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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๙๖ รูป ขาดสอบ ๓๓ รูป คงสอบ ๖๓ รูป สอบได้ ๓๑ รูป สอบตก ๓๒ รูป (๔๙.๒๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๐๑
พระชนินทร์ นาควโร กำลังกิจ

๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดกลาง  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๐๒
พระธีรวัฒน์ ธีรปฺโ ถนอมศักดิ

์

๖/๐๙/๒๕๓๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๐๓
พระสายัณห์ สุนฺทโร เทพแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๐๔
พระจักรพันธ์ ธีรปฺโ ประธีป ณ ถลาง

๑๕/๙/๒๕๒๙ ๒๕/๖/๒๕๕๓
วัดมะปริง  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๐๕
พระพยุงเกียรติ จิตฺตวฑฺฒโน ทวีทอง

๒๔/๕/๒๕๑๙
๔/๔/๒๕๕๗ วัดมะปริง  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๐๖
พระสุทิน ชินวํโส แขขำ

๒๑/๘/๒๕๐๕ ๒๐/๑/๒๕๕๘
วัดมะปริง  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๐๗
พระโกวิท โกวิโท วาระดี

๑๖/๑/๒๕๑๐ ๑๙/๑๒/๒๕๕๒

วัดท่าไทร  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๐๘
พระทศพล ยสพโล บรรเทา

๑/๗/๒๕๐๘ ๑/๕/๒๕๕๖ วัดท่าไทร  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๐๙
พระสนิท สุเมโธ ชุมเขียว

๖/๔/๒๔๗๘ ๑๕/๗/๒๕๕๖
วัดท่าไทร  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๑๐
พระอริยะ ทีปธมฺโม หฤตยารุทร

๘/๑๒/๒๕๐๕ ๔/๑๒/๒๕๕๖
วัดท่าไทร  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๑๑
พระเอกทัพ สุชาโต สง่าทัพ

๒๕/๔/๒๕๒๑ ๒๘/๓/๒๕๕๘
วัดท่าไทร  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๑๒
พระชยุต นนฺทภทฺโท แสนทวี

๖/๐๘/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๓

วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๑๓
พระวรัญู ธมฺมทินโน พูลทรัพย์

๑๕/๗/๒๕๓๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๑๔
พระณรงค์ฤทธิ

์

นริสฺสโร วิชัยดิษฐ์
๑๘/๕/๒๕๒๔ ๒๐/๗/๒๕๕๐

วัดละไม  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๑๕
พระจเด็จ ริรวํโส พุ่มเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๑๒
๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดละไม  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๑๖
พระอุดร ถิรสทฺโธ ธานะชัย

๒๒/๑๒/๒๕๒๒
๒๐/๐๔/๒๕๕๔

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๑๗
พระศรัณยู ภูริาโณ ช่วงภูศรี

๒๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๑๘
พระอธิการอุทยาน อคฺคปฺโ นำกลับ

๒๘/๘/๒๕๓๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๑

วัดเววน  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๑๙
พระพินิตย์ มงฺคโล ชิตนาคิน

๑๐/๑๑/๒๕๒๖ ๒๗/๐๖/๒๕๕๒

วัดเวียง  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๒๐
พระกฤษณะ วิสุทฺธิาโณ จันทร์ทิพย์

๒๖/๔/๒๕๓๗ ๒๘/๑/๒๕๕๖
วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรรัชพล  คงเมือง

๑๕/๗/๒๕๔๖

 วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๒๒
พระใบฎีกาชลนที าณวีโร วีวัฒนา

๑๓/๑๐/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๕๗ วัดบ่อมะปริง  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๒๓
พระพงษ์ศริริ เขมิโย ธรรมรงค์

๑๒/๙/๒๕๒๐ ๒๙/๕/๒๕๔๙
วัดพระพรหม  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๒๔
พระปรีชาวุฒิ ธมฺมปฺโ วิจารณบุตร

๒๘/๐๕/๒๕๐๓ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดควนสุบรรณ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๒
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๒๕
พระกฤษณา ขนฺติธมฺโม ธรรมเมือง ๘/๖/๒๕๑๘

๒๒/๗/๒๕๕๖
วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๒๖
พระมหาณัฐวุฒิ รตโน เจริญภักดี

๓๐/๑๑/๒๕๒๗
๒๖/๖/๒๕๕๑

วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๒๗
พระชัยยัณห์ ชยนฺโต อุบลนาถ

๒๔/๕/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๖
วัดหนองไทร  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรธีรวัฒน์  คชไกร ๖/๑/๒๕๔๔  วัดหนองไทร  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๒๙
พระเฉลิมพร อติภทฺโท พูนพนัง

๑๕/๐๔/๒๕๓๓ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๓๐
พระมหาวัชรพงษ์ จิตฺตคุโณ เขียวคล้าย

๒๑/๙/๒๕๒๕
๑๑/๑/๒๕๕๕

วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๓๕๙/๐๐๓๑
พระมหาประสบโชค ยสุโห มานะ

๑๙/๒/๒๕๒๐ ๒๖/๓/๒๕๕๕
วัดบ้านส้อง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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