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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑๑๗ รูป ขาดสอบ ๓๙ รูป คงสอบ ๗๘ รูป สอบได้ ๖๑ รูป สอบตก ๑๗ รูป (๗๘.๒๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๓๕๙/๐๐๐๑ พระไพรัตน์ พนฺธมุตฺโต ฝอยทอง

๑๙/๗/๒๔๙๙
๓๑/๘/๒๕๕๕

วัดคูพาย  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๐๒
พระกำธร คณินฺโท สุกดำ

๑๓/๑๐/๒๕๒๓
๑๓/๗/๒๕๕๔

วัดเตาปูน  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๐๓
พระเจตนิภัทร์ อภิปฺปสนฺโน เพ็ญจำรัส

๙/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๔/๒๕๕๙
วัดเตาปูน  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๐๔
พระประสิทธิ

์

อชิโต บุญแต่ง
๒๐/๔/๒๕๑๘ ๑๒/๑/๒๕๕๖

วัดท่างาม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๐๕
พระดิเรก วรธมฺโม มาศตันติพร

๒๕/๘/๒๔๙๔ ๓/๑๒/๒๕๕๔
วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๐๖ พระมหาอภิชาต ธมฺมทีโป ช่วยสุข
๑๑/๘/๒๕๓๔ ๑๔/๓/๒๕๕๖

วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๐๗
พระสมพร กิตฺติภทฺโท เสมาพัฒน์

๗/๖/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๗ วัดมุขธารา  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรวรุฒม์  เหมือนหนู

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรอนันตชัย  โชติเสว์

๑๗/๗/๒๕๔๓

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรไชยพร  คมขำ
๘/๘/๒๕๔๓

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรณัฐภัทร์  มาเจริญ ๖/๑/๒๕๔๔  วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรสมศักดิ

์

 อักษรเวช
๗/๑/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรนนทพัทธ์  สามารถกุล

๒๒/๑/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรอนันตโชติ  โชติเสว์

๑๗/๗/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรศุภสัณห์  กาฬกาญจน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรปญญาวุฒิ  ทวยเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

 วัดหน้าพระบรมธาตุ  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรวรพล  คงประเสริฐ

๑๒/๗/๒๕๔๔

 วัดหน้าพระบรมธาตุ  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๑๘
พระสุทธินันท์ สุทฺธินนฺโท สุวรรณรักษา

๑๔/๑๐/๒๕๓๗

๗/๔/๒๕๕๗ วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๑๙
พระศราวุฒิ สุปติฏิโต เข็มสม

๓๐/๔/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๕๗ วัดกระดังงา  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรสุรศักดิ

์

 อินทร์แก้ว
๑๓/๘/๒๕๔๑

 วัดกระดังงา  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๒๑
พระถิรเดช จนฺทปฺโ เพชรรัตน์

๖/๑๑/๒๕๓๓ ๒๑/๗/๒๕๕๖
วัดเขาขนอม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๒๒
พระธีระพงษ์ ฉนฺทโก รักภู่

๑/๙/๒๕๒๔ ๘/๔/๒๕๕๓ วัดจันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๒๓
พระนิพลธ์ นิพฺพโล มีไชย

๓๑/๕/๒๕๐๓ ๒๔/๑๒/๒๕๕๐

วัดท่าน้อยคุณาราม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรสุรชัย  คงจันทร์

๕/๙/๒๕๔๑
 วัดควนแดงบน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรพรภวิษย์  บุญยัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

 วัดควนแดงบน  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๒๖
พระเยน ปฺาวุฑโฒ แก้วหอม

๒๖/๗/๒๕๑๗
๒/๔/๒๕๕๗ วัดชะอวด  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๒๗
พระวรวิทย์ สุเมธโส ขุนทอง

๑๒/๗/๒๕๓๔ ๑๙/๘/๒๕๕๕
วัดสำนักขัน  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๒๘
พระสุรวุฒิ ธมฺมวุฒโฒ ขุนรัง

๒๒/๘/๒๕๓๕ ๒๓/๑๒/๒๕๕๖

วัดสำนักขัน  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๒๙
พระสุจิรัตน์ ธมฺมธโร อุกฤษศิริพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๑๙ ๑๘/๐๒/๒๕๕๕

วัดโคกหาด  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๓๐
พระคมกริช อมโร นาคนุกูล

๒๖/๑๒/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๒

วัดสวนอาย  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๓๑
พระใบฎีกาทวีศักดิ

์

ชินวํโส กล้าคง
๒/๐๒/๒๕๓๐ ๒๔/๕/๒๕๕๓

วัดมัชฌิมวราราม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๓๒
พระเอกฤตย์ เอกยโส ยศหมึก

๑๗/๙/๒๕๑๓

๒/๑/๒๕๕๓ วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๓๓
พระครูสังฆรักษ์ปรีชา อชิโต ด้วนมี

๒๓/๒/๒๕๐๗
๑๖/๔/๒๕๕๓

วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๓๔
พระสุวนิตย์ ิตสีโล แสนโยชน์

๐๙/๐๑/๒๕๒๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๑

วัดหลักช้าง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๓๕
พระเศวตฉัตร กิตติปฺโ รัตนบุรี

๑๓/๐๔/๒๕๒๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดหลักช้าง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๓๖
พระชัยณรงค์ อุทโย แสงทอง

๒๗/๔/๒๕๒๓
๑๕/๕/๒๕๕๖

วัดแดง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๓๗
พระอากร มหาลาโภ พรหมแก้ว

๒๘/๖/๒๕๓๓ ๑๒/๗/๒๕๕๗
วัดแดง  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๓๘
พระอุดร สุภทฺโท อบอุ่น

๐๔/๐๗/๒๕๑๒ ๑๓/๑๐/๒๕๕๒

วัดทางขึน

้

 

นศ ๕๓๕๙/๐๐๓๙
พระวุฒิภัทร านทตฺโต รัตนพันธ์

๒๓/๐๔/๒๕๑๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดกะโสมเหนือ  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๔๐
พระโชคชัย โชติโย บุรีเลิศ

๒๔/๑/๒๕๒๗ ๑๗/๕/๒๕๕๑
วัดก้างปลา  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๔๑
พระสุทัศน์ กตคุโณ สิทธี

๒๘/๑๒/๒๕๓๐ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๔๒
พระมหานิรันดร์ ปยธมฺโม ชูรอด

๓๐/๘/๒๕๒๒ ๑๙/๑/๒๕๕๗
วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๔๓
พระวรวุฒิ คุณสีโล แก้วกระจก

๑๓/๘/๒๕๒๒ ๑๘/๕/๒๕๔๒
วัดใหม่  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๔๔
พระประดิษฐ์ านวุฑฺโฒ ดวงลายทอง

๑๗/๑/๒๔๙๓ ๑๑/๗/๒๕๔๗
วัดคลองกุย  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๔๕
พระทรงวุฒิ อิทฺธิวโร สุทธิคีรี

๑๙/๖/๒๕๒๐ ๑๕/๗/๒๕๕๑
วัดพรหมโลก  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๔๖
พระวสันต์ ขนฺติสุทฺโธ ดวงพาพล

๘/๒/๒๕๒๕ ๒๘/๘/๒๕๕๕
วัดพรหมโลก  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๔๗
พระอธิการเสนอ าณทีโป ผลอินทร์

๒๗/๘/๒๔๘๗ ๒๗/๗/๒๕๔๓
วัดสะบ้าย้อย  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๔๘
พระเอกพจน์ จิตฺตปฺโ นิติประพันธ์

๒๘/๔/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๖
วัดพระพรหม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๔๙
พระปลัดดิเรก โกวิโท ศรีวงษ์คำ ๑/๙/๒๕๑๒ ๓๑/๓/๒๕๕๑

วัดโคกคราม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๕๐
พระมหายุทธพล ขนฺติธมฺโม ทองคง

๑๙/๑๒/๒๕๒๐
๒๘/๑/๒๕๕๓

วัดท่าไทร  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๕๑
พระแอบ อภิวโร ชูบัวแก้ว

๓๐/๘/๒๕๑๓
๘/๖/๒๕๕๗ วัดน้อมนาวาส  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๕๒
พระพิพัฒน์ สิริภทฺโท สงทอง

๒๒/๗/๒๕๓๗

๑/๖/๒๕๕๗ วัดศรีอาชา  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรสุเมธ  วุฒิสังข์

๗/๑๐/๒๕๔๒

 วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๕๔
พระโชคชาย โชติธมฺโม แตงอ่อน

๓๑/๕/๒๕๑๘ ๒๙/๑/๒๕๕๔
วัดปญณาราม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๕๕
พระทนงศักดิ

์

สุวณฺโณ สังขนุกิจ

๑๔/๑๑/๒๕๒๙
๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรศุภชัย  โกมาลา

๒๙/๒/๒๕๓๙

 วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรวราพล  ศรีอุทัย

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

 วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๕๘
พระอำนาจ านกโร ยิงยงค์

่

๗/๘/๒๕๐๗ ๒๑/๖/๒๕๕๖
วัดสโมสรสันนิบาต  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๓

้
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๓๕๙/๐๐๕๙ พระเอกสิทธิ

์

อนุตฺตโร รุ่งโรจน์ ๑๔/๘/๒๕๓๑ ๔/๗/๒๕๕๖ วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๖๐ พระสงกรานต์ ปภากโร ขาวหนูนา ๑๓/๒/๒๕๒๗ ๒๗/๗/๒๕๕๘ วัดผาสุการาม  

นศ ๕๓๕๙/๐๐๖๑ สามเณรหอม  ขาวหนูนา ๑๗/๒/๒๕๔๐  วัดผาสุการาม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๓

้
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