกำพู สิริสาโร ลอยพรม

๒๗/๑๐/๒๕๓๒
๒๑/๔/๒๕๖๐

เจดีย์หลวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๘๑
พระจตุรงค์ อธิตจิตฺโต แปนทอง

๒๑/๒/๒๕๓๖ ๑๔/๖/๒๕๖๐

เจดีย์หลวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๘๒
พระเจริญวิทย์ อาภสฺสโร ฉิมเรือง

๑๔/๘/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
เจดีย์หลวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๘๓
พระสมพร อมรธมฺโม มะอินทร์

๑/๖/๒๕๐๑ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ท่าน้อยคุณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๘๔
พระไพรสนฑ์ พณฺทมุตฺโต นำใจจริง

๒๐/๘/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าน้อยคุณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๘๕
พระชวกร คุณากโร ดีอ่อน

๖/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าน้อยคุณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๘๖
พระวิรัตน์ กิตติธโร อยู่จุล

๒๐/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าน้อยคุณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๘๗
พระวิชัย ปฺาธโร มีสุข

๑๑/๙/๒๕๑๘ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

ธารทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๘๘
พระธนายุทธ ภูริยาโณ เนยบาง

๑๓/๔/๒๕๒๑ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ธารทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๘๙
พระอรุณ ขนฺติธโร พรมเมือง

๘/๓/๒๕๐๘ ๓/๗/๒๕๖๐
ธารทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๙๐
พระธีรชัย ธีรจิตโต ไทยสม

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ธารทอง  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๙๑
พระทศพร อตฺตสาโร มณีศรี

๑๗/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๙๒
พระครรชิต ปฺาธโร ริวทอง

้

๒๒/๘/๒๕๑๗ ๑๙/๑/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๙๓
พระวัชรพงศ์ อนาลโย ใจรังษี

๙/๓/๒๕๒๙ ๑๙/๑/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๙๔
พระณัฐดนัย สิริปณฺโณ สายปง

๕/๑/๒๕๓๓ ๑๙/๑/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๙๕
พระศราวุฒิ ธมฺมปาโล เขียนขาบ

๑๒/๑๒/๒๕๓๐
๒๘/๔/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๙๖
พระนัฐพงค์ ชยธมฺโม ฉวาง

๑๑/๙/๒๕๒๗

๖/๕/๒๕๖๐
สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๙๗
พระจักษวัฎ ิตธมฺโม ปยเวช

๒๔/๔/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๙๘
พระศุภชัย สุภาจาโร หอยโชติ

๕/๖/๒๕๓๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๘๙๙
พระปฏิพล วรธมฺโม เอียดเรือง

๘/๗/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖ / ๓๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๙๐๐
พระทักษิณ พุทฺธธมฺโม สมภักดิ

์

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๐๑
พระพิตพิพล ธมฺมโชโต พัฒน์เคียม

่

๙/๔/๒๕๐๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๐๒
พระธานุพงษ์ สุธีโร ติธรรม

๒๓/๘/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๐๓
พระณณฐกร ปฺาธโร ชนสุธรรม

๓/๑๑/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
สุวรรณบรรพต  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๐๔
พระถนอมศักดิ

์

ยติโก ปรีชา

๒๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ทองทำนุ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๐๕
พระวรุฒม์ จิรวฑฺฒโน โอยสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๓๕
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ทองทำนุ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๐๖
พระกิตติชัย ยโสธโร เลิศไกร

๒๗/๐๓/๒๕๓๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งนาใหม่  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๐๗
พระคมวิทย์ ธมฺมโชโต ปรีชา

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งนาใหม่  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๐๘
สามเณรวีรยุทธ  ขุนศรี

๒๓/๐๒/๒๕๓๙

 ทุ่งนาใหม่  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๐๙
พระสัตยา อิสฺสรปฺโ ฤทธิชัย

๐๗/๐๗/๒๕๒๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โบราณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๑๐
พระรัฐภูมิ รตินฺธโร รักษาวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โบราณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๑๑
พระปฏิพัทธ์ โชติธมฺโม นาคะ

๑๗/๐๔/๒๕๒๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โบราณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๑๒
พระสิทธิชัย ธีรธมฺโม ภักดีนุฤทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๒๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โบราณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๑๓
พระไทสัน ชุติปฺโ จงจิต

๓๑/๐๘/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โบราณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๑๔
สามเณรปยพงศ์  สิทธิสมบูรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

 โบราณาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๑๕
พระปยวัฒน์ พุทธาโณ ศรีอักษร

๒๓/๑๑/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๑๖
พระวัชระพงค์ ชยาภรโณ บริพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ยางค้อม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๑๗
พระอภินันท์ อภินนฺโท ธนากรรฐ์

๑๘/๐๘/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีมาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๑๘
พระนฤเบศร์ ธมฺมสุนฺทโร ริยาพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีมาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๑๙
พระเอกรัตน์ ิตมโน จงจิตร

๑๑/๑๐/๒๕๓๒
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๒๐
พระสหรัฐ ยติโก แกล้ว

๐๙/๐๖/๒๕๑๔ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ห้วยโก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๒๑
พระเริงศักดิ

์

ธนธมฺโม พชรลัดดาวัลย์

๑๑/๙/๒๕๑๙ ๒๓/๔/๒๕๖๐

คงคาวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๒๒
พระวีรยุทธ วีรยุทฺโธ แก้วรูจี

๗/๑๑/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

คงคาวง  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๒๓
พระพลวัฒน์ พลวฑฺฒโน บุญเนือง

๘/๑/๒๕๓๒ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ทอนหงส์  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๒๔
พระอมรเทพ อมโร ชืนชม

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ทอนหงส์  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๒๕
พระณัฐชา ชนาสโภ คีรีโชติ

๑๐/๙/๒๕๓๖
๘/๗/๒๕๖๐

ทอนหงส์  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๒๖
พระพัชรพงศ์ วชิรธมฺโม ห่อหุ้ม

๙/๕/๒๕๐๖
๑/๑๒/๒๕๕๖

พรหมโลก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๒๗
พระนเรศร วชิโร วิไลศรี

๒๗/๑๒/๒๕๑๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

พรหมโลก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๒๘
พระจเร เตชวณฺโณ พรมรัตน์พันธ์

๑๘/๕/๒๕๑๓

๔/๖/๒๕๖๐
พรหมโลก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๒๙
พระโกวิทย์ โกวิทฺโฑ กิจวิจิตร์

๑/๕/๒๕๓๘
๖/๖/๒๕๖๐

พรหมโลก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๓๐
พระพิฑูรย์ ปริวุฑฺโฒ แก้วออด

๑๘/๔/๒๕๒๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

พรหมโลก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๓๑
พระธีระพงษ์ าณฺวํโส กลินโลกัย

่

๒๘/๑/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๖๐

พรหมโลก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๓๒
พระอติชาติ สุชาโต มะกรวัฒนะ

๒๖/๑/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

พรหมโลก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๓๓
พระไมตรี กิตฺติปฺโ จันทรา

๒๖/๑๒/๒๔๙๑

๒/๗/๒๕๖๐
พรหมโลก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๓๔
พระวธัญู านวุฑฺโฒ สำเภาแก้ว

๙/๒/๒๕๓๗ ๔/๗/๒๕๖๐
พรหมโลก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗ / ๓๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๙๓๕
พระภัทรพงศ์ านวํโส พรหมอักษร

๓/๕/๒๕๒๑
๖/๗/๒๕๖๐

พรหมโลก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๓๖
พระสมชาย ภทฺวโร บุญจริง

๑๐/๕/๒๕๒๗
๖/๗/๒๕๖๐

พรหมโลก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๓๗
พระเชษฐาพงค์ ปยนนฺโท ทิพย์ประไพ

๒๘/๔/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โยธาธรรม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๓๘
พระอรรถชัย อตฺถชโย ชูแก้ว

๒/๑๒/๒๔๙๗

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีวิชัยพัฒนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๓๙
พระวีรยุทธ ธมฺมวโร เจนวานิช

๓/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๖

สากเหล็ก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๔๐
พระวิจิตร ปยธโร คีรีพันธุ์

๒๘/๘/๒๕๓๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

สากเหล็ก  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๔๑
สามเณรวสุธร  ทัลวัลลิ

์

๒๙/๕/๒๕๔๗

 ใหญ่  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๔๒
พระสุระไชย โชติโก ระวังวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๒๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

ใหม่  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๔๓
พระณรงค์ศักดิ

์

วิสารโท หนูเนตร

๒๔/๗/๒๕๓๔ ๒๘/๖/๒๕๖๐

เกาะสระ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๔๔
พระชาญวิทย์ ชินวโร เนือเขียว

้

๒๑/๖/๒๕๓๗ ๒๘/๖/๒๕๖๐

เกาะสระ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๔๕
พระสุชาติพงษ์ นาควโร รัตนพันธ์

๒๔/๘/๒๕๒๘ ๒๘/๒/๒๕๕๘

เทพประสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๙๔๖
พระธีรพงษ์ ปฺาธโร ราชคงแก้ว

๖/๖/๒๕๓๙ ๑๙/๔/๒๕๖๐

เทวสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๙๔๗
พระชาญศักดิ

์

ทินฺนวโร ราชคงแก้ว

๑๗/๖/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
เทวสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๙๔๘
พระภานุพงศ์ ปรกฺกโม บุญต่อ

๓/๑๐/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

เทวสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๙๔๙
พระอรุณ ชยวุฑฺโฒ สังช่วย

๒๔/๒/๒๕๓๐ ๑๒/๗/๒๕๖๐

เทวสิทธิ

์

 

นศ ๕๑๖๐/๐๙๕๐
พระสุริยา นาควโร จุลเกลียง

้

๒๙/๕/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

พิกุลชัยภูมิ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๕๑
พระเดชาธร นนฺทธมฺโม จำนงจิต

๑๑/๖/๒๕๓๗ ๒๒/๖/๒๕๖๐

พิศิษฎ์อรรถาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๕๒
พระวิระฉัตร สนฺติธมฺโม ศิริบรรจง

๔/๕/๒๕๒๒
๑/๗/๒๕๖๐

มณีเจริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๕๓
พระพงศ์เทพ พุทฺธสาโร คงสมาน

๓๐/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

มณีเจริญ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๕๔
พระอติพงศ์ อุฏาโน นาคฤทธ์

๘/๑๑/๒๕๓๐
๙/๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๕๕
พระขวัญชัย คุณากโร ระวัง

๑๒/๐๔/๒๕๑๙

๙/๐๒/๒๕๖๐

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๕๖
พระวุฒิพร ชนาสโก ศรีเทพ

๕/๐๖/๒๕๓๓ ๖/๐๕/๒๕๖๐

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๕๗
พระปยพงษ์ ปฺฺาวโร สกุลคง

๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๕๘
พระณรงค์ศักดิ

์

รติโก แสงระวี

๒๐/๐๕/๒๕๓๑
๑/๐๕/๒๕๖๐

เศียรดุสิต  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๕๙
พระสุทิน สุทินโน วงศ์สุขกมล

๒/๓/๒๕๐๑ ๔/๗/๒๕๖๐
โคกกะถิน  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๖๐
พระจิระเดช จิรสุโข บุญทอง

๒๖/๙/๒๕๑๕
๗/๘/๒๕๕๙

ดอนตรอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๖๑
พระวิรวงศ์ วรโท พลไชย

๙/๑/๒๕๑๘ ๑/๗/๒๕๖๐
ดอนตรอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๖๒
พระมรุพงษ์ สุมโน พลไชย

๒๑/๓/๒๕๒๙

๑/๗/๒๕๖๐
ดอนตรอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๖๓
พระชัยณัฐ ชวโน โยมแก้ว

๕/๔/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๖๐

ดอนตรอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๖๔
พระอภิชาต อภิชาโต อาจไพลิน

๔/๑๑/๒๕๒๒

๓/๗/๒๕๖๐
ดอนตรอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๖๕
พระเฉลิมพล นิปุโณ ชูศรีหะรัญ

๕/๑๒/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
ดอนตรอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๖๖
พระเอกพจน์ สีลเตโช นำเพชร

๑๖/๒/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

ใต้หล้าพนาราม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๖๗
พระสมบูรณ์ สุทธิาโณ ภาษากล

๒๒/๒/๒๕๒๓ ๒๕/๕/๒๕๕๙

ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๖๘
พระมานพ มนาโป ยงรติกุล

๑๓/๖/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๖๙
พระอนุสิทธิ

์

อนุตตโร นุ่นนุ่ม
๗/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ทุ่งเฟอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘ / ๓๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๑๖๐/๐๙๗๐
พระอนุวัฒน์ อนุวตฺตโน เมืองแก้ว

๑๐/๒/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๗๑
พระอนุสรณ์ อนุสสโร ช่วยจิตต์

๑๑/๙/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๗๒
สามเณรภานุเดช  ทองเทพ

๘/๑/๒๕๔๖
 ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๗๓
พระกิติวิทย์ วิทิตฺธมฺโม ภู่พันธ์ศรี

๑๔/๔/๒๔๙๑ ๒๔/๓/๒๕๖๐

ปาหวาย  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๗๔
พระชยุต านวุฒโฑ สำเนียง

๑๕/๗/๒๕๓๕ ๑๓/๙/๒๕๕๙

พังยอม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๗๕
พระอุทัย อนุสกโก แสงรัตน์

๙/๕/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๖๐

พังยอม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๗๖
พระเกรียงศักดิ

์

กิตติสกโก กลับมิตร

๒๔/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
พังยอม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๗๗
พระครรชิต รติโก บรรจงดัด

๒๕/๘/๒๕๑๙ ๒๖/๑/๒๕๖๐

สระใคร  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๗๘
พระกฤตภาส สีลสุทฺโธ มานพพงษ์

๒๓/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๗๙
พระวิกรม อชิโต สวัสดี

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๘๐
พระตรีพิทักษ์ สุวรรโณ ช่วยเชียร

๐๔/๑๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๘๑
พระสนธยา สุขิโต สังข์อบรม

๑๓/๗/๒๕๒๒
๓๐/๖/๒๕๖๐

นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๘๒
พระสมคิด ฉนฺทโก ชูยิมพานิช

้

๑๒/๐๑/๒๕๐๘ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๘๓
พระพริษฐ์ ปฺาวุโธ เทพบรรทม

๓๑/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๘/๒๕๖๐

นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๘๔
พระพงศกร สมาหิโต วงศ์พิศาล

๒๒/๑๐/๒๕๓๖
๐๗/๐๘/๒๕๖๐

นำรอบ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๘๕
พระศุภนนท์ สุภจาโร เพชรอาวุธ

๑๗/๑๑/๒๕๒๖
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๘๖
พระพงษ์ศักดิ

์

กตปฺโ คชินทรโรจน์

๐๕/๐๗/๒๕๓๓ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๘๗
พระจักรกฤษณ์ าสตฺทโร นาวาทอง

๑๙/๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๘๘
พระพรศักดิ

์

คุณกโร รัตโน

๑๖/๕/๒๕๓๑ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๘๙
พระภักดี ปฺาธโร ทองมาก

๑๑/๐๗/๒๕๓๔
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๙๐
พระนพดล วิสาโล ชนะสัตย์

๑๓/๓/๒๕๒๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๙๑
พระธีระศักดิ

์

จิรสุโภ ลาภจุติ

๓๑/๑/๒๕๓๒ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๙๒
พระสุรศักดิ

์

ชยธมฺโม กลอนสม

๒๘/๘/๒๕๓๓ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๙๓
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺภทฺโท สงวนกาล

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

ปาตอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๙๔
สามเณรนพปกรณ์  ศิริสวัสดิ

์

๒๓/๔/๒๕๔๔

 ปาตอ  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๙๕
พระชนะ ชยนฺโต สัจจวิเศษ

๑๔/๙/๒๕๐๘ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๙๖
พระบุญล้อม เทวธมฺโม บุญวัฒน์

๒๙/๑๐/๒๕๐๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๙๗
พระวีระยุทธ์ อธิวโร สุวรรณฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๒๓ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๙๘
พระบุญฤทธิ

์

ปฺาทีโป จิตแจ่ม

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๐๙๙๙
พระศราวุธ ปฺาธโร ธานีรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๓๑ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๑๐๐๐
พระศุภกฤต ถาวโร อำภาสุวรรณ

๐๖/๑๒/๒๕๒๕
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๑๐๐๑
พระจักรกฤษณ์ รตฺติโก กิจผดุง

๐๔/๐๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๑๐๐๒
พระเชษฐา สุรชาโต ดิษฐาภรณ์

๓๑/๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๑๐๐๓
พระนัฐวุฒิ กตปฺโ คำนวนจิตร์

๑๗/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

พระพรหม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๙ / ๓๐
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นศ ๕๑๖๐/๑๐๐๔ พระสุรินทร์ รกฺขิโต สุวรรณคช

๐๑/๑๑/๒๕๓๘
๒๓/๖/๒๕๖๐ พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๑๐๐๕ พระพีรยุทธ ปริปุณฺโณ คำนวนจิตร์
๐๒/๐๓/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐ พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๑๐๐๖ พระอภิรักษ์ สิริวณฺโณ ชูหนู
๑๙/๗/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐ พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๑๐๐๗ พระศิริพงษ์ านสมฺปนฺโน สาครจิตร

๐๘/๑๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระพรหม  

นศ ๕๑๖๐/๑๐๐๘ พระสุเทพ สุมโน สุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๐๑
๑๙/๔/๒๕๕๙

มะม่วงขาว  

นศ ๕๑๖๐/๑๐๐๙ พระกรกกูน จารุธมฺโม โอชติน
๓๐/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐ มะม่วงตลอด  

นศ ๕๑๖๐/๑๐๑๐ พระกิติพงศ์ เตชวํโส สงวนธิ

๐๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

สาคูใต้  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมวิมลโมลี)

เจ้าคณะภาค ๑๖

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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