
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑,๓๕๓ รูป ขาดสอบ ๒๐๑ รูป คงสอบ ๑,๑๕๒ รูป สอบได้ ๗๒๔ รูป สอบตก ๔๒๘ รูป (๖๒.๘๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระพงศกร มหาปฺโ เจือกโว้น

๑๔/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาแก้ว  

สข ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระนฤพนธ์ สุจิณฺณธมฺโม เหลือศรีจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เขาแก้ว  

สข ๕๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรโดม  ทองอ่อน

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

 แจ้ง  

สข ๕๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรเดโชพล  ทองปญจา

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

 แจ้ง  

สข ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระมาสมงคล สุวณฺณวํโส สุวรรณขำ

๐๗/๐๕/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สข ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระอภิสิทธิ

์

สมาหิโต ทองแก้วเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แช่มอุทิศ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระบุญชัย สนฺตจิตฺโต ภัทรนิตย์

๒๒/๐๗/๒๔๙๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนแย้  

สข ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระเผิน โรจนวํโส สว่างรุ่งเรือง

๐๒/๐๗/๒๔๙๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

ทรายขาว  

สข ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระปญญ์ฐัปณัฏ สุทฺธิสทฺโธ

สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ๑๐/๐๘/๒๕๒๒ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

ทรายขาว  

สข ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระฤทธิพงศ์ รตินฺทโร เพ็ชรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทรายขาว  

สข ๕๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรกฤษฎี  ด้วงนุ่น

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 ทรายขาว  

สข ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระธีระศักดิ

์

วิโรจโน เพชรสลับสี

๒๘/๐๘/๒๕๒๘ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

ทุ่งหวังนอก  

สข ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระธนวัฒน์ กตธมฺโม พันธพงค์

๓๑/๐๓/๒๕๒๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหวังนอก  

สข ๕๑๖๐/๐๐๑๔
พระมณฑล กิตฺติปฺโ วัฒนากุล

๑๓/๐๗/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหวังนอก  

สข ๕๑๖๐/๐๐๑๕
พระอุดม ปยธโร ทองสุวรรณ

๑๔/๐๗/๒๔๙๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระสุชัยรัตน์ ถิรสีโล วิเวกรวงทอง

๒๒/๐๓/๒๕๑๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๑๗
พระศรัณย์ชัย ปริมุตฺโต สังข์แก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระชัยณรงค์ อานนฺโท วิบูลย์พันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระรัชชานนท์ อภินนฺโท จันสุวรรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระธารา อภิาโณ ย่องลัน

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระอานนท์ อานนฺโท สุขจิตต์

๐๓/๐๖/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระพร้อมพงศ์ โฆสธมฺโม สุนกิจ

๒๖/๐๖/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรนฤทธิ

์

 อนันต์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

 ทุ่งหวังใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระนิธิกร อคฺคธมฺโม เดชดี

๒๑/๑๑/๒๕๓๖
๑๔/๐๑/๒๕๖๐

ไทรงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๒๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระพชร สิริวฑฺฒโน ศิริทรัพย์

๑๕/๐๖/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ไทรงาม  

สข ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระศุภฤกษ์ สมจิตฺโต จิตต์รัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

นำกระจาย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระสวัสดิ

์

ปฺาวโร ทองหยู

๐๕/๑๐/๒๕๐๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นำกระจาย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระวัลลภ สิริธมฺโม ณ ตีบ

๒๙/๑๒/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นำกระจาย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระนฤเบศร์ คุณวีโร แก้วสนิท

๑๘/๐๕/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นำกระจาย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระยุทธนา จนฺทโชโต ปลอดแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๓๑ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ่อระกำ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระธารา อาภาธโร หัสโร

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ่อระกำ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระไพฑูรย์ กตปฺุโ เหตุทอง

๓๑/๐๓/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางดาน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระณัชพล คนฺธสาโร ใสสอาด

๒๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บางดาน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระศุภณัฐ สุจิตฺโต แววสง่า

๒๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

เพชรมงคล  

สข ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระเชิดศักดิ

์

สุทฺธสีโล เตียวธนกิจ

๑๓/๐๗/๒๕๐๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

เพชรมงคล  

สข ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระแมนรัตน์ ิติโก คำเฮือง

๒๘/๐๖/๒๕๓๒ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระเดชาวุฒิ เตชวุฑฺโฒ เซ่งอัน

้

๐๖/๐๙/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระฐากูร ชยธมฺโม ขวัญดี

๑๒/๐๗/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรอัฐฌา  ขวัญดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

 โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรพงศ์ธร  แสงสุวรรณ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระเดชาธร ถิรจิตฺโต เกตุหิรัญ

๐๔/๐๑/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ภูเขาหลง  

สข ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระสำราญ ธมฺมกาโม แก้วนาง

๑๒/๐๔/๒๕๑๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ภูเขาหลง  

สข ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระเอกชัย ปุสาทิโก สุวัฒน์กุล

๑๐/๐๘/๒๕๑๕ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ยางทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระพิษณุ ภทฺทธมฺโม เพ็ชรมณี

๑๘/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โรงวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรพัสสน  ภูมิศักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 โรงวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรสิงหา  ชูจิตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

 โรงวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระปติพงษ์ ภูริปฺโ เต็มศรี

๓๐/๐๓/๒๕๓๓ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระวงศธร ปริสุทฺโธ บริสุทธิพงศากุล

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระจิรายุ โชติธมฺโม เปยมศักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระศุภกิตติ

์

านิสฺสโร ชุมคง

๑๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระฤทธิเกียรติ กิตฺติสุทฺโธ ชืนเสียง

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระเนติธร ชุตินฺธโร รักคง

๒๔/๐๕/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระชูรัช อภมโร พัฒน์ชนม์

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

สระเกษ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระกนกพล กตสีโล สินพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สระเกษ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระฐาปกรณ์ จารุวณฺโณ ห้องฉิน

้

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

สระเกษ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระพงศธร สุธมฺโม ทิพย์รักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระพันศักดิ

์

สิริมงฺคโล ใจแกล้ว

๒๐/๐๔/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระอมรเทพ อรุโณ วงศ์นิกร

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระภานุพันธ์ จนฺทโชโต แก้วจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สระเกษ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒ / ๒๒

้
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สข ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระนราวิชญ์ ปภสฺสโร ทวีไทย

๐๓/๐๙/๒๕๓๕ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ห้วยขันประชาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระทวีพร ชวนปฺโ ปานะดิษฐ์

๒๒/๐๒/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หัวปอมนอก  

สข ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระนฤเทพ นรินฺโท เถ่นว่อง

๒๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หัวปอมใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรวาทิต  พันธขนิด

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 หัวปอมใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรอัยการ  รัตนวรรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 หัวปอมใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรพีรพงศ์  เชนพูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 หัวปอมใน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระศุภกรแก้ว โสภณปฺโ วิรุณสาร

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระพัทธพงศ์ พทฺธาโณ ขุนสุยหนู

๐๓/๑๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๖๘
พระปวรนันท์ ติกฺขปฺโ ปยวาทการ

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรณัฐวุฒิ  เกิดน้อย

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรภาณุพงศ์  แก้วน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรกชกร  สายสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรภูชิต  วิวัชนะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรจิรายุทธิ

์

 ขวัญสง่า

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

 แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรหวังลอง

่

 เจิน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรพัสกร  ฉิมกูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรปญชวัฏฐ์  เทพแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรศิริชัย  แก้วน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

 แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรสิรวิชญ์  สถิตย์ภูมิ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 แหลมทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระทรงพล คุณากโร บุญญาพิทักษ์

๒๘/๐๙/๒๕๑๓ ๓๐/๐๑/๒๕๕๘

แหลมพ้อ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๘๐
พระจิต สิริวํโส ศิริพันธ์

๐๔/๐๑/๒๔๙๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

แหลมพ้อ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระดารัณ อธิปฺโ ศิริรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แหลมพ้อ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระดำรัส ตปสีโล พรหมรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๑๖ ๒๑/๑๒/๒๕๖๐

แหลมพ้อ  

สข ๕๑๖๐/๐๐๘๓
พระสมชัย นรินฺโท สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อ่างทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๐๘๔
พระสัมฤทธิ

์

สิทฺธิาโณ ศรีวิโรจน์

๐๓/๐๗/๒๕๒๐ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

กระดังงา  

สข ๕๑๖๐/๐๐๘๕
พระภัทรพงศ์ ภทฺทวํโส เภาจินดา

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๖๐/๐๐๘๖
พระธีรยุทธ ิตธมฺโม ธัญพันู

๐๙/๑๐/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๖๐/๐๐๘๗
พระธนวรรธน์ จนฺทวณฺโณ จันทร์คง

๐๘/๐๗/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๖๐/๐๐๘๘
พระณัฐพล ปฺาพโล ทองเพชร

๐๔/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จะทิงพระ

้

 

สข ๕๑๖๐/๐๐๘๙
พระวรปรัชญ์ ธมฺมทีโป แสงแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๑๓
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ชะแม  

สข ๕๑๖๐/๐๐๙๐
พระบันเทิง อินฺทปฺโ ชุมแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ชะลอน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรวิชากรณ์  อรพิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 ชะลอน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรสิรวิชญ์  แก้วสุริยา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรอุดมลักษณ์  เจริญรูป

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 ชะลอน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรอารันธ์  อรพิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 ชะลอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรกฤษฎา  เอียดเหตุ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

 ชะลอน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรจักรพงศ์  จันทมณี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 ชะลอน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรกมลภูมิ  จันทร์กิงทอง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

 ชะลอน  

สข ๕๑๖๐/๐๐๙๘
พระจิรสิน วิสินฺโน คณินจิรโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๓๙
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ชุมพล  

สข ๕๑๖๐/๐๐๙๙
พระอัครเดช ปฺาวฑฺฒโณ กำจัดโรค

๐๙/๑๒/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชุมพล  

สข ๕๑๖๐/๐๑๐๐
พระธนวัฒน์ คุณธมฺโม มธุรส

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ชุมพล  

สข ๕๑๖๐/๐๑๐๑
พระศรัณย์พร โกสุทฺโธ แก่นทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนคัน  

สข ๕๑๖๐/๐๑๐๒
พระอลงกรณ์ อตฺตทนฺโต สุภาพบุรุษ

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนเค็ด  

สข ๕๑๖๐/๐๑๐๓
พระเจษฎา คนฺธวาโร จันทรประดับ

๐๕/๐๓/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนเค็ด  

สข ๕๑๖๐/๐๑๐๔
พระจักรี จกฺกวโร ยอดแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนเค็ด  

สข ๕๑๖๐/๐๑๐๕
พระธงชัย จนฺโทภาโส จวนสว่าง

๑๓/๐๒/๒๕๓๓
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ดีหลวง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๐๖
พระวรพงศ์ เตชวโร ไชยหาญ

๐๖/๐๔/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดีหลวง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๐๗
พระกิตติ กิตฺติเวที กาลพงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดีหลวง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๐๘
พระธวัชชัย านิสฺสโร นวลหอ

๑๗/๑๑/๒๕๓๖
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าคุระ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๐๙
พระมโน เมตฺตจิตฺโต มังคะเล

๐๙/๐๗/๒๕๒๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ท่าคุระ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๑๐
พระเสรี สหธมฺโม ดินทาหมีน

๐๙/๐๑/๒๕๑๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าหิน  

สข ๕๑๖๐/๐๑๑๑
พระกิตติชัย ปรกฺกโม คงแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๒๕ ๑๔/๑๐/๒๕๕๙

บ่อประดู่  

สข ๕๑๖๐/๐๑๑๒
พระศุภชัย เขมานนฺโท ภักดี

๐๒/๐๒/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ่อประดู่  

สข ๕๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรอานนท์  พูนแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

 ประดู่หอม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรเมธินทร์  ขวดจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

 ประดู่หอม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๑๕
พระอดิศร านธมฺโม เอ้งเถียว

้

๓๐/๑๒/๒๕๑๓ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๑๖
พระอภิวัตน์ อภิวฑฺฒโน คงเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๑๗
พระไพรัตน์ เขมรตโน มนตรี

๐๕/๐๕/๒๕๐๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรกองกานต์  กุแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

 พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรสหชัย  ดอนเตาเหล็ก

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรสุรวิฒิ  จีนปาน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรศุภชัย  ไชยวงศ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรกฤษฎา  ขาวแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

 พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรจิรพงศ์  จิตพิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรภูตะวัน  ช่างเหล็ก

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

 พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรธนภัทร  จันทร์ผล

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

 พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรเหนือดาว  จันอยู่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

 พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรวิศรุต  นาบอน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

 พะโคะ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๒๘
พระรณชิต รกฺขิตธมฺโม ขำพล

๒๕/๐๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พังกก  

สข ๕๑๖๐/๐๑๒๙
พระทัชธนนท์ จนฺทโชโต ศรีสมโภชน์

๑๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พิกุล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔ / ๒๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๑๓๐
พระธนพล ขนฺติพโล ใหมดำ

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

พิกุล  

สข ๕๑๖๐/๐๑๓๑
พระประจักษ์ คุณวุฑฺโฒ หวันเซ่ง

่

๑๒/๐๗/๒๕๐๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ศรีไชย  

สข ๕๑๖๐/๐๑๓๒
พระเกษม มหาปฺโ นพคุณ

๑๓/๑๐/๒๔๘๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๓๓
พระอาทิตย์ อตฺถกาโม ปานรังศรี

๐๒/๐๖/๒๕๑๗ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๓๔
พระณัฐวุฒิ กิตฺติสาโร กัลชาญพิสัยกุล

๑๓/๐๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๓๕
พระอภิไท ยสฺสโร เอกสุนธุ์

๑๑/๐๔/๒๕๓๓
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๓๖
พระธนวินท์ ถิรสทฺโท ขจรชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๓๗
พระอภิสิทธ์ ชินวโร บุญนา

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๓๘
พระณรงค์ชัย กิตฺติาโณ รัตนอุไร

๐๗/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๓๙
พระธวัชชัย สิริภทฺโท ทิพย์มณเฑียร

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๔๐
พระหัถพงศ์ สนฺตมโน รัตนอุไร

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๔๑
พระอดิเรก อติเทโว เสมอภาค

๑๐/๐๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๔๒
พระสมศักดิ

์

เตชปฺุโ ชุมสุวรรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่  

สข ๕๑๖๐/๐๑๔๓
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ชูแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่  

สข ๕๑๖๐/๐๑๔๔
พระกวีพงษ์ กวิวํโส ผุดผ่อง

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่  

สข ๕๑๖๐/๐๑๔๕
พระพระศราวุธ สราวุโธ เพชรเกลียง

้

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

แก้วสว่างวนาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๔๖
พระพรรณราย ปยุตฺโต ปนสุข

๑๘/๕/๒๕๓๖
๕/๕/๒๕๕๙

คลองเปล  

สข ๕๑๖๐/๐๑๔๗
พระประทีป อภิชาโน ศิริบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๑๙

๒๙/๔/๒๕๖๐

คลองเปล  

สข ๕๑๖๐/๐๑๔๘
พระกิตติศักดิ

์

สุมิตฺโต แก้วสุวรรณ

๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๖๐

คลองเปล  

สข ๕๑๖๐/๐๑๔๙
พระพัชรพงศ์ จนฺทจิตฺโต จันทจิต

๒/๕/๒๕๓๗ ๑/๙/๒๕๖๐
คลองเปล  

สข ๕๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรชุมพล  หัสจำนงค์

๒๑/๑๒/๒๕๐๔

 คลองเปล  

สข ๕๑๖๐/๐๑๕๑
พระคุณากร คุณากโร เจริญเดช

๒๕/๑๒/๒๕๓๙ ๑๔/๑๐/๒๕๕๙

คลองเรียน  

สข ๕๑๖๐/๐๑๕๒
พระปริญญา ถาวโร อมรพันธ์

๒๕/๓/๒๕๓๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

คลองเรียน  

สข ๕๑๖๐/๐๑๕๓
พระฐิติภัทร์ วณฺณธโร วรรณโร

๑๐/๙/๒๕๒๓ ๒๖/๕/๒๕๖๐

คลองเรียน  

สข ๕๑๖๐/๐๑๕๔
พระศุภโชค สุภโชติโก ปานะบุตร

๙/๖/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๖๐

คลองเรียน  

สข ๕๑๖๐/๐๑๕๕
พระศุภกฤต านธมฺโม อุตมะมุณีย์

๓๑/๑๒/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
คลองเรียน  

สข ๕๑๖๐/๐๑๕๖
พระพระวุฒิพงษ์ สุภทฺโท วงศ์จันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

คลองแห  

สข ๕๑๖๐/๐๑๕๗
พระพระสุกฤษฏิ

์

ภทฺทโก สมวาที

๑๔/๐๓/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองแห  

สข ๕๑๖๐/๐๑๕๘
พระพระหัตตเดช เตชธมฺโม อิทธิญาโณ

๑๒/๐๔/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คลองแห  

สข ๕๑๖๐/๐๑๕๙
พระจิตกร อุตฺตโร สายศรีโกศล

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ควนเนียง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๖๐
พระสุชาติ โชติโก ขุนทอง

๗/๑๒/๒๕๑๕ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๖๑
พระภูสิษฐ์ สุวณฺโณ ทองโอน

๗/๓/๒๕๑๒ ๑๒/๒/๒๕๖๐

ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๖๒
พระพงศสิริ สิริวํโส จากรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๓๖

๑๐/๖/๒๕๖๐

ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๖๓
พระตันติกร เตชธมฺโม มีสุขศรี

๓๐/๑/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๖๔
พระธนาวิทย์ รติโก ไชยภูมิ

๑๔/๖/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ควนลัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕ / ๒๒
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๑๖๕
พระศราวุธ ปฺาวุโธ ดำแก้ว

๑/๙/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๖๖
พระประสิทธิ สิทฺธิชโย บุญโณ

๑๖/๑๒/๒๔๙๒

๒๗/๖/๒๕๖๐

ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๖๗
พระศควรรษ ถิรปฺโ บูรเพชร

๑๔/๖/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๖๘
พระนพรัตน์ ปยสีโล นวลบุญ

๒๓/๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๖๙
พระศักดิพงษ์ กิตติวํโส สุดปราง

๒๔/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๗๐
พระประภาส ปภากโร เรืองสุวรรณ

๑๙/๒/๒๕๑๘

๗/๗/๒๕๖๐
ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรทรงพล  เขียดนิล

๙/๑๒/๒๕๔๔

 ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรนพดล  สามทอง

๗/๑๒/๒๕๔๒

 ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรกิตติชัย  ธรรมชูโต

๒๕/๒/๒๕๔๖

 ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรวีรภาพ  แก้วสุวรรณ

๕/๑๐/๒๕๔๖

 ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรภาติยะ  เสือเดช

๕/๓/๒๕๔๗
 ควนลัง  

สข ๕๑๖๐/๐๑๗๖
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย อรัญดร

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกนาว  

สข ๕๑๖๐/๐๑๗๗
พระเฉลิมเกียรติ าโณภาโส ฆังมณี

๐๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกนาว  

สข ๕๑๖๐/๐๑๗๘
พระเกียรติศักดิ

์

วรธมฺโม หนูประทุม

๑๓/๐๙/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โคกนาว  

สข ๕๑๖๐/๐๑๗๙
พระสรรเสริญ ิตคุโณ ด้วงโยธา

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๘๐
พระพรเทพ านิสฺสโร พันธนียะ

๒/๔/๒๕๒๙ ๒/๗/๒๕๖๐
โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๘๑
พระนพรัตน์ สิริมงฺคโล แสงขันแก้ว

๒/๑/๒๕๓๐ ๒/๗/๒๕๖๐
โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๘๒
พระปณิธาน ปริชาโน บัวจันทร์

๙/๑๐/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๘๓
พระนันทวุฒิ ชยานนฺโท ภักดีชน

๙/๑๑/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๘๔
พระธนเดช ธมฺมสาโร รักขพันธุ์

๒๔/๘/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๘๕
พระพีรวิชญ์ านุตฺตโร ขุนรักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๘๖
พระนิพพิชฌน์ นนฺทสาโร บัวจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 อินทร์ฤทธิ

์

๘/๑๒/๒๕๔๔

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรจิรพงศ์  ทองศรีชุม

๑๐/๒/๒๕๔๗

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรธีรเดช  มีเพียร

๒๘/๖/๒๕๔๗

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๑๙๐
พระวิเชียร กิตฺติธมฺโม โตชาติ

๑๗/๐๓/๒๕๐๑
๙/๐๗/๒๕๖๐

ชัยชนะสงคราม  

สข ๕๑๖๐/๐๑๙๑
พระกิตติพงศ์ กิตฺติสมฺปนฺโน ขวัญทองยิม

้

๓/๐๖/๒๕๓๔ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๑๙๒
พระวิทวัส ธมฺมนนฺโท ลือสิริมนัส

๑๒/๐๔/๒๕๒๙ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๑๙๓
พระวุฒิพงษ์ กตปฺุโ ชัยชนะ

๖/๐๓/๒๕๓๘ ๖/๐๖/๒๕๖๐

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๑๙๔
พระวันชนะ ปรกฺกโม บิลภัทร์

๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๑๙๕
พระจิระพงศ์ จนฺโทภาโส แสงอรุณ

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๑๙๖
พระนพดล ธมฺมาทินฺโน ขุนบรรเทิง

๓๑/๐๘/๒๕๒๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๑๙๗
พระธีรพล กิตฺติโสภโณ ผดุ้งกูล

๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๑๙๘
พระจรินทร์ ปโมทิโต คำทอง

๒๘/๐๑/๒๕๓๖

๖/๐๗/๒๕๖๐

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๑๙๙
พระหรรถชัย ปภสฺสโร หนูนิตย์

๒๓/๐๓/๒๕๓๘

๖/๐๗/๒๕๖๐

ชินวงศ์ประดิษฐ์  
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สข ๕๑๖๐/๐๒๐๐
พระณัฐพงศ์ สนฺตจิตฺโต แก้วรัตน์

๑/๑๒/๒๕๓๘
๖/๐๗/๒๕๖๐

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๒๐๑
พระกิตติพงษ์ ธมฺมวโร อิสระ

๒๓/๐๕/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรเดชาพล  รัตนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

 ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๑๖๐/๐๒๐๓
พระณัฐพงศ์ จนฺทสุวณฺโณ ผ่องสุวรรณ

๒/๖/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
ดอน  

สข ๕๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรธวัช  สุครีพย์

๓/๓/๒๕๔๕
 

ถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรชนินทร  ชูติระกะ

๒๑/๙/๒๕๔๖

 
ถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรธนกร  วงษ์จรัส

๓๐/๖/๒๕๔๖

 
ถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรทนุวัฒน์  แซ่เฮ้อ

๒๘/๗/๒๕๔๗

 
ถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๑๖๐/๐๒๐๘
พระธีระสิทธิ

์

ธีรปฺโ จิตนุกูล

๑๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ท่าข้าม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๐๙
พระอนุพงศ์ อานนฺโท อร่ามเรือง

๑/๔/๒๕๒๗
๒๐/๑๐/๒๕๕๗

ท่าแซ  

สข ๕๑๖๐/๐๒๑๐
พระศุภโชค ปริปุณฺโณ โนรี

๓/๑๒/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

ท่าแซ  

สข ๕๑๖๐/๐๒๑๑
พระภาณุวิชญ์ สุปฺโ สีแก้วเขียว

๒๕/๐๖/๒๕๓๖

๓๐/๔/๒๕๖๐

ท่านางหอม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๑๒
พระธัญญะ ธมฺมทีโป สีนุสิทธิ

์

๑/๑๑/๒๕๒๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่านางหอม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๑๓
พระปยะ ขนฺติโก แก้วสามกูล

๗/๑๒/๒๕๓๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่านางหอม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๑๔
พระปกรณ์ จนฺทปฺโ วิรุฬหมาศ

๘/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่านางหอม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๑๕
พระส.ต.ต. มาโนชญ์ ปฺาทีโป สุขมี

๒๐/๐๙/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ท่านางหอม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรเอกชัย  ไชยกูล

๙/๐๒/๒๕๔๒

 ท่านางหอม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรวัชรา  จังอินทร์

๒/๑๒/๒๕๔๖

 ท่านางหอม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๑๘
พระเสถียร จินฺตามโย แซ่ลิม

่

๒๔/๐๙/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งลุง  

สข ๕๑๖๐/๐๒๑๙
พระวีระชัย วิสุทฺธิาโณ แซ่ลิม

่

๑๒/๑๑/๒๕๒๔
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งลุง  

สข ๕๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรบัญญัติ  จิรเจริญเวศน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๐

 ทุ่งลุง  

สข ๕๑๖๐/๐๒๒๑
พระวรรธนะ รติโก ไชยโรจน์

๒๖/๐๑/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

เทพชุมนุม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๒๒
พระธีรภัทร์ จิรสุโภ พงศ์สุวรรณ

๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

เทพชุมนุม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๒๓
พระส.ต.ท.กิจจา สุกิจโจ สุวรรณขำ

๔/๐๙/๒๕๓๕
๒/๐๗/๒๕๖๐

นำน้อยใน  

สข ๕๑๖๐/๐๒๒๔
พระธีระ จารุธมฺโม นิลมณี

๒๕/๐๗/๒๕๒๑

๖/๐๗/๒๕๖๐

นำน้อยใน  

สข ๕๑๖๐/๐๒๒๕
พระปรินทร ธมฺมโชโต ธรรมโชติ

๒๙/๑๒/๒๕๓๕

๖/๐๗/๒๕๖๐

เนินไศล  

สข ๕๑๖๐/๐๒๒๖
พระณัฐพล ณิฏพโล กายรัตน์

๑๐/๔/๒๕๓๘
๓/๖/๒๕๖๐

พรุชบา  

สข ๕๑๖๐/๐๒๒๗
พระถิรายุส์ ถิรจิตฺโต ไชยภูมิ

๑๓/๗/๒๕๓๒ ๒๗/๖/๒๕๖๐

พรุชบา  

สข ๕๑๖๐/๐๒๒๘
พระเมธา สุเมธโส กุลจินต์

๑๕/๑/๒๕๒๕ ๒๙/๔/๒๕๖๐

มงคลเทพาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๒๙
พระวรเชษฐ์ านวโร คนึงกิจก้อง

๑๓/๗/๒๕๒๖ ๒๑/๖/๒๕๖๐

มงคลเทพาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๓๐
พระวรัญู โอภาโส สุขมาตย์

๗/๑๒/๒๕๒๓ ๒๖/๖/๒๕๖๐

มงคลเทพาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๓๑
พระวิเชษฐ์ อาภสฺสโร ชุมชืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๑๔
๒๙/๖/๒๕๖๐

มงคลเทพาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๓๒
พระชนินทร์ โฆสธมฺโม คุณเอนกอนันต์

๒๘/๙/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
มงคลเทพาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๓๓
พระอนันต์ ถิรปฺุโ อ่อนนุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
มงคลเทพาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๓๔
พระนันทภพ ชยานนฺโท ศิริอนันต์

๒๗/๘/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
มงคลเทพาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗ / ๒๒

้
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สข ๕๑๖๐/๐๒๓๕
พระเมธา กุสลจิตฺโต พฤกษพงษ์

๙/๑/๒๕๒๑
๖/๗/๒๕๖๐

มงคลเทพาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรปฏิภาณ  แกล้วทะนง

๑๑/๓/๒๕๔๑

 มงคลเทพาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๓๗
พระบุญช่วย อนาลโย พงษ์ทิพย์พิทักษ์

๓๑/๘/๒๔๙๐ ๑๐/๖/๒๕๓๕

ม่วงค่อม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๓๘
พระอำนาจ ธมฺมเตโช ทองบัว

๒๒/๘/๒๕๑๓
๓๐/๕/๒๕๖๐

ม่วงค่อม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๓๙
พระสมเกียรติ ิตยโส ปานเพ็ชร

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

๒๑/๖/๒๕๖๐

ม่วงค่อม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๔๐
พระวีระพงศ์ สุทฺธาโภ สุภาพันธ์

๒๗/๑/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

ม่วงค่อม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๔๑
พระสุภัทร สุภทฺโธ ศรีดอกไม้

๙/๔/๒๕๒๖ ๑/๓/๒๕๖๐
มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๔๒
พระวัชระพงษ์ ิตสาโร ทองสีอ่อน

๓๑/๗/๒๕๓๔

๑/๔/๒๕๖๐
มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๔๓
พระธนัททัพพ์ ิตปฺุโ นพรัตน์ฤาสาย

๑๓/๗/๒๕๒๖ ๑๕/๖/๒๕๖๐

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๔๔
พระกฤษณะ กิตฺติปาโล ด้วนมี

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

๑๕/๖/๒๕๖๐

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๔๕
พระสุทธิรักษ์ สทฺธจิตฺโต นามคำ

๒๘/๑๐/๒๕๓๓
๒๙/๖/๒๕๖๐

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๔๖
พระณัฐวุฒิ สิริโสภโณ ศิริโสภณ

๘/๗/๒๕๓๕ ๑/๗/๒๕๖๐
มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๔๗
พระวิภาค านวโร อนันตพันธ์

๓๐/๗/๒๕๑๒
๒/๗/๒๕๖๐

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๔๘
พระจิรายุ อธิปุณโ ทรัพย์สิรินาวิน

๓๐/๔/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๖๐

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๔๙
พระอาทิตย์ อโสโก ชุมประมาณ

๑๖/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๕๐
พระปรเมณฐ์ ิตจิตฺโต เตียวตระกูล

๑๑/๖/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๕๑
พระกัณฐวิทย์ กนฺตวโร อนุกูล

๒๗/๑/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๕๒
พระมงคล กิตฺติปาโล พูนทองคำ

๑๒/๓/๒๕๑๑ ๑/๑๒/๒๕๖๐

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๕๓
พระเอกราช าณวีโร พยนต์ภาค

๒๕/๑/๒๕๒๖ ๑/๑๒/๒๕๖๐

มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรวีระยุทธ  พรศรีภาค

๒/๑๑/๒๕๔๔

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรอธิวัฒน์  เมืองหงษ์

๒๗/๖/๒๕๔๕

 วัดเกาะ  

สข ๕๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรพรเทพ  เซ่งซิว

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 วัดเกาะ  

สข ๕๑๖๐/๐๒๕๗
พระศิริชัย สุทฺธิธมฺโม เจษฎานุรักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๑๖ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๖๐/๐๒๕๘
พระปรัชญา กิตฺติปฺโ แซ่ลิม

่

๓/๕/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๖๐/๐๒๕๙
พระสัมพันธ์ กนฺตธมฺโม ทองดี

๒๗/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๖๐/๐๒๖๐
พระชินดนัย จนฺทวํโส จันทะวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๖๐/๐๒๖๑
พระกีตาร์ สุทฺธิจิตฺโต แก้วมี

๓๑/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๑๖๐/๐๒๖๒
พระสุรวิทย์ สุรวิชฺโช ทองแก้ว

๑๖/๔/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศีรษะคีรี  

สข ๕๑๖๐/๐๒๖๓
พระธนา อตฺตทนฺโต ศรีรุจี

๑๗/๑๐/๒๕๓๖
๒๘/๖/๒๕๖๐

ศีรษะคีรี  

สข ๕๑๖๐/๐๒๖๔
พระพชร เขมวชิโร แก้วกำเนิด

๑๔/๑๑/๒๕๒๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๖๕
พระธนกฤต ปริปฺุโ โตประเสริฐ

๑๐/๑๒/๒๕๐๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๖๖
พระจรูญ จิตฺตานุรกฺโข ประสิทธิภาพ

๒๙/๑๑/๒๕๐๙ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๖๗
พระปยพนธ์ ปยพโล ภูมินิลรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๖๘
พระศิริชาติ สิริปฺโ สุวรรณมหาชัย

๒๘/๐๔/๒๕๓๒
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๖๙
พระพยันต์ โฆสมาโน อมรวิริยะนนท์

๐๒/๐๘/๒๔๙๗ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

หงษ์ประดิษฐาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘ / ๒๒

้
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สข ๕๑๖๐/๐๒๗๐
พระสาโรจน์ อตฺถกาโร แซ่อึง

้

๐๖/๐๒/๒๕๐๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๗๑
พระวรัญู วรฺุโก ยอสินธุ์

๒๕/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๗๒
พระวรายุทธ์ วรายุตฺโต ช่วยแก่นจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรปยทัศน์  สีหาพงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรฐิติกร  แสนดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรนิติภัทธ์  หาญจันอัด

๒๘/๕/๒๕๔๗

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรพงศธรณ์  ปนเพชร

๒๓/๘/๒๕๔๙

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรรัฐนันท์  ธิวงค์น้อย

๒๑/๙/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรสุธานน  ทองคำ

๑๐/๗/๒๕๔๘

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรจักรี  สมมุ่ง

๖/๔/๒๕๔๗
 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรปตา  งามสม

๒/๔/๒๕๔๗
 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรนพรัตน์  คล่องแคล่ว

๒/๑๐/๒๕๔๗

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรจีระศักดิ

์

 เครือสุวรรณ์

๑๔/๑/๒๕๔๘

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรภูวดล  สุขบูรณ์

๑๕/๘/๒๕๔๔

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรรณกร  พนังคสิริ

๑๖/๕/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรณัฐรัตน์  คชรัตน์

๑๖/๖/๒๕๔๗

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรกฤษณะ  ทองมาก

ง๑๗/๑๐/๒๕๔๗

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรศาสตราวุธ  คงมัยลิก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรปรัชญา  ลือชาวงษ์

๒๒/๔/๒๕๔๒

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๒๘๙
พระสมยศ กิตฺติโก ศรีสุวรรโณ

๓๐/๙/๒๕๓๔
๓๐/๔/๒๕๖๐

หูแร่  

สข ๕๑๖๐/๐๒๙๐
พระประกาศิต สิรินฺทโร ทองประจุแก้ว

๒๓/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๖๐

หูแร่  

สข ๕๑๖๐/๐๒๙๑
พระขจรศักดิ

์

ติกฺขปฺโ จันทร์จุฬา

๒๖/๙/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๖๐

หูแร่  

สข ๕๑๖๐/๐๒๙๒
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสาโร เพ็ชรประสมกูล
๒/๗/๒๕๒๗ ๓๐/๖/๒๕๖๐

หูแร่  

สข ๕๑๖๐/๐๒๙๓
พระพงษ์สันติ จนฺทวํโส พิกุล

๑๘/๖/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

หูแร่  

สข ๕๑๖๐/๐๒๙๔
พระธวัชชัย ธวชฺชโย พรหมจรรย์

๒๗/๘/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

หูแร่  

สข ๕๑๖๐/๐๒๙๕
พระธนาวัฒน์ สีลเตโช สุขสวัสดิ

์

๒๐/๔/๒๕๓๓
๘/๗/๒๕๖๐

แจ้ง  

สข ๕๑๖๐/๐๒๙๖
พระชาญณรงค์ าณวีโร พรหมทอง

๖/๗/๒๕๓๖ ๓/๖/๒๕๖๐
เฉียงพง  

สข ๕๑๖๐/๐๒๙๗
พระศักดากร ถิรธมฺโม แก้วจันทร์

๒๑/๙/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
ตะพังหม้อ  

สข ๕๑๖๐/๐๒๙๘
พระฤทธิไกร ปณฺฑิโต แก้วผอม

๑๐/๙/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

ตะพังหม้อ  

สข ๕๑๖๐/๐๒๙๙
พระบูชา อินฺทโชโต สุดทุ่ม

๗/๓/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เถรแก้ว  

สข ๕๑๖๐/๐๓๐๐
พระจักรี จิตฺตกโร ศรีนุ่น

๔/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เถรแก้ว  

สข ๕๑๖๐/๐๓๐๑
พระวีระพงค์ กนฺตวีโร มากดำ

๑/๑/๒๕๓๓ ๓/๗/๒๕๖๐
เถรแก้ว  

สข ๕๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรอธิบดี  สอสืบ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

 เถรแก้ว  

สข ๕๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรศุภณัฐ  สอนเนียม

๔/๗/๒๕๔๗
 เถรแก้ว  

สข ๕๑๖๐/๐๓๐๔
พระแสงจันทร์ สุจิณฺโณ บุษบงค์ไพฑูรย์

๑๓/๙/๒๔๗๘ ๑๓/๕/๒๕๕๙

ปากแตระ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๓๐๕
พระปรีโชค ธนปาโล ศรีสงค์

๗/๙/๒๔๙๘ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ปากแตระ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๐๖
พระสกุล รนฺชโย ชูเชิด

๒๑/๑๐/๒๕๐๒
๑๔/๔/๒๕๖๐

พังตรี  

สข ๕๑๖๐/๐๓๐๗
พระณรงค์ สิริจนฺโท คงนุ่น

๒๕/๙/๒๕๐๔
๗/๗/๒๕๖๐

มงคลนิมิต  

สข ๕๑๖๐/๐๓๐๘
พระพชร ธีรปฺโ เพชรสังข์

๗/๖/๒๕๓๖ ๘/๗/๒๕๖๐
มะขามเฒ่า  

สข ๕๑๖๐/๐๓๐๙
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ดำมี

๕/๔/๒๕๓๗ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๑๐
พระชัยวัฒน์ กิตฺติเมธี ศรียะพงศ์

๖/๘/๒๕๒๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๑๑
พระนันทภพ กุลวฑฺฒโน พัฒนกุล

๒๐/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๑๒
พระนำพล ณฏเสวี พรรณราย

๑๓/๔/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๑๓
พระณัฐพงษ์ สุวฑฺฒโน วันวิน

๙/๒/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรวรวิช  ไมอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรภัทรกร  ไวยสังเกตุ

๑/๕/๒๕๔๕
 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรธีรพัฒน์  มณีโชติ

๒๘/๖/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรนวกร  ทัพกิจ

๒๑/๘/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรธนธรณ์  สังฆกิจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรตรีภูม  แซ่จึง

่

๑๘/๑/๒๕๔๗

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรคฑากร  แก้วนพรัตน์

๖/๓/๒๕๔๗
 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรกันตชาติ  เมืองใหม่

๑๙/๗/๒๕๔๗

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรภคินธร  ดุกลิม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรเตชวัฒน์  หลีเส็น

่

๑๑/๑/๒๕๔๘

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๒๔
พระชัยพล ชยพโล ศรีโดน

๔/๘/๒๕๒๘ ๒/๗/๒๕๖๐
วารีปาโมกข์  

สข ๕๑๖๐/๐๓๒๕
พระชูศักดิ

์

สิริภทฺโท จันทร์มา

๑๙/๓/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วารีปาโมกข์  

สข ๕๑๖๐/๐๓๒๖
พระเรวุฒิ ิตธมฺโม ซุ่นเส้ง

๒๒/๖/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
วารีปาโมกข์  

สข ๕๑๖๐/๐๓๒๗
พระสัมพันธ์ สุภทฺโท ภัทณี

๒๘/๑๑/๒๕๐๑ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

ศาลาหลวงบน  

สข ๕๑๖๐/๐๓๒๘
พระสุภา ธมฺมวโร มุณีกาญจน์

๑๗/๖/๒๕๐๔
๕/๖/๒๕๖๐

สนธิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๓๒๙
พระภาณุทัต ชยธมฺโม ยืนยง

๑๕/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๒/๒๕๖๐

สามบ่อ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๓๐
พระชิราวุธ วชิราวุโธ ชำนาญเวชกิจ

๑๕/๒/๒๕๓๕

๘/๕/๒๕๖๐
สามบ่อ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๓๑
พระศราวุธ ปณีจิตฺตโต เดชทอง

๒๕/๕/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สามบ่อ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๓๒
พระกิตติศักดิ

์

สุรเตโช อ่อนรอด

๒๔/๔/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สามบ่อ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๓๓
พระวรวุฒิ ปยธมฺโม ทองสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๒๙/๖/๒๕๖๐

สามบ่อ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๓๔
พระนราพงศ์ นาควโร ทองกาวแก้ว

๑๖/๙/๒๕๒๑

๑/๗/๒๕๖๐
สามบ่อ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๓๕
พระพงษ์เทพ วิมโล ศรีอ่อน

๑๐/๔/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

สามบ่อ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๓๖
สามเณรพัชรพงศ์  ศุภเสถียร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 สามบ่อ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๓๗
พระเมธิพงศ์ านุตฺตโม คงเย็น

๑๒/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หน้าเมือง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๓๘
พระจีรภัทร จิรภทฺโท พูลเอียด

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หน้าเมือง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๓๙
พระไกรวิชญ์ สารีปุณฺโณ

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๑๖/๘/๒๕๑๐ ๓๑/๑๐/๒๕๕๖

หัวคุ้ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐ / ๒๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๓๔๐
พระกิตติวัฒน์ รวิวณฺโณ ดุกหลิม

่

๓๑/๗/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
หัวเค็ด  

สข ๕๑๖๐/๐๓๔๑
พระธนวรรธน์ ธมฺมทีโป ประจำค่าย

๒/๑๒/๒๕๐๔
๓/๙/๒๕๕๘

หัวถิน  

สข ๕๑๖๐/๐๓๔๒
พระผิน อาภากโร สังข์ทอง

๑๕/๙/๒๔๙๖ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

หัววัง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๔๓
พระคมรัตน์ เขมรตโน แกล้วทนงค์

๕/๑/๒๕๒๔ ๒/๗/๒๕๖๐
หัววัง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๔๔
พระณัฐวัตร กนฺตสีโล พันธุ์ชนะ

๒๑/๑๑/๒๕๓๗

๒๙/๖/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

สข ๕๑๖๐/๐๓๔๕
พระนุกูล ณฎฺโก โนเรศน์

๑๓/๑๒/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๓๔๖
พระจิรวัฒน์ ปฺาวุโธ แก้วทอง

๑๘/๐๔/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๓๔๗
พระแท้จริง ปยวณฺโณ แก้วเอียด

๑๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๓๔๘
พระสุริยน เมตฺตจิตฺโต ก่อเกือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๓๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดเกษมรัตน์  

สข ๕๑๖๐/๐๓๔๙
พระสุวัช านิโย เอ็งฉ้วน

๑๑/๐๗/๒๕๒๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดขุนตัดหวาย  

สข ๕๑๖๐/๐๓๕๐
พระนิติกร นิราสโย ไพตรีจิตต์

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดขุนตัดหวาย  

สข ๕๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรศิวพงศ์  วงศ์นราสิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดขุนตัดหวาย  

สข ๕๑๖๐/๐๓๕๒
พระอนุภัทร สุปภาโส ศรีบัวโรย

๑๗/๐๕/๒๕๓๙
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดขุนทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๕๓
พระเตชิต ฉนฺทสุโภ เกิดอะโณ

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดขุนทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๕๔
พระยงยุทธ อธิจิตฺโต จันทอง

๑๙/๐๑/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดขุนทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๕๕
พระปรภต คุณวีโร อินทะมะโณ

๑๑/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดขุนทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๕๖
พระณัฐชัย โชติวโร สังข์ช่วง

๒๘/๐๔/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดขุนทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๕๗
พระวิโรจน์ อมโร นรสิงห์

๑๒/๐๑/๒๕๐๗ ๑๑/๐๙/๒๕๕๕

วัดควนนาหว้า  

สข ๕๑๖๐/๐๓๕๘
พระวัชรินทร์ สุเมธโส ทองเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดควนนาหว้า  

สข ๕๑๖๐/๐๓๕๙
พระสุรศักดิ

์

กมโร สังทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดควนนาหว้า  

สข ๕๑๖๐/๐๓๖๐
พระอดิชาติ ธนิสฺสโร กองสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดช่องเขา  

สข ๕๑๖๐/๐๓๖๑
พระณัชพล เขมโก ด้วงปาน

๒๔/๐๕/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดช่องเขา  

สข ๕๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรธีรภัท  เลิศบัญญัติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดช่องเขา  

สข ๕๑๖๐/๐๓๖๓
พระสัมพันธ์ สุภโร ศรีมาลา

๒๙/๐๕/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดช้างคลอด  

สข ๕๑๖๐/๐๓๖๔
พระพิสุทธิ

์

ปสนฺโน เทพอ่อน

๒๗/๐๘/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดช้างคลอด  

สข ๕๑๖๐/๐๓๖๕
พระนฤสรณ์ กิตฺติภทฺโท ชฎารัตน์

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งแนะ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๖๖
พระพงศกร พลาโณ แก้วมาก

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งแนะ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๖๗
พระชัยยุทธ ติกฺขวีโต ปานเมือง

๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งแนะ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรดนุพล  พรหมสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 วัดทุ่งแนะ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๖๙
พระกฤษณะ สฺโม ไชยทอง

๒๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งพระ  

สข ๕๑๖๐/๐๓๗๐
พระพรเทพ ฉนฺทสุโภ ขันทอง

๐๒/๑๐/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านไร่  

สข ๕๑๖๐/๐๓๗๑
พระเอกกมล อมโร เซียนอุ้ย

๑๕/๐๑/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดประจ่า  

สข ๕๑๖๐/๐๓๗๒
พระอดิศักดิ

์

อาทิจฺจวํโส ชุ่มชืน

่

๑๔/๐๕/๒๕๒๒ ๑๖/๑๑/๒๕๕๔

วัดโพรงงู  

สข ๕๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรวรัญชิต  อินคง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

 วัดโพรงงู  

สข ๕๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรจักรชัย  มุณีรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

 วัดโพรงงู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑ / ๒๒

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรปธานิน  ศรีมณี

๐๑/๐๙/๒๕๕๐

 วัดโพรงงู  

สข ๕๑๖๐/๐๓๗๖
พระวัชรพล วชรพโล จินดากุล

๐๖/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดมัชฌิมเขต  

สข ๕๑๖๐/๐๓๗๗
พระศุภพล ภูริาโณ ทองชุม

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดสะพานไม้แก่น  

สข ๕๑๖๐/๐๓๗๘
พระนที อธิปฺโ ประทุมสินธ์

๑๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดสะพานไม้แก่น  

สข ๕๑๖๐/๐๓๗๙
พระวรยศ คุณวีโร เพชรสุวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดสะพานไม้แก่น  

สข ๕๑๖๐/๐๓๘๐
พระกิตติ กิตฺติสาโร พรหมรัตน์

๑๒/๘/๒๕๓๙
๒/๔/๒๕๕๙

เขตตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๘๑
พระพรชัย มนาโป เพ็ชรรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๑๗/๑/๒๕๖๐

เขตตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๘๒
พระสุเมธ ิตาโภ จันทร์สมบูรณ์

๒๗/๓/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๖๐

เขตตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๘๓
พระศราวุธ วิสุทโท ทองขวัญ

๑๓/๔/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
เขตตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๘๔
พระอนันต์ อานนฺโท บุญเหลือง

๒๒/๑/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
เขตตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๘๕
พระมานพ สุขิโต แก้วเรือง

๓๐/๓/๒๕๓๓
๖/๗/๒๕๖๐

เขตตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรภูวดล  เนืองตีบ

่

๙/๘/๒๕๔๘
 เขตตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรอนันตศักดิ

์

 ถมนาม

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

 เขตตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๘๘
พระรัตนพงษ์ ถาวโร ชูไชย

๑๔/๑/๒๕๓๔

๑/๖/๒๕๖๐
โต้นนทาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๘๙
พระกิตติกรณ์ อาทโร สุขสวัสดิ

์

๑๐/๙/๒๕๓๘
๑/๖/๒๕๖๐

โต้นนทาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๙๐
พระวริทธิ อถีโน สีแก้ว

๓/๑๐/๒๕๓๖
๕/๖/๒๕๖๐

โต้นนทาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๓๙๑
พระสุวรรณ ปฺาทีโป วรรณชิต

๒๘/๖/๒๕๓๓ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ทับช้าง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๙๒
พระภัทรพล อุตตโร นวนแดง

๑๒/๖/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
ทับช้าง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๙๓
พระเกรียงไกร ปยธมฺโม แซ่ว่อง

๖/๑๑/๒๕๒๙

๙/๗/๒๕๖๐
ทับช้าง  

สข ๕๑๖๐/๐๓๙๔
พระธนภัทร ชาคโร ล่องวัน

่

๙/๑๑/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
ท่าประดู่  

สข ๕๑๖๐/๐๓๙๕
พระประยนต์ ขนฺตโท พลสงคราม

๒๘/๘/๒๔๘๒
๑๐/๖/๒๕๖๐

นาทวี  

สข ๕๑๖๐/๐๓๙๖
พระภิรมย์ โชติโก หน่อสกูล

๑๗/๖/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
นาทวี  

สข ๕๑๖๐/๐๓๙๗
สามเณรรัฐนันท์  จ่ายออง

๑๘/๘/๒๕๔๕

 นาทวี  

สข ๕๑๖๐/๐๓๙๘
สามเณรธนวัฒน์  ยอดแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 นาทวี  

สข ๕๑๖๐/๐๓๙๙
สามเณรธนายุต  มังคะชัยยา

๒๒/๖/๒๕๔๗

 นาทวี  

สข ๕๑๖๐/๐๔๐๐
พระวิชิต อุกตกฺโชติ หนูแก้ว

๗/๔/๒๔๙๙ ๒๖/๖/๒๕๓๒

นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๐๑
พระอภิชาต นาคกโร ผลกลำ

๑๗/๕/๒๕๑๘ ๓/๑๒/๒๕๕๙

นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๐๒
พระพิเชฏ ปยกาโร เวชรังสี

๗/๕/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๐๓
พระสุนทร สุนฺทโร แก้วไฝ

๑๗/๓/๒๕๒๒

๖/๗/๒๕๖๐
นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรเจมศักดิ

์

 คงสาสี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๐๕
สามเณรวรวิช  คงสาลี

๓/๖/๒๕๔๘
 นาปรังประชาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๐๖
พระสุทธิพงษ์ กตปฺุโ จันทร์บัว

๒๕/๓/๒๕๓๔
๘/๖/๒๕๕๗

นาหว้า  

สข ๕๑๖๐/๐๔๐๗
พระอดิศักดิ

์

อติสโย สุนทรกิตติคุณ

๑๕/๒/๒๕๓๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

นาหว้า  

สข ๕๑๖๐/๐๔๐๘
สามเณรพงศภัค  สันเน๊าะ

๒๕/๘/๒๕๔๔

 นาหว้า  

สข ๕๑๖๐/๐๔๐๙
พระวรวุฒิ ปฺาวโร สองแก้ว

๑๖/๗/๒๕๓๕
๖/๔/๒๕๕๙

ในวัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒ / ๒๒

้
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่
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สข ๕๑๖๐/๐๔๑๐
พระธนชาติ อธิปฺโ บัวหัน

๒๕/๑/๒๕๑๓ ๖/๑๑/๒๕๕๙

ในวัง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๑๑
พระประณต จารุโภ เพ็ชรรัตน์

๒๐/๒/๒๕๓๓
๖/๗/๒๕๖๐

ในวัง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๑๒
พระณัฐพล ิตเมโท ธัญญเจริญ

๓๐/๑๑/๒๕๓๑

๗/๗/๒๕๖๐
ในวัง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๑๓
พระอ้าย กนฺตสีโล แก้วกันทา

๕/๙/๒๔๙๙ ๑๖/๗/๒๕๔๘

ประดู่หมู่  

สข ๕๑๖๐/๐๔๑๔
พระเชษฐ์ภิพัช สิริสาโร จันทร์เพ็ชร

๑๕/๑๐/๒๕๓๖

๔/๕/๒๕๖๐
ประดู่หมู่  

สข ๕๑๖๐/๐๔๑๕
พระวิทยา อุชุจาโร สระแก้ว

๑๐/๒/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

ประดู่หมู่  

สข ๕๑๖๐/๐๔๑๖
พระนัฐวุฒิ คุณกโร ทิพย์มณเฑียร

๒๒/๒/๒๕๓๖ ๓๐/๔/๒๕๕๙

ปลักชะเมา  

สข ๕๑๖๐/๐๔๑๗
พระกฤตชัย อนุตฺตโร จันดี

๒๔/๑๐/๒๕๓๖

๑/๔/๒๕๖๐
ปลักชะเมา  

สข ๕๑๖๐/๐๔๑๘
พระวิรุฬห์ ปริปุณฺโน เพ็ชรสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๓๐

๙/๕/๒๕๖๐
ปลักชะเมา  

สข ๕๑๖๐/๐๔๑๙
พระธวัชชัย านิโย เพชรซ้อน

๙/๒/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ปลักชะเมา  

สข ๕๑๖๐/๐๔๒๐
พระธีรวัฒน์ ปภาโส ศรีรัตน์

๒๘/๔/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ปลักชะเมา  

สข ๕๑๖๐/๐๔๒๑
พระชัยกร ชยกโร ใจเย็น

๓/๕/๒๕๓๓ ๒/๗/๒๕๖๐
ปลักหนูใต้  

สข ๕๑๖๐/๐๔๒๒
พระมโน ถาวโร ทองนุ้ย

๑๓/๗/๒๕๒๕ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

ลำชิง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๒๓
พระสงค์ กนฺตสีโล จันทราช

๑๙/๕/๒๕๑๐ ๑๗/๗/๒๕๕๘

ลำชิง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๒๔
พระอานนท์ จนฺทโชโต หน่อจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๓๕

๒๕/๖/๒๕๖๐

ลำชิง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๒๕
พระบุณยกร ยสวฑฺฒโน บุญมณี

๑๐/๑/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

ลำชิง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๒๖
พระสุวิทย์ อริยวํโส วงศ์ประเสริฐ

๓๐/๙/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๖๐

ลำชิง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๒๗
พระเจษฎา จกฺกวโร ชูขาว

๒๐/๓/๒๕๓๑
๔/๗/๒๕๖๐

วังโต้  

สข ๕๑๖๐/๐๔๒๘
พระจิรศักดิ

์

สาทโร เพชรสุข

๒๘/๘/๒๕๓๐
๙/๔/๒๕๖๐

วังไทร  

สข ๕๑๖๐/๐๔๒๙
พระสุชาติ านิโย ทองเสนอ

๑๓/๓/๒๕๐๐
๒/๖/๒๕๖๐

วังไทร  

สข ๕๑๖๐/๐๔๓๐
พระพงศกร านิโย เพ็งทอง

๓๑/๗/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
วังไทร  

สข ๕๑๖๐/๐๔๓๑
พระสามารถ ชาตวีโร สีแก้วนำใส

๒๙/๑/๒๕๑๗

๓/๗/๒๕๖๐
วังใหญ่  

สข ๕๑๖๐/๐๔๓๒
พระสุรเชษฐ์ อุชุจาโร สุวรรณมณี

๑๓/๑๐/๒๕๓๙
๑๒/๖/๒๕๖๐

สะท้อน  

สข ๕๑๖๐/๐๔๓๓
พระอภิชัย อภิชโย พรหมเอียด

๑๕/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สะท้อน  

สข ๕๑๖๐/๐๔๓๔
พระวิบูลย์ วิปุโล คงพันธุ์

๒๖/๔/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
สะท้อน  

สข ๕๑๖๐/๐๔๓๕
พระเดชณรงค์ จนฺทโชโต จันทรัตน์

๒๖/๒/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๖๐
สะท้อน  

สข ๕๑๖๐/๐๔๓๖
พระอวิชาญ วรลาโภ ปลอดแก้ว

๒๖/๖/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๖๐
สะท้อน  

สข ๕๑๖๐/๐๔๓๗
สามเณรเศรษฐกิจ  ร่มทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๐

 สะท้อน  

สข ๕๑๖๐/๐๔๓๘
พระสุรศักดิ

์

ติสาโร ขรรค์มา

๑๔/๑/๒๕๒๗

๘/๗/๒๕๖๐
หลวงปูอิม

่

 

สข ๕๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรภูวดล  เนืองตีบ

่

๙/๘/๒๕๔๘
 หลวงปูอิม

่

 

สข ๕๑๖๐/๐๔๔๐
พระนิติศาสตร์ อรินฺทโร อ่อนทอง

๒๘/๐๒/๒๕๓๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

คงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๔๔๑
พระชิตวัน สุปภาโส กระบัตร

๑๕/๑๒/๒๕๓๕
๑๙/๐๖/๒๕๖๐

คลองยอ  

สข ๕๑๖๐/๐๔๔๒
พระศุภกิตติ

์

สิริวฑฺฒโน ศิริวัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คลองยอ  

สข ๕๑๖๐/๐๔๔๓
พระพิชานนท์ านนนฺโท จีนหมวกดำ

๑๔/๑๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คลองยอ  

สข ๕๑๖๐/๐๔๔๔
พระอภิชัย ตสฺสโร เค้าศิริวัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

คลองยอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๔๔๕
พระเมธาสิทธิ

์

สิทฺธิเมโธ มาลาทอง

๒๑/๑๐/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ควนหมาก  

สข ๕๑๖๐/๐๔๔๖
พระธนาวิทย์ จนฺทปฺโ ไชยสงคราม

๐๒/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ควนหมาก  

สข ๕๑๖๐/๐๔๔๗
พระวีระพันธุ์ วีรภทฺโท ฝอยทอง

๑๑/๐๘/๒๕๒๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๔๔๘
พระณัฏฐชัย กตปฺุโฺ สีชะเอม

๒๑/๐๔/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๔๔๙
พระจักริน จกฺกวโร ทองบริบูรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๔๕๐
สามเณรบรรณสรณ์  ปานทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

 โคกนา  

สข ๕๑๖๐/๐๔๕๑
พระอดิศักดิ

์

พนฺธมุตโต อากะโรภาษ

๑๖/๐๘/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ท่าไทร  

สข ๕๑๖๐/๐๔๕๒
พระกอบชัย กตสาโร ดีวงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๔๕๓
พระอภิเษก โชติโก สว่างรุ่งเรือง

๐๕/๐๗/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นิคมประสาท  

สข ๕๑๖๐/๐๔๕๔
พระประกอบ สนฺตมโน ทองพลัด

๒๔/๐๙/๒๕๐๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ลำไพล  

สข ๕๑๖๐/๐๔๕๕
พระธีระเดช เขมปฺโ ศิริธาร

๑๐/๐๒/๒๕๒๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ลำไพล  

สข ๕๑๖๐/๐๔๕๖
พระคมกฤษ ขนฺติวโร เกตุมงคล

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วังใหญ่  

สข ๕๑๖๐/๐๔๕๗
พระณัฐกานต์ นาถกโร ศรีช่วย

๒๒/๐๙/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วังใหญ่  

สข ๕๑๖๐/๐๔๕๘
พระเกียรติชัย ธมฺมกาโน บุญศิริ

๑๖/๐๑/๒๕๒๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

สุริยาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๕๙
พระวิษณุ จิรวฑฺฒโน สมบัติ

๐๑/๑๑/๒๕๒๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

สุริยาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๖๐
พระธนกร อตฺถกาโม พรหมเอียด

๒๘/๐๖/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สุริยาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๖๑
พระประหยัด สุทฺธาาโณ มหาวงศ์

๗/๔/๒๕๐๔
๓๐/๑๑/๒๕๕๙

คูหา  

สข ๕๑๖๐/๐๔๖๒
พระชัยณรงค์ สิริปฺุโ ชูศิริ

๒๐/๕/๒๕๓๑
๑/๕/๒๕๖๐

คูหา  

สข ๕๑๖๐/๐๔๖๓
พระสัตยา ติกฺขวีโร ดำคุ้ม

๒๐/๒/๒๕๓๖
๘/๗/๒๕๖๐

ตำแย  

สข ๕๑๖๐/๐๔๖๔
พระเกลือม

้

วรมงฺคโล ไชยหม่อม

๒๓/๑๐/๒๔๙๙
๑๖/๕/๒๕๖๐

โตนด  

สข ๕๑๖๐/๐๔๖๕
พระศุภชัย ปภาโส ศุภรัตน์

๓/๑/๒๕๓๔
๓/๖/๒๕๖๐

โตนด  

สข ๕๑๖๐/๐๔๖๖
พระนัยณัฏฐ์ ปุณฺณาโภ ชูโชติ

๑๘/๖/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โตนด  

สข ๕๑๖๐/๐๔๖๗
พระวิชญ์พล เปสโล วิวัชชะนะ

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
โตนด  

สข ๕๑๖๐/๐๔๖๘
พระจรินทร์ อธิปฺโ คงสุวรรณ

๑๓/๒/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๕๙

ถำตลอด  

สข ๕๑๖๐/๐๔๖๙
พระลักรพรรณ โชติวํโส ไชยสองสี

๑๓/๒/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ถำตลอด  

สข ๕๑๖๐/๐๔๗๐
พระเชาว์วัฒน์ เตชปฺุโ ไชยชนะ

๔/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
นาม่วง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๗๑
พระกมลชัย กมโล ราชแก้ว

๒๔/๕/๒๕๑๔

๖/๗/๒๕๖๐
นาม่วง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๗๒
พระจิรวัฒน์ สิริจนฺโท บุญสนอง

๔/๓/๒๕๓๗ ๘/๗/๒๕๖๐
นาม่วง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๗๓
พระอรรถพล จิตฺตทนฺโต บัวสุวรรณ

๓๐/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๖/๒๕๖๐

บ้านเก่า  

สข ๕๑๖๐/๐๔๗๔
พระสุวัฒน์ชัย ติกฺขปฺโ ทองอ่อน

๒๕/๔/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ต้นพยอม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๗๕
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก เพ็ชรคง

๑๐/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

บ่อเกตุ  

สข ๕๑๖๐/๐๔๗๖
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน นามสกุล

๓๐/๔/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๖๐

บ่อเกตุ  

สข ๕๑๖๐/๐๔๗๗
พระณัฐพล ฉนฺทยุตโต ตำติ

๓๐/๕/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๖๐

บ่อเกตุ  

สข ๕๑๖๐/๐๔๗๘
พระเสริมศักดิ

์

สิริปฺโ อินทมะโน
๓/๔/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
บ่อเกตุ  

สข ๕๑๖๐/๐๔๗๙
พระธนชิต สจฺจธมฺโม ตัมพะปนนะ

๑/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
บ่อเกตุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๔๘๐
พระสิทธิกร สมจิตฺโต มหาพรม

๑๒/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านใหม่  

สข ๕๑๖๐/๐๔๘๑
พระสุรเชษฐ์ สิริภทฺโท อังกี

้ ่

๒๕/๖/๒๕๓๖ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ปาดังเบซาร์  

สข ๕๑๖๐/๐๔๘๒
พระจักรี จกฺกวโร สมัยสงค์

๒/๔/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ปาดังเบซาร์  

สข ๕๑๖๐/๐๔๘๓
พระฐิติวัชร ิติธมฺโม ปยภัทร

๓/๑/๒๕๓๙ ๖/๖/๒๕๖๐
ม่วงก็อง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๘๔
พระพิสิษฐิ

์

ปฺาวโร อึงสุวรรณกุล

้

๕/๗/๒๕๑๕
๘/๖/๒๕๖๐

ม่วงก็อง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๘๕
พระณันฑวัฒน์ ิตธมฺโม จิตรพัฒนากุล

๒๑/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ม่วงก็อง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๘๖
พระอมรเทพ ชาตวิโร ชูโชติ

๑๕/๘/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ม่วงก็อง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๘๗
พระคณุตม์ คณุตฺตโม แก้วสุวรรณ

๑๑/๘/๒๕๓๘

๒/๒/๒๕๖๐
ยางทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๘๘
พระอาทิตย์ อธิปฺโ กำสุนทร

๒/๗/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๖๐

ยางทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๘๙
พระสืบพงศ์ จนฺทสโร แก้วอาภร

๑๙/๗/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

ยางทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๙๐
สามเณรณัฐวุฒิ  แซ่ม้า

๘/๗/๒๕๔๖
 ยางทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๙๑
พระชยธร ชยาภินนฺโท กาญจนะแก้ว

๘/๑๒/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วังปริง  

สข ๕๑๖๐/๐๔๙๒
พระสุธนท์ อุตฺตโม จันทร์สุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๐๓
๑๙/๓/๒๕๖๐

ศรีวิเทศสังฆาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๙๓
พระชวกร ปภสฺสโร แสงทอง

๑๔/๔/๒๕๒๖ ๒๘/๔/๒๕๖๐

ศรีวิเทศสังฆาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๙๔
พระฉัตรชัย สนฺตจิตฺโต ปฏิญญา

๒/๑๑/๒๕๒๒

๒/๖/๒๕๖๐
ศรีวิเทศสังฆาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๙๕
พระธีรพล ขนฺติโก ทองสีดา

๒/๗/๒๕๓๙ ๑๔/๖/๒๕๖๐

ศรีวิเทศสังฆาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๙๖
พระเกียรติวีระ ยติโก จันทร์เผ่าแสง

๑๖/๑/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีวิเทศสังฆาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๔๙๗
พระกฤษฎา ธมฺมธโร ช่วยจันทร์

๙/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

สข ๕๑๖๐/๐๔๙๘
พระนราธิป นราธิโป คำแก้ว

๑/๘/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

สข ๕๑๖๐/๐๔๙๙
พระอัษฎาวุธ จนฺทโชโต จันทร์แดง

๑๖/๓/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
สองพีน้อง

่

 

สข ๕๑๖๐/๐๕๐๐
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ทองจันทร์

๑/๑๐/๒๕๔๔

 สองพีน้อง

่

 

สข ๕๑๖๐/๐๕๐๑
พระประมวล สุทฺธิจิตฺโต ดินโคกสูง

๒๘/๗/๒๕๓๒ ๑๒/๔/๒๕๖๐

สันติวรคุณ  

สข ๕๑๖๐/๐๕๐๒
พระรณภูมิ ธีรปฺโ สว่างวงษ์

๑๑/๒/๒๕๓๘ ๑/๑๒/๒๕๕๙

หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๐๓
พระศิวะโรจน์ ถาวโร เพชรทอง

๓๑/๑๒/๒๕๓๑

๓๐/๔/๒๕๖๐

หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๐๔
พระณัฐวัตร กิตฺติโก รังสี

๘/๒/๒๕๓๖ ๒๒/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๐๕
พระสิริรัตน์ กนฺตาสาโร ศิริมุสิกะ

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

๒๒/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๐๖
พระบวรรัช นาควโร อิมแซ่ง

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

๒๔/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๐๗
พระเกียรติศักดิ

์

จนฺทธมฺโม ศรีขวัญ
๕/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๐๘
พระภานุวัฒน์ ฉนฺทธมฺโม สัจจมาตย์

๑๐/๓/๒๕๓๕
๑/๗/๒๕๖๐

หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๐๙
พระพูนทรัพย์ จกฺกธมฺโม แซ่จู

๖/๘/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๑๐
พระวัชรพงศ์ ธมฺมโชโต เพ็ชรแก้ว

๘/๑/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๑๑
พระอนุชา นนฺทโช เพชรรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

๑๑/๗/๒๕๖๐

หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๑๒
สามเณรนนท์ธชัย  ศรีวิไล

๒๗/๓/๒๕๔๗

 หัวถนน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๑๓
พระวิเลิศ ิตธมฺโม ชิดเขียน

๑๖/๑๑/๒๔๙๒
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

เกาะบกรัตนาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๑๔
พระวีรชัย สุภกิจฺโจ เตชะวรรณโต

๑๗/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เกาะบกรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕ / ๒๒

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๕๑๕
พระธีรภัทร ิตวํโส หนูเทพ

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เกาะบกรัตนาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๑๖
พระวีรศักดิ

์

ธมฺมิกวิริโย พิบูลย์พงศ์

๒๔/๑๑/๒๔๙๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะบกรัตนาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๑๗
พระอรรถพล อตฺถิกวิริโย อินทสระ

๒๐/๑๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะบกรัตนาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๑๘
พระนิวัตร านิกวิริโย เรืองรอง

๒๙/๐๘/๒๕๐๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เกาะบกรัตนาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๑๙
พระกิตติศักดิ

์

สาริกวิริโย จันทกูล

๑๒/๐๒/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เกาะบกรัตนาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๒๐
พระพีรพัฒน์ เขมิกวิริโย ทองอำพล

๑๕/๐๗/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เกาะบกรัตนาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๒๑
พระกษิดิเดช

์

สุนฺทโร เพชรพิมพ์พันธุ์
๑/๑/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐

เขาตกนำ  

สข ๕๑๖๐/๐๕๒๒
พระชนิวัทธิ

์

อุทโย จิตรเพชร

๑๔/๘/๒๕๓๑

๖/๗/๒๕๖๐
เขาตกนำ  

สข ๕๑๖๐/๐๕๒๓
พระวิศรุตม์ ถิรคุโณ อินจุ้ย

๒๐/๓/๒๕๑๔ ๑๘/๔/๒๕๓๕

คงคาเลียว

้

 

สข ๕๑๖๐/๐๕๒๔
พระพชรพล กนฺตสีโล ทองมาก

๐๖/๐๑/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ควนหวาด  

สข ๕๑๖๐/๐๕๒๕
พระธราพงษ์ ธนิสฺสโร กมลเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๓๔
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ควนหวาด  

สข ๕๑๖๐/๐๕๒๖
พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิาโณ รักนุ้ย

๒๒/๐๓/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ควนหวาด  

สข ๕๑๖๐/๐๕๒๗
พระสุจินต์ สุธมฺโม ฦทธิหนู

์

๐๓/๑๐/๒๔๙๕ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

คูหาใน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๒๘
พระอรรถพล ิตาโณ ขุนเพ็ชร

๒๓/๑๑/๒๕๓๑
๑๕/๐๕/๒๕๖๐

เจริญภูผา  

สข ๕๑๖๐/๐๕๒๙
พระสายัณห์ เขมสาโร เสน่หา

๒๖/๑/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
ทุ่งมะขาม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๓๐
พระปยพงศ์ เตชปฺโ สุวรรณมณี

๐๒/๑๐/๒๕๒๕ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ไทรใหญ่  

สข ๕๑๖๐/๐๕๓๑
พระชนะพล เตชปฺโ สุขขวัญ

๑๗/๒/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
นาสีทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๓๒
พระสิทธิกร โฆสโก สูตแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
ปฐมยาตราธรรมาราม

 

สข ๕๑๖๐/๐๕๓๓
พระจรัญ โชติธมฺโม ไชยถาวร

๑๒/๑๒/๒๕๓๒
๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ปฐมยาตราธรรมาราม
 

สข ๕๑๖๐/๐๕๓๔
พระสุชีพ สุชีโว นวลสร้อย

๑๒/๒/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

รัตนวราราม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๓๕
พระวรกานต์ ถิรจิตฺโต สุ่มมาตย์

๐๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ไสท้อน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๓๖
พระศุภวิชญ์ ปรกฺกโม มากศรี

๑๗/๐๓/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ไสท้อน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๓๗
พระจิตติกรณ์ ชุตินฺธโร บัวเพชร

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไสท้อน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๓๘
พระชนะชล มหาปฺโ ขุนทองเพ็ชร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไสท้อน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๓๙
พระชาญธาดา โชติกวิริโย ทองขวัญ

๐๔/๐๕/๒๕๒๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยหลาด  

สข ๕๑๖๐/๐๕๔๐
พระสุจินดา กนฺตสีโล ชุมแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยหลาด  

สข ๕๑๖๐/๐๕๔๑
พระจิรวัฒน์ ฌาณิกวิริโย ทองสมุทร

๑๓/๑๐/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยหลาด  

สข ๕๑๖๐/๐๕๔๒
พระอริยะ อริโย ยอดเกลียง

้

๓/๕/๒๕๐๗ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๑๖๐/๐๕๔๓
พระราชนาวี นรวโร ศรีเมือง

๒๓/๒/๒๕๑๗ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๑๖๐/๐๕๔๔
พระนิพล สุวณฺณพโล ทินสุวรรณ์

๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๑๖๐/๐๕๔๕
พระเอกชัย าณิสฺสโร สุราตะ

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

๒๖/๔/๒๕๖๐

วัดควนเนียง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๔๖
พระศรศิลป ปภสฺสโร สุขอ่อน

๒๐/๗/๒๕๓๘ ๒๖/๔/๒๕๖๐

วัดควนเนียง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๔๗
พระเสกสรร เมตฺตจิตโต ทองชุม

๘/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๔/๒๕๖๐

วัดควนเนียง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๔๘
พระพีระวัฒน์ พีรวฑฺฒโน ธานี

๒๔/๖/๒๕๓๘

๕/๖/๒๕๖๐
วัดควนเนียง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๔๙
พระประภาส กตปุโ เภาทอง

๑๘/๑๐/๒๕๑๙

๑/๗/๒๕๖๐
วัดควนเนียง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖ / ๒๒

้
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สข ๕๑๖๐/๐๕๕๐
พระวัฒนา ชินวํโส วิริยะภาพ

๑๑/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
วัดควนเนียง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๕๑
พระวรพงษ์ ขนฺติพโล วงค์ราชสีห์

๒๖/๗/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

วัดควนโส  

สข ๕๑๖๐/๐๕๕๒
พระวุฒิชัย ขนฺติโก แก้วเรือง

๒/๕/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดท่าข้าม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๕๓
พระกรกช กิตฺติโก แซ่อ๋าง

๑๓/๕/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดท่าข้าม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๕๔
พระมติชน ฉนฺทธมฺโม คงคาสวสดิ

์

๖/๙/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดท่าข้าม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๕๕
พระเจษฎา อภินนฺโท รัตนานุกูล

๓๐/๕/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๖๐

วัดท่าข้าม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๕๖
พระยงยุทธ์ ปยสีโล แทนบุญ

๒๙/๖/๒๕๐๗ ๒๗/๔/๒๕๖๐

วัดท่าหยี  

สข ๕๑๖๐/๐๕๕๗
พระหัสนัย สารโท อินทจักร์

๗/๙/๒๕๓๓ ๔/๗/๒๕๖๐
วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๑๖๐/๐๕๕๘
พระปยะราช ปยสีโล เอียมคง

่

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดบ่อหว้า  

สข ๕๑๖๐/๐๕๕๙
พระอภินันท์ อภินนฺโท เฉ้งเหา

๑๘/๑/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

วัดบางทีง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๖๐
พระทศพร ปยุตฺโต วีชัยพฤกษ์

๑/๔/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดบางทีง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๖๑
พระเกษม สิริวณฺโณ ศิริสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดบางทีง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๖๒
พระวุฒิพงษ์ เขมจิตฺโต รัตนพงษ์

๒๗/๖/๒๕๓๗

๑/๕/๒๕๖๐
วัดบางเหรียง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๖๓
สามเณรวัชรินทร์  เพ็ชรแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

 วัดบางเหรียง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๖๔
สามเณรนครินทร์  รักจิตร์

๒๗/๔/๒๕๔๒

 วัดบางเหรียง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๖๕
พระนราธิป ปนฺนภาโร ปหิรัญ

๗/๓/๒๕๒๘ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดปากจ่า  

สข ๕๑๖๐/๐๕๖๖
พระอนุกาญจน์ อาชิโต รัฐกาญจน์

๖/๗/๒๕๒๓
๖/๗/๒๕๖๐

วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๑๖๐/๐๕๖๗
พระกิตติพงศ์ สิริปฺโ บุญศิริ

๒๖/๗/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๑๖๐/๐๕๖๘
พระกิตติศักดิ

์

วยวุฒิโฆ อินทสุวรรณ

๓๑/๘/๒๕๓๗ ๑๓/๖/๒๕๖๐ วัดปานศึกษาธิการาม
 

สข ๕๑๖๐/๐๕๖๙
พระณรงค์ฤกธิ

์

านวโร น้อยเทพ

๒๑/๑๒/๒๕๒๕
๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดปารัตภูมิ  

สข ๕๑๖๐/๐๕๗๐
พระสัมฤทธิ

์

กนฺตวีโร รักษาพันธุ์

๑๖/๔/๒๕๐๕
๙/๔/๒๕๖๐

วัดปารัตภูมิ  

สข ๕๑๖๐/๐๕๗๑
พระภาณุพงค์ ปฺาทีโป เสมอภาค

๑๙/๖/๒๕๔๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

วัดปารัตภูมิ  

สข ๕๑๖๐/๐๕๗๒
พระศุภวัฒน์ ภูริาโณ นวลจันทร์คง

๑๘/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดปารัตภูมิ  

สข ๕๑๖๐/๐๕๗๓
พระธนายุทธ อาริโย สุวรรณชาตรี

๙/๑๐/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๖๐

วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๑๖๐/๐๕๗๔
พระคุรุชนณ์ ยสินฺธโร ปกแก้ว

๒๙/๒/๒๕๓๙ ๑๓/๖/๒๕๖๐

วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๕๗๕
พระอมรพงษ์ อมรวํโส เครือแก้ว

๑๑/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เกาะใหญ่  

สข ๕๑๖๐/๐๕๗๖
พระคล่อง สทฺธาวโร เอียดจงดี

๑๑/๑/๒๔๘๔ ๒๐/๗/๒๕๕๖

เชิงแสกลาง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๗๗
สามเณรเอกราช  อยู่ยัง

่

๓๑/๗/๒๕๔๖

 เชิงแสกลาง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๗๘
สามเณรอิศรากร  ทองฉีด

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 เชิงแสกลาง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๗๙
พระภู่เพ็ชร ปาสาทิโก น้อยเสงียม ๔//๒๔๙๗

๕/๑๒/๒๕๕๙

เชิงแสใต้  

สข ๕๑๖๐/๐๕๘๐
พระภิรมณ์ ยสธโร แก้วมณี

๑๗/๘/๒๕๒๒ ๕/๑๒/๒๕๖๐

โตนดด้วน  

สข ๕๑๖๐/๐๕๘๑
พระอำมร ปณฺฑิโต จันทร์อิน

๒๒/๙/๒๕๐๓
๓/๗/๒๕๖๐

ทุ่งบัว  

สข ๕๑๖๐/๐๕๘๒
พระธนวัตน์ วุฑฺติโก หนูสังข์

๒๒/๓/๒๕๓๓

๘/๗/๒๕๖๐
ทุ่งบัว  

สข ๕๑๖๐/๐๕๘๓
พระอริยวัชร รจิธมฺโม จิตพิทักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
โรง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๘๔
พระเอกวิทย์ ิตเวโท ชุมภูทอง

๑๕/๕/๒๔๙๗

๖/๗/๒๕๖๐
โรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗ / ๒๒

้
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สข ๕๑๖๐/๐๕๘๕
พระธีรภัทร อติวิโร ดำแก้ว

๓๐/๔/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

โรง  

สข ๕๑๖๐/๐๕๘๖
พระศราวิน สิริจนฺโท ชุมภูทอง

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
แหลมหาด  

สข ๕๑๖๐/๐๕๘๗
พระธงชาติ มงฺคลชาโต มุงคลดี

๑/๑/๒๕๒๔ ๑/๕/๒๕๕๒
อ่าวบัว  

สข ๕๑๖๐/๐๕๘๘
พระอัตถากร อคฺควโร นิงน้อย

่

๓/๔/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐

อินทราวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๕๘๙
พระประสิทธิ

์

ิติคโน ไชยสาลี
๙/๙/๒๕๐๗ ๖/๗/๒๕๖๐

อินทราวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๕๙๐
พระมนัส มหาวีโร สาโรจน์

๑๐/๖/๒๔๙๐ ๑๖/๕/๒๕๕๕

เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๕๙๑
พระทัย สิรินฺธโร สังข์ทอง

๙/๘/๒๔๙๖ ๑๗/๖/๒๕๖๐

เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๕๙๒
สามเณรปณณธร  มีศักดิ

์

๑/๑/๒๕๔๖
 เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๕๙๓
สามเณรมนูญ  ดำรงค์ศิลป

๑๕/๓/๒๕๔๖

 เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๕๙๔
สามเณรปวริศ  ผิวทองงาม

๑๑/๖/๒๕๔๖

 เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๕๙๕
สามเณรพงศกร  ดอหล่ะ

๒๕/๖/๒๕๔๖

 เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๕๙๖
สามเณรเสกสินทร์  แปนประโคน

๘/๔/๒๕๔๗
 เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๕๙๗
สามเณรประเสริฐ  ช่วยนวล

๒๓/๗/๒๕๔๗

 เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๕๙๘
สามเณรโกศล  แซ่จุ้ง

๑๗/๙/๒๕๔๗

 เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๕๙๙
สามเณรนฤกร  วิมลศรี

๒/๕/๒๕๔๘
 เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๖๐๐
สามเณรณัฐพันธุ์  มีศักดิ

์

๑๑/๕/๒๕๔๘

 เอก  

สข ๕๑๖๐/๐๖๐๑
พระรณชัย สิริจนฺโท ปนรัตนา

๑๒/๐๔/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๐๒
พระกรกฎ พฺรหมฺโชโต ทองระดา

๒๕/๐๔/๒๕๒๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๐๓
พระชูศักดิ

์

สิริภทฺโท คงมัยลิก

๑๓/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๐๔
พระปฏิภาณ สุรปฺโ แดงนกขุ้ม

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๐๕
พระสราวุฒิ ชยวุฑฺโฒ ยอดสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๐๖
พระเชตฐา อติสโย ไชยบดี

๐๗/๐๘/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๐๗
พระอดิศักดิ

์

ปฺุนาโค ขุนเพชร

๑๔/๐๙/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๐๘
พระรุ่งเรือง ิตาโณ สุขบูรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๐๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โคกกอ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๐๙
พระทศพล ทนฺตจิตฺโต

ชัยสิงห์กานานนท์

๒๑/๐๗/๒๕๒๗ ๐๕/๑๑/๒๕๕๔

โคกม่วง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๑๐
พระสมพร กนฺตสีโล จินตรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๑๓ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

โคกม่วง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๑๑
พระณฤทธิ

์

สุตธโน คชรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกม่วง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๑๒
พระพลพิพัฒน์ จนฺทวํโส

ประกอบกาญจน์

๑๓/๑๑/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกม่วง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๑๓
พระธีรวุฒิ ธีรวํโส บัวอ่อน

๑๕/๐๕/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกม่วง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๑๔
พระนันท์ จารุวณฺโณ ภักดี

๐๑/๐๓/๒๕๐๙ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

โคกเหรียง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๑๕
พระสมคิด จตฺตมโล ชิตวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๒๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บางศาลา  

สข ๕๑๖๐/๐๖๑๖
พระภัทรเพชร อธิปฺโ ปานแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางศาลา  

สข ๕๑๖๐/๐๖๑๗
พระณัฐวุฒิ อุทโย ริวทอง

้

๐๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บางศาลา  

สข ๕๑๖๐/๐๖๑๘
พระวิวัฒน์ จนฺทโชโต รัตนพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๑๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บางศาลา  

สข ๕๑๖๐/๐๖๑๙
พระฤทธิเกียรติ สุทฺธมโน แก้ววิเชียร

๑๓/๐๙/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ปรางแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๖๒๐
พระอนิรุจน์ ิตสาโร แก้วมรกฏ

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปรางแก้ว  

สข ๕๑๖๐/๐๖๒๑
พระจิระศักดิ

์

จตฺตมโล โคตะมีย์

๐๕/๐๓/๒๕๒๙ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๖๒๒
พระนนทชา อานนฺโท อินไชยทอง

๑๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๖๒๓
พระกิตติพันธ์ กิตฺติาโน ห้วยสม

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๓๑/๐๓/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๖๒๔
พระฉัตรชัย สิริภทฺโท แซ่โคว้

๑๐/๐๑/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๖๒๕
พระนิพนธ์ ธมฺมโชโต หวานวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๓๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๖๒๖
สามเณรนฤดม  คงดิตา

๑๖/๐๘/๒๕๔๐

 โพธิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๖๒๗
สามเณรสหพันธ์  บัวทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

 โพธิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๖๒๘
พระบุญหลาย ปฺุกโร สินทอง

้

๐๗/๑๐/๒๕๑๐ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๒๙
พระธนากร อาทโร ธรรมรักษา

๐๕/๐๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๓๐
พระกันฐสิฏภ์ สุขธมฺโม สุขประเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๒๕ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๓๑
พระสัตตยา ปฺุกโร พุทธวิโร

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๓๒
พระอรรถพล อตฺถโกวิโท โลพะกุล

๒๑/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๓๓
พระวัชรพงษ์ วชิรธมฺโม ลักษณะพงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๓๔
พระวินิจ วิสารโท เนือเย็น

้

๑๙/๐๙/๒๕๒๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๓๕
สามเณรอภิศักดิ

์

 ยางทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 เลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๓๖
พระพุ่ม วฑฺฒโน เสนาจิตร

๙/๐๑/๒๔๘๔ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

โคกพยอมสุการาม  

สข ๕๑๖๐/๐๖๓๗
พระเอกชัย เอกธมฺโม สุวรรณมิง

่

๕/๐๙/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๖๓๘
พระกรกช จกฺกวโร แซ่ตัน

๒๖/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งโตนด  

สข ๕๑๖๐/๐๖๓๙
พระทศพล ทสพโล มานะศิริมันต์

๑/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐

นาหม่อม  

สข ๕๑๖๐/๐๖๔๐
พระฐาปนา าปโน อังคนิตย์

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

๑/๐๗/๒๕๖๐

นาหม่อม  

สข ๕๑๖๐/๐๖๔๑
พระขจรเดช อคฺคเตโช ธรรมโร

๒๘/๐๗/๒๕๓๔ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

เนินพิจิตร  

สข ๕๑๖๐/๐๖๔๒
พระจำรัส สุวณฺณรตโน สุวรรณรัตน์

๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

เนินพิจิตร  

สข ๕๑๖๐/๐๖๔๓
พระอรรถพล ขนฺติพโล ศรีถาวร

๒๔/๐๑/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินพิจิตร  

สข ๕๑๖๐/๐๖๔๔
พระทัตพล พลธมฺโม แดงเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๑๒ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ปากอสุวรรณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๖๔๕
พระนิรันดร์กร ิตาโภ พรหมรักษ์

๒/๑๒/๒๕๓๕
๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๖๔๖
พระภานุพงศ์ ภานุวํโส ยอดสภูล

๖/๑๒/๒๕๓๓ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

แม่เปยะ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๔๗
พระธนันธร กนฺตวีโร เสตะเดโช

๒/๑/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

คงคาเลียบ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๔๘
พระจิรเดช อนุตฺตโร สกุลเด็น

๒๑/๗/๒๕๑๗

๖/๗/๒๕๖๐
คูเต่า  

สข ๕๑๖๐/๐๖๔๙
พระชันณรงค์ พรหมฺจาโร แก้วประดิษฐ์

๒๖/๘/๒๕๒๔ ๒๐/๔/๒๕๕๖

ชลธาราวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๖๕๐
พระวันเฉลิม กิตฺตปฺโ ฤทธิบูรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

ชลธาราวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๖๕๑
พระธนวัฒน์ ธิตมโน ซิวห้วน

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

ชลธาราวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๖๕๒
สามเณรสุรเดช  ฤทธิบูรณ์

๒๔/๗/๒๕๔๒

 ชลธาราวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๖๕๓
พระสัญชาน ติสาโร บุญส่ง

๒๗/๔/๒๕๓๙

๖/๖/๒๕๖๐
บางหยี  

สข ๕๑๖๐/๐๖๕๔
พระณัฐวัฒน์ ถิรธมฺโม มณีประวัติ

๒๖/๘/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บางหยี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙ / ๒๒

้



ศ.๔
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่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๖๕๕
พระณัฐชา โสภโณ สุวรรณชาตรี

๔/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ปายาง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๕๖
สามเณรณรงค์สิทธิ

์

 อิศโร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

 ม่วงหอม  

สข ๕๑๖๐/๐๖๕๗
พระสาธิต อิสฺสโร จันทราช

๒๕/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ยูงทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๕๘
พระภานุวัฒน์ โชติโก นวลศรี

๒๗/๒/๒๕๓๙ ๑๑/๘/๒๕๕๙

ศาลาโพธิ

์

 

สข ๕๑๖๐/๐๖๕๙
พระสำราญ ฉนฺททโม แก้วรัชพันธ์

๒๖/๑/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาน้อย  

สข ๕๑๖๐/๐๖๖๐
พระอานนท์ จารุวณฺโณ บุญวิชัย

๑๒/๓/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เขาน้อย  

สข ๕๑๖๐/๐๖๖๑
พระศิราวุฒิ สุภาจาโร บุญสว่าง

๕/๗/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
เขาน้อย  

สข ๕๑๖๐/๐๖๖๒
พระจิระวิน สิริปฺโ ศิริพงศ์

๓๐/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ตางหน  

สข ๕๑๖๐/๐๖๖๓
พระวรากรณ์ ธีรปฺโ ใจชืน

้

๑๖/๗/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
ไทรทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๖๔
พระกิตติวัฒน์ รกฺขิตสีโล คงสุวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๖๖๕
พระณัฐวุฒิ หาสจิตฺโต หอมจันทร์

๓๐/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๖๖๖
พระวีรภัทร ถามวีโร ขุนนักการ

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๖๖๗
พระชยกร คุณวีโร มุสิกโร

๔/๕/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๖๖๘
พระวิกรานต์ ถิรสทฺโธ หนูการุโณ

๒/๓/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๖๖๙
พระธีรชลิต โชติปฺโ ขุนอาษา

๓๐/๑/๒๕๓๓ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๖๗๐
พระธิติวุฒิ อาภากโร โมสิกะ

๑๔/๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๖๗๑
พระอดิศร อธิปฺโ สุทธิโพธิ

์

๑๙/๕/๒๕๒๘ ๘/๑๐/๒๕๕๙

บ่อทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๖๗๒
พระกฤษฎา โสภณสีโล ขวัญคง

๑๓/๕/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
บ่อทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๖๗๓
พระพงศกร พุทฺธสโร นวลละออง

๒๒/๔/๒๔๙๙
๒๐/๖/๒๕๖๐

บ่อทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๖๗๔
พระอภิชาติ อภิชาโน ไชยานุวงศ์

๔/๑๑/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
บ่อทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๖๗๕
พระอภิสิทธิ

์

สุเมโธ เกศเก้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

๖/๗/๒๕๖๐
บ่อทราย  

สข ๕๑๖๐/๐๖๗๖
พระณรรถกร ขตฺติสาโร ขุนแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

๔/๖/๒๕๖๐
บ่อทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๗๗
พระธนวัฒน์ อภินนฺโท ธนะผล

๑๕/๑๐/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
บ่อทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๗๘
พระพงศ์ศิริ สิริจนฺโท รักษาศร

๒/๑/๒๕๓๐ ๖/๗/๒๕๖๐
บ่อทอง  

สข ๕๑๖๐/๐๖๗๙
พระพงศธร ชุตินฺธโร วรรณโชติ

๖/๑/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

บ่อปาบ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๘๐
พระชัยรัตน์ สุภาจาโร คงอินทร์

๑๓/๕/๒๕๒๖

๔/๒/๒๕๖๐
บ่อสระ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๘๑
พระกิรติ จิรวฑฺฒโน จันทสวัสดิ

์

๒๗/๘/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
บ่อสระ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๘๒
พระฐิติกร อชิโต

ตระกูลไชยพฤกษ์ ๘/๗/๒๕๓๓ ๖/๗/๒๕๖๐
ประตูไชย  

สข ๕๑๖๐/๐๖๘๓
พระนภดล ปฺาวโร พลับทอง

๑๑/๔/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ปาขาด  

สข ๕๑๖๐/๐๖๘๔
พระธนวัฒน์ ธนวฒฺโท หนูไชยแก้ว

๗/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาขาด  

สข ๕๑๖๐/๐๖๘๕
พระไพรัตน์ กนฺตสาโร แก่นคง

๗/๖/๒๕๑๔
๑๘/๑๒/๒๕๕๗

เปรมศรัทธา  

สข ๕๑๖๐/๐๖๘๖
พระวิโรจน์ ปฺาวโร หม่อมนวล

๒๗/๑๐/๒๕๐๗
๕/๑๒/๒๕๕๘

พระชี  

สข ๕๑๖๐/๐๖๘๗
พระสิทธิวัฒน์ โชติปฺโ นุสคง

๒๐/๙/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๖๐

มะขามคลาน  

สข ๕๑๖๐/๐๖๘๘
พระศราวิน สุทธิสทฺโธ ถุราตะโก

๑๑/๑๐/๒๕๓๙
๒๖/๖/๒๕๖๐

มะม่วงหมู่  

สข ๕๑๖๐/๐๖๘๙
พระอดิศักดิ

์

จนฺทูปโม สุวรรณะ

๑๕/๕/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
มะม่วงหมู่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐ / ๒๒
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๑๖๐/๐๖๙๐
สามเณรจิรวัฒน์  สัมคง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 มะม่วงหมู่  

สข ๕๑๖๐/๐๖๙๑
พระอภิรักษ์ อติธมฺโม เครือทอง

๑๙/๑๐/๒๕๒๙
๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดคงคาเลียว

้

 

สข ๕๑๖๐/๐๖๙๒
พระสามารถ สมตฺโถ นุธรรมโชติ

๒๑/๑/๒๕๒๐
๖/๗/๒๕๖๐

วัดคงคาเลียว

้

 

สข ๕๑๖๐/๐๖๙๓
พระยุพราช จารุวณฺโณ ฉายลิม

่

๘/๓/๒๕๓๒ ๒/๓/๒๕๖๐
วัดประตูเขียน  

สข ๕๑๖๐/๐๖๙๔
พระเฉลิมพล จิรวฑฺฒโน วงศ์งาม

๔/๑๐/๒๕๓๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดปะโอ  

สข ๕๑๖๐/๐๖๙๕
พระศิริพงศ์ ปสนฺโน กรอดสุย

๒๒/๙/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
วัดวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๖๙๖
พระไพโรจน์ อรุโณ เจริญโชติ

๒๓/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดวาส  

สข ๕๑๖๐/๐๖๙๗
พระเถลิงเกียรติ านสมฺปนฺโน วิศาล

๕/๒/๒๕๓๕ ๖/๕/๒๕๖๐
วัดหนองหอย  

สข ๕๑๖๐/๐๖๙๘
พระเต็ม ฉนฺทกาโม รักษพรรณ

๗/๑๒/๒๔๘๖ ๑๑/๕/๒๕๕๘

สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๑๖๐/๐๖๙๙
พระอดิศักดิ

์

อธิปฺโ มณีโชติ
๕/๒/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๑๖๐/๐๗๐๐
พระจิรภาส จนฺทปฺโ จินดามณี

๑๓/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๑๖๐/๐๗๐๑
พระเอกลักษณ์ จนฺทวํโส พันธุรัตน์

๘/๗/๒๕๒๓ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๑๖๐/๐๗๐๒
พระทศพล โชติปฺโ จิตรกูล

๑๗/๖/๒๕๒๔

๖/๗/๒๕๖๐
สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๑๖๐/๐๗๐๓
พระภูวชัย อคฺคปฺโ ชูโชติ

๒๖/๑๒/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๑๖๐/๐๗๐๔
สามเณรทวีชัย  สิงห์ทอง

๗/๙/๒๕๔๖
 สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๑๖๐/๐๗๐๕
พระธงไชย ปภาโส ปณฑรสมิต

๒/๑/๒๕๒๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

สลักปาเก่า  

สข ๕๑๖๐/๐๗๐๖
พระศรัณย์ภัทร กิตฺติปาโล แพงศรี

๒๖/๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
สลักปาเก่า  

สข ๕๑๖๐/๐๗๐๗
สามเณรสิทธิพร  โมสิกะ

๓/๘/๒๕๔๗
 สลักปาเก่า  

สข ๕๑๖๐/๐๗๐๘
พระธาวิน ธมฺมวโร มโนวรรณ์

๒๒/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สลักปาใหม่  

สข ๕๑๖๐/๐๗๐๙
พระชัยธวัช อธิปฺุโ อดทน

๑๕/๕/๒๕๓๗

๘/๗/๒๕๖๐
สลักปาใหม่  

สข ๕๑๖๐/๐๗๑๐
สามเณรอรัญยศ  สุวรรณโณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 สลักปาใหม่  

สข ๕๑๖๐/๐๗๑๑
พระไพรัช ธมฺมธีโร บัวทอง

๑๒/๑๒/๒๕๑๔

๑๘/๓/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๗๑๒
พระมนัส วรธมฺโม เกตุพันธ์

๓/๖/๒๕๓๐ ๙/๔/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๗๑๓
พระธนนนท์ ิติสมฺปนฺโน เสียงหวาน

๘/๕/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๗๑๔
พระณัฐพล ปฺาพโล เชาวน์โอภาส

๒๘/๙/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๗๑๕
พระศรราม จนฺทวํโส ซ้วนเล่ง

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

สข ๕๑๖๐/๐๗๑๖
พระทศนัย านธมฺโม ปราบสงคราม

๑๕/๙/๒๕๒๕

๖/๗/๒๕๖๐
สุวรรณคีรี  

สข ๕๑๖๐/๐๗๑๗
พระณัฐพงศ์ ิตจนฺโท นุ่นทิพย์

๓๐/๑๒/๒๕๓๕
๑๗/๖/๒๕๖๐

เสือเมือง

้

 

สข ๕๑๖๐/๐๗๑๘
พระอาทร อินฺทาโณ หัสดิน

๒/๑๐/๒๕๐๓
๖/๗/๒๕๖๐

โสภณคุณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๗๑๙
พระชิณวัตร อิทฺธิเตโช ศรีวรรณ

๒๙/๔/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
โสภณคุณาราม  

สข ๕๑๖๐/๐๗๒๐
พระนิยม สิริมงฺคโล รัตนวรรณ์

๑๗/๘/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
อรุณดาราราม  

สข ๕๑๖๐/๐๗๒๑
พระปยภัทร จริยโสภโณ ชูนุ้ย

๕/๓/๒๕๓๔ ๒/๗/๒๕๖๐
อรุณดาราราม  

สข ๕๑๖๐/๐๗๒๒
พระณัฐวุฒิ สุวิชาโน สะรุโณ

๑๒/๑๐/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
อรุณดาราราม  

สข ๕๑๖๐/๐๗๒๓
พระณัฐวัตร กิตฺติสีโล คณะแนม

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
อรุณดาราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑ / ๒๒
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สข ๕๑๖๐/๐๗๒๔
พระสหรัฐ กิตฺติวุทฺโธ ขุนเชือ

้

๒๓/๑/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
อรุณดาราราม  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
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