ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ส่งสอบ ๙๒๙ รูป ขาดสอบ ๒๖๓ รูป คงสอบ ๖๖๖ รูป สอบได้ ๕๔๔ รูป สอบตก ๑๒๒ รูป (๘๑.๖๘%)
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๐๑ พระบุญพเรศ

ฉายา

ปฺุาคโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๐๒ พระอนุชา
สุขิโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๐๓ พระภูวนาท
จิณฺณจาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๐๔ พระศุภโชค
สุภกิจฺโจ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๐๕ พระพุฒิพงศ์
วุฑฺฒิวํโส
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๐๖ พระพีระพงษ์ ิตวํโส
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๐๗ พระโกวิท
พุทฺธิสาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๐๘ พระกฤษณ์
กิตฺติปาโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๐๙ พระสัญญานนท์ สติสมฺปนฺโน
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๑๐ พระสำรวม
คุตฺตวํโส
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๑๑ พระวรุฒ
ปยธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๑๒ พระนฤเบศก์ เขมวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๑๓ พระธนพล
กิตฺติธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๑๔ พระอุดมธนากรณ์ สีลธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๑๕ พระอภิณห์วัฒน์ วิสุทฺธิชโย
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๑๖ พระทักษิณ
วรปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๑๗ พระธนกฤต
กตปฺุโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๑๘ พระวัชรินทร์ อภินนฺโท
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๑๙ พระพงษ์เทพ านวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๒๐ พระยศกร
กิตฺติาโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๒๑ พระลิขิต
ธมฺมสโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๒๒ พระอภินันท์
อภินนฺโท
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๒๓ พระอภิศักดิ์
อภิวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๒๔ พระณัฐพงษ์
นนฺทปฺโ

นามสกุล
เมียนทอง
อู่เงิน
ชีรจินตน์
ประชามอญ
หนูคงสุนทร
จันทร์อยู่
จันทร์อยู่
ชูช่วย
พรหมมณี
มีลือ
ปลาอ่อน
กุลศิริ
ศรีธรรมธร
เทพแก้ว
ออ่นสนิท
อุดมประชารักษ์
ทาหอม
เผือกนอง
ทองจันทร์
ชูจันทร์
โกประพัฒน์พงศ์
วุฒิจันทร์
แก้ลกล้า
นาคพิน

เกิด

อุปสมบท

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๒
๐๓/๐๒/๒๕๓๒ ๐๒/๐๖/๒๕๖๒
๐๒/๐๔/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๐๓/๐๔/๒๕๔๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

๐๕/๐๒/๒๕๔๐ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒
๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๑๓/๐๒/๒๕๔๐ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๑๐/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๗/๐๖/๒๕๐๑ ๑๖/๐๕/๒๕๖๒
๑๙/๐๔/๒๕๐๘ ๑๖/๐๕/๒๕๖๒
๑๙/๐๒/๒๕๔๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๖๒

๐๓/๐๘/๒๕๔๑ ๑๕/๐๕/๒๕๖๒
๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๐๙/๐๗/๒๕๑๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙
๒๕/๑๒/๒๕๒๘ ๑๓/๐๕/๒๕๖๒

๐๗/๑๒/๒๕๔๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๒

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๐/๐๑/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๐๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๐๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๐๖/๐๒/๒๕๔๒ ๒๗/๐๑/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดไตรธรรมาราม
วัดไตรธรรมาราม
วัดกลาง
วัดโพธาวาส
วัดโพธาวาส
วัดโพธาวาส
วัดหน้าเมือง
วัดโพธิ์นิมิต
วัดโพธิ์นิมิต
วัดโพหวาย
วัดบางใบไม้
วัดบางใบไม้
วัดบางใบไม้
วัดบางใบไม้
วัดบางใบไม้
วัดกลางใหม่

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๒๕ พระชำนาญกิจ อิฏปฺโ

นามสกุล

กลับน้อม
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๒๖ พระปองพล
ขิปฺปาภิฺโ นุชรุ่งเรือง
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๒๗ พระรังสรรค์
านปฺโ ช่วยสถิตย์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๒๘ พระสาธิชัย
ปรุฬฺหปฺโ คงจันทร์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๒๙ พระสหัส
กิตฺติสาโร
สุวรรณจันทร์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๓๐ พระเอกราช
อคฺคปฺโ บุญชุม
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๓๑ พระธนกร
อธิวโร
ศิริทัศน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๓๒ พระเจษฎา
กิตฺติวณฺโณ เนียมเจียมตัว
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๓๓ พระอัษฎาวุธ ตรุโณ
ลิมพะสุต
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๓๔ พระเชาวลิต
ชวโน
มีลือ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๓๕ พระธนาธรณ์ โชติปฺุโ สมยาโรณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๓๖ พระธีระยุทธ
อติธมฺโม
สาระทิพย์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๓๗ พระเลิศทวี
เทวธมฺโม
ย้อยสกุล
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๓๘ พระภคพล
กิตฺติคุโณ
จันทร์ปาน
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๓๙ พระฐาปกรณ์ วชิรปฺโ วิเชียรครุฑ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๔๐ พระจักรพงษ์ โชติโก
สุขโสตา
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๔๑ พระจักรทอง จกฺกวโร
สรรพจักร์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๔๒ พระศุภชัย
สนฺตจิตฺโต เสวกวัง
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๔๓ สามเณรชโย
แมนโงย
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๔๔ สามเณรศิรภัทร
ชาตะพันธ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๔๕ สามเณรรัชชานนท์
บัวทอง
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๔๖ สามเณรภูริรัตน์
พลจร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๔๗ สามเณรภูริทัต
พรหมแก้ว
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๔๘ สามเณรศุภวิชญ์
เกตสุวรรณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๔๙ พระเดชา
อธิปฺุโ
ทองเพชร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๕๐ พระพรรัตน์
สุธมฺโม
ปลีสนิท
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๕๑ พระวิชัย
วิชโย
แสงแก้ว
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๕๒ พระปรีชา
ปภสฺสโร
รอดภัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๕๓ พระชลัมพร
อนุปฺโ
คงสำราญ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๕๔ พระนครินทร์ สิริปฺโ
พูลสมบัติ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๕๕ พระพุทธิรักษ์ พุทฺธิธมฺโม
ตันเจริญ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๕๖ สามเณรศรายุธ
เกื้อมี
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๕๗ พระณัฐพล
ณฏพโล
เสนาะคำ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๕๘ พระพงศธร
อธิวโร
จันทร์สมุทร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๕๙ พระธานิน
อภิสมฺปนฺโน เดชจินดา

เกิด

อุปสมบท

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๐/๐๔/๒๕๖๒
๐๗/๑๒/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๐๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๒

๐๒/๐๒/๒๔๙๕ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒
๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒
๓๐/๐๙/๒๕๒๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๒๘/๐๙/๒๕๓๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘

๒๐/๐๙/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๒
๑๕/๑๑/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๒

๐๔/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๐๗/๐๙/๒๕๑๑ ๒๓/๐๖/๒๕๖๒
๑๓/๐๗/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๒๙/๐๕/๒๕๒๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

๐๕/๐๖/๒๕๓๓ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐
๒๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๔/๒๕๖๑
๑๔/๑๑/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๒
๑๖/๐๒/๒๕๔๕
๑๗/๐๑/๒๕๔๗
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
๒๗/๑๐/๒๕๕๐
๒๘/๐๑/๒๕๕๒

๓๐/๑๒/๒๕๐๔ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘
๒๓/๐๘/๒๕๐๖ ๐๖/๐๑/๒๕๖๑
๓๐/๑๑/๒๕๓๒ ๑๘/๐๕/๒๕๖๒

๐๑/๐๒/๒๕๑๖ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๒๕/๑๒/๒๕๔๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

๐๔/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๒/๐๔/๒๕๕๓
๒๑/๐๘/๒๕๑๕ ๒๘/๐๔/๒๕๖๒
๒๔/๑๐/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๖๒

๒๐/๐๘/๒๕๑๕ ๑๗/๑๒/๒๕๖๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดกลางใหม่
วัดกลางใหม่
วัดกลางใหม่
วัดกลางใหม่
วัดมะปริง
วัดสุนทรนิวาส
วัดสุนทรนิวาส
วัดบางขยาราม
วัดบางขยาราม
วัดบางขยาราม
วัดบางขยาราม
วัดบางขยาราม
วัดซอยสิบ
วัดซอยสิบ
วัดควนยูง
วัดนิคมธรรมาราม
วัดนิคมธรรมาราม
วัดนิคมธรรมาราม
วัดพุทธบูชา
วัดพุทธบูชา
วัดพุทธบูชา
วัดพุทธบูชา
วัดพุทธบูชา
วัดพุทธบูชา
วัดสมหวัง
วัดสมหวัง
วัดสมหวัง
วัดสมหวัง
วัดสมหวัง
วัดสมหวัง
วัดสมหวัง
วัดสมหวัง
วัดศานติ-ไมตรี
วัดศานติ-ไมตรี
วัดบ้านใหม่

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๒ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๖๐ พระชำนาญ

ฉายา
ฉนฺทโก

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๖๑ สามเณรอัมรินทร์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๖๒ สามเณรปววิศร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๖๓ พระรณพงษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๖๔ พระฤทธิเดช
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๖๕ พระณัฐวุฒิ

จนฺทสโร
อิทฺธิเตโช
สีลเตโช

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๖๖ สามเณรจักรพงศ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๖๗ พระมนตรี
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๖๘ พระศรนฤตย์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๖๙ พระมานิตย์

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๗๐ พระอรรถชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๗๑ พระเสริฐ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๗๒ พระนฤพล
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๗๓ พระอนุ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๗๔ พระไกรสร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๗๕ พระนิทัศน์

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๗๖ พระศักดิ์ดา
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๗๗ พระธีระภัทร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๗๘ พระอดิศร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๗๙ พระสุรัก

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๘๐ พระสิทธิศักดิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๘๑ พระสุธา
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๘๒ พระเจริญพร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๘๓ พระสหรัฐ

กิตฺติปฺโ
เตชปฺโ
คุณวโร
กนฺตธมฺโม
สิริธโร
ขนฺติพโล
อนุภทฺโท
มหาเตโช
ปยธมฺโม
ฉนฺทกโร
ธีรภทฺโท
อติสฺสโร
กตคุโณ
อาทโร
มหาวีโร
ขนฺติธมฺโม
สุธมฺโม

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๘๔ สามเณรเสษฐวุฒิ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๘๕ พระธนะพัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๘๖ พระเนรมิต
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๘๗ พระชุมพล

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๘๘ พระอวิรุทธิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๘๙ พระสุเชาว์

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๙๐ พระฐนกร
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๙๑ พระเชาวลิต
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๙๒ พระนพดล

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๙๓ พระรณฤทธิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๙๔ พระวีระพงษ์

คุณสํวโร
อินฺทโชโต
เตชพโล
สุวีโร
ชุติปฺโ
กตคุโณ
ชวคุโณ
นวคุโณ
กิตฺติโก
อนีโฆ

นามสกุล
ชูจิต
สุวรรณนิมิตร
พุ่มอินทร์
จ่าแก้ว
เพราแก้ว
มณีรัตน์
นกเพชรทอง
โสมมาก
หีตหนู
พุ่มอินทร์
มีเพียร
ศรียา
พัฒนสุวรรณ
ก๋งเม่ง
ขาวบัณฑิต
รัตนานุพงศ์
วงศ์สว่าง
โรยอุตระ
แสงอรุณ
คำผุย
ปจฉิมทิศ
น้อมรอด
เมืองเกิด
สุวิวัตพัฒนากร
มีด้วง
จรูญอัครพัฒน์
วิชัยดิษฐ์
รามคล้าย
มณีนูญ
แคล้วคล่อง
มีเสน
มัฐกุล
คลิ้งคล้าย
โกณฑา
จงจิต

เกิด

อุปสมบท

๐๖/๐๑/๒๕๐๗ ๒๓/๐๙/๒๕๖๑
๐๕/๐๕/๒๕๔๖
๐๕/๑๐/๒๕๔๓
๑๖/๑๑/๒๕๔๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒

๒๗/๐๙/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๗/๐๕/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๒
๒๗/๐๖/๒๕๔๙
๑๕/๑๐/๒๕๑๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๓/๐๒/๒๕๓๑ ๓๐/๐๖/๒๕๖๒

๐๑/๐๕/๒๔๙๕ ๑๘/๐๗/๒๕๖๒
๑๖/๐๔/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๖๒
๒๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒
๒๖/๐๙/๒๕๓๑ ๐๕/๐๕/๒๕๖๒

๒๗/๐๕/๒๕๑๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๑๑/๒๕๔๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๐๓/๐๓/๒๕๔๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๒
๐๔/๐๘/๒๕๔๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๒
๓๑/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๐๗/๐๗/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๖๒
๐๒/๐๘/๒๕๒๔ ๐๓/๑๒/๒๕๖๑
๒๕/๐๓/๒๕๓๖ ๐๘/๐๑/๒๕๖๒
๐๗/๑๑/๒๕๒๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๐๒/๒๕๔๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๒

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
๑๑/๑๑/๒๕๑๒ ๑๓/๐๑/๒๕๖๑

๑๐/๐๕/๒๕๑๓ ๐๗/๐๔/๒๕๖๒
๒๑/๑๑/๒๔๙๗ ๐๙/๐๕/๒๕๖๒
๒๒/๑๒/๒๕๓๒ ๑๑/๐๖/๒๕๖๒

๑๗/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๒
๒๒/๐๗/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒

๐๘/๐๖/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๒๗/๐๗/๒๕๖๑
๒๙/๐๔/๒๕๒๘ ๐๑/๐๔/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

หมายเหตุ

เมืองสุราษฎร์ธานี
วัดท่าอู่
วัดกรวด
กาญจนดิษฐ์
วัดกรวด
กาญจนดิษฐ์
วัดเขาแก้ว
กาญจนดิษฐ์
วัดเขาแก้ว
กาญจนดิษฐ์
วัดจันทาวาส
กาญจนดิษฐ์
วัดดอนยา
กาญจนดิษฐ์
วัดยางหมู่
กาญจนดิษฐ์
วัดยางหมู่
กาญจนดิษฐ์
วัดยางหมู่
กาญจนดิษฐ์
วัดวังไทร
กาญจนดิษฐ์
วัดท่าไทร
กาญจนดิษฐ์
วัดอุทยาราม
กาญจนดิษฐ์
วัดอุทยาราม
กาญจนดิษฐ์
วัดอุภัยชนาราม
กาญจนดิษฐ์
วัดอุภัยชนาราม
กาญจนดิษฐ์
วัดชลคราม
ดอนสัก
วัดชลคราม
ดอนสัก
วัดเนาวรัตนาราม
ดอนสัก
วัดเนาวรัตนาราม
ดอนสัก
วัดดอนสัก
ดอนสัก
วัดดอนสัก
ดอนสัก
วัดดอนสัก
ดอนสัก
วัดดอนสัก
ดอนสัก
วัดดอนสัก
ดอนสัก
วัดวิสุทธิชลาราม
ดอนสัก
วัดท้องอ่าว
ดอนสัก
วัดท้องอ่าว
ดอนสัก
วัดท้องอ่าว
ดอนสัก
วัดท้องอ่าว
ดอนสัก
วัดท้องอ่าว
ดอนสัก
วัดคลองครามประชาสรรค์
ดอนสัก
วัดคลองครามประชาสรรค์
ดอนสัก
วัดคอกช้าง
ดอนสัก
วัดคอกช้าง
ดอนสัก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๓ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๙๕ พระกลยุทธ
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๙๖ พระกิตติพงษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๙๗ พระศรายุทธ

ฉายา
สุเมโธ
โชติโก
อนีโฆ

สฎ ๕๑๖๒/๐๐๙๘ สามเณรสรวิชญ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๐๙๙ พระวีรพงษ์

กตสาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๐๐ พระธัญธร
ขนฺติธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๐๑ พระพัฒนพร
วฑฺฒโน
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๐๒ พระชัยรัตน์
านิโย
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๐๓ พระวัฒนา
อินฺทปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๐๔ พระชาญชัย
ธนธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๐๕ พระเสริมวิช
สิริภทฺโท
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๐๖ พระวันเฉลิม
สุเมโธ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๐๗ พระธีรพงษ์
จารุวํโส
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๐๘ พระฐากร
ปยธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๐๙ พระนัฐพงษ์
นนฺทสาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๑๐ พระสราวุธ
ปฺาธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๑๑ พระศิริชัย
นาถธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๑๒ พระธีรยุทธ
จตฺตมโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๑๓ พระธนวัฒน์
ชยานนฺโท
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๑๔ พระคุณานนท์ จนฺทสาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๑๕ พระเขมสุธี
สุวจฺโจ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๑๖ พระจิรวัฒน์
อรุโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๑๗ พระเชิงชาย
เตชธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๑๘ พระธิปก
ชยปาโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๑๙ พระเฉลิมพรรษ จตฺตมโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๒๐ พระสัญชัย
มหาวิริโย
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๒๑ พระคำผล
คุณสมฺปนฺโน
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๒๒ พระธนากร
สุตธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๒๓ พระมงคลรัตน์ กนฺตสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๒๔ พระวัชรพงษ์ ชินวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๒๕ พระดนุพร
ชิตมาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๒๖ พระถิรายุ
ปยธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๒๗ พระโชคชัย
จารุธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๒๘ พระศุภชาติ
ชาติธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๒๙ สามเณรปุญญพัฒน์

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

ส่งแสง
คงจันทร์
เกิดวัน
นวลศรีทอง
เสมอรูป
ทองมาก
ทองเหลือ
ผุดผ่อง
ชมจอหอ
คูเดช
พีระวัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๒

บุญประเศรษฐผล

๑๒/๐๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒

อารีรักษ์
ศิริกิต
เสริมสิน
ชุมแดง
โกละกะ
พราหมทอง
บุญญา
ศรีแสง
สุขสบาย
เพ็งบุญโสม
บุญชุม
ฟาสิริพร
เกษสุวรรณ
โชติช่วง
คุณแก้ว
รมรื่น
ทองศรี
เกื้อสกุล
พรหมอำไพ
วิเชียรเชื้อ
นวลจันทร์
คำบุญ
เพ็งสกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๖๒
๑๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๖๒

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
๑๘/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒

๒๖/๐๘/๒๕๐๖ ๑๙/๑๒/๒๕๖๑
๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๕/๒๕๖๒

๐๑/๐๗/๒๕๑๓ ๐๑/๑๒/๒๕๖๑
๒๔/๐๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๑/๐๑/๒๔๙๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๒
๒๖/๐๒/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒

๑๔/๑๐/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒

๐๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๐๙/๑๐/๒๕๑๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๐๑/๒๕๒๙ ๐๒/๐๒/๒๕๖๒
๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๑๒/๒๕๓๕ ๒๓/๐๖/๒๕๖๒

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๐๒/๒๕๔๑ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒

๐๘/๐๗/๒๕๒๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
๐๔/๐๕/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๒
๐๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒
๐๓/๑๒/๒๕๒๙ ๑๐/๐๕/๒๕๖๒

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

๐๗/๐๑/๒๕๐๖ ๑๒/๑๒/๒๕๖๑
๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๒๓/๐๕/๒๕๖๒
๒๒/๐๕/๒๕๒๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๒

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๒
๑๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒

๐๘/๑๐/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๙/๐๘/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖
๓๑/๐๑/๒๕๑๘ ๑๗/๐๑/๒๕๖๒
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดเขาพระอินทร์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดคงคาราม
วัดนำตกหินลาด
วัดแจ้ง
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดโฉลกหลำ
วัดโฉลกหลำ
วัดโฉลกหลำ
วัดโฉลกหลำ
วัดภูเขาน้อย
วัดภูเขาน้อย
วัดมธุรวราราม
วัดสมัยคงคา
วัดสมัยคงคา
วัดศรีธนู
วัดศรีธนู
วัดศรีธนู
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดเกาะเจริญสันติธรรม
วัดเกาะเจริญสันติธรรม
วัดพระบรมธาตุไชยา

ดอนสัก
ดอนสัก
ดอนสัก
ดอนสัก
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
ไชยา

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๔ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๓๐ สามเณรพศุตม์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๓๑ สามเณรนัฐวัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๓๒ พระจิรายุ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๓๓ พระรุ่งวิทยา
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๓๔ พระสรรชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๓๕ พระประจักษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๓๖ พระปฏิภาณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๓๗ พระสุทธิพงศ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๓๘ พระวุฒิพงษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๓๙ พระปาณัสม์

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๔๐ พระธีรพันธุ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๔๑ พระฉันทิศร์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๔๒ พระอภิชาต

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๔๓ สามเณรพยุงศักดิ์

จิรวฑฺฒโน
ฉฬภิฺโ
ตปสีโล
เขมานนฺโท
ปฏิภาโณ
สุทฺธิวํโส
วรวํโส
ปภาโส
ธีรธมฺโม
ฉนฺทธมฺโม
อภิชาโต

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๔๔ สามเณรปยชาติ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๔๕ สามเณรอภิรักษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๔๖ พระนพคม

สุปภาโส
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๔๗ พระวันเฉลิม
ติสฺสโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๔๘ พระธนกร
กตปฺุโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๔๙ พระจักรกฤษณ์ ขนฺติโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๕๐ พระวัฒนา
ปภสฺสโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๕๑ พระธัญวัฒน์
จตฺตมโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๕๒ พระธีรศักดิ์
ปุาคโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๕๓ พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๕๔ พระศุภณัฐ
ปยสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๕๕ พระจักรพงษ์ สุมโน
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๕๖ พระอภิสิทธิ์
อาทโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๕๗ พระธนพล
กุสลจิตฺโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๕๘ พระนฤเบศ
เตชธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๕๙ พระปณณวัฒน์ โชติปาโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๖๐ พระเทพทัต
โชติทตฺโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๖๑ พระธรรมนูญ จรณธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๖๒ พระสุชาติ
คุณงฺกโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๖๓ พระครรชนะ
อาภากโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๖๔ พระชุติพงศ์
ชุติวณฺโณ

นามสกุล
สวัสด์นาค
เพชรสุทธิ์
ทองปด
สิทธิยงค์
คะชา
ชูช่ืน
พุมพาพร
เผือกเนียม
จุลแก้ว
แทนชื่น
คงสนอง
คงน่อง
แก้วศรี
คชาอนันต์
ศรีแสง
มากมิตร
เทพมงคล
พรหมอักษร
แก้วสุขใส
ปานชาวนา
พุ่มกล่อม
พราหมณ์ทอง
สุขอุ่น
เขื่อนบุญมี
คชเวช
สงจร
สอนบุญปาน
ทองมีบัว
เดชาประมวล
สุขศิริ
บูรณากูล
ช่วยยศ
นุรักษ์
ทองสกุล
วิมูลปน

เกิด

อุปสมบท

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
๐๘/๑๒/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒

๐๑/๑๐/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๓๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๐๙/๐๕/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๕/๒๕๔๑ ๓๐/๑๐/๒๕๖๑
๑๓/๑๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๒

๓๐/๑๐/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

๒๕/๐๓/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๑/๐๘/๒๕๐๕ ๒๑/๐๔/๒๕๖๒
๑๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

๐๗/๐๙/๒๕๔๔
๑๗/๐๒/๒๕๔๘
๐๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๒/๑๒/๒๕๖๑

๐๕/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๕/๒๕๖๒
๑๗/๐๓/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๒
๑๕/๐๒/๒๕๔๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๒๙/๐๔/๒๕๔๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๑/๑๒/๒๕๓๓ ๐๖/๐๔/๒๕๖๒

๑๓/๐๑/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๒๖/๐๖/๒๕๔๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

๑๒/๐๖/๒๕๔๐ ๓๐/๐๕/๒๕๖๒
๒๔/๐๗/๒๕๔๑ ๐๘/๐๖/๒๕๖๒
๒๓/๐๘/๒๕๔๑ ๑๕/๐๖/๒๕๖๒
๒๒/๐๖/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๙/๐๙/๒๕๔๑ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒
๒๓/๐๒/๒๕๔๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๐๒/๐๓/๒๕๔๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๒/๐๑/๒๕๑๗ ๑๙/๐๒/๒๕๖๒

๐๒/๐๖/๒๕๒๙ ๑๖/๐๕/๒๕๖๒
๐๒/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๕/๒๕๖๒
๐๑/๐๖/๒๕๔๒ ๑๓/๐๖/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดศรีเวียง
วัดศรีเวียง
วัดศรีเวียง
วัดใหม่ลานทะเล
วัดวชิราราม
วัดวชิราราม
วัดวชิราราม
วัดวชิราราม
วัดวชิราราม
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดไตรรัตนากร
วัดไตรรัตนากร
วัดโลการาม
วัดโลการาม
วัดโลการาม
วัดโลการาม
วัดโลการาม
วัดพระประสพ
วัดพระประสพ
วัดพระประสพ
วัดเขาพนมแบก
วัดเขาพนมแบก
วัดเขาพนมแบก
วัดเขาพนมแบก
วัดพุมเรียง
วัดพุมเรียง
วัดพุมเรียง
วัดศักดิ์คุณาราม
วัดศักดิ์คุณาราม
วัดศักดิ์คุณาราม
วัดศักดิ์คุณาราม

ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๕ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๖๕ พระเอกพล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๖๖ พระสิทธิวัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๖๗ พระกิตติชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๖๘ พระธนานันท์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๖๙ พระณัฐวัตร

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๗๐ พระสิทธิชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๗๑ พระธรวรรษ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๗๒ พระยศสรัล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๗๓ พระอนันต์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๗๔ พระสุริยา
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๗๕ พระเขมรินทร์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๗๖ พระณฤศักดิ์

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๗๗ พระชิษณุพงศ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๗๘ พระอธิพงศ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๗๙ พระสุธีร์

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๘๐ พระธันยพงศ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๘๑ พระอำพล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๘๒ พระพรชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๘๓ พระศรวัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๘๔ พระชัยอนันต์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๘๕ พระไตรรงค์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๘๖ พระปยะพงษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๘๗ พระณวพล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๘๘ พระนิติรัฐ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๘๙ พระกัมพล

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๙๐ พระพัทธพล
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๙๑ พระปริญญา

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๙๒ พระเกรียงศักดิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๙๓ พระธนัชพร

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๙๔ พระวันศักดิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๙๕ พระพิษณุ
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๙๖ พระวัชรพงค์

สฎ ๕๑๖๒/๐๑๙๗ พระเกียรติศักดิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๙๘ พระณรงฤทธิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๑๙๙ พระกิจการ

ฉายา
กิตฺติปฺโ
นิปุโณ
กตปฺุโ
ธมฺมโชโต
สิริภทฺโท
ถิรธมฺโม
ธีรปฺโ
ขนฺติธมฺโม
วิสารโท
อุทโย
อิทฺธิาโณ
ปภาโส
อคฺคธมฺโม
อธิปฺโ
วิชฺชากโร
คุณวโร
สุจิตฺโต
จนฺทสาโร
กตปฺุโ
จารุธมฺโม
ธีรวํโส
ิตธมฺโม
ณฏิโก
สุเมธโส
กมฺมสุโภ
าณทีโป
ธีรงฺกุโร
กิตฺติสมฺปนฺโน
อินทปฺโ
านวโร
สุธมฺโม
ปฺาวโร
กิตฺติโก
ิติโก
านิโย

นามสกุล
สยังกุล
เมืองมี
เฉยเชยชม
คงเทพ
ศิริพันธ์
บัวแสง
เทือกภู่
ทองโมถ่าย
ขันอาสา
จันทร์ทอง
หอมแช่ม
เกตุชู
พุดดำ
ปานช่วย
ดวงไชยเงิน
วงศ์วิเศษ
อ่อนศรีทอง
ชัยสิทธิ์
ชิวปรีชา
ธาราสุข
คงดี
เกื้อแก้ว
กับกิว
ขุนราม
บัวอินทร์
ยกแก้ว
จิยางกูร
สอนขำ
เที่ยงถิ่น
มีศิริ
ภักดีเรือง
หนูน้อย
แสงทอง
ฤทธิ์คง
ชินราช

เกิด

อุปสมบท

๑๔/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๓๐/๐๗/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๐/๐๔/๒๕๔๒ ๑๕/๐๖/๒๕๖๒
๒๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๒๐/๐๔/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒
๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๐๓/๒๕๖๒
๒๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๖๒

๐๓/๐๕/๒๕๔๑ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๐๔/๑๑/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๑/๐๘/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๖๒

๐๙/๐๕/๒๕๓๓ ๒๘/๐๒/๒๕๖๒
๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๑๘/๐๔/๒๕๐๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๐๖/๐๔/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๐๙/๒๕๒๐ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๐๒/๐๗/๒๕๒๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๐๗/๐๖/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๐๙/๐๗/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๐๘/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๐๗/๑๑/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๒๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

๑๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๐๖/๐๒/๒๕๐๖ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๐๒/๑๐/๒๕๔๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๒๔/๐๘/๒๕๔๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๑๑/๐๑/๒๕๔๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๘/๒๕๖๒

สังกัดวัด

วัดศักดิ์คุณาราม
วัดโพธาราม
วัดสมุหนิมิต
วัดเววน
วัดเววน
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดวิโรจนาราม
วัดวิโรจนาราม
วัดวิโรจนาราม
วัดวิโรจนาราม
วัดวิโรจนาราม
วัดวิโรจนาราม
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดชัยธาราวาส
วัดถำใหญ่
วัดถำใหญ่
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม

อำเภอ

หมายเหตุ

ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๖ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

สฎ ๕๑๖๒/๐๒๐๐ พระธนกร
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๐๑
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๐๒
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๐๓
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๐๔
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๐๕
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๐๖
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๐๗
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๐๘
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๐๙
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๑๐
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๑๑
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๑๒
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๑๓
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๑๔
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๑๕
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๑๖

กนฺตสีโล
พระนิรัญ
สุจิตฺโต
พระสุรศักดิ์
ชลสาโร
พระสายัณห์ ชยานนฺโท
พระวรพงศ์
วรปฺโ
พระธวัชชัย
ธวชฺโว
พระภานุพงศ์ ติสาโร
พระปริวัตร
รติโก
พระวิชเรนทร์ นิภโย
พระสามารถ โชติโก
พระธรรมนูญ ปคุโณ
พระผดุงเกียรติ ผาสุโก
พระอนุวัฒน์ วิสุทฺโธ
พระจาตุรนต์ ชวโน
พระธนธรณ์
ิติโก
พระเดโช
เตชวโร
พระยศธร
นรินฺโท

สฎ ๕๑๖๒/๐๒๑๗ สามเณรบวรพจน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๑๘ สามเณรจิรวัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๑๙ สามเณรพีรณัฐ

สฎ ๕๑๖๒/๐๒๒๐ พระธราดร

รตนปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๒๑ พระธีระพล
ติสวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๒๒ พระเมธา
เมธโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๒๓ พระพฤทธิ์ดนัย โอภาโส
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๒๔ พระจักริน
จารุธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๒๕ พระพรพงศ์
กิตฺติโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๒๖ พระอังคาร
โชติโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๒๗ พระคุนาวิทย์ ธมฺมธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๒๘ พระธีรยุทธ์
อธิจิตฺโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๒๙ สามเณรอภิวัตร์
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๓๐ สามเณรอภิรักษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๓๑ สามเณรกิตติพงศ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๓๒ สามเณรจตุรนต์
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๓๓ สามเณรยงยุทธ
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๓๔ พระมนัส
มานิโต

นามสกุล
วงศ์คุ้ม
พัดทองคำ
ขาวนาวา
ทองสง่า
เชื้อบ่อคา
โจมเสนาะ
สิงขรัตน์
คล้ายวิเศษ
โยมหนด
เจียรผัน
ชุมพล
ช่างสลัก
นะประสม
จันทร์พิมพ์
สุทธิโยชน์
กลิ่นเรือง
ปราบนคร
บำรุงพล
ผันแปร
แจ่มแจ้ง
เทศนา
เภาจินดา
แก้วยาว
คงกลับ
รอดชนะ
ชาติทอง
ทูลนอก
จริยพงษ์กิจ
ศรีสวัสดิ์
ทูลนอก
เสนยิ้ม
คุ้มจันทร์
แสงทิ้ง
จันทร์ดำ
พัดทอง

เกิด

อุปสมบท

๑๒/๑๐/๒๕๐๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘
๒๕/๐๙/๒๔๙๘ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘
๑๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๖๑
๑๖/๐๒/๒๕๓๑ ๒๘/๐๗/๒๕๖๑
๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๓/๒๕๖๒
๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๒

๐๕/๐๔/๒๕๔๐ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๔/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๓/๑๑/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๗/๑๑/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๑๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๘/๐๖/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๐๘/๐๓/๒๕๔๑ ๑๖/๐๘/๒๕๖๒
๐๕/๐๑/๒๕๔๒ ๑๖/๐๘/๒๕๖๒
๑๔/๑๒/๒๕๔๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒

๒๐/๐๒/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒
๐๑/๐๙/๒๕๔๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๑/๑๐/๒๕๔๗
๒๒/๐๔/๒๕๔๕
๒๕/๑๐/๒๕๔๖
๒๓/๐๙/๒๕๔๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๒

๐๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๒๔/๐๑/๒๕๔๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๒

๐๔/๐๕/๒๕๔๐ ๑๖/๐๘/๒๕๖๒
๐๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๐/๐๘/๒๕๖๑
๒๗/๑๐/๒๕๒๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๒
๑๗/๐๑/๒๕๒๑ ๑๒/๐๓/๒๕๖๒

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๑๖/๐๕/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๖๒
๒๑/๑๐/๒๕๔๗
๒๑/๐๙/๒๕๔๘
๑๓/๐๗/๒๕๔๙
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
๑๓/๐๘/๒๕๒๘ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดศรีพนมพลาราม
วัดศรีพนมพลาราม
วัดศรีพนมพลาราม
วัดศรีพนมพลาราม
วัดศรีพนมพลาราม
วัดศรีพนมพลาราม
วัดศรีสุวรรณ
วัดศรีสุวรรณ
วัดศรีสุวรรณ
วัดศรีสุวรรณ
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดวิเวกาวาส

ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๗ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๑๖๒/๐๒๓๕ พระกฤษดา

ฉายา

สาทโร
พระณรงค์ชัย ชวโน
พระสุทัศน์
ปภสฺสโร
พระดนุพล
จนฺทสาโร
พระพระอดินันท์ โชติาโณ

นามสกุล

เกิด

๒๗/๐๒/๒๕๔๑
ดวงดี
๒๐/๐๙/๒๕๓๑
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๓๖
เพชรรอด
๒๖/๐๔/๒๕๔๒
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๓๗
เบ็ญเหม
๒๕/๐๒/๒๕๓๕
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๓๘
สุขสำราญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๒
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๓๙
ศรัทธาสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๓
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๔๐ สามเณรชาญยุทธ
ไชยทิพย์
๒๘/๐๓/๒๕๓๖
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๔๑ พระวุฒิไกร
อุตฺตมาโณ วิโรจน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๔๒ พระปกปอง
านฺวโร
ทวีสุวรรณโชติ ๒๘/๐๑/๒๕๔๑
๐๖/๐๕/๒๕๓๖
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๔๓ พระปวรุตม์
ถิรจิตฺโต
แท่นเพชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๔๔ สามเณรอภิชัย
พืชผล
๑๐/๐๓/๒๕๓๗
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๔๕ พระธีรชัย
ปริปุณฺโณ
แก้วเกลี้ยง
๑๐/๐๗/๒๕๔๐
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๔๖ พระนันทวัฒน์ มหาวีโร
รัตน์สุวรรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๑
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๔๗ พระปรเมษฐ์
ิตธมฺโม
เรืองสวัสดิ์
๓๐/๐๗/๒๕๓๔
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๔๘ พระวชิรพัธุ์
จนฺทวโร
สมบุญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๔๙ สามเณรทนงศักดิ์
วิเชียร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๕๐ สามเณรสหรัฐ
สรรพา
๒๐/๐๓/๒๕๓๐
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๕๑ พระสิทธิชัย
สุทฺธจิตฺโต
เที่ยงมณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๓
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๕๒ พระกิตติพงค์ สจิตฺโต
ปุญมานันท์
๐๖/๐๗/๒๕๓๘
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๕๓ พระขจรศักดิ์ ปภสฺสโร
จันทร์เต็ม
๐๕/๐๗/๒๕๔๐
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๕๔ พระสันติภาพ ธมฺมธโร
จันทร์เต็ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๐
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๕๕ พระธนวัฒน์
ิตธมฺโม
แสงอ่อน
๒๗/๐๖/๒๕๒๙
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๕๖ พระสิทธิโชค
วรปฺโ
วิสาละ
๐๖/๐๖/๒๕๐๐
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๕๗ พระเทพรักษา ปสนฺโน
ขาวสิริ
๒๑/๐๗/๒๕๓๗
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๕๘ พระสหรัตน์
ปภสฺสรจิตฺโต รอดโหม้ง
๑๑/๑๒/๒๕๔๑
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๕๙ พระอนุวัตน์
โสภณจิตฺโต บุญนำ
๐๒/๐๖/๒๕๐๙
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๖๐ พระนภดล
มหาลาโภ
สุขเกิด
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๖๑ พระภานุวัฒน์ ิตธมฺโม
บูรณ์พิภพมงคล ๑๒/๐๔/๒๕๐๔
๒๙/๑๑/๒๕๓๘
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๖๒ พระณัฐกิตติ์
านวโร
แฝงบุรี
๐๓/๐๑/๒๕๐๖
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๖๓ พระบุญภา
จตฺตมโล
เมืองเกิด
๐๗/๐๖/๒๕๓๘
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๖๔ พระสิทธิชัย
ขนฺติโก
ซ้ายเซ้ง
๐๑/๐๓/๒๕๔๐
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๖๕ พระภาคภูมิ
สุพฒฺโธ
ทิพย์แก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๖๖ สามเณรนัทธพงศ์
หิมทอง
๑๖/๐๔/๒๕๒๙
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๖๗ พระอนุรักษ์
ิติธมฺโม
แก้วมณี
๒๘/๑๐/๒๕๑๖
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๖๘ พระปรีชา
อติธมฺโม
สุดสาย
๑๙/๑๑/๒๕๓๙
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๖๙ พระนนท์วริศ โชติธมฺโม
วิชัย

อุปสมบท

สังกัดวัด

อำเภอ

๐๘/๐๗/๒๕๖๒

วัดวิเวกาวาส
วัดวิเวกาวาส
วัดวิเวกาวาส
วัดเกษตราราม
วัดถำสมิงพราย
วัดถำสมิงพราย
วัดนิลาราม
วัดนิลาราม
วัดนิลาราม
วัดนิลาราม

ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม

๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๐๗/๒๕๖๒

๐๖/๐๖/๒๕๖๒ วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร
๑๓/๐๗/๒๕๖๒ วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร
๑๓/๐๗/๒๕๖๒ วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร
๑๒/๐๘/๒๕๖๒ วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร
วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร
๐๒/๐๖/๒๕๖๑
๒๖/๑๐/๒๕๖๑
๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๐๗/๒๕๖๒

๐๕/๐๖/๒๕๕๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๙/๐๔/๒๕๕๖
๑๐/๑๑/๒๕๖๑
๑๓/๐๗/๒๕๖๒

๐๔/๐๑/๒๕๕๙
๑๓/๐๖/๒๕๖๒

๐๗/๑๐/๒๕๖๒
๐๘/๑๐/๒๕๖๑
๑๑/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๐๗/๒๕๖๒

วัดสถิตย์คีรีรมย์
วัดสถิตย์คีรีรมย์
วัดสถิตย์คีรีรมย์
วัดสถิตย์คีรีรมย์
วัดสถิตย์คีรีรมย์
วัดสถิตย์คีรีรมย์
วัดตาขุน
วัดตาขุน
วัดตาขุน
วัดบางสาว
วัดบางสาว
วัดบางสาว
วัดเขาพัง
วัดปากตรัง
วัดคลองชะอุ่น
วัดคลองชะอุ่น
วัดปากเตลิด
วัดปากเตลิด
วัดปากเตลิด

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๘ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๑๖๒/๐๒๗๐ พระสุจินต์

ฉายา

จิตฺตมโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๗๑ พระภิรมย์
กิตฺติโสภโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๗๒ พระเสฎฐวุฒิ สาทโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๗๓ พระอำพล
กนฺตธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๗๔ พระณัฎฐพล
อคฺคปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๗๕ พระพงษ์ศักดิ์ ปภาธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๗๖ พระเสถียร
โชติกโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๗๗ พระมีชัย
ถิราโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๗๘ พระปยะเดช
กาฺจนธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๗๙ พระภาณุวัฒน์ านวุฑฺโฒ
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๘๐ พระกฤษฎา
กตปฺุโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๘๑ พระกฤษฎา
วุฑฺฒิธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๘๒ สามเณรณัฐพล
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๘๓ สามเณรณัฐพงษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๘๔ พระพิสุทธิ์
กนฺตสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๘๕ พระสุขสวัสดิ์ านรโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๘๖ พระสมรักษ์
ธมฺมสโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๘๗ พระชนะชัย
กิตฺติสาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๘๘ พระพระกิตติคุณ สุทฺธสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๘๙ พระณรงค์
ชยธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๙๐ พระธีระพล
ตปสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๙๑ พระวีรยุทธ
วิธุโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๙๒ พระสาโรจน์
ถิรจิตฺโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๙๓ พระเอกภพ
านธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๙๔ พระภัสกร
กตปฺุโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๙๕ พระจิรายุ
อคฺคมิโย
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๙๖ สามเณรอกนิษฐ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๙๗ พระจตุฤทธิ์
ปฺาสมฺภโว
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๙๘ พระนพดล
ขนติสโภ
สฎ ๕๑๖๒/๐๒๙๙ พระวัชรินทร์ ปยสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๐๐ พระอานนท์
อภินนฺโท
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๐๑ พระโอภาส
กตสาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๐๒ พระโชติวัฒน์ กิตฺติกาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๐๓ พระทัศนะ
ชยธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๐๔ พระไพศาล
านกโร

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

สิริพงศ์
แสงจำนงค์
อรทัย
เอี้ยงรอด
สาคร
มากแก้ว
ยศเมฆ
มากเกลื่อน
ถาวรสุข
แถลง
มากชุม
ศรีสวัสดิ์

๐๖/๐๖/๒๕๑๐ ๐๓/๐๒/๒๕๖๑

ทองมีศรี
ทองมีศรี
อินทคำ
เล็กสาคร
รักษาพราหมณ์
แก้วโรย
ชะนะมาร
ชืน่ วิเศษ
ครองไตรเวช
วิชิตแย้ม
ลอยใหม่
จันทร์สว่าง
มานะให้
รัตนรักษ์
ขันแก้ว
โรจน์บำรุง
รัตนจินดา
ศรีสุวรรณ
เยื้อนหนูวงศ์
เดชมณี
ปทุมสติ
พิชัย
ชุมมี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

๒๗/๐๓/๒๔๙๓ ๐๘/๑๐/๒๕๖๑
๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

๐๔/๐๔/๒๕๓๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๑๒/๒๕๔๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒

๐๖/๐๘/๒๕๑๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๕/๑๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๑๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๒/๐๖/๒๕๖๒
๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๒/๒๕๖๒
๒๒/๐๒/๒๕๔๙
๑๖/๐๒/๒๕๑๑ ๑๖/๐๔/๒๕๖๑
๑๘/๐๑/๒๕๓๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๑
๒๖/๐๖/๒๕๓๑ ๐๓/๐๖/๒๕๖๒
๐๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๖๒
๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๗/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒
๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒
๒๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๘/๐๕/๒๕๔๑ ๑๖/๐๗/๒๕๖๒
๑๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๖๒

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
๑๖/๐๔/๒๕๓๕ ๐๘/๐๖/๒๕๖๒

๐๘/๑๐/๒๕๒๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๒
๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๒

๐๒/๑๐/๒๕๒๐ ๑๙/๐๕/๒๕๖๒
๐๙/๑๑/๒๕๑๓ ๑๑/๐๕/๒๕๖๒

๐๗/๐๙/๒๕๐๙ ๐๙/๐๖/๒๕๖๒
๒๒/๑๑/๒๕๔๒ ๐๕/๐๕/๒๕๖๒

๒๕/๐๕/๒๕๐๕ ๒๓/๐๑/๒๕๕๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดถำพระสีสุก
วัดถำพระสีสุก
วัดถำพระสีสุก
วัดพนม
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดคีรีไพรสณฑ์
วัดถำวราราม
วัดจันทาราม
วัดจันทาราม
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดท่าเสวียด
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดบางนำจืด
วัดประตูใหญ่
วัดประตูใหญ่
วัดสันติธรรมาราม
วัดอัมพาราม

พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๙ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

สฎ ๕๑๖๒/๐๓๐๕ พระสมภพ

สมจิตฺโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๐๖ พระธนพงษ์
ธนโชโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๐๗ พระวัชรพงษ์ รตนโชโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๐๘ พระนพวงศ์
เปมสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๐๙ พระศุภชัย
สุจิตฺโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๑๐ พระจักรกฤษณ์ กนฺตสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๑๑ พระพัชรพล
กนฺตวณฺโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๑๒ พระสุเมธ
สุเมโธ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๑๓ พระขจรศักดิ์ กนฺตสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๑๔ พระสมพร
ิตธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๑๕ พระสิริวัฒน์
สิริวณฺโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๑๖ พระสายัณต์
ิตสาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๑๗ พระธีรวัฒน์
ธีรปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๑๘ พระสุพจน์
สุภาธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๑๙ สามเณรศักนรินทร์

สฎ ๕๑๖๒/๐๓๒๐ พระพงษ์ศักดิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๒๑ พระธนพัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๒๒ พระบุญเชิด
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๒๓ พระศตวรรษ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๒๔ พระธนาธร

สฎ ๕๑๖๒/๐๓๒๕ พระฐาณปกรณ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๒๖ พระวัชระพงษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๒๗ พระจักรี
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๒๘ พระพระสมพล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๒๙ พระพระหัสถชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๓๐ พระพระศักดิม์ งคล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๓๑ พระพระฤทธิเกียรติ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๓๒ พระพงษ์พัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๓๓ พระวจณะ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๓๔ พระพัฒน์พงษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๓๕ พระเอกราช
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๓๖ พระเนติพงศ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๓๗ พระกรวิชญ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๓๘ พระวีระพงษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๓๙ สามเณรสุธี

ิตธมฺโม
สุทฺธิปฺโ
ธีรคุโณ
เขมปฺโ
ชยธมฺโม
ิตมโน
ภูริปฺโ
ถาวโร
โกสโล
ปภาโส
สิริสาโร
กมโล
ทนฺตจิตฺโต
นาถธมฺโม
สิริธมฺโม
อกิฺจโน
วิสุทฺโธ
ผาสุโก
ชยธมฺโม

นามสกุล
ถึงเจริญ
จันทร์เรือง
กลำไพ
พรหมเกิด

เกิด

อุปสมบท

๐๙/๐๖/๒๕๒๑ ๐๕/๐๔/๒๕๖๒
๑๕/๐๑/๒๕๔๒ ๒๑/๐๔/๒๕๖๒
๒๑/๑๑/๒๕๒๗ ๒๙/๐๕/๒๕๖๒

๐๓/๐๖/๒๕๑๙ ๐๒/๐๖/๒๕๖๒

เจริญกิตติยาภรณ์ ๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

เผือกภูมิ
มาลารัตน์
สินชาตรี
ใสใจดี
ช่วยคุ้ม
พงษ์ปกรณ์ฤทธิ์
ก้อนทิพย์
ตันสกุล
ทิวคง
สังข์เทวฤทธิ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

รอดไฝ
อำพล
เกิดสันเทียะ
แก้วไทย
ศรีสุข
แย้มแก้ว
ปลอดอักษร
สุขกรี
คล้อยกลาง
สุขกาย
จันทร์เมือง
รอดทองแก้ว
เพชรแดง
ฉิมเรือง
วงศ์จินดา
คงเซ็นต์
มากบุญ
ศรีนาถ
แก้วเกิด
ชัยสวัสดิ์

๑๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๒

๒๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๑๐/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๗/๐๘/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๐๑/๐๖/๒๕๒๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙
๒๘/๐๔/๒๕๒๑ ๒๔/๑๑/๒๕๖๑
๑๗/๐๒/๒๕๑๔ ๑๖/๐๖/๒๕๖๒
๓๑/๐๕/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๐๕/๒๕๔๙
๑๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๐๔/๒๕๑๑ ๐๑/๐๕/๒๕๖๒
๒๙/๐๗/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๒

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๒
๑๔/๐๖/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๑๑/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒

๒๙/๐๑/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒

๐๘/๐๕/๒๕๔๑ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๐๔/๑๐/๒๕๔๐ ๑๑/๐๑/๒๕๖๒
๑๔/๐๒/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒
๒๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๒๘/๐๗/๒๕๒๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๙/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๒

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดพระพรหม
วัดพระพรหม
วัดโฉลกศิลาราม
วัดโฉลกศิลาราม
วัดโฉลกศิลาราม
วัดโฉลกศิลาราม
วัดโฉลกศิลาราม
วัดโฉลกศิลาราม
วัดอนุสรณ์สังฆาราม
วัดอนุสรณ์สังฆาราม
วัดท่าเจริญ
วัดท่าเจริญ
วัดท่าเจริญ
วัดคลองปราบกัลยาราม
วัดควนศรี
วัดควนศรี
วัดชัยศรีรัตนธรรมาราม
วัดชัยศรีรัตนธรรมาราม
วัดชัยศรีรัตนธรรมาราม
วัดชัยศรีรัตนธรรมาราม
วัดสุคนธาวาส
วัดสุคนธาวาส
วัดสุคนธาวาส
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ

ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๐ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

สฎ ๕๑๖๒/๐๓๔๐ สามเณรภาณุวิชญ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๔๑ สามเณรอภิรักษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๔๒ สามเณรสุริยา
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๔๓ สามเณรเอกมน
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๔๔ สามเณรกิตติวิน
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๔๕ สามเณรกฤษฎี
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๔๖ สามเณรธนวัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๔๗ สามเณรอัครชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๔๘ สามเณรสราวุฒิ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๔๙ สามเณรธนพงษ์

สฎ ๕๑๖๒/๐๓๕๐ พระทนงศักดิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๕๑ พระอรรถพล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๕๒ พระอัครเดช
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๕๓ พระธนกฤต
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๕๔ พระวีระพงค์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๕๕ พระหัถกิตย์

ิตสีโล
กิติคุโณ
ปริปุณฺโณ
คุณวโร
เตชปฺโ
ปริชาโน

สฎ ๕๑๖๒/๐๓๕๖ สามเณรภานุพงค์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๕๗ สามเณรศิริพงค์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๕๘ พระนรากร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๕๙ พระสราวุฒิ

สฎ ๕๑๖๒/๐๓๖๐ พระปฏิภาณ

ภทฺทจาโร
อติภทฺโท
สุทฺธจิตฺโต

สฎ ๕๑๖๒/๐๓๖๑ สามเณรธีระภัทร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๖๒ สามเณรสิทธิโชค
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๖๓ พระบุญยเดช

ปฺุผโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๖๔ พระศักดิ์ดา
สุทฺธจิตฺโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๖๕ พระเทพฤทธิ์ โชติโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๖๖ พระสิริโชค
กตทีโป
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๖๗ พระพูนศักดิ์
คุณสํวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๖๘ พระวิชัย
สมาหิโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๖๙ พระพิพัฒน์
วชิราโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๗๐ พระสัณห์
ปฺาวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๗๑ พระนพดล
ขนฺติธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๗๒ พระพรพิพัฒน์ ธมฺมกาโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๗๓ พระธรรมรักษ์ สุธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๗๔ พระภานุพัฒน์ สิริธโร

นามสกุล
หัสรินทร์
พิมพ์ภา
สิงคะ
แก้วจันทร์
เพ็งพรหม
ศรีอินทร์
เหมือนหนู
เจียวพ่วง
รัตนะ
หิรัญ
ยังชู
สีดาทอง
กลับคง
ชูดอก
เพ็ชรชน
ปานกุล
มีใหญ่
แซ่โล้ว
กองประดิษฐ์
นวลวัฒน์
อุทัยพันธุ์
ทับหิรัญ
หล่อนุ้ย
บุญชู
บางจาก
ชูชีพ
เสนาช่วย
สระทองยอด
เสาหิน
พรมทอง
กุลสอนนาม
อินมาก
แทนกุล
ใจห้าว
ขำปาน

เกิด

อุปสมบท

๐๔/๐๙/๒๕๔๔
๐๔/๐๗/๒๕๔๖
๐๙/๐๗/๒๕๔๓
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

๐๗/๐๒/๒๕๔๔
๑๗/๐๔/๒๕๔๔
๐๖/๑๑/๒๕๔๔
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
๒๓/๐๙/๒๕๔๕
๒๑/๐๕/๒๕๒๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙
๑๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๓๑/๐๕/๒๕๔๒ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๒๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๖/๐๙/๒๕๔๘
๑๗/๐๑/๒๕๔๔
๑๑/๐๖/๒๕๔๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๐๓/๒๕๔๖
๑๔/๐๗/๒๕๔๙
๑๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๒

๐๙/๐๔/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๑๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๐๗/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๖/๐๖/๒๕๑๘ ๓๐/๐๓/๒๕๖๒

๓๑/๐๓/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖
๑๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๓/๒๕๖๑
๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๑๒/๒๕๖๑
๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๒๙/๑๒/๒๕๖๑

๐๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๒/๒๕๖๒
๑๓/๐๗/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๒๒/๐๖/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดควนสุบรรณ
วัดวิเวการาม
วัดวิเวการาม
วัดวิเวการาม
วัดวิเวการาม
วัดวิเวการาม
วัดวิเวการาม
วัดวิเวการาม
วัดวิเวการาม
วัดคลองขนุน
วัดคลองขนุน
วัดคลองขนุน
วัดคลองขนุน
วัดคลองขนุน
วัดพัฒนารมย์
วัดชโลตตมาราม
วัดชโลตตมาราม
วัดชโลตตมาราม
วัดปฏนาราม
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่

บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๑ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๑๖๒/๐๓๗๕ พระศักดิ์สกล

ฉายา

ภทฺทโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๗๖ พระมหาชนก สุทฺธิจิตฺโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๗๗ พระจักรี
ปภสฺสโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๗๘ พระวิริยะพงษ์ ธมฺมโชโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๗๙ พระเฉลิมชัย
จนฺทโชโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๘๐ พระดำรงค์ศักดิ์ ชินวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๘๑ พระโชคทวี
จารุธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๘๒ สามเณรวทัญู
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๘๓ สามเณรภูวดล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๘๔ สามเณรธีระพงศ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๘๕ สามเณรธีรวัช
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๘๖ สามเณรกฤษกร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๘๗ พระก้องเกียรติ ขนฺติโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๘๘ พระกิตติศักดิ์ ถาวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๘๙ พระศุภชัย
สุภชโย
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๙๐ พระสมศักดิ์
ปฺาวุฑฺโฒ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๙๑ พระอมร
จารุธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๙๒ พระทนงศักดิ์ จิตฺตปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๙๓ พระอรุณ
อาจารปาโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๙๔ พระเกียรติอดุล จิตฺตปาโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๙๕ พระนนทวัฒน์ โชติธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๙๖ พระภคนันท์
ยุตฺตปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๙๗ พระพีระศักดิ์ กนฺตจาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๙๘ พระจีระศักดิ์ มหาลาโภ
สฎ ๕๑๖๒/๐๓๙๙ พระจักรพันธ์ ปยสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๐๐ พระณัฐพล
อาทโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๐๑ พระดิเรกฤทธิ์ ิตาโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๐๒ พระยงยุทธ
จารุธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๐๓ พระสุนันท์
วชิราโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๐๔ พระไชยวัฒน์ ชยเมธี
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๐๕ พระชุมพล
อายุวฑฺฒโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๐๖ พระมนูญ
อินฺทวณฺโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๐๗ สามเณรทัศไนย
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๐๘ สามเณรวุฒิชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๐๙ พระทรงศักดิ์ คุตฺตวํโส

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

สมโภชน์
โสปญหาริ
สุขแปะเง้า
หากาญจน์
หนูสีแก้ว
แก้วจำเริญ
ศรีสวัสดิ์
มะลิลา
สุริยาพิทักษ์
คนมั่น
ไชยทอง
ขวัญเทพ
สว่างวงศ์
พรมศรี
เมืองปลอด
ธานีวรรณ
รักธรรม
จันทวงศ์
เขียวอุ่น
ไทรทอง
นุ้ยภักดี
คุระแก้ว
แซ่จ๋ิว
ถิ่นไทรขึง
ชัยสวัสดิ์
คำแหง
จันทะ
ขำช่วย
จันทิม
ศรีนอง
แก้วประกอบ
สารโคกสูง
มณีโชติ
ละอิม่

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

นวลไทย

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

๒๙/๑๒/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๓๐/๐๙/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๓๐/๐๓/๒๕๔๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๓/๑๐/๒๕๔๗
๑๗/๐๖/๒๕๔๘
๑๓/๐๗/๒๕๔๘
๒๖/๐๕/๒๕๔๙
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

๑๗/๐๗/๒๕๓๒ ๒๓/๐๔/๒๕๖๒
๒๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒

๐๑/๐๘/๒๕๔๐ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒
๑๐/๐๔/๒๕๑๓ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๐๘/๒๕๒๑ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๕/๒๕๖๒

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๓๐/๐๓/๒๕๖๒
๒๖/๑๑/๒๕๓๙ ๓๐/๐๓/๒๕๖๒

๒๓/๑๒/๒๕๒๐ ๓๐/๐๕/๒๕๖๒
๒๒/๐๘/๒๕๓๓ ๓๐/๐๕/๒๕๖๒

๐๗/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๖/๑๐/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๒๔/๐๖/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๑๘/๑๒/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๐๓/๐๖/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๙/๐๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๐๙/๐๗/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๓/๐๗/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๖๒

๐๗/๐๖/๒๕๔๓
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่
วัดดอนพยอม
วัดดอนพยอม
วัดคีรีธรรมาราม
วัดเจริญประชาธรรม
วัดเจริญประชาธรรม
วัดทับใหม่พัฒนา
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดควนสามัคคี
วัดเวียงสระ

บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เวียงสระ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๒ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

นามสกุล

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๑๐ พระเทพพิทักษ์ รกฺขิตวํโส

ส้มเกิด
วัฒนกุลฐิติรัฐ
จงจิตต์
สุรกา
เลากุลศานต์
มีแสง
อวยพร
พุทธกาล
นนทศักดิ์

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

สุทธิชาติ
สอนถา
พงษ์โอสถ
นวลนก
สุมานัส
ทิมจร
สุริวงศ์
แก้ววิลา
จงดู
เผือกผ่อง
ณ นคร
วงกันนวน
บุญชูวงศ์
เกลี้ยงประดิษฐ์
ฟองมณี
วิลัยทอง
รัตนกระจ่าง
ทองบุญยัง
พืชภูมิ
พูลพนัง
กรมทรัพย์
คงจันทร์
กายโรจน์
ศิริวุฒิ
มากสร
หล่อพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๑๑ พระภูมิพัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๑๒ พระพงศธร

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๑๓ พระสุรสิทธิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๑๔ พระนพดล
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๑๕ พระนพดล
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๑๖ พระไชยวัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๑๗ พระมนัสพันธ์

ภูมิวฑฺฒโน
ถิรจิตฺโต
สจฺจานนฺโท
ตปสีโล
สาราคโม
อธิวโร
ิตสาสโน

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๑๘ สามเณรไชยวัฒน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๑๙ สามเณรพลกฤษณ์

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๒๐ สามเณรปฏิภาน
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๒๑ พระเอกสิทธา

ภทฺทธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๒๒ พระกิตติพงษ์ กิตฺติภทฺโท
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๒๓ พระนวพล
ิตพโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๒๔ พระเอกวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๒๕ พระศุภมิตร
เปสโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๒๖ พระเอกลักษณ์ อติวีโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๒๗ พระพงศ์สิทธิ์ เขมจาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๒๘ พระอนุวัฒน์
ปภาโส
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๒๙ พระภาณุพงศ์ ปภากโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๓๐ พระตะวัน
ปภาโส
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๓๑ พระจักรกฤษณ์ ผลาโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๓๒ พระเสาวพงษ์ ถาวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๓๓ พระศักรินทร์ สทฺธาธิโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๓๔ สามเณรศักดิ์ชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๓๕ พระกิตติศักดิ์ อธิปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๓๖ พระสิทธิพร
ขนฺติโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๓๗ พระอธิวัฒน์
ธมฺมจาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๓๘ พระศักดิ์อนันต์ คนฺธสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๓๙ พระกฤษฎา
สุขกาโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๔๐ พระเกรียงศักดิ์ จนฺทสโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๔๑ พระชาญณรงค์ ชยวุฒโฒ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๔๒ พระโสภณ
เขมกาโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๔๓ พระกิตติศักดิ์ ตปสีโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๔๔ พระวุฒิพงษ์
านวีโร

เกิด

อุปสมบท

๑๒/๐๒/๒๕๔๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๖๒

๒๐/๐๖/๒๕๑๘ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒
๑๔/๐๔/๒๕๒๒ ๐๖/๐๕/๒๕๖๒
๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๒
๑๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๑๙/๐๒/๒๕๔๐ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๓๐/๐๙/๒๕๔๔
๒๘/๐๗/๒๕๕๐
๒๕/๐๒/๒๕๑๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๒

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๒
๒๙/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒
๒๒/๑๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๘/๐๔/๒๕๖๑
๑๑/๐๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๐๙/๒๕๓๑ ๑๔/๐๑/๒๕๖๑
๑๓/๐๕/๒๕๔๒ ๑๖/๐๕/๒๕๖๒

๐๒/๑๐/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๒/๐๕/๒๕๔๖
๒๓/๐๙/๒๕๑๖ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๑/๑๑/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๒๐/๐๑/๒๕๓๓ ๒๖/๐๑/๒๕๖๒
๑๑/๐๓/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๒
๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒

๐๒/๐๔/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๒

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดเวียงสระ
วัดเวียงสระ
วัดเวียงสระ
วัดคลองตาล
วัดคลองตาล
วัดคลองตาล
วัดคลองตาล
วัดคลองตาล
วัดคลองตาล
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดโสภณประชาราม
วัดโสภณประชาราม
วัดโสภณประชาราม
วัดโสภณประชาราม
วัดสามัคคีธรรมาราม
วัดสามัคคีธรรมาราม
วัดคลองฉนวน
วัดคลองฉนวน
วัดคลองฉนวน
วัดวิภาวดีรังสิต
วัดวิภาวดีรังสิต
วัดบ้านส้อง
วัดบ้านส้อง
วัดบ้านส้อง
วัดโคกตะไคร้
วัดโคกตะไคร้
วัดแสงสะท้อน
วัดแสงสะท้อน
วัดแสงสะท้อน
วัดแสงสะท้อน
วัดแสงสะท้อน
วัดแสงสะท้อน
วัดย่านดินแดง
วัดย่านดินแดง

เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๓ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๔๕ พระอัษฎาวุฒิ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๔๖ พระสาธิต
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๔๗ พระนิคม
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๔๘ พระเจษฎา
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๔๙ พระณัฐพล

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๕๐ พระชัยรัตร์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๕๑ พระกนก

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๕๒ พระมณีศักดิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๕๓ พระอนุศร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๕๔ พระปาราเมศ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๕๕ พระคมสันต์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๕๖ พระศิริชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๕๗ พระณัฐพงษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๕๘ พระนิรุช
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๕๙ พระชาตรี

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๖๐ พระอนันต์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๖๑ พระวุฒิชัย

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๖๒ พระพงสิทธิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๖๓ พระจักรพงษ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๖๔ พระลี
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๖๕ พระไพโรจน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๖๖ พระวิชัยรัตน์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๖๗ พระเฉลิม
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๖๘ พระประเสริฐ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๖๙ พระวีระพงษ์

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๗๐ พระวิโจน์

ฉายา
จิรสุโภ
กตปฺุโ
ปฺาวชิโร
อธิมุตฺโต
เทวธมฺโม
คุณวีโร
กนุตธมฺโม
าณธโร
โชติโย
สนฺติกโร
สุรกฺขิโต
จารุวํโส
ปฺาวโร
ฉนฺทธมฺโม
ธมฺมาวุโธ
อนนฺโท
ปฺาวโร
อิทฺธิเตโช
อนาลโย
ตปสีโล
ปฺาทีโป
วิชโย
อกิฺจโณ
ปภาโส
วิสุทฺธิสาโร
านวีโร

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๗๑ สามเณรกฤษฎา
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๗๒ พระภานุพงค์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๗๓ พระธนกฤต
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๗๔ พระภาศกกร

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๗๕ พระกิตติศักดิ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๗๖ พระกมลพงศ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๗๗ พระณัทวัฐ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๗๘ พระวัฒนา
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๗๙ พระคฑาวุธ

ปฺาวชิโร
กิตฺติปฺโ
ผาสุกวาโส
กุสลจิตฺโต
กิตฺติคุโณ
ณฎุิโก
จิตฺตกาโร
อภิณฺโน

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

ส้มเกลี้ยง
เพชรกระจาย
ชนะรบ
คงเจริญ
รักษายศ
ภักดี
คงชนะ
หัฐวาสี
ริยาพันธน์
พัฒฉิม
นำแก้ว
กลับส่ง
เดชสองแพรก
เทพฤทธิ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

พวงคุมาก
ช่วยชะนะ
เขียวรอด
คมบาง
สุขวิทย์
มณีวงศ์
ชำนาญกิจ
จำนงค์พันธ์
ภิญญานิล
รักธรรม
รองสกุล
พรหมเพศ
อุดติ๊บ
เพ็งบูล
บุญเชนทร์
สมบัติแก้ว
คงเกษตร
จันทร์อ่อน
ประสมรอด
ภูมชัย
ทิพย์บรรพต

๒๓/๐๗/๒๕๑๕ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

๐๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒
๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๐๒/๐๕/๒๕๖๒
๑๐/๑๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒

๐๘/๐๑/๒๕๔๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๒๗/๐๔/๒๕๔๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒

๑๘/๐๘/๒๕๔๐ ๑๗/๐๕/๒๕๖๒
๒๐/๐๗/๒๕๒๕ ๐๓/๐๖/๒๕๖๒
๒๖/๐๑/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๑๗/๐๕/๒๕๒๐ ๑๒/๑๑/๒๕๖๑
๓๐/๑๒/๒๕๐๑ ๑๘/๑๒/๒๕๖๑
๐๓/๐๕/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๑๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๑๘/๑๑/๒๕๑๙ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

๐๓/๑๒/๒๕๓๕ ๐๘/๑๒/๒๕๖๑

๑๕/๑๐/๒๕๔๐ ๑๑/๐๓/๒๕๖๒
๑๓/๐๒/๒๕๑๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๔

๐๑/๐๔/๒๕๑๐ ๑๑/๐๓/๒๕๖๒
๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๐๗/๐๔/๒๔๙๗ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖
๐๙/๑๐/๒๔๘๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๗
๑๓/๐๖/๒๕๑๑ ๑๗/๐๑/๒๕๖๑

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๗/๒๕๒๗ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒
๒๙/๐๘/๒๕๔๖
๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๖๑
๑๓/๑๑/๒๕๑๖ ๒๐/๐๕/๒๕๖๒
๑๒/๑๑/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒

๑๑/๐๘/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๔/๐๙/๒๕๔๑ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๒๓/๑๐/๒๕๒๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๒

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๖/๐๕/๒๕๔๒ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดย่านดินแดง
วัดย่านดินแดง
วัดกันหลา
วัดเขาพระ
วัดเขาพระ
วัดเขาพระ
วัดคีรีราษฎร์พัฒนา
วัดคีรีราษฎร์พัฒนา
วัดบางสวรรค์
วัดเนินสุวรรณ
วัดบางภาวนาราม
วัดบางภาวนาราม
วัดบางภาวนาราม
วัดบางภาวนาราม
วัดนำรอบ
วัดนำรอบ
วัดนำรอบ
วัดนำรอบ
วัดเกาะกลาง
วัดเกาะกลาง
วัดเกาะกลาง
วัดยางงาม
วัดยางงาม
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดท่าพลา
วัดท่าพลา
วัดท่าพลา
วัดท่าพลา
วัดสระพัง
วัดวิหาร
วัดเขาศรีวิชัย
วัดเขาศรีวิชัย

พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๔ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๘๐ พระกิตติชัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๘๑ พระศรายุทธ

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๘๒ พระกิตติศักดิ์

ฉายา
กิตฺติชโย
อริโย
สีลโชโต

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๘๓ สามเณรเจษฎากร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๘๔ พระวัชระ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๘๕ พระสิทธิพงศ์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๘๖ พระนพดล
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๘๗ พระศตวรรษ

สิริปฺโ
สิริธมฺโม
กิตฺติปฺโ
ชาคโร

สฎ ๕๑๖๒/๐๔๘๘ สามเณรสิทธิภัทร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๘๙ พระสุชาติ

อติชาโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๙๐ พระวรวิทย์
ธมฺมวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๙๑ พระปราโมทย์ ธีรปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๙๒ พระดนัยกานต์ อาภาธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๙๓ พระสมชาย
เตชธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๙๔ พระสุภัทรชัย กลฺยาณธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๙๕ พระมงคล
ตปคุโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๙๖ พระอดิศักดิ์
จารุวณฺโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๙๗ สามเณรณัฐดนัย
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๙๘ สามเณรณัฐนันท์
สฎ ๕๑๖๒/๐๔๙๙ พระสุระวุฒิ
อคฺคธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๐๐ พระปฐมพงศ์ คุณงฺกโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๐๑ พระศุภกิจ
สุภทฺโท
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๐๒ พระพงษ์ชัยยุธร์ าณธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๐๓ พระมาย
อคฺคธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๐๔ พระนนธ์ทวัช นิปฺปโก
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๐๕ พระสุทธิพงษ์ สิริจนฺโท
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๐๖ พระนพดล
กุสโล
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๐๗ พระธีระพงศ์
านวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๐๘ พระดิษทัศ
ติสฺสโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๐๙ พระกิตติศักดิ์ สีลเตโช
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๑๐ พระศรายุทธ
คุณวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๑๑ สามเณรสุวิทย์
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๑๒ พระพุทธิพร
วรธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๑๓ พระธีรพล
ปยธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๑๔ พระประเสริฐ ธมฺมเตโช

นามสกุล
ทองประพันธ์
ชูกล่อม
แก้วคงคา
เวชศาสตร์
สังข์ทอง
พรหมแก้ว
บุญอารี
เกิดอุดม
ทัฬหพงศ์
ชนะคช
เทศเอี่ยม
เนตรรุ่ง
บุญเลิศลพ
กองรัตน์
สวนพิมาย
หงษ์มัจฉา
ชำนาญกิจ
คงเกษตร
หลิมวงศ์
นาคะสิงห์
นิศามณีจรัส
ศรีวัดเพชร
อนาผล
นิธิจิรวิฑย์
จรบุรี
ศรีจันทร์โฉม
ถาวร
เปรียบกล้า
ปรีชา
ศรศรี
โรจนา
จันทร์บริบูรณ์
โพธิ์เพชร
ปานศิริ
ประพันธ์

เกิด

อุปสมบท

๐๓/๐๑/๒๕๑๘ ๑๐/๐๑/๒๕๖๑
๒๗/๐๔/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
๒๓/๐๑/๒๕๔๑ ๓๐/๐๖/๒๕๖๒
๑๘/๑๑/๒๕๔๒
๒๒/๑๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๒

๑๑/๐๓/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐
๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๖๒
๓๑/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๖๒

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

๐๒/๐๘/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๒๔/๐๒/๒๔๙๔ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙
๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๑/๒๕๖๒
๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๒
๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๐๗/๑๑/๒๕๖๑
๒๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๐๒/๒๕๖๒

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๖๒
๑๙/๐๕/๒๕๔๖
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

๑๕/๐๙/๒๕๐๖ ๒๘/๑๐/๒๕๖๑
๑๓/๑๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๒/๒๕๖๒

๑๘/๐๗/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๒
๒๘/๐๙/๒๕๓๕ ๒๘/๑๐/๒๕๓๕

๐๗/๐๕/๒๔๙๖ ๑๕/๐๓/๒๕๓๗
๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๐๓/๒๕๔๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒

๐๓/๐๒/๒๕๔๒ ๐๗/๐๔/๒๕๖๒
๐๘/๑๐/๒๕๓๑ ๑๖/๐๕/๒๕๖๒
๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๒
๑๘/๑๑/๒๕๔๕

๒๙/๐๗/๒๕๔๑ ๓๐/๐๕/๒๕๖๒
๒๙/๐๔/๒๕๔๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดเขาพระอานนท์
วัดเขาพระอานนท์
วัดเขาพระอานนท์
วัดเขาพระอานนท์
วัดบางใหญ่
วัดเกษมบำรุง
วัดเกษมบำรุง
วัดหัวสวน
วัดหัวสวน
วัดห้วยกรวด
วัดห้วยกรวด
วัดแหลมไผ่
วัดตรณาราม
วัดตรณาราม
วัดเกาะธรรมประทีป
วัดท่าสะท้อน
วัดสันติคีรีรมย์
วัดสันติคีรีรมย์
วัดสันติคีรีรมย์
วัดดอนกะถิน
วัดดอนกะถิน
วัดดอนกะถิน
วัดท่าตลิ่งชัน
วัดท่าตลิ่งชัน
วัดท่าตลิ่งชัน
วัดสถลธรรมาราม
วัดสถลธรรมาราม
วัดท่าโรงช้าง
วัดท่าโรงช้าง
วัดหาดน้อย
วัดสุวรรณโกฎ
วัดสุวรรณโกฎ
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง

พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๕ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

นามสกุล

กตปฺุโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๑๖ พระธนารักษ์ สนฺติกโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๑๗ พระชูชาติ
อภิวโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๑๘ พระอัมรินทร์ อคฺคปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๑๙ พระมานะศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๒๐ พระภานุวัฒน์ ธนปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๒๑ พระสิทธิพงศ์ สุจิตฺโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๒๒ พระธีระพันธ์ ฉฬภิฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๒๓ พระกัมปนาท กิตฺติธโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๒๔ พระณัฐวุฒิ
กตฺธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๒๕ สามเณรพงศธร
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๒๖ สามเณรพิทยา
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๒๗ พระสามารถ
กตคุโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๒๘ พระธวัธชัย
ธมฺมเตโช
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๒๙ พระนิรุต
ฉนฺทธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๓๐ พระปฐมินทร์ สุภสโร
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๓๑ พระถิรายุ
อภิปุณฺโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๓๒ พระศิริพงศ์
สิริปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๓๓ พระศุภชัย
อภิปฺุโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๓๔ พระศุภชัย
สิริวณฺโณ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๓๕ พระนรพล
ชยธมฺโม
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๓๖ พระเสริมศักดิ์ เตชปุโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๓๗ พระภานุพงษ์ านวุฒฺโฑ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๓๘ พระณัฐวุฒิ
ปฺาวุโธ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๓๙ พระนันทสิต
สิริจนฺโท
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๔๐ พระยิ่งใหญ่
อธิปฺโ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๔๑ พระปริญญา
ปริสุทฺโธ
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๔๒ พระคุณากร
พฺรหฺมโชโต
สฎ ๕๑๖๒/๐๕๔๓ พระพงศกร
ิติโก

วันชัย
รอดแก้ว
ชัยเดช
วงค์สุข
รักสวัสดิ์
แก้วอนันต์
หวานมณี
ศรีภิรมย์มิตร
ขาวอร่าม
แซ่หลี
แปนชุม
บุญมา
เจริญ
ศักดิส์ ูง
ไชยโย
ศุภศร
ไหมธรรมจักร
ทองนอก
ชูขันธ์
ศรีวิเศษ
ไชยรัตน์
กรดนวล
ไทยเอียด
อินโตรม
นิลอุปถัมภ์
บุตรนำเพชร
ปานุวงษ์
สมทรัพย์
พิมพ์โพธิ์

สฎ ๕๑๖๒/๐๕๑๕ พระปยะนนท์

เกิด

อุปสมบท

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๖/๑๐/๒๕๑๖ ๓๐/๑๑/๒๕๖๑
๑๔/๐๔/๒๔๘๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๒
๑๖/๐๑/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๒
๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒
๓๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒

๐๗/๐๗/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๒๙/๐๘/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๒
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
๒๙/๐๖/๒๕๒๔ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๑
๑๑/๐๙/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑
๑๓/๑๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๔/๒๕๖๒

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๒
๒๐/๐๘/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๑๙/๐๑/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๑๗/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒

๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๑๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๒๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๒
๒๘/๑๐/๒๕๒๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๒
๐๗/๐๗/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๒
๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๔/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดประชาวงศาราม
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ
วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม
วัดบางหอย
วัดวิภาวดีวนาราม

พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
ชัยบุรี
วิภาวดี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๖ / ๑๗

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๑๖๒/๐๕๔๔ พระทศพร

ฉายา
เขมจาโร

นามสกุล
วงศ์วานิช

เกิด

อุปสมบท

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๕/๐๘/๒๕๖๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดวิภาวดีวนาราม

วิภาวดี

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระธรรมวิมลโมลี)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๗ / ๑๗
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