
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑,๕๑๘ รูป ขาดสอบ ๓๑๔ รูป คงสอบ ๑,๒๐๔ รูป สอบได้ ๗๗๒ รูป สอบตก ๔๓๒ รูป (๖๔.๑๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระเอกชัย โฆสคุโณ แซ่อึง

่

๐๑/๐๒/๒๔๙๖ ๑๐/๐๗/๒๕๓๐

เขาแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๐๒
พระปกรณ์ จารุธมฺโม อุปลิขิต

๒๘/๑๑/๒๕๐๔ ๑๙/๐๘/๒๕๕๗

เขาแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระไพรินทร์ ภูริปฺโ ปานสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๑๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระมุนินทร จนฺทวํโส วิบูลเขต

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระหริพันธุ์ ฉนฺทธมฺโม จันทร์จะนะ

๐๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๐๖
พระนพวิชญ์ โชติธมฺโม จันทร์จะนะ

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๐๗
พระสัณหณัฏฐ์ สุทฺธิธมฺโม สุทธิธรรมโม

๑๗/๑๐/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระณัฐกร สีลสํวโร แก้วคีรี

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระสิริชัย จนฺทวํโส จ่าวิสูตร

๓๑/๐๑/๒๕๑๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

เขาบ่อ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระอัมฤทธิ

์

ภูริปฺโ ธรรมทิน

๐๑/๑๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เขาบ่อ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรสุทัศน์  กลับแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

 แจ้ง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระอาจผจญ สุริยโวหาโร สุริยโวหาร

๑๒/๐๙/๒๕๒๘ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

แจ้ง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระสมพร ถิรวิริโย สองเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

แจ้ง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระสุภชัย สุภชโย ดำพะธิก

๐๒/๐๘/๒๕๑๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

แจ้ง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระชลัท โรจโน ทิพากรเกียรติ

๑๔/๐๕/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระสมยศ สมจิตฺโต เนียมแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๗

ชัยมงคล  

สข ๕๑๕๙/๐๐๑๗
พระกมลภพ กมโล บุญทอง

๑๕/๐๔/๒๕๓๔ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

แช่มอุทิศ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระเพิม

่

อคฺคธมฺโม ศิริรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๐๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

แช่มอุทิศ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระอัสนัย นนฺทสิรินฺธโร นิจดิเรก

๒๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

แช่มอุทิศ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระชาญ จนฺทาโภ เฮนโนนทอง

๓๑/๐๑/๒๔๘๐ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

ทรายขาว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระธีรวุฒิชัย ฉนฺทโก จันทอง

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ทรายขาว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๒๒
พระเพิมพล

่

วิสุทฺโธ อินทะมุต

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ทรายขาว  

สข ๕๑๕๙/๐๐๒๓
พระอาทิตย์ อินฺทโชโต วงศ์สุวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๑๘ ๐๙/๐๒/๒๕๕๕

ทุ่งหวังนอก  

สข ๕๑๕๙/๐๐๒๔
พระฤทธิไกร อรุโณ คลังธาร

๒๘/๐๑/๒๕๓๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

ทุ่งหวังนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๒๓

้
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สข ๕๑๕๙/๐๐๒๕
พระวีรากร ิตธมฺโม ไชยรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๓๔ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งหวังนอก  

สข ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระวีระสาร จนฺทสาโร แก้วกระจ่าง

๑๐/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหวังนอก  

สข ๕๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรจรณินท์  วรรณกิจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรวัฒนา  ชุมเกศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระสมดุลย์ วิริโย แซ่เฮ่า

๐๒/๐๔/๒๕๑๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระธีรวัตร อธิวโร ถีราวุฒิ

๐๓/๐๕/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระรุ่งโรจน์ เตชวโร แก้วดวงแข

๒๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระนรินทร์ ทีปธมฺโม หม่อมบุญ

๐๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระชควัฒน์ อตฺตทีโป ปานเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๑๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๓๔
พระผดุงศักดิ

์

อธิปฺโ อุปมนต์

๐๙/๐๗/๒๕๒๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระเมธาวัฒน์ อภิวโร เคียนเขา

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระก้องเกียรติ สิริจนฺโท ตรงต่อการ

๒๔/๐๑/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๓๗
พระอุรุพงศ์ ภูริปฺโ ทองเพชร

๒๔/๐๘/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระธีรพงษ์ คุณธมฺโม ถีราวุฒิ

๐๘/๐๖/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระวิทวัฒน์ อุปสโม กลินนวล

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระนิรันดร์ เตชปฺุโ เสลารัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระกิติศักดิ

์

อุทโย พงศ์ไพศาล

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระสุวิทย์ ธมฺมวํโส เอียดจับ

๑๖/๐๑/๒๕๒๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ไทรงาม  

สข ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระมานิต กิตฺติปฺโ ชูด้วง

๒๗/๑๐/๒๕๑๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ไทรงาม  

สข ๕๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 ปลอดทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

 นำกระจาย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระชวโรจน์ โชติธมฺโม เปรมวิโรจน์กุล

๐๖/๑๐/๒๔๙๖ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

นำกระจาย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระประจักษ์พงศ์ ภูริาโณ คงสกุล

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

นำกระจาย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระชานน ธมฺมรโต มะเดือ

่

๒๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

นำกระจาย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระสุทธิพจน์ สุธมฺโม เหมือนเพชร

๒๐/๑๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

นำกระจาย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระนพดล คมฺภีรปฺโ สุขศิริวัฒน์

๓๑/๐๕/๒๕๓๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

นำกระจาย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระศศิพงค์ โสตฺถิชโย ปลอดสุวรรณ

๐๘/๐๖/๒๕๒๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

บางดาน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระบุญชนะ ปวโร แสงขำ

๑๔/๐๓/๒๕๑๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

บางดาน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระพินิจ ปภากโร วรภิน

๑๐/๐๔/๒๕๑๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บางดาน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระปฏิพล ธีรวํโส คูนิอาจ

๒๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางดาน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระพลาธิป ถิรธมฺโม ถีราวุฒิ

๐๙/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางดาน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรณัฐฏ์  เจริญกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

 โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระวงศกร ปฺาวชิโร เพชรสังข์

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระนันถพล นนฺทพโล จันทร์ธำรงค์

๐๑/๐๖/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระนพณัฐ จิรวฑฺฒโน กว้องมิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ภูเขาหลง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระชาลี ปฺาวุฑฺโฒ นพภาพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๐๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ยางทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒ / ๒๓

้
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สข ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระณรงค์ ิตสทฺโธ ทิพย์มณเฑียร

๑๗/๑๐/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

โรงวาส  

สข ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระสิทธิชัย เตชธมฺโม สายปาน

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โรงวาส  

สข ๕๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรภตวัต  มีบุญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

 เลียบ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระคล่อง ขนฺตธมฺโม อภัยรัตน์

๑๕/๐๖/๒๔๘๘ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

เลียบ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๖๔
พระศตวรรษ กิตฺติโสภโณ เขียวสุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เลียบ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระจักรเทพ อนุตฺตโร เจริญวัฒนา

๒๐/๐๕/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เลียบ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระปยะวัฒน์ ปยวฑฺโน

จิระประเสริฐศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๑๕ ๐๕/๐๒/๒๕๕๔

ศาลาหัวยาง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรชนาธิป  สุวรรณสว่าง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 สระเกษ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระสถาพร ปุณฺณนนฺโท รำจวนจร

๒๘/๐๕/๒๕๒๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

สระเกษ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๖๙
พระกฤษดา อิทฺธิสทฺโธ สุขดี

๑๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สระเกษ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๗๐
พระเตชัส เตชสโร ศิริพุทธปรมัตถ์

๒๘/๐๘/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สระเกษ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระศิริ ปฺุสาโร ทองเพณี

๒๐/๑๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระเกษ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระณัฐพงศ์ กิตฺติลาโภ ตรีจุ้ย

๐๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สระเกษ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรนันทวุธ  แก้วแกมพุฒ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 หัวปอมใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรปริญญา  นกซิน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 หัวปอมใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรเทียมเมฆ  จานแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 หัวปอมใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรธนกร  ทองวุ่น

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 หัวปอมใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรอติชาญ  สกุลดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 หัวปอมใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระกิตติพิชญ์ กิตฺติวิชฺโช สุขสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวปอมใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๗๙
พระส.ต.ท.วิบูลย์ วิปุลฺโล วุ่นหนู

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวปอมใน  

สข ๕๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรนิพัฒน์  เพ็งรักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

 แหลมทราย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรสมชาย  มาแปะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 แหลมทราย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรนิรัต  รอดดวง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 แหลมทราย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรบุญเลิศ  สืบประดิษฐ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 แหลมทราย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรวราวุฒิ  เกษกระสัง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

 แหลมทราย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรจิราวัฒน์  สัมคง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 แหลมทราย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๘๖
พระศักดิชัย

์

ิตธมฺโม ฤทธิแก้ว

์

๒๙/๐๗/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

แหลมทราย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๘๗
พระไพบูลย์ อตฺถกาโม เสือกลับ

๐๕/๐๕/๒๕๐๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

แหลมพ้อ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๘๘
พระมนูญ สุวโร มณีรัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๐๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

แหลมพ้อ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๘๙
พระอุรุพงศ์ อุรุวํโส ตุลโน

๑๙/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

แหลมพ้อ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๙๐
พระศตวรรษ ชินปุตฺโต กรรไพเราะ

๐๑/๐๙/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แหลมพ้อ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๙๑
พระกลวัชร กิตฺติปฺโ สงเคราะห์

๓๑/๐๘/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

แหลมพ้อ  

สข ๕๑๕๙/๐๐๙๒
พระเชาวลิต ฉนฺทธมฺโม ศรีทอง

๐๒/๑๐/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

อ่างทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๙๓
พระรัชพล ปฺาวโร เอียดชุม

๑๗/๑๒/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๙๔
พระภาณุวัฒน์ พทฺธาโณ อานนท์

๓๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓ / ๒๓

้
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่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๐๙๕
พระวัชรินทร์ นนฺทสาโร จันทรัตนะ

๐๘/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๙๖
พระภัทราวุฒิ านวโร ผุดผ่อง

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๐๙๗
พระกิตติศักดิ

์

อธิปฺโ จิตต์โสภา

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุทัย  

สข ๕๑๕๙/๐๐๙๘
พระศุภกร ผาสุกาโม หนูชุม

๔/๒/๒๕๓๖ ๖/๗/๒๕๕๘
กระดังงา  

สข ๕๑๕๙/๐๐๙๙
พระปยรัตน์ คนฺธสาโร เอียมสอาด

่

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

กระดังงา  

สข ๕๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรนนทชัย  อิยทฤทธิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๖

 คูขุด  

สข ๕๑๕๙/๐๑๐๑
พระเจตนิตย์ อคฺคธมฺโม หมืนขัน

่

๖/๑/๒๕๒๘ ๒/๕/๒๕๕๘
คูขุด  

สข ๕๑๕๙/๐๑๐๒
พระมานพ มานโว นิลรัตน์

๓๐/๔/๒๕๓๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คูขุด  

สข ๕๑๕๙/๐๑๐๓
พระเขมชาติ สุชาโต หนูช่วย

๑๓/๖/๒๕๓๗ ๑๑/๕/๒๕๕๖

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๐๔
พระอัษฎา ิตธมฺโม อรน้อม

๑๓/๗/๒๕๓๗ ๑๖/๑/๒๕๕๙

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๐๕
พระอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน จีระพันธุ์

๒๓/๑๐/๒๕๓๓
๒๖/๓/๒๕๕๙

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๐๖
พระณัฐวุฒิ ปฺาวุโฒ บุตรคุณ

๑๓/๔/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๐๗
พระณัฐกรณ์ กลฺยาณธมฺโม ชูประจิตต์

๗/๒/๒๕๒๖ ๗/๗/๒๕๕๙
จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๐๘
พระก่อกุศล ิตโกสโล อชัยยัง

๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๐๙
พระภูสิทธิ

์

สมจิตฺโต พูลสวัสดิ

์

๑๕/๑/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๑๐
พระกฤษดา จนฺทโชโต พลขันธ์

๙/๕/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๑๑
พระอิทธิพล อิทฺธิพโล ชูดำ

๓๐/๔/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๑๒
พระมนัสวี ธมฺมเสวี ปนทองพันธุ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๑๘/๗/๒๕๕๙

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๑๓
พระปรัตถกร ิตาโณ ชูปลืม

้

๒๔/๒/๒๔๙๗ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

จันทร์  

สข ๕๑๕๙/๐๑๑๔
พระนวชาต สิริวณฺโณ ศรีคะนอง

๑/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

จันทร์  

สข ๕๑๕๙/๐๑๑๕
พระวัชระ จนฺทโสภโณ จันทร์สวาท

๒๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๑/๗/๒๕๕๙

จันทร์  

สข ๕๑๕๙/๐๑๑๖
พระเสกสรร มหาวิริโย คันธิก

๒๓/๗/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทร์  

สข ๕๑๕๙/๐๑๑๗
พระลือชัย จนฺทวณฺโณ มีศักดิ

์

๔/๖/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทร์  

สข ๕๑๕๙/๐๑๑๘
พระพงศกร ปฺาวโร จาริยะ

๒๘/๑๐/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทร์  

สข ๕๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรปราโมทย์  คงเอียด

๓/๓/๒๕๔๒
 ชะแม  

สข ๕๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรสมศักดิ

์

 เพิมพูน

่

๒๘/๒/๒๕๔๓

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรสุเมธ  ชุมจันทร์

๒/๕/๒๕๔๓
 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรสิทธิเดช  แก้วศรี

๓๐/๗/๒๕๔๓

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรอรรถพล  ทองคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรมินทดา  อุทัยแจ่ม

๑๔/๔/๒๕๔๔

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรภานุรุจ  พร้อมมูล

๒๒/๘/๒๕๔๔

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรณัฐวุฒิ  สุขธร

๓๐/๙/๒๕๔๕

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๒๗
สามเณรศตวรรษ  พรหมจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๒๘
สามเณรกสานติ

์

 เขตอดูล

๑๐/๑/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรธีระยุทธ์  รอดเมือง

๘/๒/๒๕๔๖
 ชะลอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔ / ๒๓

้
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สข ๕๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรอานนท์  ทองคำ

๒๐/๓/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๓๑
สามเณรปราโมทย์  อาจน้อย

๓/๔/๒๕๔๖
 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรสรรเพชร  คงพุ่ม

๙/๔/๒๕๔๖
 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๓๓
สามเณรพีรวัส  มรีกัน

๒๗/๔/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรพัฒนศิลป  แก้วแสงอ่อน

๑๗/๕/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรพัฒนพงศ์  ธารางกูร

๒๑/๕/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรณัฐภัทร  พงศ์กระพันธุ์

๒๖/๕/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๓๗
สามเณรเอกราช  วันดี

๓/๖/๒๕๔๖
 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๓๘
สามเณรอธิการ  จันทรศิริ

๒๐/๘/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรตะวัน  สิงห์เรือง

๑๐/๙/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรภัทรพล  กาลธิโร

๓/๑๐/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๔๑
สามเณรวัชระ  หนูแก้ว

๑/๑๑/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๔๒
พระนิรุต จนฺทโชโต จันทร์กิงทอง

่

๔/๕/๒๕๑๓ ๔/๖/๒๕๕๗
ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๔๓
พระเจริญ เขมทตฺโต คำเนียม

๓/๘/๒๕๐๗
๒๗/๖/๒๕๕๘

ชะลอน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๔๔
พระชนน กตปฺุโ ทองเพณี

๗/๕/๒๕๑๖ ๒๓/๔/๒๕๕๙

ชุมพล  

สข ๕๑๕๙/๐๑๔๕
พระวิจักษณ์ ปริสุทฺโธ จันทร์คล้าย

๑๖/๗/๒๔๙๗ ๒๐/๕/๒๕๕๙

ชุมพล  

สข ๕๑๕๙/๐๑๔๖
พระรภิวัฒน์ อุชุจิตฺโต คงเอียด

๒๕/๑๐/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๕๙
ชุมพล  

สข ๕๑๕๙/๐๑๔๗
พระธนภัทร เขมาจริโย ช่างสาร

๑๗/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ชุมพล  

สข ๕๑๕๙/๐๑๔๘
พระตะวัน อภิวณฺโณ

ประสาทเขตต์การ
๒๕/๔/๒๕๑๐

๓/๖/๒๕๕๕
ดอนเค็ด  

สข ๕๑๕๙/๐๑๔๙
พระขจรศักดิ

์

สิริภทฺโท แสงทอง

๑๖/๙/๒๕๒๖
๙/๗/๒๕๕๙

ดอนเค็ด  

สข ๕๑๕๙/๐๑๕๐
พระสุทธิพงศ์ อินฺทวณฺโณ แสงทอง

๑๓/๓/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๕๙

ดอนเค็ด  

สข ๕๑๕๙/๐๑๕๑
พระไกรศร จารุวณฺโณ บัวแก้ว

๑๙/๑/๒๕๒๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ดอนเค็ด  

สข ๕๑๕๙/๐๑๕๒
พระพงษ์เทพ ิตพโล แก้วบัณฑิตย์

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนเค็ด  

สข ๕๑๕๙/๐๑๕๓
พระสุทธิพงค์ ปฺาวุฒิโร นิลพงศ์

๑/๕/๒๕๓๒ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ดีหลวง  

สข ๕๑๕๙/๐๑๕๔
พระสถาพร ทีปธมฺโม ชูแสง

๓/๙/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ท่าคุระ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๕๕
พระวีระพจน์ ปยธมฺโม สามารถ

๒๖/๙/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ท่าหิน  

สข ๕๑๕๙/๐๑๕๖
พระคุณากร ธมฺมคุโณ ทองสุวรรณ

๑๕/๗/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

บ่อแดง  

สข ๕๑๕๙/๐๑๕๗
พระธนพล ธนพโล ไชยสงคราม

๘/๒/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

บ่อประดู่  

สข ๕๑๕๙/๐๑๕๘
พระชัยพันธ์ ปยุตฺโต ชนะพล

๗/๘/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อประดู่  

สข ๕๑๕๙/๐๑๕๙
พระกฤษฎา สุวณฺโณ สุ้นสุวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๑/๗/๒๕๕๙

บ่อประดู่  

สข ๕๑๕๙/๐๑๖๐
พระมารุต เขมนนฺโท ปกนก

๒๓/๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ประดู่หอม  

สข ๕๑๕๙/๐๑๖๑
พระพิรากร านธมฺโม สุยสุทธิ

์

๑๒/๗/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประดู่หอม  

สข ๕๑๕๙/๐๑๖๒
พระวินัย สุวินโย มรรคโช

๑/๗/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ประดู่หอม  

สข ๕๑๕๙/๐๑๖๓
สามเณรธีรพงศ์  เรืองแก้ว

๑๑/๒/๒๕๔๖

 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๖๔
สามเณรนิชากร  เลียดรักษ์

๑๓/๓/๒๕๔๖

 พะโคะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๑๖๕
สามเณรสรวิชญ์  ชมจันทร์

๒/๔/๒๕๔๖
 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๖๖
สามเณรวีระชัย  ช่วนปาน

๘/๔/๒๕๔๖
 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๖๗
สามเณรภูวดล  สุคนธร

๓/๕/๒๕๔๖
 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๖๘
สามเณรสหภาพ  พูลแก้ว

๑๑/๕/๒๕๔๖

 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรไพรวัล  พรหมแก้ว

๒๗/๕/๒๕๔๖

 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรศรัณย์  สะอาด

๓๐/๕/๒๕๔๖

 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๗๑
สามเณรจีระศักดิ

์

 มะลิทอง

๒๗/๘/๒๕๔๖

 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๗๒
สามเณรธรรมรัตน์  ไชยแก้ว

๖/๙/๒๕๔๖
 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๗๓
สามเณรชนินทร์  เรืองช่วย

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๗๔
สามเณรทรัพย์ทวี  ไชยศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๗๕
พระกิติศักดิ

์

รวิวณฺโณ เรืองเดชา

๑๘/๑๐/๒๕๓๗

๕/๖/๒๕๕๙
พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๗๖
พระกิตติพัฒน์ ิตธมฺโม พ่วงพี

๒๕/๑/๒๕๐๗
๙/๗/๒๕๕๙

พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๗๗
พระดิลก จนฺทวํโส หิรัญประจักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๐

๙/๗/๒๕๕๙
พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๗๘
พระนนทกานต์ สนฺตมโน สุขสาคร

๒๖/๕/๒๕๓๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๗๙
พระบุญธรรม ธมฺมภูโต นวบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๘๐
พระจิรวุฒิ อภิวฑฺโฒ ศรีสุวรรณ

๓๑/๓/๒๕๓๔ ๒๘/๗/๒๕๕๙

พะโคะ  

สข ๕๑๕๙/๐๑๘๑
พระเจตพล อธิจิตฺโต แสนวงศ์

๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

พังกก  

สข ๕๑๕๙/๐๑๘๒
พระสุธรรม สุธมฺโม หน่อสกูล

๑๒/๓/๒๕๓๑ ๑๕/๖/๒๕๕๙

พิกุล  

สข ๕๑๕๙/๐๑๘๓
พระรวีวัฒน์ วรธมฺโม จิตนะรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๓๔
๒๘/๖/๒๕๕๙

พิกุล  

สข ๕๑๕๙/๐๑๘๔
พระศักดา อินฺทปฺโ อินทรเอือ

้

๔/๕/๒๕๑๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

พิกุล  

สข ๕๑๕๙/๐๑๘๕
พระภานุมาศ ปยธมฺโม เรืองเดช

๒๕/๖/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

พิกุล  

สข ๕๑๕๙/๐๑๘๖
พระธีรภัทร ธีรภทฺโท ปนทะรัตน์

๒๔/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พิกุล  

สข ๕๑๕๙/๐๑๘๗
พระปติพร สุธมฺโม รักษ์สวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

พิกุล  

สข ๕๑๕๙/๐๑๘๘
พระปณพันธ์ มหาวีโร นิลวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
โพธิกลาง

์

 

สข ๕๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรดรัณภพ  จันทร์แก้ว

๒๙/๗/๒๕๔๐

 ศรีไชย  

สข ๕๑๕๙/๐๑๙๐
พระณัฐพล ชาคโร พรหมโสภา

๒๓/๑/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีไชย  

สข ๕๑๕๙/๐๑๙๑
พระเจษฎา สุรเตโช ประทุมวัลย์

๒๑/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีไชย  

สข ๕๑๕๙/๐๑๙๒
พระธนพงษ์ สนฺตจิตฺโต สุขธร

๒๙/๑๐/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
สุวรรณาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๑๙๓
พระยุทธพงษ์ เตชปฺโ สุขธร

๓๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๑๙๔
พระกฤตพล อิทฺธิพโล กองทอง

๒/๖/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ห้วยลาด  

สข ๕๑๕๙/๐๑๙๕
พระณัฐพงศ์ ปภากโร รัตนะ

๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ใหม่  

สข ๕๑๕๙/๐๑๙๖
พระวรินทร์ วรินฺโท เดชทองจันทร์

๑๙/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่  

สข ๕๑๕๙/๐๑๙๗
พระทศพล ทสพาโล อินทสุวรรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

แก้วสว่างวนาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๑๙๘
พระสมศักดิ

์

ชาคโร ไชยมุณี

๐๓/๐๙/๒๕๑๑ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

แก้วสว่างวนาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๑๙๙
พระนนทกร อชิโต คำแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

แก้วสว่างวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๒๐๐
พระฉัตรชัย ฉนฺทโก สิงข์หิรัญ

๒๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

แก้วสว่างวนาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๐๑
พระวินิตย์ สุมโน เพชรน้อย

๐๕/๐๑/๒๕๒๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

คลองเปล  

สข ๕๑๕๙/๐๒๐๒
พระอนุวัฒน์ สุจิตฺโต แซ่ตัน

้

๑๖/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองเปล  

สข ๕๑๕๙/๐๒๐๓
พระสมโณ มุทุจิตฺโต ดำพลับ

๒๗/๐๖/๒๕๑๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองเปล  

สข ๕๑๕๙/๐๒๐๔
พระจักรกฤษณ์ สีลเตโช

หมืนอุดมจารุมณี

่

๐๗/๐๔/๒๕๒๗ ๒๕/๑๒/๒๕๕๕

คลองเรียน  

สข ๕๑๕๙/๐๒๐๕
พระศักรินทร์ สุจิณฺณธมฺโม รุ่งสิริเมธากุล

๑๕/๐๓/๒๕๒๘ ๑๗/๐๒/๒๕๕๗

คลองเรียน  

สข ๕๑๕๙/๐๒๐๖
พระมนตรี ปฺาวโร พุทธชาติ

๐๗/๐๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

คลองเรียน  

สข ๕๑๕๙/๐๒๐๗
พระสุรธรรม สุรธมฺโม สุขเกษม

๐๔/๐๗/๒๕๒๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

คลองเรียน  

สข ๕๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรหัสดิน  มงคล

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

 คลองแห  

สข ๕๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรศุภศิษฎ์  เสนทัศน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 คลองแห  

สข ๕๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรวีระเทพ  อินสมบัติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 คลองแห  

สข ๕๑๕๙/๐๒๑๑
สามเณรจักรี  จันทร์ปาน

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 คลองแห  

สข ๕๑๕๙/๐๒๑๒
พระธีระ ธีรปฺโ ทองคำ

๒๒/๑๐/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองแห  

สข ๕๑๕๙/๐๒๑๓
พระพลวัตน์ พลธมฺโม ภัทรธนจินดา

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองแห  

สข ๕๑๕๙/๐๒๑๔
พระมงคลชัย มงฺคโล ขุนเดือ

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองแห  

สข ๕๑๕๙/๐๒๑๕
พระพงษ์ธร จนฺทวํโส

จันทรวงศ์ไพศาล

๒๘/๐๗/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองแห  

สข ๕๑๕๙/๐๒๑๖
สามเณรวิวัฒน์  คณะแพง

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 ควนลัง  

สข ๕๑๕๙/๐๒๑๗
สามเณรภาคภูมิ  อินนารี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 ควนลัง  

สข ๕๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรกฤตนัย  สิงห์เนียว

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

 ควนลัง  

สข ๕๑๕๙/๐๒๑๙
สามเณรวรันธร  พิมพ์ศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 ควนลัง  

สข ๕๑๕๙/๐๒๒๐
พระอนุรักษ์ อนุตโร ลินิฏฐา

๐๑/๑๒/๒๕๑๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ควนลัง  

สข ๕๑๕๙/๐๒๒๑
พระคมชาญ สุรปฺโ สุมนิกรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๑๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ควนลัง  

สข ๕๑๕๙/๐๒๒๒
พระอนุรักษ์ ิตฺตสีโล แสงทอง

๐๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ควนลัง  

สข ๕๑๕๙/๐๒๒๓
พระเชย อุชุโก ชืนจิตร

่

๑๐/๑๐/๒๔๘๖ ๑๑/๐๕/๒๕๕๒

โคกนาว  

สข ๕๑๕๙/๐๒๒๔
สามเณรวิทวัส  

ย่างคำรามกึกก้อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๒๕
สามเณรศิวกร  ศิริรัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรวิโรจน์  จันทร์นำโชค

๑๖/๘/๒๕๔๓

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๒๗
สามเณรพานุ  -

๑/๑/๒๕๔๔
 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรอภิลาภ  จตุอมรรัตน์

๒๓/๙/๒๕๔๔

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรจรูญ  แซ่ว่าง

๒๒/๑/๒๕๔๕

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรสิปปนนท์  แก้วแดง

๔/๖/๒๕๔๕
 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๓๑
สามเณรธเนศ  ทองยัง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๓๒
สามเณรณัฐภัทร  มะโน

๘/๙/๒๕๔๖
 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๓๓
พระเจษฎาพร ิตาโภ แก้วแสงอ่อน

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๓๔
พระธนพล ธนภาโล บุญญะสุวรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

เจริญราษฎร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๒๓๕
พระสมศักดิ

์

จรณธมฺโม ทับรอด

๑๑/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๑๕๙/๐๒๓๖
พระภูเดชา อธิปฺโ วงศ์ถวิล

๒๙/๐๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๑๕๙/๐๒๓๗
พระวาทิต อตฺถกาโร สุขสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๕๙/๐๒๓๘
พระนัฐพงษ์ ปภสฺสโร บุพผาพร

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๕๙/๐๒๓๙
พระอภิชัย อานนฺโท ช่วยนุสรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๕๙/๐๒๔๐
พระณัฐพล อคฺคธมฺโม มุสิรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๕๙/๐๒๔๑
พระเจนณรงค์ จารุวณฺโณ ประดิษฐ์อภัย

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ดอน  

สข ๕๑๕๙/๐๒๔๒
พระนวกร นวกโร ทองชูช่วย

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอน  

สข ๕๑๕๙/๐๒๔๓
พระรัชพล ชยวณฺโณ บุญส่ง

๐๗/๐๘/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอน  

สข ๕๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรกวี  เหมือนดวง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

 
ถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๑๕๙/๐๒๔๕
พระวรรธกร กตปฺุโ ทันใจ

๑๔/๑๑/๒๕๓๑
๐๖/๐๖/๒๕๕๘

ท่าแซ  

สข ๕๑๕๙/๐๒๔๖
พระวัชระพล กิตฺติปฺโ นนทะสร

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ท่านางหอม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๔๗
พระขจิต ธีรปฺโ ทองมา

๑๐/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ท่านางหอม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๔๘
พระสัญญา ธมฺมทีโป อวะภาค

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ท่านางหอม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๔๙
พระพระวิชัย จิตฺตสํวโร สุขสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งลุง  

สข ๕๑๕๙/๐๒๕๐
พระภาณุ อนุตฺตโร เพ็ชรแสน

๒๙/๑๑/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งลุง  

สข ๕๑๕๙/๐๒๕๑
พระอัษฎาวุธ สุมงฺคโล แซ่ลิม

่

๑๙/๐๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งลุง  

สข ๕๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรปรเมศ  ธนาบัตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 เทพชุมนุม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๕๓
พระอภิเชษฐ์ จนฺทปฺโ ทิมลาย

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เทพชุมนุม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๕๔
พระชัชนันท์ สิริภทฺโท เมธีธรรมรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เทพชุมนุม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๕๕
พระณัฐวุฒิ ปฺาวโร พุฒิพงศ์กวิน

๐๒/๐๒/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพชุมนุม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๕๖
พระจักรกรี ิตธมฺโม แซ่ลิม

่

๒๖/๑๒/๒๕๑๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เทพชุมนุม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๕๗
พระปติพร ชินวโร รอดเกลียง

้

๐๕/๐๓/๒๕๑๗ ๑๘/๐๒/๒๕๕๐

นำน้อยนอก  

สข ๕๑๕๙/๐๒๕๘
พระวีระชัย ถาวโร จำเริญนุสิต

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นำน้อยนอก  

สข ๕๑๕๙/๐๒๕๙
พระวีระชัตร์ สุขิโต ขวัญเดช

๐๘/๑๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นำน้อยใน  

สข ๕๑๕๙/๐๒๖๐
พระอรรถโกวิท อโสโก รักษาราษฎร์

๑๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำน้อยใน  

สข ๕๑๕๙/๐๒๖๑
พระยงยศ เขมจิตฺโต วิชัยวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

เนินไศล  

สข ๕๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรยุทธนา  คงช่วย

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 เนินไศล  

สข ๕๑๕๙/๐๒๖๓
พระภาคิไนย อภิวณฺโณ พันทะโณ

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินไศล  

สข ๕๑๕๙/๐๒๖๔
พระกิตตินันต์ สุธมฺโม ทองบริสุทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินไศล  

สข ๕๑๕๙/๐๒๖๕
พระอินทัช อธิจิตฺโต จาดเจดีย์

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เนินไศล  

สข ๕๑๕๙/๐๒๖๖
พระอนิรุทธ์ อธิมุตฺโต พินิจกูล

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บางธน  

สข ๕๑๕๙/๐๒๖๗
พระธวัชชัย านิสฺสโร กุมแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

พรุชบา  

สข ๕๑๕๙/๐๒๖๘
พระณัฐวุฒิ จิรวฑฺฒโณ สกูลดี

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

พรุชบา  

สข ๕๑๕๙/๐๒๖๙
พระบุญลาศ ปฺุภาโล แก้วหล่อเพ็ชร

๐๗/๐๘/๒๕๒๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

พรุชบา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๒๗๐
พระธนัทพล ธมฺมสโร ก้อนดุก

๐๕/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มงคลเทพาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๗๑
พระพันเกียรติ อธิจิตฺโต จิตต์ภักดี

๑๑/๐๙/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มงคลเทพาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๗๒
พระนฤเบศษ์ โสภณคุโณ ทองเพิม

่

๐๘/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ม่วงค่อม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๗๓
พระอธิกรณ์ โชติมนฺโต กลมเกลียง

้

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ม่วงค่อม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๗๔
พระกันต์ธีร์ ปภสฺสโร จันทร์ส่องภพ

๐๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ม่วงค่อม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๗๕
พระอานนท์ กตคุโณ มณีวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ม่วงค่อม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๗๖
พระวันเฉลิม ิตธมฺโม แก้วบุญแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ม่วงค่อม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๗๗
พระสุรเดช ปภสฺสโร ชูสาว

๗/๒/๒๕๓๔ ๒๐/๗/๒๕๕๘

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๗๘
สามเณรปริญญา  จันทร์จำปา

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๗๙
พระคมสัน สํวโร อุ่นเจริญทรัพย์

๗/๘/๒๕๓๕
๒๗/๑๒/๒๕๕๘

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรนฤสรณ์  ยีสุ่น

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๘๑
สามเณรจิรเดช  ทองคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๘๒
สามเณรจักพันธ์  รัตนพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๘๓
สามเณรสุริยา  ส่านสม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๘๔
สามเณรภูชยา  สันติยา

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๘๕
สามเณรธเนศ  พูลภักดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๘๖
สามเณรคมสัน  ยอดมณี

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๘๗
สามเณรณัฐธนพนธ์  ครุฑทุ่ง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรอุดร  กลกิจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๘๙
พระสุทธิพงศ์ จิตฺตกาโร คงตรา

๑๙/๒/๒๕๒๘ ๑๘/๕/๒๕๕๙

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๙๐
พระอกนิษฐ์ สนฺตจิตฺโต ดวงดี

๑/๓/๒๕๓๔
๑๓/๐๗/๒๕๕๙

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๙๑
พระสุเทพ สุธีโร พรหมสุทธิ

์

๒๔/๕/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๙๒
พระวชิรวุฒิ อินฺทวํโส จิระพันธ์

๑๖/๖/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๙๓
พระจักรกฤษณ์ กิตฺติปฺโ หนูแสง

๑๙/๙/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๙๔
พระธนา อภิปฺุโ ทองขาว

๑๗/๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๙๕
สามเณรอธิบดี  ชูนวล

๒๖/๐๓/๒๕๔๐

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๒๙๖
พระกมล กลฺยาโณ อันชะนะ

๐๙/๑๒/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

แม่เตย  

สข ๕๑๕๙/๐๒๙๗
พระปริญญา อภิชาโต จันทชูโต

๑๔/๐๑/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

แม่เตย  

สข ๕๑๕๙/๐๒๙๘
พระจตุรงค์ กนฺตสีโล แก้วอาภรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วิมลคุณากร  

สข ๕๑๕๙/๐๒๙๙
สามเณรชาญวุฒิ  ทองแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรวุฒิชัย  ทองแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

 ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๐๑
พระณฐพล กตปฺุโ นนทภา

๑๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรหัสวรรษ  งามโฉม

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

 ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรเอกราช  กุลัดนาม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๐๔
พระณัฎฐชานันท์ ชิตมาโร ทัศเกตุ

๑๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสว่างวงศ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรปนพงศ์  ผันมะโร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๐๖
พระอภิสิทธิ

์

อภิลาโภ จิตนัง

๐๖/๐๕/๒๕๓๒ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๐๗
พระนเรศ ภูรปฺโ นุ่มจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๐๘
พระอานนท์ อานนฺโท นุ้ยชวดี

๐๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๐๙
พระเตชิต สุภาจาโร เขียวด้วง

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๑๐
พระณัฐพนธ์ กรคุโณ พุ่มชัย

๒๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๑๑
พระกีฬายุทธ อภิธมฺโม พรรณราย

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๑๒
พระเจิม ิตคุโณ ชูมาลี

๑๙/๐๑/๒๕๑๕ ๒๔/๑๐/๒๕๕๘

ศีรษะคีรี  

สข ๕๑๕๙/๐๓๑๓
พระสมพร ยสชาโต ศรีสุวรณ

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศีรษะคีรี  

สข ๕๑๕๙/๐๓๑๔
สามเณรภูมินทร์  คงประมูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

 หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๑๕
พระอภิสิทธิ

์

สงฺขรตโน สังข์แก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๑๖
พระสุริยา สุริยาโภ นุ่นเพชร

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๑๗
พระไกรสร ปยวณฺโณ บุนินคำ

๑๑/๑๐/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๑๘
สามเณรสถาพร  สุพรรภักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๑๙
สามเณรธวัชชัย  สุวรรณรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๒๐
สามเณรกุลธร  ชูวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๒๑
สามเณรสุรเดช  ปานถม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๒๒
สามเณรรัชชานนท์  ใจเย็น

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๒๓
สามเณรวีรพงศ์  บุญแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๒๔
สามเณรเอกภพ  กุลโฮง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๒๕
สามเณรอภิวัฒน์  ชูศรีโรจน์

๑๗/๐๖/๒๕๔๐

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๒๖
สามเณรนัฐพงศ์  จรรยาดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๒๗
สามเณรธณพงษ์  แก่นพุทรา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๒๘
สามเณรศุภกฤต  แก้วไกรศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๒๙
สามเณรธวัชชัย  ผาสุก

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๓๐
พระวิโชติ ธมฺมาวุโธ จุยมณี

๒๗/๐๗/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

หินเกลียง

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๓๓๑
พระทวีสุข วิชชาธโร อินทิแสง

๐๔/๐๕/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๔๓

หูแร่  

สข ๕๑๕๙/๐๓๓๒
พระสุวรรณ สุเมโธ เคนมี

๒๘/๐๖/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

หูแร่  

สข ๕๑๕๙/๐๓๓๓
พระณรงค์ ชยสีโล ไชยสมิต

๒๙/๐๑/๒๕๑๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

หูแร่  

สข ๕๑๕๙/๐๓๓๔
พระสุเทพ สุเทโว สุวรรณแท้

๓๐/๑๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

หูแร่  

สข ๕๑๕๙/๐๓๓๕
พระอาทิตย์ อรุโณ เทียนฤทธิเดช

์

๒๔/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๓๖
พระเจตพินิษฐ์ สุชาโต สุวรรณชาตรี

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๓๗
พระธีรพงษ์ ธีรปฺโ วงค์ชนากูล

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๓๘
พระธราธิป ธีรวโร สุวรรณชาตรี

๒๓/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๓๙
พระสนธยา ฉนฺทโก วาทีรักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๒๒ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖

อู่ตะเภา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐ / ๒๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๓๔๐
พระไพรรัตน์ ปฺาวโร ชัยสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๒๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

อู่ตะเภา  

สข ๕๑๕๙/๐๓๔๑
พระสมพงศ์ จนฺสุวณฺโณ สังข์สุวรรณ

๒๒/๓/๒๕๐๓ ๑๖/๘/๒๕๕๗

คูวา  

สข ๕๑๕๙/๐๓๔๒
พระสมบูรณ์ ตปสีโล คลายคลี

่

๑๒/๒/๒๔๘๔ ๒๑/๗/๒๕๕๙

ดอกสร้อย  

สข ๕๑๕๙/๐๓๔๓
พระธีระวุฒิ ธีรวฑฺฒโน รักษาเจริญ

๓๐/๘/๒๕๐๕ ๑๔/๔/๒๕๕๙

เถรแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๓๔๔
พระสาธิต ติสฺสโร หัวเพชร

๒๓/๗/๒๕๐๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เถรแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๓๔๕
พระพรไชย วรธมฺโม ทัพภะ

๖/๑/๒๕๒๒ ๙/๗/๒๕๕๙
ท่าบอน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๔๖
พระรัตนพล รตฺนพโล สวัสดิรักษา

์

๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ท่าบอน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๔๗
พระมานพ มานโว ชูกลิน

่

๗/๑/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าบอน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๔๘
พระภาณุวิชญ์ ปฺาวชิโร พลับจีน

๒๖/๒/๒๕๓๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ท่าบอน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๔๙
พระเกียรติพงศ์ อสฺโม ปานขาว

๑๙/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสงวน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๕๐
พระภานุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน สังข์ทอง

๓๐/๗/๒๕๓๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

สข ๕๑๕๙/๐๓๕๑
พระอุทัย อุทฺโย หนูน้อย

๐/๐/๒๔๙๓
๒๐/๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

สข ๕๑๕๙/๐๓๕๒
พระวีระศักดิ

์

พลวฑฺฒโน คะหาวงศ์
๗/๖/๒๕๐๕

๒๑/๑/๒๕๕๙

ผักกูด  

สข ๕๑๕๙/๐๓๕๓
พระอานนท์ อานนฺโท บุญเกิด

๒๒/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ผักกูด  

สข ๕๑๕๙/๐๓๕๔
พระสันติ ิติโก บุญฤทธ์

๒๙/๙/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

พระเจดีย์งาม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๕๕
พระพิเชษฐ์ ทีปธมฺโม เกือหนุน

้

๑๗/๔/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พระเจดีย์งาม  

สข ๕๑๕๙/๐๓๕๖
สามเณรชยานันท์  หุ้นเอียด

๑๒/๑/๒๕๔๔

 พังตรี  

สข ๕๑๕๙/๐๓๕๗
สามเณรปฐมพร  ชูทอง

๔/๔/๒๕๔๔
 พังตรี  

สข ๕๑๕๙/๐๓๕๘
พระนันทวุติ สุมงฺคโร ชีวะพันธ์

๑๕/๓/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พังตรี  

สข ๕๑๕๙/๐๓๕๙
พระภานุ ภานุวํโส หนูมาก

๔/๑๑/๒๕๒๘
๖/๔/๒๕๕๘

พังยาง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๖๐
พระทศพล ชนฺติพโล ทองสงค์

๘/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พังยาง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๖๑
สามเณรธนวัฒน์  สุขราษฎร์

๒๐/๒/๒๕๔๓

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๖๒
สามเณรธนวัฒน์  หนูโนต

๑/๕/๒๕๔๕
 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๖๓
สามเณรพงค์พันธ์  สุวรรณวงศ์

๒๖/๖/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๖๔
สามเณรสิทธิพร  เพชรบุรี

๑๐/๗/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๖๕
สามเณรอธิป  สอสืบ

๑๐/๘/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๖๖
สามเณรอภิธาร  นวลเอียด

๑๔/๙/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๖๗
สามเณรพงษ์สันต์  เพชรบุรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๖๘
สามเณรนพกร  พรหมสมบัติ

๑๑/๔/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๖๙
สามเณรธนชิต  ณ สงขลา

๒๖/๔/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรอรรณพ  ธรรมรักษา

๗/๗/๒๕๔๖
 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๗๑
สามเณรรุ่งรดิศ  เพชรรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๗๒
พระณัฐชัย จิรวฑฺฒโน ขวัญซ้าย

๒๖/๑๑/๒๕๒๕
๒๘/๓/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๗๓
พระกฤษฎา อธิปฺโ คงสุรินทร์

๒๔/๒/๒๕๓๔ ๓๐/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๗๔
พระอรรถพล อตฺถพโล ขุนมนตรี

๑๘/๑/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑ / ๒๓

้
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สข ๕๑๕๙/๐๓๗๕
พระพงษ์ศักดิ

์

รวิวณฺโณ ทองเลียบ

๒๒/๑/๒๕๐๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๗๖
พระธนวัฒน์ ธนวฒฺโณ ชุมทอง

๒๖/๑/๒๕๑๙ ๒๓/๔/๒๕๕๙

ศาลาธรรม์  

สข ๕๑๕๙/๐๓๗๗
พระเสนอ ปฺาวชิโร เมืองจันทบุรี

๒/๗/๒๕๐๒ ๒/๒/๒๕๕๙
ศาลาหลวงบน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๗๘
พระเมธี ปฺาวชิโร จันดา

๑๕/๑๐/๒๕๐๗

๙/๖/๒๕๕๙
ศาลาหลวงบน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๗๙
พระเพียร จนฺทโชโต เมืองจันทบุรี

๑๐/๑๑/๒๔๘๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

ศาลาหลวงบน  

สข ๕๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรธนวัฒน์  หลิมสุนทร

๓๐/๙/๒๕๔๖

 สามบ่อ  

สข ๕๑๕๙/๐๓๘๑
พระจิรายุ อนุตฺตโร ขุนเพชรศรี

๑๖/๗/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

สามบ่อ  

สข ๕๑๕๙/๐๓๘๒
พระอรรถพล ฉนฺทธมฺโม จันทร์อิน

๑๖/๗/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สามี  

สข ๕๑๕๙/๐๓๘๓
พระฉันทิต อานนฺโท บุญมา

๑๙/๙/๒๕๑๑ ๑๔/๓/๒๕๕๙

สีหยัง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๘๔
พระสมรรถชัย สุธมฺโม คงเพชร

๑๙/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สีหยัง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๘๕
พระอรรถพล ชยานนฺโท ไพจิตร

๓๑/๕/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หัวเค็ด  

สข ๕๑๕๙/๐๓๘๖
พระทรงพล ิตพโล สังข์ปด

๒๗/๖/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หัวเค็ด  

สข ๕๑๕๙/๐๓๘๗
พระชัยพัทธ์ อมตวํโส ช่วยแดง

๒๕/๖/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หัวเค็ด  

สข ๕๑๕๙/๐๓๘๘
พระอนุชา กิตฺติโก มาดำ

๙/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวเค็ด  

สข ๕๑๕๙/๐๓๘๙
พระปฐมพร ชยานนฺโท ธรรมโม

๒๕/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวเค็ด  

สข ๕๑๕๙/๐๓๙๐
พระรัตน์ชัย อคฺคปฺโ คงเนียม

๖/๑๒/๒๔๙๖ ๕/๑๒/๒๕๕๘

หัวปา  

สข ๕๑๕๙/๐๓๙๑
พระธนากร อคฺคปฺโ ไชยคช

๑๑/๙/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวระวะ  

สข ๕๑๕๙/๐๓๙๒
พระกำพล ชินกโร สิงห์ทอง

๒๘/๑/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัววัง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๙๓
พระชิตพล กิตฺติปฺโ ธนนิมิตร

๒๔/๑๐/๒๕๓๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

สข ๕๑๕๙/๐๓๙๔
พระเจษฎา กตปฺุโ ศรียะพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดขุนทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๙๕
พระนพรัตน์ นาถกโร จิตดร

๒๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดขุนทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๓๙๖
พระวิโชติ กิติสาโร บุญมี

๑๘/๑๐/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองคล้า  

สข ๕๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรทรงยุทธ์  ดำคง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 วัดช่องเขา  

สข ๕๑๕๙/๐๓๙๘
พระเฉลิมพล ปุติณฺธโย เพชรมณี

๐๒/๑๒/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดช่องเขา  

สข ๕๑๕๙/๐๓๙๙
พระไชยชนะ ชินวโร ศรีภาวร

๒๔/๐๖/๒๕๑๒ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดช้างคลอด  

สข ๕๑๕๙/๐๔๐๐
พระสุวิทย์ อริยวํโส สุวรรณศิลป

๐๑/๐๘/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดช้างคลอด  

สข ๕๑๕๙/๐๔๐๑
พระสนธยา ิตโสภโณ แก้วมาก

๒๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดทุ่งแนะ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๐๒
พระพุทธิมน จารุธมฺโม คงสุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งแนะ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๐๓
พระสมยศ สุขิโต ศรีสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งแนะ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๐๔
พระกฤษณะ ิตาโภ ขวัญทอง

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งแนะ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๐๕
พระจาฤกษ์ จนฺทาโภ คงนุ่น

๑๘/๐๘/๒๕๒๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดโพรงงู  

สข ๕๑๕๙/๐๔๐๖
พระณัฐวุฒิ สิริปฺุโ ราชแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดสะพานไม้แก่น  

สข ๕๑๕๙/๐๔๐๗
พระรุจินพ ิตรตโน รัตน์สุวรรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดสะพานไม้แก่น  

สข ๕๑๕๙/๐๔๐๘
พระสมโภช โสภโณ หนูหวาน

๒๐/๓/๒๕๓๒
๗/๗/๒๕๕๙

เกาะไม้ใหญ่  

สข ๕๑๕๙/๐๔๐๙
พระสมชาย ปโมทิโต แก้วขวัญ

๒๕/๔/๒๕๓๔ ๒๐/๑๐/๒๕๕๗

เขตตาราม  
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สข ๕๑๕๙/๐๔๑๐
พระพูลสวัสดิ

์

ถาวโร รัตนะ
๒/๒/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขตตาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๑๑
พระเวียน เมธิโก พรมทอง

๑๓/๑๐/๒๔๙๔
๒๓/๗/๒๕๕๙

ทับช้าง  

สข ๕๑๕๙/๐๔๑๒
พระอัครชัย ิติโก เรืองศาสตร์

๑๑/๙/๒๕๒๘ ๒๓/๗/๒๕๕๙

ท่าพรุ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๑๓
พระจตุพล จตุพโล สุขสังข์

๓๐/๕/๒๕๓๑
๗/๗/๒๕๕๖

ทุ่งลัง  

สข ๕๑๕๙/๐๔๑๔
พระพลกร กตสาโร แก้วสองเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๓๑

๗/๗/๒๕๕๙
ทุ่งลัง  

สข ๕๑๕๙/๐๔๑๕
สามเณรศุกล  วงค์งาม

๗/๑๑/๒๕๔๐

 นาทวี  

สข ๕๑๕๙/๐๔๑๖
สามเณรพงศกร  แก้วเพชร

๑๓/๒/๒๕๔๕

 นาทวี  

สข ๕๑๕๙/๐๔๑๗
พระคุณวุฒิ ปุเสวี ศิริรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๙
นาทวี  

สข ๕๑๕๙/๐๔๑๘
สามเณรคฑาวุธ  ไกรเทพ

๑๗/๔/๒๕๔๘

 นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๑๙
พระธนาวุฒิ ธนวุฒฺโฑ อุ่นแสง

๙/๕/๒๕๓๔ ๙/๖/๒๕๕๙
นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๒๐
พระสมพร ิตเวโท รักเชิด

๑/๓/๒๔๙๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๒๑
พระธนกฤต วิชาธโร พิมลไทย

๒๔/๘/๒๕๒๐ ๑๔/๗/๒๕๕๙

นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๒๒
พระเชษฐา อุตฺตโม ปะนามะโก

๓๑/๕/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๒๓
พระธวัชชัย ขนฺโท บินหมัด

๒๘/๙/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

นาหว้า  

สข ๕๑๕๙/๐๔๒๔
พระเนือง ปสนฺโน ขวัญเอียด

๐/๐/๒๔๙๐ ๒/๗/๒๕๕๘
ประดู่หมู่  

สข ๕๑๕๙/๐๔๒๕
พระพลากร พลวโร ชนะไพบูลย์กูล

๗/๓/๒๕๒๘ ๑๔/๑/๒๕๕๙

ปลักชะเมา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๒๖
พระอรรถกร ขนฺติธโร สุขคุ้ม

๗/๑๑/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ปลักชะเมา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๒๗
พระพิทักษ์ อภิวโร รักมณี

๒๔/๓/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

ปลักชะเมา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๒๘
พระนภดล กตปุโ ปานบัวแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๙
ปลักชะเมา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๒๙
พระสุทธิชัย ปยธมฺโม ทองจีน

๒๓/๑๒/๒๕๒๕
๑๔/๕/๒๕๕๙

ปลักหนูเหนือ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๓๐
พระจตุรวิทย์ จตฺตมโล ไชยสวนแก้ว

๒/๖/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๕๙
ปลักหนูเหนือ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๓๑
พระธรรมนูญ จารุวณฺโน โชติธรรม

๒๔/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ลำชิง  

สข ๕๑๕๙/๐๔๓๒
พระนุรักษ์ ปฺาวชิโร หนูเพชร

๒๔/๗/๒๕๑๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๒

วังโต้  

สข ๕๑๕๙/๐๔๓๓
พระอภิวัฒน์ อภิวณฺโณ ชูเย็น

๗/๓/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังโต้  

สข ๕๑๕๙/๐๔๓๔
พระสมภพ รตินธโร รักษ์งาม

๒๒/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังโต้  

สข ๕๑๕๙/๐๔๓๕
พระณัฐพล นาควโร ชูเย็น

๑๓/๖/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วังโต้  

สข ๕๑๕๙/๐๔๓๖
พระวันชัย มหาปุโ เทพช่วยสุข

๑๐/๑/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สข ๕๑๕๙/๐๔๓๗
พระจิต สุจิตโต นวลเจริญ

๗/๑๐/๒๔๙๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สข ๕๑๕๙/๐๔๓๘
พระทรรศนะ านวโร โกสีย์

๒๐/๙/๒๕๓๑ ๒๙/๕/๒๕๕๒

สะท้อน  

สข ๕๑๕๙/๐๔๓๙
พระสิทธิพงษ์ อรุโณ ชูเนียม

๒๗/๕/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สะท้อน  

สข ๕๑๕๙/๐๔๔๐
พระอนันต์ ชุตินฺธโร ทองเอม

๒๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๔๔๑
สามเณรภควัต  วิจิคร

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 คงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๑๕๙/๐๔๔๒
พระอรรถสิทธิ

์

ภททิโย พงษ์ศิลา

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

คงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๑๕๙/๐๔๔๓
พระชัยพงษ์ ชยวํโส ทิพย์เสภียร

๒๔/๐๗/๒๕๒๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

คลองยอ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๔๔
พระสหชาติ สุหโช หณูรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองยอ  
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สข ๕๑๕๙/๐๔๔๕
พระสุเทพ ปุณณาโณ แสงทอง

๐๔/๐๑/๒๕๑๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองยอ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๔๖
พระวิชุกร ธุวธมฺโม สุเทวี

๐๓/๐๕/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ควนหมาก  

สข ๕๑๕๙/๐๔๔๗
พระทวีรัตน์ วรปุโ ยอดอ่อน

๓๐/๐๙/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ควนหมาก  

สข ๕๑๕๙/๐๔๔๘
พระทนงศักดิ

์

ยสปาโล ไชยศรี

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ควนหมาก  

สข ๕๑๕๙/๐๔๔๙
พระเจริญรมย์ ปภสฺสโร อิศโร

๒๖/๐๕/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกกอ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๕๐
พระอดุลย์ ปสนฺโณ แซ่ภู่

๒๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกกอ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๕๑
พระวรวิทย์ ถาวโร บัวปาน

๑๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกกอ  

สข ๕๑๕๙/๐๔๕๒
พระวิษณุ วิสารฺโท นาศร

๑๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โคกพยอมวนาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๕๓
พระอภิสิทธิ

์

สุวณฺโณ ปยะมิตร

๑๔/๑๐/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกพยอมวนาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๕๔
พระอำนวย คุณยุตฺโต อุ่นอก

๐๖/๐๔/๒๕๐๗ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ไทรประดิษฐ์  

สข ๕๑๕๙/๐๔๕๕
พระหัสนัย หาสฺสธมฺโม ไชยสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ไทรประดิษฐ์  

สข ๕๑๕๙/๐๔๕๖
พระอภิชาตฺ สิริปุโณ ชัยสงคราม

๑๗/๐๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

นิคมเทพา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๕๗
พระสมบูรณ์ ปฺาวโร ธรรมโชติ

๒๙/๑๐/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

นิคมเทพา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๕๘
พระวีรศักดิ

์

าณทีโป ดวงสุวรรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นิคมเทพา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๕๙
พระดนุพล ิตาโณ ไชยสุวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

นิคมเทพา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๖๐
พระทศพล กตสาโร ไชยสุวรรณ

๒๓/๑๐/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

นิคมเทพา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๖๑
พระเอกชัย สิริวิชโย กาแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

นิคมเทพา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๖๒
พระเชาวลิต ธมฺมธีโร ชูชีพ

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นิคมเทพา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๖๓
พระฉัตรชัย ฉนฺทโก ไชยรัตน์

๐๘/๐๕/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นิคมเทพา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๖๔
สามเณรธนกร  อัครพงศ์ชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

 นิคมประสาท  

สข ๕๑๕๙/๐๔๖๕
พระภัทราวุธ ปริสาสโภ สมนาม

๑๕/๐๓/๒๕๒๒ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

นิคมประสาท  

สข ๕๑๕๙/๐๔๖๖
พระสมศักดิ

์

ธานวโร อธิกธาดา

๑๙/๑๐/๒๕๐๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

พรุตู  

สข ๕๑๕๙/๐๔๖๗
สามเณรธีรวัฒน์  ใหม่อ่อน

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

 ลำไพล  

สข ๕๑๕๙/๐๔๖๘
พระภรัณยู ิตสีโล ทวีสุวรรณศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

ลำไพล  

สข ๕๑๕๙/๐๔๖๙
พระอรรถชัย อตฺถชโย บุญรัตนา

๒๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลำไพล  

สข ๕๑๕๙/๐๔๗๐
พระอนันต์ อภินนฺโท โพธิสาลี

์

๑๘/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สข ๕๑๕๙/๐๔๗๑
พระนิธี อตฺตทีโป เส้งเงิน

๒๕/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สข ๕๑๕๙/๐๔๗๒
พระจักรกฤษณ์ มหิสฺสโร ศรีเพชรใส

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สข ๕๑๕๙/๐๔๗๓
พระจำนงค์ จิตฺตทนฺโต สวนทองแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สข ๕๑๕๙/๐๔๗๔
สามเณรวงศกร  ทองอ่อนศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 สุริยาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๗๕
พระณัฐพงค์ พลวฑฺฒโน พุทธประเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๒๙ ๐๓/๑๒/๒๕๕๔

สุริยาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๗๖
พระวันชนะ คุณณฺโร ปรีสิงห์

๐๓/๐๙/๒๕๓๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

สุริยาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๔๗๗
สามเณรปฏิพัทธ์  วิยาสิงห์

๖/๑๐/๒๕๔๐

 บ่อทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๔๗๘
พระสุดชัย ปริสุทฺโธ หนูประกอบ

๒๘/๑๐/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๕๙
วัดคูหา  

สข ๕๑๕๙/๐๔๗๙
พระวัชระ จนฺทโชโต อะตะราใจ

๑๑/๒/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดคูหา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔ / ๒๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๔๘๐
พระจตุพล านากโร พรหมดำเนิน

๒๗/๖/๒๕๒๒ ๑๖/๖/๒๕๕๙

วัดตำแย  

สข ๕๑๕๙/๐๔๘๑
พระสมชาย วิสุทฺโท พันธเดช

๒๓/๘/๒๕๑๓
๓/๗/๒๕๕๙

วัดตำแย  

สข ๕๑๕๙/๐๔๘๒
พระทศพนธ์ สุภทฺโท อินสีไกร

๒๔/๑/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

วัดตำแย  

สข ๕๑๕๙/๐๔๘๓
พระภาณุศักดิ

์

ธีรวโร ยอกอราช
๙/๑/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๕๙

วัดตำแย  

สข ๕๑๕๙/๐๔๘๔
พระสุชาติ อคฺคปฺโ ยอสมเพ็ชร

๓๑/๗/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

วัดตำแย  

สข ๕๑๕๙/๐๔๘๕
พระธวัชชัย ทินฺนาโภ ไชยม่อม

๑๘/๕/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดโตนด  

สข ๕๑๕๙/๐๔๘๖
พระวาทิศ สุจิตฺโต ศรีสงเคราะห์

๑๙/๕/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดถำตลอด  

สข ๕๑๕๙/๐๔๘๗
พระสุทธิพงษ์ สมจิตฺโต พรหมสุข

๑๘/๓/๒๕๓๑
๙/๖/๒๕๕๙

วัดถำตลอด  

สข ๕๑๕๙/๐๔๘๘
พระก้องเกียรติ สุทฺธิปภาโส ชูอินทร์

๑๙/๙/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดถำตลอด  

สข ๕๑๕๙/๐๔๘๙
สามเณรปรภต  มะยีแต

๑๕/๖/๒๕๔๑

 
วัดทำเนียบธรรมาราม

 

สข ๕๑๕๙/๐๔๙๐
พระสุวิทย์ อคฺคปฺโ แก้วกับทอง

๑๕/๑/๒๕๑๘ ๒๐/๑๑/๒๕๔๐
วัดทำเนียบธรรมาราม

 

สข ๕๑๕๙/๐๔๙๑
พระพงษ์ศักดิ

์

ิตโสมนสฺโร เอียดมาอ่อน

๓/๑๒/๒๕๑๘
๓/๕/๒๕๕๘ วัดทำเนียบธรรมาราม

 

สข ๕๑๕๙/๐๔๙๒
พระไพโรจน์ วิโรจโน แก้วขาว

๒๖/๔/๒๕๐๕ ๒๖/๕/๒๕๕๙ วัดทำเนียบธรรมาราม
 

สข ๕๑๕๙/๐๔๙๓
พระสมภพ ปภงฺกโร แซ่ภู่

๒๗/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙ วัดทำเนียบธรรมาราม
 

สข ๕๑๕๙/๐๔๙๔
พระธีรพงศ์ จิรกโร ทองสุก

๓๐/๘/๒๕๓๑
๘/๕/๒๕๕๙

วัดบ้านเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๔๙๕
พระกิตติศักดิ

์

สิริจนุโท ทองคำ

๒๙/๔/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๔๙๖
พระกิตติศักดิ

์

สิริสุวณฺโณ สุวรรณชาตรี

๒๔/๓/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๔๙๗
พระธนากร ขนฺติธมฺโม เพ็งสีแก้ว

๒๑/๙/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๔๙๘
พระสุภาพ สุภาจาโร นวลแก้ว

๑๗/๕/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๔๙๙
พระสิทธิชัย ชุตินฺธโร ดำริห์ใจจริง

๑๑/๕/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๕๐๐
พระปรัชญ์ ิตเมโธ ขัวแก้ว

้

๙/๘/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๕๐๑
พระอภิชิต ิตาโภ นวลนาค

๒๐/๔/๒๕๓๗ ๒๖/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๕๐๒
พระศุภโชติ สุมโน สุวรรณชาตรี

๒๗/๐๕/๒๕๐๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดบาโหย  

สข ๕๑๕๙/๐๕๐๓
พระชนะศึก อธิจิตฺโต วุฒิอนันต์พงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบาโหย  

สข ๕๑๕๙/๐๕๐๔
พระสุชน จารุธมฺโม กาญจนมณี

๑๓/๑๒/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบาโหย  

สข ๕๑๕๙/๐๕๐๕
พระมานพ มหาวีโร เจริญพงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๐๗
๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดพุทธฤทธิวนาราม

์

 

สข ๕๑๕๙/๐๕๐๖
พระกรกช กนฺตธมฺโม แก้วกับทอง

๓๐/๙/๒๕๓๔ ๑๓/๖/๒๕๕๙

วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๑๕๙/๐๕๐๗
พระวรพจน์ เตชวโร จัน

่

๒/๓/๒๕๓๔
๓๑/๑๒/๒๕๕๘

เขามีเกียรติ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๐๘
พระจิราวัฒน์ อคฺคธมฺโม ศรีวรรณ

๒๒/๑/๒๕๓๘ ๑๒/๕/๒๕๕๙

เขามีเกียรติ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๐๙
พระวัชรวิทย์ สิริธโร คงมุต

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๖/๒๕๕๙

เขามีเกียรติ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๑๐
พระธนายุทธ านวโร แก้วสมทอง

๑๘/๒/๒๕๓๕ ๙/๑๑/๒๕๕๘

ควนนิมิต  

สข ๕๑๕๙/๐๕๑๑
พระธเนตร เมธิโก สุวรรณรัตน์

๑๕/๕/๒๕๒๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ควนนิมิต  

สข ๕๑๕๙/๐๕๑๒
พระเทียม สิริภทฺโท คำบุบผา

๑๔/๔/๒๕๓๕ ๓๐/๗/๒๕๕๕

ต้นพยอม  

สข ๕๑๕๙/๐๕๑๓
พระศักดิศิลา

์

สิริธมฺโม ทองแก้วเจริญ

๑๐/๔/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

ต้นพยอม  

สข ๕๑๕๙/๐๕๑๔
พระเปยน อภิปฺโ โทมณี

๖/๑๐/๒๔๗๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ต้นพยอม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕ / ๒๓

้
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สข ๕๑๕๙/๐๕๑๕
พระอรรถกร เขมธมฺโม สายช่วย

๒๒/๓/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ต้นพยอม  

สข ๕๑๕๙/๐๕๑๖
พระธีรชาติ ธีรชาโต บุญยอด

๑๙/๑/๒๕๓๖ ๓๐/๖/๒๕๕๙

บ่อเกตุ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๑๗
พระปติพงษ์ ภาติโภ มากสาขา

๓๑/๑/๒๕๓๓
๗/๗/๒๕๕๙

บ่อเกตุ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๑๘
พระรณรงค์ วรปโ รักวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๕

๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อเกตุ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๑๙
พระพลวัต พลวฑฺฒโน สุวรรณรักษา

๒๒/๖/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บ่อเกตุ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๒๐
พระนพดล นนฺทโก ทองน้อย

๖/๕/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บ่อเกตุ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๒๑
พระอาซัน อาสโภ หมัดสอ

๒๕/๙/๒๕๓๐ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บ่อเกตุ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๒๒
พระสมเกียรติ มหพฺพโล บุสโร

๑๒/๑๒/๒๕๓๔
๒๖/๒/๒๕๕๘

บ้านใหม่  

สข ๕๑๕๙/๐๕๒๓
พระลำใย ปฺาธโร อินรองพล

๗/๑๑/๒๔๘๓ ๑๔/๗/๒๕๔๓

ปาดังเบซาร์  

สข ๕๑๕๙/๐๕๒๔
พระกรวิทย์ อาภากโร คงแสวงทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๙
ปาดังเบซาร์  

สข ๕๑๕๙/๐๕๒๕
พระสุชาติ สมจิตโต สุขนิกร

๖/๑๐/๒๔๗๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปาดังเบซาร์  

สข ๕๑๕๙/๐๕๒๖
พระไพโรจน์ สุชาโต เธียรพิทยามาศ

๑/๗/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปาดังเบซาร์  

สข ๕๑๕๙/๐๕๒๗
พระพุฒิพงษ์ สุขิโต ขวัญชู

๖/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาดังเบซาร์  

สข ๕๑๕๙/๐๕๒๘
พระธรรมรัตน์ เขมกาโร ศรีสุวรรณ

๔/๕/๒๕๓๐ ๙/๗/๒๕๕๙
พังลา  

สข ๕๑๕๙/๐๕๒๙
พระมนตรี อภินนฺโท แตงช้าง

๕/๗/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

พังลา  

สข ๕๑๕๙/๐๕๓๐
พระพงศ์ศิริ สิริวณฺโณ ศรีสุวรรณวิเชียร

๓/๑๒/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

พังลา  

สข ๕๑๕๙/๐๕๓๑
พระกฤษฎา เขมจาโร กาละมิตร์

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๒๑/๕/๒๕๕๘

ม่วงก็อง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๓๒
พระนครินทร์ ยสินฺธโร สังเมฆ

๑๐/๔/๒๕๓๐
๕/๗/๒๕๕๙

ม่วงก็อง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๓๓
พระทัยประสิทธิ

์

ชิตมาโร ละอองมณี

๑๐/๕/๒๕๒๐
๙/๗/๒๕๕๙

ม่วงก็อง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๓๔
พระสุรพล อนาวิโล ทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

๙/๗/๒๕๕๙
ม่วงก็อง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๓๕
สามเณรจิรพัทธ์  ขุนทอง

๗/๗/๒๕๔๕
 ยางทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๓๖
สามเณรสิทธิกร  บุญณรงค์ไพศาล

๓๑/๑/๒๕๕๐

 ยางทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๓๗
พระสานิต นิสโร หมอยา

๑/๑/๒๕๑๘ ๙/๑/๒๕๕๙
ยางทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๓๘
พระนิติทัศน์ โชติปโย วรสันต์

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ยางทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๓๙
พระลิขิต ชิตวํโส ชะอุ่มประโคน

๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ยางทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๔๐
พระพิชิต พุทฺธสโร ชัยศรี

๑๑/๗/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ยางทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๔๑
พระกิตติศักดิ

์

กิตติสาโร กลาสี

๑๑/๗/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ยางทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๔๒
พระอนาวิล อนาวิโล สังข์สม

๓๑/๑๐/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ยางทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๔๓
พระเปลือง

้

ิตธมฺโม ลอยมณี

๒๑/๓/๒๔๙๖ ๒๑/๓/๒๕๕๙

วังปริง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๔๔
พระพิเชฐ โชติโก ชูติการ

๒/๓/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙
วังปริง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๔๕
พระศุภชัย สุตธสีโร สีรัตนะ

๒๕/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังปริง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๔๖
สามเณรธีรภัทร์  พจนาพันธ์

๒/๗/๒๕๔๘
 ศรีวิเทศสังฆาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๕๔๗
พระพงศกร สุธาโภ ชูบัณฑิต

๗/๔/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙
ศรีวิเทศสังฆาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๕๔๘
พระอานนท์ านวีโร คูนิอาจ

๔/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีวิเทศสังฆาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๕๔๙
พระณัฐธกฤต กิตฺคุโณ อิสระ

๗/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีวิเทศสังฆาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖ / ๒๓

้
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สข ๕๑๕๙/๐๕๕๐
พระกฤตย์พิพัฒน์ อคฺคปฺโ รัตนพานิช

๒๓/๖/๒๕๑๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

สันติวรคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๕๑
พระศุภชัย สุภกิจฺโจ จารุเสนีย์นาค

๙/๓/๒๕๓๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

สันติวรคุณ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๕๒
พระอภิชิต กิตฺติาโน เย็นไธสงค์

๒๗/๑/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หลักเขต  

สข ๕๑๕๙/๐๕๕๓
พระสญชัย ปยสีโร ประสพ

๒๙/๑๒/๒๕๓๗
๒๔/๖/๒๕๕๙

ห้วยคู  

สข ๕๑๕๙/๐๕๕๔
สามเณรถวิล  สมมา

๒๓/๙/๒๕๔๓

 หัวถนน  

สข ๕๑๕๙/๐๕๕๕
สามเณรณัฐวุฒิ  บรมสุข

๒๕/๙/๒๕๔๓

 หัวถนน  

สข ๕๑๕๙/๐๕๕๖
สามเณรชินวัตร  แพนภูเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 หัวถนน  

สข ๕๑๕๙/๐๕๕๗
พระประภาส โชติปฺโ ธัมมิลโร

๑๑/๒/๒๕๑๒
๙/๗/๒๕๕๘

หัวถนน  

สข ๕๑๕๙/๐๕๕๘
พระกฤษฎา สุธีโร แก้วไฟ

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หัวถนน  

สข ๕๑๕๙/๐๕๕๙
พระธีรพล สุจินฺโณ ตันวิวรรธน์

๙/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวถนน  

สข ๕๑๕๙/๐๕๖๐
พระสุริยา จกฺกวาโร ประกายแก้ว

๘/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวถนน  

สข ๕๑๕๙/๐๕๖๑
พระมณฑล อุชุจาโร บุญชืน

่

๒๐/๑/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาตกนำ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๖๒
พระพงศักดิ

์

ปภสฺสโร โยนยาน

๒๒/๘/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาตกนำ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๖๓
พระศราวุธ โชติธมฺโม พันธุสะ

๒๒/๙/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เขารักเกียรติ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๖๔
พระเอกพันธ์ อานนฺโท แก้วมณี

๓/๑๐/๒๕๓๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ควนหวาด  

สข ๕๑๕๙/๐๕๖๕
พระจิระนันท์ จิรวฑฺฒโน คงสม

๑๘/๔/๒๕๓๒
๖/๖/๒๕๕๙

ควนหวาด  

สข ๕๑๕๙/๐๕๖๖
พระสุทธิพงษ์ สุภทฺโท แก้วเรือง

๔/๘/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คูหาใน  

สข ๕๑๕๙/๐๕๖๗
พระพระอภิชาติ อุชุจาโร บัวเงิน

๒๙/๑/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เจริญภูผา  

สข ๕๑๕๙/๐๕๖๘
พระณรงศักดิ

์

วิจิตฺโต กองสุวรรณ์
๖/๑/๒๕๓๑ ๓/๗/๒๕๕๗

ถำเขาพระ  

สข ๕๑๕๙/๐๕๖๙
พระอานนท์ อานนฺโท พันธิทอง

์

๑๙/๗/๒๕๓๗
๖/๖/๒๕๕๙

ธรรมาวาส  

สข ๕๑๕๙/๐๕๗๐
พระอนุสิทธิ

์

าณิสฺสโร พุทธกูล

๒๐/๘/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

ธรรมาวาส  

สข ๕๑๕๙/๐๕๗๑
พระเจษฎา จนฺทโชโต ศรีสุวรรณ

๓๑/๓/๒๕๓๕ ๑๘/๕/๒๕๕๘

นาสีทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๗๒
พระธีรภัทร์ จารุธมฺโม สังธรรมรอด

๒๖/๙/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๕๙

นาสีทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๗๓
พระสิทธิภาคย์ ธนิสฺสโร เหมือนจันทร์

๑/๒/๒๕๓๓ ๒/๗/๒๕๕๙
นาสีทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๗๔
พระถาวร ิตาโณ สุวรรณชาตรี

๒๐/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
นาสีทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๗๕
พระอธิการสมพงศ์ สมวโร ชนะสิทธิ

์

๑๙/๒/๒๕๐๒ ๑๘/๗/๒๕๓๔ เนินสุวรรณชัยเจริญธรรม

 

สข ๕๑๕๙/๐๕๗๖
พระประภาส กนฺตธมฺโม สุวรรณชาตรี

๒๙/๑๑/๒๕๒๕
๒๗/๖/๒๕๕๙

ม่วงทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๗๗
พระพงศ์พิสุทธิ

์

รวิวณฺโร นวาโย

๒๔/๘/๒๕๓๗ ๒๗/๖/๒๕๕๙

ม่วงทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๗๘
สามเณรธนานนท์  บุตรพรหม

๑๙/๑๒/๒๕๔๐

 รัตนวราราม  

สข ๕๑๕๙/๐๕๗๙
พระณัฐพล กตสาโร ปราบณรงค์

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

๒๐/๖/๒๕๕๙

รัตนวราราม  

สข ๕๑๕๙/๐๕๘๐
พระเอกพล ผคุโณ คงเกลียง

้

๒๓/๑๑/๒๕๓๒
๑๔/๗/๒๕๕๙

รัตนวราราม  

สข ๕๑๕๙/๐๕๘๑
พระอุทิศ วิจสิโก วิจะสิกะ

๑๗/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

รัตนวราราม  

สข ๕๑๕๙/๐๕๘๒
พระณัฐวุฒิ ชุตินฺธโร สอนแก้ว

๑๔/๕/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๕๙

ไสท้อน  

สข ๕๑๕๙/๐๕๘๓
พระสัจจะ จนฺทวณฺโณ รักภักดี

๑๓/๖/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๕๙

ห้วยหลาด  

สข ๕๑๕๙/๐๕๘๔
พระปยะพงษ์ สติสมฺปนฺโน รักไชย

๘/๖/๒๕๓๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ห้วยหลาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗ / ๒๓

้
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สข ๕๑๕๙/๐๕๘๕
สามเณรอำนาจ  สมบูรณ์

๒๓/๕/๒๕๔๘

 ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๑๕๙/๐๕๘๖
พระอนุชาติ ปภาโส แก้วกระชูติ

๑๕/๖/๒๕๐๔ ๓๐/๖/๒๕๕๙

ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๑๕๙/๐๕๘๗
พระปานต่อ อนุตฺตโร แสวงทรัพย์

๕/๒/๒๔๙๓ ๓/๗/๒๕๕๙
ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๑๕๙/๐๕๘๘
พระโชติ กตสาโร รัตนศรี

๒๒/๑๑/๒๔๙๗

๗/๗/๒๕๕๙
ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๑๕๙/๐๕๘๙
พระประพิศ อภิปฺุโณ บุระชัด

๒๔/๔/๒๔๙๙
๙/๗/๒๕๕๙

ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๑๕๙/๐๕๙๐
พระณัชพล อนุตฺตโร สิงหะโรทัย

๒๐/๙/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๑๕๙/๐๕๙๑
พระสุมิตร โชติจิตฺโต ทองประสิทธิ

์

๑๒/๓/๒๕๒๘ ๑๕/๘/๒๕๕๘

วัดคงคาวดี  

สข ๕๑๕๙/๐๕๙๒
พระเจษฎา ผลาโณ อินทสโร

๒๙/๙/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๕๙

วัดคงคาวดี  

สข ๕๑๕๙/๐๕๙๓
พระพงษ์เจริญ วรทโร เพ็ชรทอง

๓/๔/๒๕๓๐
๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดคงคาวดี  

สข ๕๑๕๙/๐๕๙๔
พระนนทวัฒน์ จนฺทโชโต บุญฤทธิ

์

๒๘/๖/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดคงคาวดี  

สข ๕๑๕๙/๐๕๙๕
พระเจริญ กนฺตวีโร สุวรรณโณ

๘/๑/๒๕๓๓ ๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดควนเนียง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๙๖
พระภาณุพล ธมฺมพโล อังสุภานิช

๖/๑๐/๒๕๓๔ ๓๐/๕/๒๕๕๗

วัดควนเนียง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๙๗
พระวิโรจน์ ปฺาวโร หม่อมนวล

๒๗/๘/๒๕๐๙ ๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดควนเนียง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๙๘
พระดุลยฤทธิ

์

ถาวโร สุวรรณกิจ

๑๕/๔/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดควนเนียง  

สข ๕๑๕๙/๐๕๙๙
พระสราวุฒิ ตปสี แซ่ฉัว

่

๓๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดควนเนียง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๐๐
พระภควัต คุตฺตสีโล มัตสยาวณิช

๒๗/๑/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

วัดควนโส  

สข ๕๑๕๙/๐๖๐๑
พระทนงศักดิ

์

กตสาโร ขุนศรีหวาน

๑/๑๑/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดควนโส  

สข ๕๑๕๙/๐๖๐๒
พระธีรวัฒน์ ติสฺสโร เพชรรัตน์

๑๔/๑/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

วัดโคกเมือง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๐๓
พระสุวิทย์ กนฺตวณฺโณ ชุมกุล

๙/๖/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดโคกเมือง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๐๔
สามเณรกฤตณู  ขวัญทองเย็น

๒๐/๗/๒๕๔๕

 วัดท่าข้าม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๐๕
พระปยพจน์ สํวโร เพ็งจำรัส

๒๓/๑๐/๒๕๓๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดท่าข้าม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๐๖
พระจรินทร์ คุณวีโร แซ่หว่อง

๒๘/๖/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดท่าข้าม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๐๗
พระวิชาญ กตสาโร สุวรรณชาตรี

๒๐/๑๒/๒๕๓๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๖๐๘
พระณัฐวุฒิ อุตฺตโม อุไรรัตน์

๑๐/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๖๐๙
พระธีรศักดิ

์

ติสาโร วนาสุม

๑๖/๙/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๘

วัดบ่อหว้า  

สข ๕๑๕๙/๐๖๑๐
พระพินโย โชติธมฺโม นวลละออง

๗/๑๑/๒๕๓๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดบ่อหว้า  

สข ๕๑๕๙/๐๖๑๑
พระศุภชัย ิตฺตจิตฺโต ชัยชะนะ

๓/๔/๒๕๓๙ ๓๐/๕/๒๕๕๙

วัดบางเหรียง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๑๒
พระกิตติภพ ปภาโส ไตรราช

๑๗/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบางเหรียง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๑๓
พระประสิทธิ

์

อชิโต อิสสระโชติ

๒๐/๘/๒๕๓๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดบางเหรียง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๑๔
พระกมล จารุวํโส แซ่ตัง

้

๒๓/๔/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดบางเหรียง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๑๕
พระธวัชชัย กตสีโล ชูประดิษฐ์

๖/๑/๒๕๓๕ ๒๐/๗/๒๕๕๘

วัดบ้านกรอบ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๑๖
พระสิทธิชัย วิรโช ทองสะอาด

๙/๗/๒๕๓๕ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดบ้านกรอบ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๑๗
พระอดิศร อริยธมฺโม เพชรคง

๓๑/๗/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๙

วัดปากจ่า  

สข ๕๑๕๙/๐๖๑๘
พระพฤทธิปกรณ์ อชิวโร เพชรพงศ์

๑/๔/๒๕๒๒ ๗/๔/๒๕๕๙
วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๑๕๙/๐๖๑๙
พระยงยุทธ ยตฺตโยโค บุญรัตน์

๔/๗/๒๕๒๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิธรรมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๖๒๐
พระสมสุข สุขิโต เอียดประพาล

๑๖/๑๑/๒๕๐๕
๒๖/๖/๒๕๕๗

กาหรำ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๒๑
พระวีรยุทธ ิตธมฺโม หิรัญรักษ์

๖/๑/๒๕๒๕ ๒๓/๕/๒๕๕๙

กาหรำ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๒๒
พระพลพจน์ ิติสีโร อาจมังกร

๑๐/๖/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๕๙

กาหรำ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๒๓
พระทัศพร สุธมฺโม ชูจิตร

๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กาหรำ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๒๔
พระกุลบัณฑิต ปณฺฑิโต แก้มโสตร์

๒/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กาหรำ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๒๕
พระพร ขนฺติภาโล ชำนาญฤทธิ

์

๑/๑๐/๒๔๙๘ ๒๔/๕/๒๕๕๙

เกาะใหญ่  

สข ๕๑๕๙/๐๖๒๖
พระเอกรัฐ ปริชาโน แก้วมณี

๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะใหญ่  

สข ๕๑๕๙/๐๖๒๗
พระวิษณุ สุวณฺโณ แก้วคงศรี

๓/๑/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เกาะใหญ่  

สข ๕๑๕๙/๐๖๒๘
พระสมเกียรติ อธิวโร นพภาพันธ์

๙/๔/๒๕๒๘ ๔/๗/๒๕๕๙
เชิงแสใต้  

สข ๕๑๕๙/๐๖๒๙
พระวิสูตร ธมฺมิโก ไชยวงศ์

๑๕/๔/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เชิงแสใต้  

สข ๕๑๕๙/๐๖๓๐
พระไพโรจน์ จนฺทสีโล เขียนวารี

๙/๕/๒๕๑๘ ๙/๘/๒๕๕๙
เชิงแสใต้  

สข ๕๑๕๙/๐๖๓๑
พระกฤษณชนก กิตฺติธมฺโม เม่งช่วย

๑๒/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โตนดด้วน  

สข ๕๑๕๙/๐๖๓๒
พระธาวิน จนฺทโก เขียวท้วม

๑๘/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งบัว  

สข ๕๑๕๙/๐๖๓๓
พระทรงสิทธิ

์

กิตฺติปาโล แก้วละมุล

๒๘/๑๐/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งบัว  

สข ๕๑๕๙/๐๖๓๔
พระสมโชค ธมฺมิโก แก้มผอม

๑๐/๘/๒๕๒๘
๙/๗/๒๕๕๙

แหลมบ่อท่อ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๓๕
พระวีระยุทธ์ วรธมฺโม จงกล

๑๓/๑๑/๒๕๒๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

แหลมบ่อท่อ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๓๖
พระมนัส สิริจทฺโก หวานมาก

๑๖/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แหลมบ่อท่อ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๓๗
พระธีระวัฒน์ ธีรวงฺโส อิสสโร

๒๒/๘/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แหลมหาด  

สข ๕๑๕๙/๐๖๓๘
พระอภิพร จนฺทสีโร เพือมพูล

่

๑๑/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แหลมหาด  

สข ๕๑๕๙/๐๖๓๙
พระวรายุทธ ิตธมฺโม พูลสวัสดิ

์

๑๒/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อ่าวบัว  

สข ๕๑๕๙/๐๖๔๐
สามเณรกตัณณ์  พันธ์เหมือน

๒๕/๗/๒๕๔๔

 เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๔๑
สามเณรธิชานนท์  อินสาย

๒๔/๘/๒๕๔๔

 เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๔๒
สามเณรณัฐวุฒิ  พร้าวแก้ว

๑๗/๖/๒๕๔๕

 เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๔๓
สามเณรภานุเดช  พันธ์เหมือน

๘/๘/๒๕๔๕
 เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๔๔
สามเณรณัฐพล  สุวรรณชาตรี

๔/๙/๒๕๔๕
 เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๔๕
สามเณรตุลาการ  แก้วมณี

๑๔/๑/๒๕๔๖

 เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๔๖
สามเณรเอกราช  อินทร์โท

๙/๓/๒๕๔๖
 เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๔๗
สามเณรศุภชัย  คงแก้ว

๒๑/๘/๒๕๔๖

 เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๔๘
พระอนันต์ อริยธมฺโม พัทบุรี

๓๐/๑๐/๒๔๙๒
๒๘/๕/๒๕๕๙

เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๔๙
พระนรัฐ คุณธมฺโม แสงแก้ว

๒๗/๓/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๕๐
พระณัฐพล ธมฺมกาโม เอกกุล

๔/๙/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๕๑
พระวีระวัฒน์ วิริยธโร เอกกุล

๗/๖/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เอก  

สข ๕๑๕๙/๐๖๕๒
พระธวัช อคฺคปฺโ จันทวดี

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกกอ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๕๓
พระวิรัตน์ อาภาทโร แก้วสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกกอ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๕๔
พระพงศธร จิตฺตสํวโร เพชรสิริ

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกกอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙ / ๒๓

้
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สข ๕๑๕๙/๐๖๕๕
พระวิสุทธิ

์

วิสุทฺโธ กุลประสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๓๐ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

โคกม่วง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๕๖
พระเลอพล านเสฏโ อินสุวรรณโณ

๑๖/๐๕/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โคกม่วง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๕๗
พระอดิศักดิ

์

ิตสทฺโธ แก้วสมวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกม่วง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๕๘
พระระพีพัฒน์ อาภทฺธโร ศรีคละมะหันโต

๐๒/๐๓/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

โคกเหรียง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๕๙
พระศราวุธ ธมฺมครุโก พุดแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกเหรียง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๖๐
พระนิติพงศ์ กิตฺติปฺโ รามแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกเหรียง  

สข ๕๑๕๙/๐๖๖๑
พระศักดินรินทร์

์

ฉนฺทธมฺโม ศุภรพิพัฒน์

๒๐/๑๒/๒๕๒๐ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

ปรางแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๖๖๒
พระเศกศักดิ

์

สิริสาโร โประเทพ

๐๙/๐๙/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปรางแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๖๖๓
พระสุชาติ วรธมฺโม ณรงค์กูล

๒๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปรางแก้ว  

สข ๕๑๕๙/๐๖๖๔
พระอุดม อุตฺตโม รัตนพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ปลักคล้า  

สข ๕๑๕๙/๐๖๖๕
พระอำบล อภิชาโน สุวรรณมณี

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

สข ๕๑๕๙/๐๖๖๖
สามเณรปรเมศ  แสงเกตุ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 โคกพยอมสุการาม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๖๗
สามเณรชญานนท์  เทพแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 โคกพยอมสุการาม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๖๘
สามเณรนครรัตน์  ขวัญชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 โคกพยอมสุการาม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๖๙
สามเณรวุฒิชัย  สังข์ด้วงยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 โคกพยอมสุการาม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๗๐
พระไพโรจน์ ปโชโต ช้างแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๒๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๕

โคกพยอมสุการาม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๗๑
พระประสพโชค ธมฺมปาโล สีดำอ่อน

๒๘/๐๘/๒๕๓๖
๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกพยอมสุการาม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๗๒
พระจรัสพงษ์ เปสโก สมสุข

๒๕/๐๘/๒๕๓๑
๖/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งโตนด  

สข ๕๑๕๙/๐๖๗๓
พระธนศักดิ

์

สิริภทฺโท อำมะโร

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งโตนด  

สข ๕๑๕๙/๐๖๗๔
พระสมนึก านิสฺสโร บัวแก้ว

๒/๐๕/๒๕๓๓ ๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งโตนด  

สข ๕๑๕๙/๐๖๗๕
พระกฤตเมธ จกฺกวโร ศรีโสม

๑๒/๐๕/๒๕๓๕
๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งโตนด  

สข ๕๑๕๙/๐๖๗๖
พระทรงพล ธมฺมสโร อัครพัทธางกูร

๒๔/๐๖/๒๕๑๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

นาหม่อม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๗๗
พระนัทธพงศ์ กตปฺุโ พัชณีย์

๑๐/๑๐/๒๕๒๖
๙/๐๗/๒๕๕๙

นาหม่อม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๗๘
พระนิพนธ์ กิตฺติสาโร เหียมวิจิตร

้

๑/๑๑/๒๕๓๖ ๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินพิจิตร  

สข ๕๑๕๙/๐๖๗๙
พระธนไชย ธนชโย รักษ์พงษ์

๖/๐๘/๒๕๐๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินพิจิตร  

สข ๕๑๕๙/๐๖๘๐
พระศรัณยู ปภาโส บุญทอง

๑๑/๐๒/๒๕๓๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เนินพิจิตร  

สข ๕๑๕๙/๐๖๘๑
พระนิรันดร์ วิสุทฺโธ แซ่เลียว

้

๒๐/๐๗/๒๕๐๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินพิจิตร  

สข ๕๑๕๙/๐๖๘๒
สามเณรวิชาญ  นิมนวล

่

๒/๑๒/๒๕๔๑

 ปากอสุวรรณาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๘๓
พระเจริญ ปโมทิโต อินชัย

๔/๐๘/๒๔๙๙ ๑๒/๐๓/๒๕๔๖

พรหมประดิษฐ์  

สข ๕๑๕๙/๐๖๘๔
พระธานี ชวนปฺโ คงสิน

๒๑/๑๐/๒๕๒๓
๖/๐๒/๒๕๕๙

พรหมประดิษฐ์  

สข ๕๑๕๙/๐๖๘๕
พระฐาปณา าปโณ แก้วพรหม

๓๐/๐๙/๒๕๓๕
๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๘๖
พระจิณณวัตร จิณฺณวโร สินนุกูล

๑๖/๐๕/๒๕๓๖
๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๘๗
พระสุทธิรักษ์ สุทฺธิรกฺโข คงเสน

๙/๑๒/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

แม่เปยะ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๘๘
พระอลงกต ปยุตฺโต เพ็ชรมณี

๑๔/๐๖/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

แม่เปยะ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๘๙
พระอารักขา โชติโก นิลสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๓๖
๙/๒๗/๒๕๕๙

แม่เปยะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐ / ๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๖๙๐
พระเฉลิมเกียรติ ธมฺมธโร พุทธิฏกวีวงศ์

๕/๑๒/๒๕๓๐ ๒๗/๖/๒๕๕๙

คงคาเลียบ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๙๑
พระพงศ์เทพ จิณฺณธมฺโม มณีสะอาด

๖/๑๑/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ท่าเมรุ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๙๒
พระธนกฤช กนุตลีโล ดิสระ

๑๐/๕/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ท่าเมรุ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๙๓
พระราชการ อติธมฺโม ศิริปสะมะ

๓/๑๑/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ท่าเมรุ  

สข ๕๑๕๙/๐๖๙๔
พระวีรศักดิ

์

ปยวณฺโน ศรีจันทร์งาม

๒๖/๑๒/๒๕๐๐

๙/๗/๒๕๕๙
บางหยี  

สข ๕๑๕๙/๐๖๙๕
สามเณรศุภวิชญ์  บุญระตะนัง

๑๐/๘/๒๕๔๗

 ม่วงหอม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๙๖
พระวรพล วรปฺโ ส่งศรี

๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ม่วงหอม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๙๗
พระณรงค์ศักดิ

์

ณฏชิโก รัตน์บุญโณ

๒๘/๓/๒๕๓๓
๓/๔/๒๕๕๙

ม่วงหอม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๙๘
พระอรรถพล อิสฺสโร โพธิโสดา

๒/๙/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ม่วงหอม  

สข ๕๑๕๙/๐๖๙๙
พระอภิชล ธมฺมวโร สุวรรณบุญโณ

๗/๒/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

ม่วงหอม  

สข ๕๑๕๙/๐๗๐๐
พระลิขิต ิติโก คล้ายเพชร

๑๔/๓/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ขนุน  

สข ๕๑๕๙/๐๗๐๑
พระวุฒิชัย ปฺาธโร ปยะเขต

๑๗/๔/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ขนุน  

สข ๕๑๕๙/๐๗๐๒
พระวรัญู อภิฺโ สมวัน

๒๕/๑๐/๒๕๓๕
๑๘/๗/๒๕๕๙

ขนุน  

สข ๕๑๕๙/๐๗๐๓
พระนภดล ขนฺติพโล พัฒนา

๒๑/๖/๒๕๓๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

สข ๕๑๕๙/๐๗๐๔
พระไพศาล วิสาโล ขวัญแก้ว

๑๖/๙/๒๕๑๓ ๒๐/๕/๒๕๕๙

คงคาเลียว

้

 

สข ๕๑๕๙/๐๗๐๕
พระสุปน มหาลาโภ บัวบรรเทา

๕/๑๑/๒๕๐๒ ๒๑/๓/๒๕๕๘

เจ้านคร  

สข ๕๑๕๙/๐๗๐๖
พระเพิมโชค

่

สิริวฑฺฒโก เอียดสุขผล

๒๗/๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ชะแล้  

สข ๕๑๕๙/๐๗๐๗
พระวีระชัย อธิปฺุโ ชุมทอง

๑๔/๕/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ชะแล้  

สข ๕๑๕๙/๐๗๐๘
พระศรัญู ติกฺขวโร กาฬมณี

๑๑/๒/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดีหลวงใน  

สข ๕๑๕๙/๐๗๐๙
สามเณรนพคุณ  อิสระ

๑๗/๔/๒๕๔๕

 ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๑๐
สามเณรพีรวัฒน์  พานชมภู

๓๐/๗/๒๕๔๖

 ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๑๑
พระวัชรินทร์ วิวทฺทโน พิพัฒน์

๗/๗/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๕๙
ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๑๒
พระยงยุทธ์ ถิรธมฺโม ปงมาก

๒๕/๑/๒๕๒๙
๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๑๓
พระเกษม สุเมธโส ปงมาก

๒๖/๖/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๑๔
พระจารุกิตติ

์

ปฺาวุโธ อิสระ

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๑๕
พระจักรพงษ์ กลฺยาณธมฺโม ตะเพาพงษ์

๑๓/๗/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๑๖
พระธัชนนท์ ธมฺมานนฺโธ สุวรรณโณ

๘/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๑๗
พระไพรัตน์ นริสฺสโร ปยะเขต

๙/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๑๘
พระอนิรุธ อนุตฺตโร กังสังข์

๒๓/๘/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

บ่อทราย  

สข ๕๑๕๙/๐๗๑๙
พระยศกร วิสุทฺโธ จันทเลิศ

๓/๘/๒๕๓๑ ๒๘/๓/๒๕๕๘

บ่อทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๗๒๐
พระชัยวัฒน์ กิตฺติปาโล คงรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๒๑/๖/๒๕๕๘

บ่อทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๗๒๑
พระวิชาญ ิตธมฺโม ชูหนุนหลักปา

๔/๑๑/๒๕๑๓ ๑๑/๑/๒๕๕๙

บ่อทอง  

สข ๕๑๕๙/๐๗๒๒
สามเณรธนาวุฒิ  หนูประดับ

๒๕/๗/๒๕๔๕

 บ่อปาบ  

สข ๕๑๕๙/๐๗๒๓
พระอภิสิทธิ

์

ธีรปฺโ รัตนมณี
๘/๕/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๕๙

บ่อสระ  

สข ๕๑๕๙/๐๗๒๔
พระธนัตถ์ สุทนฺโต ชูทิง

้

๒๗/๓/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บ่อสระ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑ / ๒๓

้
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สข ๕๑๕๙/๐๗๒๕
พระสมนึก จนฺทโชโต จันทัสระ

๑๖/๖/๒๕๒๕
๙/๑/๒๕๕๘

บางเขียด  

สข ๕๑๕๙/๐๗๒๖
พระสุทธิพงศ์ สุทฺธิาโณ ทองกอบ

๒๕/๙/๒๕๒๘ ๒๔/๓/๒๕๕๙

บางเขียด  

สข ๕๑๕๙/๐๗๒๗
พระทนง ปฺาวชิโร ผลบุญ

๒๓/๑๒/๒๕๒๕
๑๑/๗/๒๕๕๙

บางเขียด  

สข ๕๑๕๙/๐๗๒๘
พระวัชระ ถานตฺโร นามรักษ์

๒๔/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บางเขียด  

สข ๕๑๕๙/๐๗๒๙
พระปรัชญา เตชปฺโ มุสิตัน

๒๗/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บางเขียด  

สข ๕๑๕๙/๐๗๓๐
พระเกษมสันต์ สุเมโธ รุกขชาติ

๑๐/๙/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

ประตูเขียน  

สข ๕๑๕๙/๐๗๓๑
พระอุทัย ภสฺสโร สุขศรี

๑/๑/๒๔๙๙ ๗/๑/๒๕๕๙
ปะโอ  

สข ๕๑๕๙/๐๗๓๒
พระอัตรพล ปฺาวุโธ ศศิธร

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

ปะโอ  

สข ๕๑๕๙/๐๗๓๓
พระศุภชัย สุภกิจฺโจ นิลสุวรรณ

๒๕/๓/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

ปะโอ  

สข ๕๑๕๙/๐๗๓๔
พระอำนวยพร อภิปฺโ สุราตะโก

๒๗/๗/๒๕๓๓ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ปาขาด  

สข ๕๑๕๙/๐๗๓๕
พระจตุรงค์ จิตฺตปฺโ จิตรนุ่ม

๘/๙/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาขาด  

สข ๕๑๕๙/๐๗๓๖
พระสมพล สนฺตสุโข ลักษณะคชา

๒/๕/๒๕๒๙ ๔/๓/๒๕๕๘
เปรมศรัทธา  

สข ๕๑๕๙/๐๗๓๗
พระอัศนัย ปฺาสาโร อัมพพิไลกุล

๒๒/๑/๒๕๒๕ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ม่วงงาม  

สข ๕๑๕๙/๐๗๓๘
พระประพาส กนตฺจาโร สงทิพย์

๕/๑/๒๕๐๘ ๒/๔/๒๕๕๙
ม่วงงาม  

สข ๕๑๕๙/๐๗๓๙
พระนิเวศ เตชวโร พิทักษ์ธรรม

๒๐/๑๑/๒๕๐๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

ม่วงงาม  

สข ๕๑๕๙/๐๗๔๐
พระอนุชา ปยธมฺโม เจริญศรี

๑๔/๑๒/๒๕๒๑
๑๘/๓/๒๕๕๙

มะขามคลาน  

สข ๕๑๕๙/๐๗๔๑
พระจิรายุส ปฺาวฑฺฒโน ชูแก้ว

๑๕/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มะขามคลาน  

สข ๕๑๕๙/๐๗๔๒
พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน ศรีสง

๑๑/๗/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

มะม่วงหมู่  

สข ๕๑๕๙/๐๗๔๓
พระพงศธร วงฺสธโร สังข์สม

๑๕/๒/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มะม่วงหมู่  

สข ๕๑๕๙/๐๗๔๔
พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโณ พรหมอินทร์

๓/๒/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

มะม่วงหมู่  

สข ๕๑๕๙/๐๗๔๕
พระปรีชา ปฺาธโร สุขสม

๑๕/๕/๒๕๑๕ ๓๐/๗/๒๕๕๘

เลียบ  

สข ๕๑๕๙/๐๗๔๖
พระพงษ์ศักดิ

์

ธมฺมโชโต เซียอ๋อง
๑/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โลการาม  

สข ๕๑๕๙/๐๗๔๗
พระเจษฎาพร จิตฺตาโณ ล่องเซ่ง

๑๔/๑๒/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

โลการาม  

สข ๕๑๕๙/๐๗๔๘
สามเณรขจรศักดิ

์

 ส้าถัว

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 วาส  

สข ๕๑๕๙/๐๗๔๙
พระรืน

่

วราโภ เขือนสุวรรณ์

่

๑/๕/๒๕๐๖
๕/๑๒/๒๕๕๘

วาส  

สข ๕๑๕๙/๐๗๕๐
พระพงศธร ยติโก ทองมี

๒๖/๑/๒๕๓๗ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วาส  

สข ๕๑๕๙/๐๗๕๑
พระเมธี ปภาโส คงพันธ์

๒๕/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วาส  

สข ๕๑๕๙/๐๗๕๒
พระอฒิวัชร์ ปคุโณ ธรรมสะโว

๗/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วาส  

สข ๕๑๕๙/๐๗๕๓
พระเรวัต ิตธมฺโม ขะตะเจริญ

๙/๑๐/๒๕๓๔
๕/๖/๒๕๕๙

สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๑๕๙/๐๗๕๔
พระสงกรานต์ ธมฺมรโต ช่วยสง

๒/๔/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๑๕๙/๐๗๕๕
พระคเนย์ ฌานทีโป แดงแก้ว

๑๔/๑/๒๕๐๗ ๓๐/๔/๒๕๕๕

สลักปาเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๗๕๖
พระจตุพร โชติวโร สนิทมัจโร

๓/๓/๒๕๒๔ ๙/๗/๒๕๕๙
สลักปาเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๗๕๗
พระอำนาจ ิตสีโร บุญจันทร์

๒๒/๒/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สลักปาเก่า  

สข ๕๑๕๙/๐๗๕๘
พระภราดร ถทฺทโก กะรัมเดชะ

๑๘/๔/๒๕๒๘ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

สลักปาใหม่  

สข ๕๑๕๙/๐๗๕๙
พระชาญวิทย์ อภิปฺโ ฉายมุนี

๑๘/๗/๒๕๓๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

สลักปาใหม่  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๕๙/๐๗๖๐
พระภานุวัฒน์ มหพฺพโล หอมจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๓๘
๓๑/๕/๒๕๕๙

สลักปาใหม่  

สข ๕๑๕๙/๐๗๖๑
พระสุรวิชญ์ สคารโว จุลวรรณโณ

๒๘/๑/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สลักปาใหม่  

สข ๕๑๕๙/๐๗๖๒
สามเณรธนโชติ  แซ่เช่า

๑๗/๖/๒๕๔๔

 สว่างอารมณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๖๓
พระภวนนท์ กตปฺโ ชูสวัสดิ

์

๓/๑๒/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๖๔
พระพีระพงศ์ รกฺขิตฺธมฺโม เพชรจำรัส

๒๗/๑๐/๒๕๓๖
๑๔/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๖๕
พระกิตติพงษ์ กนฺตสีโล ทองมี

๒๐/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สข ๕๑๕๙/๐๗๖๖
พระฉัตรชัย อากิจโณ ศรีสมบัติ

๑๒/๑๐/๒๕๑๒ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

สุวรรณคีรี  

สข ๕๑๕๙/๐๗๖๗
พระโกศล โกสโล ปกดอกไม้

๓๐/๔/๒๕๐๔ ๒๔/๕/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

สข ๕๑๕๙/๐๗๖๘
พระสามารถ เตชธโร ขวัญหนู

๒๙/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองหอย  

สข ๕๑๕๙/๐๗๖๙
พระนพดล ปวโร ปานชุม

๔/๗/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองหอย  

สข ๕๑๕๙/๐๗๗๐
พระสมโภชน์ พุทฺธสโร โภคา

๑๕/๑๐/๒๕๑๕
๑๓/๗/๒๕๕๙

แหลมจาก  

สข ๕๑๕๙/๐๗๗๑
สามเณรศุภกร  แสงสุวรรณ

๒๓/๔/๒๕๔๑

 อรุณดาราราม  

สข ๕๑๕๙/๐๗๗๒
พระจิระศักดิ

์

ปยเมโธ รัตนวรรณ์

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อรุณดาราราม  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
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