
ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียน พัดยศ
1 พระครูวินัยธร บรรพต ทฆีายุโก เชิงคีรี ชุมพร พัดหน้านาง
2 พระธีรศิลป ์กสุลจิตฺโต ขันเงิน ชุมพร พ้ืนแพรสีแดง
3 พระเสริมวิทย์ เปมสีโล แหลมปอ ชุมพร ด้ามไม้
4 พระสมเกยีรติ ปทมุจิตฺโต ขันเงิน ชุมพร
5 พระณัฐพงษ์ ติกขฺวิริโย บา้นส้อง สุราษฎร์ธานี
6 พระไกรศักด์ิ เขมทสฺสี บา้นส้อง สุราษฎร์ธานี
7 พระเทพรัตนะ พล าโณ ธารน ้าไหล สุราษฎร์ธานี
8 พระวิทยา จนฺทโชโต วิชิตสังฆาราม ภเูกต็
9 พระมนูญ อติธมฺโม อนุภาษกฤษฎาราม ภเูกต็

10 พระสมรักษ์ กตทโีป สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง
11 พระชานนท ์อธิปญฺุโ กะพังสุรินทร์ ตรัง
12 พระกฤษติน สารโท กะพังสุรินทร์ ตรัง
13 พระธนวรรธน์ เขมเทโว กะพังสุรินทร์ ตรัง
14 พระเมธิชัย ชยปญฺโ นิคมประทปี ตรัง
15 พระองัศุธร สุจิตฺโต คูหาสวรรค์ พัทลุง
16 พระกนัตพิชญ์ นิรโต หน้าเมืองสตูล สตูล
17 สามเณรกรัณฑ์ สงเล็ก ล้านาว นครศรีธรรมราช
18 สามเณรบญุพรรณ หวามา พระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช (ธ)
19 สามเณรวัชร ไชยสุระ ขันเงิน ชุมพร
20 สามเณรพีรภทัร   มีโภคา ขันเงิน ชุมพร
21 สามเณรรติกร พรมสุข โคกสมานคุณ สงขลา
22 สามเณรไชยวัฒน์ ผุดผ่อง หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
23 สามเณรนราวิชญ์ ทา้วนาง ธรรมโฆษณ์ สงขลา
24 สามเณรธีร์ธวัช บญุญานุวัตร์ หน้าเมืองสตูล สตูล

ผู้สอบผ่าน ปี 2564

บัญชีรายนามพระภกิษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตัง้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

ณ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล  อ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
วันพฤหัสบดีที่  ๗  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.



แผ่นที่ 2 / ๕

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียน พัดยศ
25 พระครูสุวรรณวิชชาธร สุวรรณวิชัย พัทลุง พัดหน้านาง
26 พระชาญชัย สิริธมฺโม ขันเงิน ชุมพร พ้ืนแพรสีแดง
27 พระสมคิด สุจิณฺโณ ขันเงิน ชุมพร ด้ามไม้
28 พระณรงค์ศักด์ิ ตวิริโย พัฒนาราม สุราษฎร์ธานี
29 พระไพจิตร โชติธมฺโม บา้นส้อง สุราษฎร์ธานี
30 พระวัชริศ ปญฺ าวชิโร วิชิตสังฆาราม ภเูกต็
31 พระผดุง กตปญฺุโ อนุภาษกฤษฎาราม ภเูกต็
32 พระเจติพงศ์ จนฺทสาโร อนุภาษกฤษฎาราม ภเูกต็
33 พระวีระวัฒน์ วีรวณฺโณ มงคลสุทธาวาส พังงา
34 พระธีรยุทธ สุรปญฺโ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง
35 พระสาคร วร าโณ มัชฌิมภมูิ ตรัง
36 พระสมศักด์ิ ชวโน มัชฌิมภมูิ ตรัง
37 พระบญุฤทธิ ์สุรจิตฺโต มัชฌิมภมูิ ตรัง
38 พระปกจิ ปรกกฺโม บางหยี สงขลา
39 พระวีรพล เชืองปา๋ว ถาวรวราราม สงขลา
40 พระจักราวุธ สีลสมฺปนฺโน หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา
41 พระปยิพงศ์ เตชปญฺโ ไทรใหญ่ สงขลา
42 พระมานิต กตฺิติปญฺโ ทุ่งนางแกว้ สตูล
43 พระธนกฤต ปริปณฺุโณ พุทธภมูิ ยะลา
44 สามเณรภวูนาถ แกว้อดุม ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช
45 สามเณรณัฐวุฒิ ขุนนัดเชียร มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช
46 สามเณรมงคล เพ็ชรกลู พระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช (ธ)

47 สามเณรธรากร ทองปญัจา ขันเงิน ชุมพร
48 สามเณรสิทธิกร บญุณรงค์ไพศาล โคกสมานคุณ สงขลา
49 สามเณรปยิทศัน์ สีหาพงษ์ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา
50 สามเณรเฉลิมราช  กล่อมกล่ัน หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
51 สามเณรคมสัน ยอดมณี มหตัตมังคลาราม สงขลา
52 สามเณรนิธิ มหาพฤกษ์ มหตัตมังคลาราม สงขลา
53 สามเณรภริูทตั ฉัตรรวีวงศ์ มหตัตมังคลาราม สงขลา



แผ่นที่ 3 / ๕

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียน พัดยศ
54 สามเณรนฤสรณ์ ยี่สุ่น มหตัตมังคลาราม สงขลา พัดหน้านาง
55 สามเณรชัชวาล วุฑฒะกลุ โคกเปี้ยว สงขลา (ธ) พ้ืนแพรสีแดง
56 สามเณรกษิด์ิเดช ไชยรัตน์ โคกเปี้ยว สงขลา (ธ) ด้ามไม้
57 สามเณรกอ้งพจน์ ตามพานนท์ โคกเปี้ยว สงขลา (ธ)
58 สามเณรภาณุวัฒน์ แสนกล้า โคกเปี้ยว สงขลา (ธ)
59 สามเณรณัฐนนท ์นิยมญาติ ราษฎร์บรูณะ ปตัตานี

ส้านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ



แผ่นที่ 4/๕

ผู้สอบผ่าน ปี 2565
ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียน พัดยศ
60 พระภควัจน์  กิตตฺภิทฺโท ใหม่ไทยเจริญ นครศรีธรรมราช พัดหน้านาง
61 พระศิริชยั  สิริธมโฺม ประดู่พัฒนาราม นครศรีธรรมราช พ้ืนแพรสีแดง
62 พระเจตษฏา  มหาวาสุกฺรี ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช ดา้มไม้
63 พระธีระพงศ์  เขมทสฺสี พระนคร นครศรีธรรมราช (ธ)
64 พระสุทธิพงศ์  สิริวณฺโณ ธรรมบูชา สุราษฎร์ธานี (ธ)
65 พระวิชยัวัฒน์ตรี  โรจนเมธี ขันเงิน ชุมพร
66 พระสิทธิโชค  สุเมโธ จันทราวาส ชุมพร
67 พระอัษฎา  วรปญฺโ โคกสมานคุณ สงขลา
68 พระฉนัท์ทัต  อตสิโย มะม่วงหมู่ สงขลา
69 พระเอกชาต ิ สิรินฺธโร เขารักเกียรติ สงขลา
70 พระชยพล  ชยาภินนฺโท โคกเปีย้ว สงขลา (ธ)
71 พระฉทัชยั  ชาคโร คูหาสวรรค์ พัทลุง
72 พระพงศ์ศิริ  วร าโณ นิโครธาราม พัทลุง
73 พระศุภณัฐ์  โกสโล เขาโพรกเพลง พัทลุง
74 สามเณรศุภชยั  สังขว์รรณะ ประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช
75 สามเณรกีรวุฒิ  กันทา มัชฌิมภูมิ ตรัง
76 สามเณรอานนท์  หนูสกุล โคกสมานคุณ สงขลา
77 สามเณรวรฤทธิ์  เขื่อนค าป้อ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
78 สามเณรประมาณ  รัตนวรรณ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี

79 พระปฏิเวธ  าณธีโร ชายนา นครศรีธรรมราช
80 พระธนดล  ธนุตตฺโร ขันเงิน ชุมพร
81 พระธนวุฒิ  อภิปาโล คีรีวงก์ ชุมพร
82 พระสุทธิพงษ์  ปุญฺ สทฺโธ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต
83 พระประมวล  อนุตตฺโร อนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต

บัญชีรายนามพระภกิษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตัง้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

ณ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล   อ าเภออ่าวลึก   จังหวัดกระบี่
วันพฤหัสบดีที่  ๗  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น.

รอบทีส่อง



แผ่นที่ 5/๕

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียน พัดยศ
84 พระคณิน  โสทโร มัชฌิมภูมิ ตรัง พัดหน้านาง
85 พระนิรันดร์  อนากุโล มัชฌิมภูมิ ตรัง พ้ืนแพรสีแดง
86 พระสมจิตร  ธนปาโล ควนสบาย กระบี่ ดา้มไม้
87 พระยุระนันท์  อภินนฺโท สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง
88 พระล าพอง  จตตฺภโย สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง
89 พระวิทยา  เตชพโล โรงวาส สงขลา
90 พระเลอพล  านเสฏฺโ โคกนาว สงขลา
91 พระพิทักษ์  ปุญฺ กาโม คลองเรียน สงขลา
92 พระพิพัฒน์  ขนฺตโิก บ่อป่า สงขลา
93 พระพินิต  คุณปุญฺโ มะม่วงหมู่ สงขลา
94 พระประดบั  ฉนฺทธมโฺม เขารักเกียรติ สงขลา
95 พระประธาน  กิตตฺธิโร คูหาสวรรค์ พัทลุง
96 พระวัฒนา  อภิวฑฺฒโน สุนทราวาส พัทลุง
97 พระจ าเริญ  ยตโิก เขาป้าเจ้ พัทลุง
98 พระทรงพล  วิจิตโฺต เขาโพรกเพลง พัทลุง
99 พระบัญชา  กนฺตสีโล หน้าเมืองสตูล สตูล
100 สามเณรกิจประเสริฐ  เกิดศิริ ประทมุทายการาม นครศรธีรรมราช

101 สามเณรกัมปนาท  จุลเดช พระนคร นครศรธีรรมราช (ธ)

102 สามเณรขจรเกียรต ิ แก้วนรา สมหวงั สุราษฎรธ์านี

103 สามเณรเสฏฐวุฒิ  ไชยรัตน์ โคกเป้ียว สงขลา (ธ)

104 สามเณรสาธิต  ไฝ่สังข์ คูหาสวรรค์ พทัลงุ

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม


