
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑๔๐ รูป ขาดสอบ ๒๓ รูป คงสอบ ๑๑๗ รูป สอบได้ ๘๖ รูป สอบตก ๓๑ รูป (๗๓.๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๓๖๐/๐๐๐๑ พระสมบูรณ์ กตคุโณ บัวเพ็ชร

๒๐/๑๑/๒๕๐๐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดบางสะพาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๐๒ พระฤทธิชัย ถาวโร ชูหว่าง
๒๐/๒/๒๕๒๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๐๓ พระศักดินันท์ สามตฺถิโก ชำนาญเรือ

๐๑/๐๓/๒๕๓๔ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๐๔ พระปราโมทย์ ปาสาโท คงไสย

๓๑/๐๗/๒๕๑๒ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๐๕ พระภูวดล เขมปฺโ ขวัญดี

๓๐/๑๑/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๐๖ พระวิษณุรัตน์ ชยสุโข ไชยศิลา

๒๐/๑๐/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพังสิงห์  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๐๗ พระอุดร ปฺาวฑฺฒโน ผลกิจ

๐๒/๐๖/๒๕๑๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๓

วัดวังตะวันตก  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๐๘ พระสมชาย สุจิณฺโณ พุทโธสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดวังตะวันตก  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรปยวัฒน์  เชาวลิต

๒๑/๐๕/๒๕๔๐

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรพรพิวัฒน์  กมล

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรสุธิมนต์  จรุงจิตต์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรสุธินันท์  สิงห์เพียง

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรดนุนันท์  สิงห์เพียง

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรณัฐภัทร  บุญสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดสระเรียง  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๑๕ พระอาษา ปฺาธโร สุคนธ์

๑๑/๐๗/๒๕๒๗
๑๐/๐๔/๒๕๕๓

วัดหน้าพระบรมธาตุ  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๑๖ พระสันติ ติสาโร ชาญปราณิต

๐๒/๐๒/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดหน้าพระลาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๑๗
สามเณรอนุชา  สังสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

 วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรสิริชัย  ชุมทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

 วัดใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๑๙ พระภูมิปญญา อธิมุตฺโต งามพร้อม

๐๖/๐๖/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดกระดังงา  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๒๐ พระวีระศักดิ

์

ปยธมฺโม พุทธสุภะ

๒๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดกระดังงา  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๒๑ พระสิวริศร์ สุทฺธิมโน ด่านประสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๒๓ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดเขาขนอม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๒๒
พระอดิศร ิตคุโณ คงทอง

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดสุวรรณบรรพต  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๒๓ พระกฤษฎา สุรปฺโ ทรงสังข์
๑๔/๕/๒๕๓๖ ๑๕/๘/๒๕๕๖

วัดชะอวด  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๒๔ พระสุรเชษฐ์ ปฺาทีโป บุญแก้ว
๒/๒/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๕๘

วัดดอนอินทนิน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๓๖๐/๐๐๒๕ พระสิทธิชัย ชยานฺนโท จันทร์ภักดี

๒๔/๑๑/๒๕๒๔ ๒๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดมะปรางงาม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๒๖ พระวิทย์ธวัฒน์ อุปสนฺโต สโมสร

๓๐/๑๐/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดสามัคคีนุกูล  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๒๗
พระเกียรติพงศ์ จิรตฺติโก ประจักษ์

๒๕/๐๓/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามัคคีนุกูล  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๒๘ พระปยบุตร านตฺตโม คงแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๒๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๒๙
พระใบฎีกา อภิชัย โชติธมฺโม หนูหวาน

๐๗/๐๑/๒๕๒๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๕

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๓๐ พระปรมิตร วิสาโร หมืนราม

่

๓๐/๐๓/๒๕๑๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดสุขาสิทธาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๓๑ พระสมภพ กิตฺติปฺโ จันทร์วันเพ็ชร์

๐๑/๐๘/๒๕๓๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดห้วยแหยง  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๓๒
พระภานุพงศ์ ปฺาวฒโน ศรีกาญจน์

๐๗/๐๗/๒๕๓๗
๒๔/๔/๒๕๕๗

วัดคีรีวรรณา  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรวิทยา  จันทร์ส่องแสง

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรณัฐพงคศ์  สีทา

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรคฑาวุธ  เพชรมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรสุชาติ  ชมบุตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๐

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรสันต์เพ็ชร  เดชเส้ง

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรทิวาพร  บำเพ็ญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๓๙ สามเณรอนุศักดิ

์

 ผลศัพท

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรภราดร  ชูสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรหัสนรินทร์  พรหมทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรปยะวัฒน์  วัดถารมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรณัฐวุฒิ  ขุนนัดเชียร

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๔๔ สามเณรเอกรัตน์  พรหมราช

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

 วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๔๕ พระสุรินทร์ อนาวิโล แก้วสงค์

๑๓/๐๑/๒๕๒๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดแดง  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๔๖ พระสมชาย านวโร ทิพย์บุญทอง

๑๘/๐๒/๒๕๐๒ ๑๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๔๗
พระประไพ ิตสีโล สุคันธเมศ

๒๗/๐๙/๒๕๐๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดสระโพธิ

์

 

นศ ๕๓๖๐/๐๐๔๘ สามเณรสุรเดช  เชาวลิต
๘/๑๑/๒๕๔๒

 วัดโสภณตีธาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๔๙ พระวรพรต วรจิตฺโต คุณชล

๐๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดชัยชุมพล  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรวัชรชัย  รักซัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดไตรวิทยาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรภูวนาถ  แก้วอุดม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดไตรวิทยาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๕๒ พระเกษม ิตสทฺโธ ภูมี
๐/๐๙/๒๕๐๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดถำใหญ่  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๕๓ พระชลทิตย์ เทวธมฺโม จันทร์ขาว

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดไทรห้อง  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๕๔ พระชวาลา อินฺทวณฺโณ สุวรรณพันธ์
๒๖/๗/๒๕๓๐ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดขนาน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรณัฐพงศ์  แสนสุข
๑๗/๘/๒๕๔๔

 วัดควนอุโบสถ  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรธรรมรัตน์  ราชรักษ์ ๔/๑/๒๕๔๔  วัดควนอุโบสถ  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๕๗
พระทศพล นิปโก พรหมเดชะ

๗/๑/๒๕๓๒ ๔/๑๒/๒๕๕๖
วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๕๘ พระไกรพิทักษ์ โอวาทิโย ขวัญชุม
๔/๑๐/๒๕๓๐

๒/๔/๒๕๕๘ วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๕๙ พระปริยากร ปสฎฺโ คล้ายทองคำ
๑๒/๘/๒๕๑๕

๒/๕/๒๕๕๘ วัดประดิษฐาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๓๖๐/๐๐๖๐ พระบรรชา ิตพโล ดวงดี
๒๖/๘/๒๕๐๗ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๖๑ พระเดชาวัต ชิตมาโร พงษ์ทอง
๑๓/๔/๒๕๓๖ ๑๓/๔/๒๕๕๖

วัดใหม่  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๖๒ พระบุญเสริม จารุธมฺโม ศรีแก้ว ๓/๖/๒๕๐๕ ๒๘/๖/๒๕๕๑
วัดเขาน้อย  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๖๓ พระจักรกฤษ สุเมโธ หอมชืน

่

๒๘/๗/๒๕๓๒
๒๓/๖/๒๕๕๖

วัดเทวสิทธิ

์

 

นศ ๕๓๖๐/๐๐๖๔ พระนัฐพากย์ านวุฑฺโฒ พัฒนาวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๒๘
๒๗/๕/๒๕๕๘

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๓๖๐/๐๐๖๕ พระกัมปนาท ิตสทฺโธ กัดฟก
๒๘/๔/๒๕๑๔

๑๐/๑/๒๕๔๕
วัดเทพสิทธาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๖๖ พระอนุวัฒน์ เตชวโร อัยศูรย์
๕/๙/๒๕๓๕ ๘/๖/๒๕๕๗ วัดนิโครธาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๖๗
พระพงศกร ขนฺติโก อินทรสภา

๑๕/๓/๒๕๒๕ ๒๒/๙/๒๕๕๗
วัดบางจาก  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๖๘ พระนนทวัช จนฺทโชโต เพชรรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๓๒
๒๐/๖/๒๕๕๘

วัดบางจาก  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๖๙ พระสมพร สิริธมฺโม สีศิริ ๗/๖/๒๕๑๖ ๑๑/๖/๒๕๕๒
วัดบ้านงาม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๗๐ พระศักเรนทร์ ปฺาวชิโร คมเกลียง

้

๒๗/๓/๒๕๑๔ ๑๐/๒/๒๕๕๗
วัดบ้านงาม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๗๑
พระธวัช สุเมโธ สมปรีดา

๑๔/๕/๒๕๒๕
๔/๗/๒๕๕๖ วัดพิบูลยาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๗๒
พระกิตติพันธุ์ สิรินฺทโร จันทร์คงทอง

๒/๙/๒๕๓๗ ๒๗/๒/๒๕๕๘
วัดพิบูลยาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๗๓
พระอธิการ จำเนียน กตปฺุโ บุญรอด

๒๒/๘/๒๕๐๙ ๒๗/๕/๒๕๕๔
วัดสุเทพธาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๗๔
พระวัชรินทร์ วชิรวํโส ชุมจีน

๑๗/๐๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดท้ายสำเภา  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๗๕
พระอนันต์ ปยวณฺโณ เกิดหึงษ์

๒๗/๖/๒๕๒๗ ๒๗/๗/๒๕๕๕
วัดคูหาสันตยาราม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๗๖
พระจักรพงษ์ ธมฺมทีโป จันทร์ส่งแสง

๒๒/๔/๒๕๓๒ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดร่อนนา  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๗๗
พระวชิรวิชญ์ ธีรปฺโ ภูมี

๒๔/๑๒/๒๕๒๗

๒/๘/๒๕๕๗ วัดชายเขา  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๗๘
พระสุเมธ สุเมธโส ยอดประดิษฐ์

๓๑/๘/๒๔๙๔ ๒๑/๖/๒๕๕๖
วัดดินดอน  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๗๙
พระภาวพุท โชติธมฺโม แซ่ด่าน

๒๒/๔/๒๕๒๙

๓/๖/๒๕๔๙ วัดเกล็ดแรด  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๘๐ พระปฐมชัย สุทฺธจิตฺโต ห่วงจริง
๔/๕/๒๔๙๙ ๒๗/๕/๒๕๕๖

วัดเกล็ดแรด  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๘๑ พระชัยวัฒน์ โชติโก จามจุรีย์
๑๖/๙/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๑

วัดเจดีย์  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๘๒ พระธรณ์ธันย์ กิตฺติาโ คงทอง
๖/๑๑/๒๕๓๒

๖/๖/๒๕๕๘ วัดประทุมทายการาม  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๘๓ สามเณรธีรพงศ์  รัจรัญ
๕/๖/๒๕๔๒

 วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๘๔ สามเณรวิศรุต  สังจข์ผอม
๒๓/๗/๒๕๔๑

 วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๘๕ พระอธิวัฒน์ สุมงฺคโล แก้วช่วย
๑๑/๒/๒๕๓๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๓๖๐/๐๐๘๖ พระทรงพล กิตฺติโก สันประภา

๐๒/๐๕/๒๕๓๑ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดหัวค่าย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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