
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑,๑๗๐ รูป ขาดสอบ ๓๖๐ รูป คงสอบ ๘๑๐ รูป สอบได้ ๕๖๔ รูป สอบตก ๒๔๖ รูป (๖๙.๖๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระภัทรพล านธมฺโม อินทชัย

๐๕/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระพัลลภ สุธมฺโม เพชรผ่อง

๑๙/๐๔/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระณัฐพล ิตเมโธ ชูอนนท์

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

กลางใหม่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระอรรถพล วชิรปฺโ เฉือยฉำ

่

๐๕/๑๑/๒๕๑๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

กลางใหม่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระเกรียงเดช ปภสฺสโร จิตดาเดช

๒๒/๐๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กลางใหม่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระสุริยะ ฉนฺทธมฺโม หลีวิจิตร

๑๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กลางใหม่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระพศุตม์ สีลเตโช ขำขุนจุ้ย

๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ซอยสิบ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระเฉลิมชัย ฉนฺทธมฺโม บัวบางกรูด

๓๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ซอยสิบ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระวัชรพงศ์ ปฺาวชิโร บัวอ่อน

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ซอยสิบ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระวัชรินทร์ ถิรจิตฺโต หนูพิมทอง

๐๙/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ซอยสิบ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๑๑
พระตรัยรัตน์ ขนฺติโก ศรีสมโภชน์

๑๗/๐๕/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระพัฒนพงษ์ ิตธมฺโม นาคกุล

๓๑/๑๒/๒๕๒๙
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ธาราวดี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระสุวัฒน์ สิริปฺโ แผ้วชนะ

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

บางขยาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๑๔
พระธีรวัฒน์ อายุวฑฺฒโก สุดแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บางขยาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๑๕
พระณรงค์ศักดิ

์

นรินฺโท สินสมุทร

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางขยาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระสุรศักดิ

์

สุขิโต แพชนะ

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บางขยาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรธนวุฒิ  คงชืน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

 บางขยาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระธนพล ธนปาโล นครจินดา

๑๙/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางใบไม้  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระณรงค์ศักดิ

์

ธนวํโส พรหมจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บางใบไม้  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระชยานินทร์ ถาวโร คงอินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บางใบไม้  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระอนันต์ จิรปฺโ จวนแจ้ง

๑๔/๑๐/๒๕๒๕
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระวิโชค อภโย สมวงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๓๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระโรจนศักดิ

์

วชิรปฺโ สุราราษฎร์

๒๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระวัตนชัย วฑฺฒนชโย ทิศรอด

๑๗/๐๕/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระทรงเกียรติ กนฺตสีโล บรมศิลป

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระภาคภูมิ ขนฺติธมฺโม ทองประเสริฐ

๒๔/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระปยะ ปยสีโล เอียมทรัพย์

่

๐๓/๐๖/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระสิทธิศักดิ

์

ธีรปฺโ เศรษฐสวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บุญบันเทิง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระสรพงศ์ จนฺทสาโร รักสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๒๑
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ประสิทธาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระฉัทชัย ชาคโร เรืองพรหม

๐๔/๐๔/๒๕๒๑ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระนิยม ขนฺติโก บัณฑุอาคม

๑๐/๐๑/๒๔๙๐ ๑๐/๐๙/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระสุชาติ สุชาโต แสงมณี

๐๗/๐๒/๒๕๓๓ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระประพาศ ธนลาโภ ฉันทคัต

๐๕/๐๙/๒๕๓๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก ดวงไทย

๒๙/๐๖/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระบริพนธ์ อชฺฌาจาโร รัตนนิพนธ์

๑๑/๐๘/๒๕๒๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรวิโรจน์  มาศกสิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรธีรภัทร์  สุดสาย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรศุภกร  เงกสูงเนิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

 พัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๓๙
พระปฏิภาณ มหพฺพโล รอดทิม

๐๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

พุทธบูชา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระอภินันท์ าณธโร ช้างขำ

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธาวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระชนาธิป ธมฺมวโร สิงสมบูรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระรัชพล ปภาโส ใจดี

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระอัคคเดช สุเมโธ แหล่งสนาม

๒๘/๐๗/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระดลฤทธิ

์

ขนฺติธโร ชินภักดี

๒๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระศราวุธ โชติโก พรหมทอง

๒๗/๑๑/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระกิตติ กิตฺติโก ณ นคร

๒๘/๑๒/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระนันธกิจ สุภทฺโท บัวเพชร

๐๘/๑๒/๒๕๒๔
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

โพหวาย  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระรุจิรัตน์ สุภกิจฺโจ แดงเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๒๗ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โพหวาย  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระอนุชิต โชติปาโล ยืดยาว

๐๙/๐๘/๒๕๒๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

มะปริง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระกฤษฎา สีลเตโช แตงกรด

๑๑/๑๒/๒๕๔๐
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

มะปริง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระอนันต์ อานนฺโท เสืออินโท

๐๓/๑๑/๒๕๑๔ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

สมหวัง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระวุฒิชัย วุฑฺฒิปฺโ คำพู

๒๔/๐๕/๒๕๓๔
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

สมหวัง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระชัญญา สิริธโร ปภาพันธุ์

๒๖/๐๗/๒๕๓๔
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

สมหวัง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระอดิเรก อุทโย ปงยศ

๓๑/๑๒/๒๕๐๕ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

สมหวัง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระสนธยา สนฺตจิตฺโต แก้วลำพูน

๐๓/๐๘/๒๕๓๓ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

สมหวัง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระวีรภัทร์ วีรภทฺโท ไทยชนะ

๒๗/๐๗/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สมหวัง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระชวิน อธิวโร จิรขจรกุล

๐๘/๑๑/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สุนทรนิวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระเสฏฐวุฒิ ปฺาวโร วุฒิ

๒๙/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุนทรนิวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระวุฒิพงษ์ ชยธมฺโม พวกยะ

๑๕/๐๗/๒๕๒๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สุนทรนิวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒ / ๑๗
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระสาณิตย์ กิตฺติธโร ศรีมุข

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สุนทรนิวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระสงวนศักดิ

์

พลวฒฺฑโน จันทร์ทักขิน

๑๒/๐๑/๒๕๒๑
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หน้าเมือง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระกฤษฎา ธีรปฺโ แผ้วชนะ

๐๒/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แหลมทอง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระรุณภพ กตฺธมฺโม อยู่รักษ์

๒/๑๐/๒๔๘๙ ๑๒/๑/๒๕๖๐

กรวด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๖๔
พระเอกชัย ปริสุโท สังข์เพชร

๙/๑๐/๒๕๓๑ ๒๐/๖/๒๕๖๐

กรวด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรนครินทร์  สุวรรณนิมิตร

๗/๗/๒๕๔๕
 กรวด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรปริญญา  บุญศา

๗/๓/๒๕๔๔
 กรวด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรอิทธิพล  สืบต้น

๗/๔/๒๕๔๓
 กรวด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๖๘
พระวรุฒ อุตฺตโร ระพีประสิทธิ

์

๑/๑๒/๒๕๓๙ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๖๙
พระวุฒิชัย อภิชาโต แท่นนาค

๑/๑๑/๒๕๓๕

๙/๖/๒๕๖๐
เขาแก้ว  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๗๐
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติาโณ เพราแก้ว
๖/๖/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาแก้ว  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระสราวุฒิ ทีปธมฺโม ต่วนบุหงา

๑๙/๘/๒๕๓๓

๙/๑/๒๕๖๐
เขาพระนิม

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๗๒
พระณัฐพงศ์ วิสุทฺโธ พัฒน์แปน

๑/๕/๒๕๓๕ ๖/๔/๒๕๕๙ ถนนสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๗๓
พระธีระพจน์ ชาตปฺโ พรหมเย็น

๑/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๖๐ ถนนสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๗๔
พระพรรษวุฒิ จตฺตมโล ทองมี

๙/๕/๒๕๒๑ ๑๑/๙/๒๕๕๙

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๗๕
พระนพรุจ จารุธมฺโม ปนพณิชสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๑๓ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๗๖
พระจักราวุธ อุชุจาโร บุญคง

๖/๖/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๗๗
พระธนภัทร านกโร แย้มแก้ว

๒๒/๔/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

ท่าไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๗๘
พระภูตะวัน ภูริปฺโ อารีสกุล

๑๙/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระวีระยุทธ ธีรวโร บรรดาศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
ท่าไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๘๐
พระสิริชัย วราสโภ โมขวงศ์

๑/๓/๒๕๓๗ ๕/๔/๒๕๕๗
นางห้า  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระดนุพงษ์ เตชวํโส เจิมจิตต์

๒๒/๕/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
ประสพ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระนัฐวิทย์ นาควโร ทวีสุข

๖/๔/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
ประสพ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๘๓
พระสมรส สุธีโร สุภราษฎร์

๑/๒/๒๕๒๐
๑/๑๒/๒๕๕๙

ปากคู  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๘๔
พระปภินวิช ธีรปฺโ ผ่องแผ้ว

๑/๓/๒๕๓๐ ๑/๘/๒๕๖๐
ปากคู  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๘๕
พระเฉลิมชัย ฉนฺทปาโล สีพรม

๒๖/๕/๒๕๓๒ ๑๒/๕/๒๕๖๐

ยางหมู่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๘๖
พระอภิรักษ์ อภินนฺโท ชูมี

๖/๕/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ยางหมู่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๘๗
พระกรภัทร กิตฺติคุโณ กรตเรียม

่

๑๐/๑๒/๒๕๒๕
๒๑/๖/๒๕๖๐

วชิรประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๘๘
พระสัจจะบูลย์ ปริปุณฺโณ สมบูรณ์ชัยชาญ

๑๓/๔/๒๔๙๔ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

วังไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๘๙
พระศิวะ ปฺุวโร อินทร์ฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๓๙
๑๔/๕/๒๕๖๐

วังไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๙๐
พระวีรพงศ์ านจาโร ฤกษ์ดี

๒๐/๑๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๙๑
พระพงษ์สิทธิ

์

อินฺทวณฺโณ ทับทิมทอง

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๙๒
พระธีรจักร สิริปฺโ พัฒน์รักษ์

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๙๓
พระกฤษดา กิตฺติปาโล มีสุขมาก

๒๐/๒/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๖๐

เกาะกลาง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๙๔
พระจตุพร กนฺตสีโล ทองฉิม

๑๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘

จันทร์ประดิษฐาราม
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๙๕
พระธีราวุธ านวุฑฺโฒ พุฒห้อย

๒๐/๐๓/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
จันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๙๖
พระกานต์นิธิ สุรปฺโ พันธ์สุวรรณ

๒๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
จันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๙๗
พระสุธน วิสุทธิจิตฺโต แก้วชำนาญ

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๙๘
พระสุธิชัย สุทฺธิจิตฺโต ตันจรูญ

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๐๙๙
พระสุดรัก อนุตฺตโร วัดเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๐๐
พระยศพล กิตฺติโสภโณ เครือหงส์

๒๗/๐๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตรณาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๐๑
พระกิตติวันท์ ธมฺมทีโป บุญรอด

๑๗/๑๑/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตรณาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรสราวุธ  เชือหมอนวด

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 ตรีธาราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรกวิน  ชำนาญดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 ตรีธาราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรภูไท  คำทิพย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

 ตรีธาราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๐๕
พระอรรถพร ชุตินฺธโร หิรัญราษฎร์

๓๐/๐๑/๒๕๓๓ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๐๖
พระเสกศักดิ

์

ิตาโส อรุณเมฆ

๐๔/๐๘/๒๕๒๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๐๗
พระพงษ์พันธ์ าณสํวโร เตียซิว

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๐๘
พระสุชาติ าณวีโร ชำนาญกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๐๙
พระธีรยุทธ์ สุธมฺโม เพชรทอง

๒๗/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๑๐
พระชินกฤต านวีโร จอมประชา

๑๐/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๑๑
พระวสันต์ กตสาโร รัตนบุรี

๐๕/๐๘/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสะท้อน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๑๒
พระสุทธิพงษ์ สุขิโต โฉมเฉลา

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสะท้อน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๑๓
พระอรรถเดช อิทฺธิเตโช สังข์คร

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๑๔
พระพิษณุ วิโรจโน วรฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๓๕ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๑๕
พระศุภชัย เตชวโร ช่วยสงค์

๒๖/๑๐/๒๕๑๑ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๑๖
พระมนตรี ผาสุโก จิตภิรมย์

๐๓/๐๓/๒๕๒๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๑๗
พระธวัชชัย ธีรปฺโ ช่อผูก

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๑๘
พระสิทธิพงศ์ อคฺคปฺโ กลับแกล้ว

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๑๙
พระธีวรุฒ จิตฺสํวโร จิตตรง

๐๖/๑๑/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๒๐
พระเจษฎา ชาตปฺโ รจนา

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๒๑
พระปยะณัฐ อธิวโร วิเศษมาก

๒๘/๐๗/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๒๒
พระนราฤทธิ

์

จิตฺตปฺโ ศิลปเสน

๑๕/๐๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๒๓
พระวิทวัส กิตฺติธโร วิเศษมาก

๑๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๒๔
พระอดิศร วฑฺฒโณ ทองกวา

๑๓/๐๑/๒๕๒๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

บางพลา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๒๕
พระชินกฤต กิตฺติวณฺโณ แก้วดี

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

บางพลา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๒๖
พระสุรเดช อิทฺธิเตโช ขาวดี

๐๘/๐๖/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บางพลา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๒๗
พระวรศักดิ

์

อนาคโย รักษ์สุข

๑๕/๑๒/๒๕๓๔ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

พุนพินใต้  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๒๘
พระพิษณุ สิริคุตฺโ พัฒน์มาศ

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

พุนพินใต้  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๒๙
พระพงศกร ชุติปฺโ เรืองจินดา

๒๖/๐๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พุนพินใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๓๐
พระสุรเดช วชิโร ชูช่วย

๒๗/๑๒/๒๕๒๑
๒๓/๐๖/๒๕๖๐

มะลิวัลย์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๓๑
พระศราวุฒิ สุภทฺโท รัตนศิลป

๓๐/๐๙/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๓๒
พระชาญชัย ิตปฺุโ เพชรสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๓๓
พระชัยยศ ชยนนฺโท ทองวัฒนกุล

๑๒/๐๑/๒๕๓๑ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

สถลธรรมาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๓๔
พระทิวาธร สิริธมฺโม มากแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๓๕
พระสุรพิน ขนฺติธมฺโม อนุเคราะห์

๑๘/๑๐/๒๕๒๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

หนองไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๓๖
พระไกรสร สุจิณฺโณ เวชศาสตร์

๒๔/๑๑/๒๕๒๔ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

หนองไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๓๗
พระโอภาส โอภาโส ยวนเกิด

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๓๘
พระนฤเบศร์ ิตธมฺโม บางแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๓๙
พระเชาว์ลิต อาจารสมฺปฺโณ เมฆมุสิก

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๔๐
พระภาณุเดช ภูริปฺโ ชำนินวล

๐๘/๐๓/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองไทร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๔๑
พระอนันต์ อนามโย พุทธรักษา

๐๒/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หัวสวน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๔๒
พระเฉลิมพล ฉนฺทสฺโภ ศรีเพชรพูล

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หัวสวน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๔๓
พระสุขสันต์ สุปฺโ ไก่แก้ว

๑๗/๙/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๔๔
พระวิรัช ิตฺปฺุโ ชัยสิทธิ

์

๓๐/๓/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๔๕
พระอรรคพล เขมปฺโ สองเมือง

๒๐/๒/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๖๐

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๔๖
พระวุฒิชัย ธมฺมธีโป ศรีเชือ

้

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๔๗
พระณรงค์กร คุตฺตธมฺโม วชิระปกรณ์

๗/๙/๒๕๓๕
๘/๗/๒๕๖๐

ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๔๘
พระอนุวัฒน์ ฉนฺทกโร ชูชีพ

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

๘/๗/๒๕๖๐
ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๔๙
พระภานุพงศ์ สุจินฺโน แสงคง

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

ทองประธาน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๕๐
พระศิวสัณห์ ปณนฺโส ขุนทอง

๘/๕/๒๕๒๙ ๑๙/๗/๒๕๖๐

ทองประธาน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๕๑
พระตะวัน สุจิตฺโต เกือกลิน

้ ่

๑๑/๕/๒๕๒๓

๖/๗/๒๕๖๐
บ้านนา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๕๒
พระกิตติศักดิ

์

ธมฺมจาโร หาญกล้า

๑๘/๘/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
บ้านนา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๕๓
พระพิภพ อคฺคโชโต รามมาก

๑๓/๑๐/๒๔๘๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๕๔
พระธีรวัฒน์ ปยธมฺโม อยู่ดี

๐๘/๑๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๕๕
พระภานุมาศ านวุฑฺโฒ สิทธิรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๕๖
พระวิทวัส ปฺาทีโป หนูแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๕๗
พระวุฒิพงษ์ ิติธมฺโม พูลนวล

๑๗/๐๗/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๕๘
พระศรัญย์ ปฺาธโร ฤทธิเพ็ชร

์

๑๒/๑๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๕๙
พระกิตติพงษ์ อคฺควโร ดำนุ้ย

๑๓/๐๖/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๖๐
พระวรายุทธ เตชวโร ประชากูล

๑๒/๑๑/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๖๑
พระทีประวัตถ์ จิตฺตปาโล ราชพิบูลย์

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๖๒
พระกมลพร กนฺตสีโล นวลรอด

๒๒/๐๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๖๓
พระพีระพล สิริปฺโ สาริขา

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๖๔
พระวิโรจน์ ปฺาจาโร นวลศรีทอง

๒๙/๑๐/๒๔๙๔ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕ / ๑๗

้
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่
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่
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สฎ ๕๑๖๐/๐๑๖๕
พระวชิระ กนฺตสีโล พุทธสาม

๑๗/๐๗/๒๕๑๕ ๒๙/๑๒/๒๕๖๐

ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรอุดมศักดิ

์

 จินาภิรมณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

 ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรณัฐวัตร  สิริ

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

 ควนสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๖๘
พระยุทธศักดิ

์

อธิปฺโ ศรีรอด

๑๙/๐๔/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คีรีธรรมาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๖๙
พระกอบเกียรติ จิตฺตจิตฺโต ทองเพชร

๑๔/๐๒/๒๕๑๐ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

เจริญประชาธรรม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๗๐
พระวุฒิพงศ์ สิริภทฺโท ธราพร

๑๗/๑๒/๒๕๓๖
๑๙/๐๔/๒๕๖๐

เจริญประชาธรรม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๗๑
พระชำนาญ อินฺทาโณ เพชรอาวุธ

๒๔/๑๒/๒๕๒๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เจริญประชาธรรม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๗๒
พระกล้าณรงค์ กิตฺติาโณ นาคดี

๒๓/๑๒/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เจริญประชาธรรม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๗๓
พระสราวุฒิ วิสุทฺโธ แพทอง

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เจริญประชาธรรม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๗๔
พระฤทธิชัย เตชปฺโ เพ็ชระ

๐๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เจริญประชาธรรม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๗๕
พระรัตนชัย านปฺโ สร้อยศรี

๒๕/๐๗/๒๕๐๔ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ดอนพยอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๗๖
พระชาญยุทธ อธิจิตฺโต หีตแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๑๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ดอนพยอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๗๗
พระบรรจง ฌานวโร ทองวุ่น

๒๗/๑๐/๒๕๓๐ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

ดอนพยอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๗๘
พระกล้าณรงค์ ฉนฺทธมฺโม ครองนุช

๑๑/๐๒/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

ดอนพยอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๗๙
พระสมเกียรติ สิริปฺโ เพชรรอด

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๘๐
พระไพโรจน์ วิโรจโน ศรีกลับ

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๘๑
พระชัยณรงค์ กนฺตสาโร ทองลอย

๒๕/๐๕/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๘๒
พระสัตยา สิริธมฺโม ขุนทอง

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๘๓
พระธนงศักดิ

์

ติสฺสโร ศรีเฮง

๐๗/๐๗/๒๕๒๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

เพ็งประดิษฐาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๘๔
พระธีรพงษ์ านจาโร อนุจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๒๗ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

อรัญคามวารี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๘๕
พระกรวิทย์ ธนวุฑฺโฒ เจริญสุข

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

อรัญคามวารี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๘๖
พระเสรี กนฺตวีโร ขวัญกลับ

๒๕/๐๖/๒๕๒๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรัญคามวารี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๘๗
พระสนิท ติสฺสโร ไกรสิต

๑๒/๑๐/๒๔๗๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๘๘
พระอนุวัตร เตชวโร กิงนำฉ่า

่

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๘๙
พระวิชาญ กิตฺติปฺโ พรหมมาก

๐๔/๐๔/๒๕๒๐ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๙๐
พระนภดล โชติโก พรมเยาว์

๑๘/๐๓/๒๕๒๓ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๙๑
พระกฤษฎา สุภทฺโท ไม้เรียง

๑๒/๑๒/๒๕๒๙
๒๑/๐๑/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๙๒
พระไมตรี ฌานวโร รักษ์วงค์

๑๘/๑๐/๒๕๓๗
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๙๓
พระสุวัจชัย สุวฑฺฒโน หมืนชนะ

่

๑๑/๐๙/๒๕๑๗ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๙๔
พระยุทธศักดิ

์

กนฺตสาโร พิทักษ์

๑๑/๐๓/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๙๕
พระคามิน อาภากโร ศรีหมอก

๒๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๙๖
พระวุฒิพงษ์ จนฺทสาโร ช่วยด้วง

๑๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๙๗
พระณัฐพล านวโร อินทรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๙๘
พระพรชัย อาภากโร ทองศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๑๙๙
พระวณิกร ขนฺติพโล คงบางพระ

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖ / ๑๗

้
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สฎ ๕๑๖๐/๐๒๐๐
พระอาคม ปฺาวโร ชัยอร่าม

๐๕/๑๐/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๐๑
พระสุริยา ิตคุโณ สุวรรณนิมิตร

๑๔/๐๖/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๐๒
พระสุรเดช ชยธมฺโม หนูสุข

๒๔/๑๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรณัฐพล  สุวรรณวงค์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

 ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรสุรพศ  พันธ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรธีรศักดิ

์

 คำวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 ควนท่าแร่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรภานุเดช  รักษายศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

 คลองขนุน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๐๗
พระเกรียงไกร านวีโร ศิริพรม

๓๐/๐๔/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐
คลองปราบกัลยาราม

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 หนักแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 
คลองปราบกัลยาราม

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๐๙
พระปยะ ถิรธมฺโม มากบุญ

๐๑/๐๓/๒๕๒๓ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

ควนสุบรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๑๐
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติวโร มากบุญ

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ควนสุบรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๑๑
พระนฤพนธ์ สีรสุทฺโธ บุญเถิง

๑๑/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๑๒
พระณรงค์ โฆสธมฺโม ชูสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๑๙ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๑๓
พระประวิทย์ กิตฺติสาโร บุญมัน

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๙/๐๔/๒๕๖๐

โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๑๔
พระมานพ ชาตวิริโย อักษรมี

๒๑/๐๘/๒๕๑๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรยศธร  เทียนเครือ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรอัมรินทร์  โพธ์โพ้น

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรเขษมศักดิ

์

 ทองจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรภานุ  ครุธมีชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๑๙
พระอุทัย อุทโย ขุนทอง

๑๖/๐๗/๒๔๙๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าเจริญ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๒๐
พระสนธยา ธมฺมวโร เสือเมือง

๒๒/๐๑/๒๕๓๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ท่าเจริญ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๒๑
พระภาคภูมิ โชติกโร ภารารักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๖๐

ท่าเจริญ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๒๒
พระขวัญชัย ตนฺติปาโล ชูเมือง

๒๗/๐๕/๒๕๒๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดควนศรี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๒๓
พระศาศวัต ผาสุโก เพรชคง

๐๙/๐๑/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดควนศรี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๒๔
พระการุณ อินฺทวณฺโณ วัตรากรณ์

๑๑/๕/๒๔๙๖ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

วิเวการาม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๒๕
พระยุรนันท์ มหาวิริโย หนูจันทร์เต็ม

๑๒/๑๒/๒๕๐๕ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

วิเวการาม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๒๖
พระอนุสรณ์ ยโสธโร นามโบราณ

๑๑/๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

วิเวการาม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๒๗
พระทัชทร ปภาโส เถาว์เปน

๑๔/๕/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐

วิเวการาม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๒๘
พระธงชัย จกฺกวโร แก้วประเสร

๒๑/๗/๒๔๙๙ ๒๐/๐๗/๒๕๖๐

วิเวการาม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรราเชนทร์  ทองรอด

๒๘/๖/๒๕๔๔

 วิเวการาม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๓๐
พระวรสิทธิ

์

จารุธมฺโม ท้าวสกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๑ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

สว่างประชารมณ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๓๑
พระอุดมวิทย์ อภิวโร พัฒนศิลป

๑๖/๐๘/๒๕๔๑ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

สว่างประชารมณ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๓๒
พระพลายงาม อคฺคธมฺโฒ สุดเลิศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๑ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

สว่างประชารมณ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๓๓
พระอดิสร อธิธมฺโม ทองปาน

๑๖/๐๘/๒๕๔๑ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

สว่างประชารมณ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๓๔
พระอภิสิทธ์ ถาวรธมฺโม ช่วยนุสนย์

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สุคนธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๓๕
พระเทพกร สิริมงฺคโล ศรีกาญจน์

๒๑/๑๑/๒๕๓๔
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สุคนธาวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรมณฑล  รัตนบุตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

 สุคนธาวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๓๗
พระนิติพจน์ ธนธมฺโม จินา

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อภัยเขตตาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๓๘
พระอวิรุทธิ

์

ธมฺมทีโป บุญศรี

๒๓/๐๖/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

อภัยเขตตาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๓๙
พระอดิศักดิ

์

จารุวณฺโณ ไก่แก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อภัยเขตตาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๔๐
พระไกรศร ปยธมฺโม ไก่แก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อภัยเขตตาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๔๑
พระธีรยุทธ สุวณฺณปาโล สมใจหมาย

๑๕/๐๗/๒๕๑๔ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๔๒
พระอภิสิทธิ

์

สุวณฺณนนฺโท นัพมาศ

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๑/๒๕๖๐
เขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๔๓
พระณัฐวุฒิ โชติปฺโ ดากาวงค์

๓๑/๕/๒๕๓๑ ๒๕/๓/๒๕๖๐
เขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๔๔
พระจิระวัฒน์ จิรวฑฺฒโน กอประเสริฐกุล

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๕/๒๕๖๐
เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๔๕
พระฉัตรมงคล มงฺคลสุวณฺโณ ส่งประเสริฐ

๕/๕/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐
เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๔๖
พระสุริยา สุริโย ทวีรัตน์

๑๗/๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐ เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๔๗
พระอาวุธ อาวุธฺสุวณฺโณ ยอแสง

๑๓/๐๖/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐ เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๔๘
พระนัฐการ สุวณฺโณ ทองคำ

๑๗/๗/๒๕๔๐ ๒๒/๗/๒๕๖๐
เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๔๙
พระภคสรรค์ ปฺุภาโค จันทร์หุ่น

๑๑/๐๗/๒๕๑๑ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๕๐
พระวีรกิจ ติกฺขิโน กิจเจริญ

๓/๕/๒๕๓๓ ๑๕/๔/๒๕๖๐

คอกช้าง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรปรมัตถ์  รักชาติ

๒๙/๓/๒๕๔๕

 คอกช้าง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๕๒
พระนวพรรษ สุนนุทโร ขุนหลัด

๑๖/๑๒/๒๕๑๗

๒/๗/๒๕๖๐
ชลคราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๕๓
พระวีรภัทร นาถธมฺโร สุขหิรัญ

๘/๑/๒๕๑๗ ๘/๗/๒๕๖๐
ชลคราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๕๔
พระเอกชัย ปยวุฑโฒ กรรณเทพ

๑/๑๒/๒๕๒๖
๑๐/๒/๒๕๖๐

ดอนสัก  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๕๕
พระคมสรรณ์ อนาลโย บุญหวาน

๑๖/๗/๒๕๒๐ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

ท้องอ่าว  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๕๖
พระวิรัตน์ ทิวากโร นาคราช

๒๘/๔/๒๕๐๖ ๔/๑๒/๒๕๕๙

ท้องอ่าว  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๕๗
พระปริวัตร์ ภูริปฺโ แซ่เง่า

๓/๓/๒๕๓๗ ๑๒/๒/๒๕๖๐

นทีวัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๕๘
พระณัฐวุฒิ านวีโร โรยอุตระ

๒๕/๓/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
นทีวัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ปลอดมุสิก
๒/๒/๒๕๔๘

 นทีวัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๖๐
พระณัฐวุฒิ ปสนฺโน ขนุนอ่อน

๗/๓/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๖๑
พระอัษฎายุธ ิติาโณ โพธินางดำ

์

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

๕/๘/๒๕๖๐
บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรอรรถพล  คำแก้ว

๒๗/๖/๒๕๔๕

 บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรสมศักดิ

์

 หลิวคง

๒๗/๕/๒๕๔๖

 บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรวุฒิกร  สุขขาวันดี

๒/๒/๒๕๔๗
 บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๖๕
พระประสิทธิ

์

สุจิณฺโณ ทองนุ้ย

๒๓/๘/๒๕๐๐ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

พระเจดีย์แหลมสอ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๖๖
พระสมทบ กิตฺติสาโร วัฒนสิทธิ

์

๖/๗/๒๔๙๖ ๑/๔/๒๕๖๐
ศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๖๗
พระสุริยา านวีโร พรหมจันทร์

๔/๙/๒๕๓๔ ๑๘/๓/๒๕๕๙

หน้าพระลาน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๖๘
พระวัฒนะ ธีรปฺโ มีเพียร

๑๐/๑๒/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐ แหลมสุวรรณาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๖๙
พระยุทธพล อภินนฺโท จันทร์รัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เกษตราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๗๐
พระแสงอรุณ กตปฺโ พร้อมประสริฐ

๑๖/๐๙/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เกษตราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๗๑
พระฉัตรชัย จารุธมฺโม อินทร์ย่านยาว

๓๐/๐๗/๒๕๒๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เกษตราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๗๒
พระวีรพันธ์ อินฺทปฺโ ชูศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๓๖ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

เกษตราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๗๓
พระนิวัฒน์ วรจิตฺโต นิมนุ้ย

่

๑๙/๑/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ถำสิงขร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๗๔
พระธีรวุฒิ อนลโส ปุญโก้

๑๙/๖/๒๕๓๗ ๒๔/๑/๒๕๖๐

ถำสิงขร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๗๕
พระณรงค์พันธ์ กิตฺติปฺโ คงมะลวน

๑๐/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๓/๒๕๖๐

นำหัก  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๗๖
พระวัชรินทร์ โอภาโส ศรีรักษา

๖/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐

นิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๗๗
พระพีรยุทธ พุทฺธสโร ชูพร้อม

๓/๘/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

นิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๗๘
พระพัชรพล สิริภทฺโท ไกรวงศ์

๕/๑/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

นิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๗๙
พระธนนชัย กิตฺติปฺโ ชูศักดิ

์

๒๔/๕/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

นิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๘๐
พระเฉลิมพล จนฺทสุทฺโท วิเชียรวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

นิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๘๑
พระธีรศักดิ

์

านวุฑฺโฒ จันทร์ปาน

๑๖/๘/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
นิลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๘๒
พระปริญญา โสภโณ เหล็กกล้า

๑๙/๐๘/๒๕๓๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘ พระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๘๓
พระปญญาวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ ฤทธิกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๐ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐
พระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๘๔
พระปฐพี ิตธมฺโม ทองพัฒน์

๑๘/๐๘/๒๕๒๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

พระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๘๕
พระยุทธนา จิตฺตหฏโ บัวแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐ พระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรสิทธิเดช  ประมวล

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 

พระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๘๗
พระพงศ์เทพ วรปฺโ ศักดา

๑๙/๐๑/๒๕๒๖ ๒๗/๐๒/๒๕๖๐

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๘๘
พระพรเทพ ชุตินฺธโร จิวบุญชู

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

สถิตย์คีรีรมย์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๘๙
พระปริญญา โกวิโท นันทะจันทร์

๒๐/๔/๒๕๒๕ ๒๗/๕/๒๕๖๐

วัดอรัญญาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๙๐
พระไกรสันต์ ธนปณฺโ โตยัง

๑/๘/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดอรัญญาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๙๑
พระไกรวิทย์ สุภทฺโท บุญรอด

๑๕ /๔ / ๒๕๓๒
๖ / ๗ / ๒๕๖๐

วิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๙๒
พระอนันต์ อภินฺโท หนูเสน

๒๕/ ๕ / ๒๕๑๙

๔ / ๔ /๒๕๖๐

วิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๙๓
พระสมโชค มหาปฺุโ ราชธานี

๑๔/๐๓/๒๕๒๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เขานิพันธ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๙๔
พระบดีภัทร วรปฺโ ภู่เจริญโภคา

๑๙/๐๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เขานิพันธ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๙๕
พระสิทธิพร เขมรโต ศรีน้อย

๐๖/๑๑/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เขานิพันธ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๙๖
พระสมรักษ์ ตปสีโล ทองเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองฉนวน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๙๗
พระประสิทธิพร จารุวณฺโณ นุชมิตร

๒๐/๕/๒๕๒๘
๔/๕/๒๕๕๙

คลองตาล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๙๘
พระวรวุฒิ วรวฑฺฒโน ฝาธรรม

๓/๒/๒๕๒๙
๒/๗/๒๕๖๐

คลองตาล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๒๙๙
พระอภินันท์ อิสิาโณ เต็มราม

๓/๑๒/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
คลองตาล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรรพีภัทร  บุญปราบ

๑/๘/๒๕๔๗
 คลองตาล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๐๑
พระสนธยา อภิวณฺโณ ชูไกรไทย

๑๖/๐๔/๒๕๒๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๐๒
พระณัฐวุฒิ านวุฒฺโฒ เลียนศิริ

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๐๓
พระธีรเดช เตชปฺโ สุทธิชาติ

๑๑/๐๗/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๐๔
พระพิสุทธิ

์

กมฺมสุธฺโธ หวานแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙ / ๑๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๐๕
พระอภิวัชร อภิวฑฺฒโณ ปาปะพา

๐๖/๐๓/๒๕๒๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๐๖
พระศักดิเดช สีลเตโช จรา

๐๒/๑๑/๒๕๓๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๐๗
พระขจรเกียรติ กิตฺติสมฺปนโน ศรีพะเนิน

๑๖/๐๘/๒๕๓๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๐๘
พระอภินันท์ อภินนฺโท อ่อนเย็น

๒๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๐๙
พระอดิศร สติสมฺปนโน เอียดบัว

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๑๐
พระอติพงษ์ จนฺทโสภโณ สังข์งาม

๒๓/๐๗/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านส้อง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๑๑
พระนนท์ชศิริ วชิรวํโส เพชรลักษมี

๐๓/๑๑/๒๕๑๙
๐๖/๐๘/๒๕๖๐

บ้านส้อง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรอนุชา  จิตแจ้ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านส้อง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรทศพร  หอมชำนิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านส้อง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 โวอ่อนศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านส้อง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรดนัยเทพ  แสวงคุณ

๑๔/๑๙/๒๕๔๘

 บ้านส้อง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๑๖
พระศิวกร ปริชาโน ยะโส

๘/๑๐/๒๕๓๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

เวียงสระ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๑๗
พระศิลปชัย ธมฺมธีโป ทิพย์เกิด

๔/๐๓/๒๕๓๗ ๒/๐๗/๒๕๖๐

เวียงสระ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๑๘
พระเกียรติศักดิ

์

ยสวฑฺฒโน นาคกุล

๙/๐๔/๒๕๓๕ ๕/๐๗/๒๕๖๐

เวียงสระ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรสิทธิพร  หมันดี

่

๘/๐๕/๒๕๔๔

 เวียงสระ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรคณิศร  คำมา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

 เวียงสระ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๒๑
พระชรินทร์ ปฺาทีโป แสงแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสภณประชาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๒๒
พระจักริน วิริยธโร ชัยสิทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๓๐ ๓๑/๐๘/๒๕๕๙

โสภณประชาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๒๓
พระสุทธิชัย สุทฺธิชโย ไทรสุวรรณ

๕/๐๔/๒๕๓๖ ๖/๐๗/๒๕๖๐

โสภณประชาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๒๔
พระวีรวัฒน์ สิริจนฺโท รัตนคม

๒๐/๐๑/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๖๐
วัดนิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๒๕
พระสุพัฒชัย เตชวณฺโณ สัสดีเดช

๐/๐๔/๒๕๓๒
๔/๗/๒๕๖๐

วัดนิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๒๖
พระเสกสรร กิตฺติภทฺโท เข็มเพชร

๑๓/๐๘/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐
วัดนิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๒๗
พระสถาพร เปมสํโล หนูสอน

๒๕/๐๖/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
วัดนิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๒๘
พระสราวุธ กิตฺติปฺโ น้อยชาตรี

๑๖/๑๐/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
วัดนิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๒๙
พระรัชติพงค์ อภิปุณฺโ ทวีแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๐

๔/๗/๒๕๖๐
วัดนิคมคณาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๓๐
พระวิสิทธิศักดิ

์

วิสารโท รัตนชัยบุรี

๑๐/๑๒/๒๕๐๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๓๑
พระชำนาญ ชยธมฺโม สมาธิ

๒๑/๐๘/๒๕๒๗ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๓๒
พระอุทิศ เขมิโย สืบตัน

๒๙/๐๕/๒๕๒๕ ๐๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๓๓
พระวีรชัย จนฺทโชโต เพชรบ้านนา

๒๘/๐๒/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๓๔
พระนิวัฒน์ เตชวณฺโณ เนาวพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๓๕
พระชัยชนะ กณฺตวณฺโณ ทองหนู

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๓๖
พระเดชา ปฺาวุโธ ศักดิจันทร์

์

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๓๗
พระวิทยา ขนฺติวโร ชีวะ

๒๗/๑๑/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรณัฐกร  เพชรโตรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๓๙
พระอุนภาพ ชุตินฺธโร สุวรรณจันทร์

๒๕/๑/๒๕๓๗ ๒๐/๘/๒๕๕๘

สมัยสุวรรณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐ / ๑๗

้
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่
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สฎ ๕๑๖๐/๐๓๔๐
พระภาคภูมิ านปฺโ ทองคำ

๗/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๔๑
พระประวิตร สนฺตจิตฺโต ผูกฝก

๙/๘/๒๕๒๘ ๒๕/๙/๒๕๕๘

กันหลา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๔๒
พระอนุรักษ์ จตฺตภโร สุระกา

๑๖/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

เขาพระ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๔๓
พระสุวิชา ธนปฺโย นะประสม

๐๙/๐๕/๒๕๓๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

เขาพระ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๔๔
พระชินกร วิชิโต แก้วประสพ

๒๙/๐๓/๒๕๓๘
๐๒/๐๓/๒๕๖๐

เขาพระ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๔๕
พระสาคร ยติกโร คริงทอง

้

๒๓/๑๑/๒๕๒๖
๒๙/๐๓/๒๕๖๐

เขาพระ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรสุธีร์  บุญเรืองฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

 เขาพระ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๔๗
พระอาทร อาทโร อ่อนชุม

๒๔/๑๑/๒๕๑๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๔๘
พระสิทธิพร สิทฺธิวโร คุ้มชำนาญ

๒๕/๑๒/๒๕๓๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๔๙
พระอรรถพล อตฺถพโล สระกา

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๕๐
พระธนพล ธนพโล งามตรง

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๕๑
พระสมพงษ์ ปสนฺโน ศรีปลอด

๒๘/๑๑/๒๕๓๑
๐๓/๐๘/๒๕๖๐

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๕๒
พระวีรพล ภทฺทโก แก้วพุนพิน

๒๗/๐๘/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บางภาวนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๕๓
พระอนุชิต อตฺโล เพชรบ้านนา

๑๒/๐๕/๒๕๒๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๕๔
พระพีรัชชัย ขนฺติโก พุฒทอง

๐๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๕๕
พระศุภกร ปยธโร ผดุงกาญจน์

๐๓/๐๗/๒๕๒๓ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๕๖
พระกันตพัฒน์ สุเมโธ เกราะแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๕๗
พระถาวร ถาวโร พลูสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๐๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๕๘
พระสิทธิพร เตชพโล เกิดไกร

๑๖/๐๙/๒๕๐๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๕๙
พระธวัชชัย ธีรวโร ศรีน้อย

๒๙/๐๖/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๖๐
พระปญญา ปวโร เพชรสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๖๑
พระอภิเดช อิจิตฺโต แผ้วพาล

๒๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๖๒
พระวิโรจน์ สุขิโต เพ็ชรฉวาง

๒๕/๐๔/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๖๓
พระสมชาย จิรสุโต เงาะผล

๑๙/๐๘/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรธนวัฒน์  จุลคลำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๐

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๖๕
สามเณรชัชวาล  สุวรรณใจ

๐๓/๐๗/๒๕๔๐

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๖๖
สามเณรยศวรรธน์  พลรบ

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรอภิรักษ์  เฮ้าประมงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรศักดิพัฒน์

์

 นวนสุวรรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรดนุพร  ศรอินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๐

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรระวิน  วรรณกลัด

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

 บางสวรรค์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๗๑
พระปรเมษฐ์ จนฺทสาโร เกราะแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

๑๕/๗/๒๕๖๐

ย่านดินแดง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๗๒
พระธวัชชัย สิริวฒฺโฑ สว่างจันทร์

๒๑/๓/๒๕๔๐
๒/๘/๒๕๖๐

ย่านดินแดง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๗๓
พระอณัฐชัย ชินวโร ชูสม

๓๐/๑๒/๒๕๒๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

แสงสะท้อน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๗๔
พระอำนาจ อภินนฺโท ชูศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

แสงสะท้อน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๗๕
พระอมรเทพ าณทีโป กรองทอง

๑๙/๐๓/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

แสงสะท้อน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๗๖
พระสุชาติ ถิรธมฺโม แสงอาวุธ

๑๕/๐๔/๒๕๑๐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

เขาพัง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๗๗
พระชำนาญ อนุตฺตโร ถาพร

๒๓/๐๒/๒๕๑๗ ๐๖/๐๘/๒๕๕๕

ตาขุน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๗๘
พระดำรงศักดิ

์

ถิรสีโล ชาสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ตาขุน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๗๙
พระสามารถ สิริธมฺโม พุ่มแย้ม

๑๑/๐๒/๒๕๓๗ ๓๑/๐๑/๒๕๖๐

พรุศรี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๘๐
พระธนากร ธนกโร รอดเจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๓๖
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

พรุศรี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๘๑
พระอุทิศ เตชวโร จันทฤทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๑๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

พรุศรี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๘๒
พระสุจินต์ สุจิณฺโณ ศรีนิล

๒๗/๑๑/๒๔๘๙
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

พรุศรี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๘๓
พระศุภกร สิริคุตฺโต ฤทธิกุล

๑๓/๐๘/๒๕๓๖
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

พะแสง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรสิทธินนท์  สวัสดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

 คลองชะอุ่น  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๘๕
พระจำรัส มหิสฺสโร ประถิน

่

๗/๔/๒๕๐๓ ๒๓/๒/๒๕๖๐

คีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๘๖
พระจิรวุฒิ รติโก ทองสัมฤทธิ

์

๓/๖/๒๕๑๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรณัฐวุฒิ  เพชรชู

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 คีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรชัยวัฒน์  ไกรทิพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

 คีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๘๙
สามเณรพีรพล  แก้วช่วย

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 คีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๙๐
พระวิทูล ปภาโส เส้งเซ่ง

๑๓/๑๐/๒๕๑๔
๑๗/๓/๒๕๕๙

ต้นยวน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรอดิศร  โสภา

๓๑/๑/๒๕๔๙

 ต้นยวน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรณัฐพงษ์ ขุนเมือง อ่อนเย็น

๒๒/๘/๒๕๕๐

 ต้นยวน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรพลกฤต  ทองแปน

๑๑/๒/๒๕๕๑

 ต้นยวน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๙๔
พระเกียรติศักดิ

์

กตธมฺโม ร่มเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

ถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๙๕
พระสมมาตร์ ทีปธมฺโม เส้งนุ่ม

๖/๕/๒๕๑๕
๗/๗/๒๕๖๐

ถำวราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๙๖
พระปยะพงษ์ ปยสีโล รักแสง

๑๔/๕/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

ถำวราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๙๗
พระสุจินต์ สุจิตฺโต สุดจะเสน

๑๗/๑๐/๒๕๐๓
๑๒/๕/๒๕๖๐

เทพธาราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๙๘
พระเอกรส ยติโก นาคสวาส

๘/๒/๒๕๓๓ ๕/๗/๒๕๖๐
ธัญญาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๓๙๙
พระสันติสุข ปฺาพโล สมานกิจ

๑๓/๑/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
ธัญญาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๐๐
พระเฉลิมพล กิตฺติาโณ พลายชนะ

๑๖/๕/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
ปากเตลิด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๐๑
พระสำราญศักดิ

์

เขมวโร ภักดีชน

๒๗/๗/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ปากเตลิด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๐๒
พระอภิรักษ์ มหิทฺธิโก มีทอง

๑๙/๗/๒๕๓๓ ๑๗/๖/๒๕๖๐

พนม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรพงษ์พิพัฒน์  เสือนาค

๙/๗/๒๕๔๖
 พนม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรวันชัย  ทองพัฒน์

๒๙/๖/๒๕๔๖

 พนม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๐๕
พระสมศักดิ

์

ชินวโร ประกอบพร
๙/๖/๒๔๙๙ ๑๒/๑/๒๕๕๘

พังกาญจน์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๐๖
สามเณรณัฐวัตร  วรครุฑ

๙/๖/๒๔๘๙
 วัดคลองชะอุ่น  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๐๗
พระศานิต จนฺทสาโร แดงเนือง

่

๙/๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๒/๒๕๓๖

สองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๐๘
พระศักดิสิทธิ

์ ์

อนาวิโล นุชทรัพย์
๑/๔/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
สองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๐๙
พระณรรถกร ขนฺติธโร เทพพิพิธ

๒๐/๗/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๑๐
พระพัชรพงษ์ ปฺาธโร วิชิต

๒๓/๗/๒๕๓๕
๑๐/๗/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๑๑
พระกษิดิษฐ์ สิริวุฑฺโฒ ประทุมทอง

๘/๓/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๑๒
พระทินกร ธมฺมปาโล สิมพราช

๖/๑๑/๒๕๑๙

๔/๒/๒๕๖๐
แสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๑๓
พระคมสัน ชยธมฺโม กิงยวง

่

๘/๙/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดท่าแซะ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๑๔
พระโสภาศ สุปตาโส อินทจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐
วัดท่าแซะ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๑๕
พระณัฐวุฒิ ปภากโร ไกรวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรศิริพันธุ์  กลินชัน

่ ้

๓๐/๑/๒๕๔๗

 วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรวิสุทธิ

์

 พาหะมาก

๑๑/๓/๒๕๕๒

 วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๑๘
พระวรกฤศ ปฺุกาโม เพ็ชร์แก้ว

๙/๒/๒๕๓๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดนันทาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๑๙
พระจตุรณ สุภกิจฺโจ รัตนศิลป

๑๐/๑๒/๒๕๓๖

๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดนำพุ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๒๐
พระวัชรพงษ์ เทวธมฺโม เกิดแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
วัดนำพุ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๒๑
พระจักรกฤษ ปฺาพหุโล ภักดีอักษร

๙/๕/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
วัดนำพุ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๒๒
พระธนพนธ์ จิรสโภ นิคมเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดนำพุ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๒๓
พระทรงธรรม ิตเมโธ สุวรรณรัตน์

๒๒/๘/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
วัดพระพรหม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๒๔
พระปฏิภณ ปยวาจโก อรัญไสว

๓/๙/๒๕๓๕ ๘/๗/๒๕๖๐
วัดพระพรหม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรวิรชัช  แก้วตราชู

๔/๘/๒๕๔๗
 วัดพระพรหม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๒๖
สามเณรสุรพงศ์  สุพรรณพงศ์

๔/๘/๒๕๔๗
 วัดพระพรหม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๒๗
พระยุทธกิจ ยติกโร พัฒน์ชนะ

๑๒/๗/๒๕๓๒

๖/๗/๒๕๖๐
วัดศรีน้อย  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๒๘
พระบุญรอด ปฺาสริริ นิลเอก

๑๕/๑๐/๒๕๒๔ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๒๙
พระนุกูล วรปฺโ เพชรทอง

๒๒/๔/๒๔๗๖ ๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๓๐
พระเสมียน ิตวํโส คนบุญ

๑๖/๐๑/๒๕๐๑
๑๙/๗/๒๕๕๘

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๓๑
พระสุรศักดิ

์

สุตาคโม แช่มพัวพันธ์

๑๔/๙/๒๕๓๓

๒/๒/๒๕๖๐
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๓๒
พระธีระวุฒิ คุณวุฑฺโฒ พรหมอุบล

๑๘/๓/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๓๓
พระปยะพงษ์ ชุติมนฺโต รักษ์เดช

๑๑/๓/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๓๔
พระสมโภชน์ วรจิตฺโต พลภักดี

๒๔/๖/๒๕๓๐ ๑๗/๐๘/๒๕๖๐

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๓๕
พระอัคคเดช อธิวโร หมอแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๒๖
๑๘/๔/๒๕๖๐

วัดอินทาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๓๖
พระฤทธิเดช ปภาโส ก่อนทิพย์

๑๒/๒/๒๕๒๙ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๓๗
พระปรีชา านิสฺสโร ไทยปาน

๑๕/๓/๒๔๙๓ ๒๓/๑/๒๕๖๐

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๓๘
พระทระนง อนาลโย มีแสง

๑๑/๓/๒๕๓๓

๙/๒/๒๕๖๐
กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๓๙
พระสิทธิโชค ปภสฺสโร พลธรรม

๕/๑/๒๕๓๘ ๓๐/๓/๒๕๖๐

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๔๐
พระปฏิภาน สํวโร ประยงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

๑/๗/๒๕๖๐
กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๔๑
พระศุภชัย สุจิตฺโต ทองสาลี

๔/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๔๒
พระไพศาล ถาวโร แซ่จ้อง

๒๕/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๔๓
พระทศดา สิริธโร จันทะโร

๖/๕/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๖๐

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๔๔
พระวราดล อตฺตทีโป เสนาณรงค์

๑๑/๓/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
กาฬสินธุ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓ / ๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๔๕
พระชาตรี อภินนฺโท ฤทธินิล

์

๑๔/๗/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๔๖
พระคาร ชวโน บุญวงศ์

๑/๓/๒๕๐๐
๑๓/๗/๒๕๖๐

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๔๗
พระประสิทธิ

์

ปภาโส แคนอินทร์

๑๕/๓/๒๕๐๘ ๑๓/๗/๒๕๖๐

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๔๘
สามเณรสัจจพร  พรหมรุ่ง

๓/๗/๒๕๔๓
 กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๔๙
พระกิตติกร วนฺนุโท พรหมรุ่ง

๑๘/๒/๒๕๓๖
๓๐/๗/๒๕๖๐

ขจรบำรุง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๕๐
พระบุญเลิศ สุขิโต โนนน้อย

๑๐/๘/๒๕๐๕
๑๕/๑๑/๒๕๕๙

เขากอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๕๑
พระธีรวุฒิ ธีรปฺโ ทองรอด

๘/๖/๒๕๓๗ ๑/๔/๒๕๖๐
เขากอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๕๒
พระวัชระ วชิรปฺโ เนียมมูสิก

๑๑/๑๐/๒๕๒๙

๘/๕/๒๕๖๐
เขากอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๕๓
พระสนอง นิราโส ขันทอง

๑๗/๒/๒๕๑๑ ๒๑/๕/๒๕๖๐

เขากอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๕๔
พระณัฐวุฒิ ปุณฺนโก บุญพิทักษ์

๑๗/๒/๒๕๓๗

๘/๗/๒๕๖๐
เขากอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๕๕
พระพรชัย พลโก ศิวายพราหมณ์

๑๙/๒/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
เขากอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรทรงวุฒิ  วงค์ษา

๒๒/๖/๒๕๔๕

 เขากอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรศิรสิทธิ

์

 อินเมือง

๓๑/๕/๒๕๔๖

 เขากอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรรัชพล  วรรณโสภณ

๓/๔/๒๕๔๗
 เขากอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรสุธีบูรณ์  ชาวประสงค์

๒/๒/๒๕๔๘
 เขากอม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๖๐
พระนุช นาถสีโล โอชม

๐๑/๐๙/๒๔๙๖ ๑๒/๑๐/๒๕๕๕

ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๖๑
พระพงษ์สันต์ จนฺทวํโส จันทร์สีนาค

๒๔/๗/๒๕๓๒ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๖๒
พระสุชาติ ชาตปฺโ ครุฑบัตร

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๒๒/๖/๒๕๖๐

ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๖๓
พระสุทธิศักดิ

์

สุจิตฺโต ภูมิไชยา

๑๕/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๖๔
พระภูวนัย ปวีโณ นาคพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๖๕
พระธเนศร์ สุนฺทโร จีบจอม

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

๖/๗/๒๕๖๐
ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๖๖
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 กระแจะจันทร์

๙/๑๑/๒๕๔๘

 ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๖๗
พระอำนาจ ปภสฺสโร เลิศจินดาวงศ์

๒๔/๙/๒๕๒๔

๔/๗/๒๕๖๐
ถำใหญ่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๖๘
พระเจษฎา สนฺติกโร สวนอาษา

๒/๔/๒๕๓๖ ๔/๗/๒๕๖๐
ถำใหญ่  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๖๙
พระสมเกียรติ ถาวโร สันติสุธีรวุฒิ

๑๓/๗/๒๔๙๑

๕/๗/๒๕๖๐
วิชิตดิตถาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๗๐
พระสมศักดิ

์

จนฺทสโร ทองสมุทร
๖/๓/๒๔๙๙ ๒๓/๗/๒๕๖๐

วิชิตดิตถาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๗๑
พระจำลอง อุชุจาโร ชืนชม

่

๒๑/๕/๒๔๙๓ ๑๔/๕/๒๕๕๕

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๗๒
พระวินัย อภิวณฺโณ ลมลอย

๕/๑๒/๒๕๑๒ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๗๓
พระจักรกฤษณ์ จาริโก สามงามชิง

๑๐/๑๐/๒๕๓๔

๘/๖/๒๕๖๐
ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๗๔
พระจิรวัฒน์ อาจาโร โปยิม

้

๒๖/๔/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๗๕
สามเณรประสาร  น้องละแม

๙/๘/๒๕๔๔
 ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๗๖
พระชนินทร์ สิริภทฺโท พลพฤกษ์

๑๓/๑/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
สามัคคีวัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๗๗
สามเณรปยะราช  จริโนภาส

๑๓/๙/๒๕๔๔

 สามัคคีวัฒนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๗๘
พระณัฐพงศ์ กตปฺุโ เอนกประพันธ์

๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๗๙
พระจิระศักดิ

์

จาริโก นิยะกิจ

๒๖/๔/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

สุมังคลาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔ / ๑๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๘๐
พระธรรมรัตน์ โชติธมฺโม บัวเพชร

๒๔/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาพนมแบก  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๘๑
พระศุภณัฐ ปภงฺกโร อินทร์เนือง

่

๑๖/๖/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
เขาพนมแบก  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๘๒
พระอภิสิทธิ

์

อภิวโร ชูทิพย์

๑๕/๖/๒๕๔๐
๘/๖/๒๕๖๐

จำปา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๘๓
พระชัชวาล อติธมฺโม สุทธิกลัด

๒๑/๕/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

จำปา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๘๔
พระธีระพล ธีรพโล เผ่าจินดา

๒๓/๑๒/๒๕๒๙

๑/๗/๒๕๖๐
จำปา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๘๕
พระวิญู จิตปฺุโ ไกรสิทธิ

์

๑๕/๗/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

จำปา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๘๖
พระเฉลิมพล ฉนฺทธมฺโม ศรีสุวรรณ

๑๑/๘/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
จำปา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๘๗
พระวีระวิชญ์ วีรชโย เผือกนิยม

๓๐/๙/๒๕๐๘
๓/๖/๒๕๕๘

ไตรรัตนากร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๘๘
พระชนานันท์ อรุโณ สุดแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

๒๕/๖/๒๕๖๐

ไตรรัตนากร  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๘๙
พระประสิทธิ

์

ปสิทฺธิโก เสตะจิต

๖/๑๑/๒๔๙๗ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๙๐
พระอรรถกร ธีรวํโส เรืองฤทธ์

๒๖/๔/๒๕๒๙ ๓๐/๕/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๙๑
พระเยือน จนฺทาโภ วงศ์เจริญ

๒/๑๐/๒๕๐๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๙๒
พระฉัตรชัย จารุธมฺโม สมานสินธุ์

๑๖/๗/๒๕๐๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๙๓
พระนฤเบศวร์ าณธโร จำปาทอง

๑๙/๕/๒๕๒๔ ๓๑/๓/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๙๔
พระจักริน อภิชฺชโว จันทรโชติ

๑๘/๘/๒๕๓๔ ๓๑/๓/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๙๕
พระคิน

่

อธิจิตฺโต ผลาสิงห์

๒๒/๑๑/๒๔๙๖

๓๐/๔/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๙๖
พระศรเทพ คุณากโร สุริยันต์

๗/๖/๒๕๓๖ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๙๗
พระภูยส มหาวีโร สุดแก้ว

๒๖/๗/๒๔๙๙ ๓๑/๕/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๙๘
พระยศทัศน์ สุทสฺสโน วังมี

๒๒/๔/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๔๙๙
พระจิโรจน์ อภินนฺโท อนุจิตร

๔/๙/๒๔๙๒ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๐๐
พระสิริวัฒก์ ปโมทิโต วรรณานนท์

๑๗/๗/๒๔๙๕
๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๐๑
พระบุพเพ อภิชฺชโว รุ่งเรือง

๒๒/๗/๒๔๙๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๐๒
พระสุนทร รตินฺธโร ดอนชัย

๑๒/๙/๒๕๑๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๐๓
พระสืบสกุล ปรกฺกโม ไวจงเจริญ

๒๗/๙/๒๕๑๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๐๔
พระชัชชัย ธีรปฺโ วงศ์สุภาพ

๑๒/๒/๒๕๒๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๐๕
พระธีรภัทร ธีรวํโส สัมพันธ์

๔/๑๐/๒๕๒๓ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๐๖
พระณัฐวุฒิ จตฺตมโล นิยมคำ

๑๔/๔/๒๕๒๔
๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๐๗
พระกร จนฺทสาโร อภิชาตกุญชร

๕/๖/๒๕๒๗ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๐๘
พระชลิตพล จนฺทวํโส พานิช

๑๐/๓/๒๕๓๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๐๙
พระเอกชัย นรินฺโท ว่องสกุล

๒๔/๑๐/๒๕๓๐
๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๑๐
พระภูริทัต วิสุทฺโธ ศรีวงศ์ษา

๑๙/๕/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๑๑
พระโมกข์ จารุวํโส พานทอง

๕/๑๐/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๑๒
พระสมพงษ์ วรธมฺโม เทพพรหม

๑๖/๘/๒๕๓๒

๑/๗/๒๕๖๐
ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๑๓
พระนิพัทธ์ สิริภทฺโท นุ้ยเส้ง

๒๐/๗/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๖๐

ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๑๔
พระกฤษณ์ ปฺาวุโธ คงเปย

๑๒/๙/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ธารนำไหล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕ / ๑๗
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๑๕
สามเณรสิทธิพงษ์  ทับเทพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

 ธารนำไหล  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๑๖
พระขจรศักดิ

์

ชยนนฺโท โกละกะ
๗/๒/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๑๗
สามเณรธันวา  เพ็ญบูรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๑๘
สามเณรอนุรักษ์  โสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๑๙
สามเณรภัทรพล  แคล่วคล่อง

๔/๔/๒๕๔๘
 พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๒๐
สามเณรชัยวัฒน์  นาคประเสริฐ

๓๗/๘/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรณัฐวุฒิ  เมฆเสน

๓/๖/๒๕๔๖
 พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๒๒
สามเณรกันตวิชญ์  โสมแก้ว

๓/๗/๒๕๔๖
 พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๒๓
พระนัทที วชิรวํโส สงกา

๓๐/๙/๒๕๓๕
๘/๖/๒๕๖๐

โลการาม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๒๔
พระจักรกฤษณ์ ติกฺขปฺโ ประสงค์

๒/๗/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๖๐

โลการาม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๒๕
พระเกรียงศักดิ

์

ชยสกฺโก ชัยอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๓๙

๕/๖/๒๕๖๐
วชิราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๒๖
พระวิศรุตติ

์

วิชฺชาธโร นิลสดใส

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
วชิราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๒๗
พระปฐมพงศ์ จนฺทธมฺโม จันทร์ทะนา

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
วชิราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๒๘
พระณัฐวิทย์ ณฏธมฺโม บัวนาค

๒๖/๑๑/๒๕๔๐

๗/๗/๒๕๖๐
วชิราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๒๙
พระอัษฎางค์ เมตฺตจิตฺโต วิเศษสมบัติ

๕/๕/๒๕๒๐
๒๘/๑๒/๒๕๕๙

วิโรจนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๓๐
พระจุราวุฒิ จิรธมฺโม คงทอง

๒๒/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๖๐

วิโรจนาราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๓๑
พระณัฐวรา วราสโภ ปานเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เววน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๓๒
พระภัทรพงศ์ ภทฺทโก ศรนรินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
เววน  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๓๓
สามเณรวีรชัย  หนูรักษ์

๒๓/๔/๒๕๓๑

 เวียง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๓๔
พระปวิตร ณฎฺิโก ทองมณี

๒๘/๘/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ศรีเวียง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๓๕
พระภานุมาส สํวุฑฺโต ใสสะอาด

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีเวียง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๓๖
สามเณรศุภวิชญ์  ทองปด

๙/๙/๒๕๔๒
 ศรีเวียง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๓๗
สามเณรจักรพงษ์  รองพินิจ

๑/๘/๒๕๔๓
 ศรีเวียง  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๓๘
พระภาณุพงศ์ สุธมฺโม ประทีปะผลิน

๙/๘/๒๔๙๙ ๑๕/๓/๒๕๕๗

สมุหนิมิต  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๓๙
พระนคเรศน์ สุเมโธ ช่วยแย้ม

๒๑/๔/๒๕๓๘ ๑๒/๘/๒๕๕๙

สมุหนิมิต  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๔๐
พระกฤษดา กตทีโป พัวโพธิ

่ ์

๘/๘/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
สมุหนิมิต  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๔๑
พระภูมินทร์ ิตธมฺโม อินทรอักษร

๔/๙/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๖๐
สมุหนิมิต  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๔๒
พระวชิรพงษ์ คุเณสโก มากตง

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
สุทธาวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๔๓
พระวัชรพงษ์ ยโสธโร ปนศีล

๔/๑๐/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๔๔
พระวิทยา อคฺคปฺโ ยืนนาน

๒๘/๕/๒๕๒๑
๒๐/๕/๒๕๖๐ เกาะเจริญสันติธรรม

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๔๕
พระปริญญา ปฺาวโร จูเซ่ง

๒๕/๖/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๖๐

โฉลกหลำ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๔๖
พระชนม์ภูมิ สุชาโต โชติช่วง

๗/๑/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๖๐

โฉลกหลำ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๔๗
พระวาณิชกร ชยานนฺโท โอด้วง

๙/๔/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

โฉลกหลำ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๔๘
พระนพรัตน์ สุจิตฺโต ไชรัตน์

๑๖/๓/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๖๐
โฉลกหลำ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๔๙
พระธีรเดช ชยวุฑฺโฒ โอด้วง

๑๓/๕/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

โฉลกหลำ  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๕๐
พระสมพร วรมงฺคโล ฑีฆะวัฒนากร

๑๕/๘/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๕๑
พระจงเจริญ เตชวโร บัวชืน

่

๒๔/๗/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
โพธิ

์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๕๒
พระนพดล สนฺตจิตฺโต กัณฐรัตน์

๒๕/๕/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
โพธิ

์

 

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๕๓
พระสำรวม อิทฺธิเตโช สอนขำ

๑๗/๖/๒๔๙๙ ๑/๑๒/๒๕๕๙

ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๕๔
พระสุนนท์ สุนนฺโท รักษาชล

๓๐/๓/๒๕๐๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๕๕
พระพงศักดิ

์

ภทฺทาโณ ฝอยทอง
๒/๒/๒๕๒๑ ๑๖/๖/๒๕๖๐

ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๕๖
พระสวิน อินฺทปฺโ มณีทูล

๓๐/๕/๒๕๑๔ ๒๒/๔/๒๕๔๗

มธุรวราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๕๗
พระเสถียน จนฺทวํโส แย้มยศ

๖/๒/๒๕๐๕ ๖/๓/๒๕๕๒
มธุรวราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๕๘
พระประจวบ สมาจิตฺโต แก้วสมุทร์

๑๙/๒/๒๕๑๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

มธุรวราราม  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๕๙
พระศรนารายณ์ โชติปฺโ วัฒนปกข์

๒๓/๓/๒๕๓๖

๓/๖/๒๕๖๐
ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๖๐
พระภัทรวิทย์ ภทฺทโก พงศ์นรเศรษฐ์

๑๕/๒/๒๕๓๙

๖/๖/๒๕๖๐
ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๖๑
พระพีระพัฒน์ าณสุทฺโธ ใจดี

๑๓/๗/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีธนู  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๖๒
พระเจริญวิทย์ จิตฺตสํวโร ดวงจันทร์

๒๙/๙/๒๕๓๖ ๒๘/๕/๒๕๖๐

สมัยคงคา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๖๓
พระวัฒนา ติสฺสาโร สุขไสว

๒๔/๑๐/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
สมัยคงคา  

สฎ ๕๑๖๐/๐๕๖๔
พระธานินทร์ จารุวณฺโณ อินทร์คง

๔/๘/๒๕๑๓ ๔/๗/๒๕๖๐
สมัยคงคา  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมวิมลโมลี)

เจ้าคณะภาค ๑๖

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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