
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๘๗ รูป ขาดสอบ ๑๓ รูป คงสอบ ๗๔ รูป สอบได้ ๕๑ รูป สอบตก ๒๓ รูป (๖๘.๙๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๐๑ พระธนาฤทธิ

์

ิตธมฺโม สนานคุณ

๑๑/๑๐/๒๕๓๑
๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๐๒ พระทวีวัฒน์ ชาตปฺโ ถือทอง

๒๖/๐๕/๒๕๑๓
๒/๐๘/๒๕๕๕

วัดเขาปูน  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๐๓ พระนิพนธ์ โชติปฺโ พัฒนชาญเลิศ
๗/๐๖/๒๔๙๘ ๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดบางหมาก  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๐๔ พระอมร อมโร อาจเทเวศน์

๓๐/๐๓/๒๕๒๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดประเดิม  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๐๕ พระทวีศักดิ

์

ทนฺตจิตฺโต จินาคม

๒๑/๑๒/๒๕๒๗
๑๕/๓/๒๕๕๗

วัดประเดิม  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๐๖ พระสันติ สนฺติกโร จูมลี

๒๐/๑๑/๒๕๒๐
๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดปากคลอง  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรสุทธิวัฒน์  ยอดอุดม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

 วัดปากคลอง  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๐๘ พระยงยุทธ เขมปฺโ บัตพิบูลย์
๘/๐๒/๒๕๐๘ ๙/๐๑/๒๕๕๓

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๐๙ พระยุทธนา เตชธโร ศศิสนธิ

์

๑๒/๐๕/๒๔๙๒ ๒๓/๐๑/๒๕๕๓

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๑๐ พระอารมณ์ ฉนฺทโก นิภานันท์
๙/๐๕/๒๔๙๖ ๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๑๑ พระประวิทย์ นิปโก สนธิรักษ์

๑๙/๐๔/๒๕๑๒
๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๑๒ พระมนตรี เมตฺติโก จันทร์รจนา
๘/๑๑/๒๔๙๑ ๒/๑๒/๒๕๕๕

วัดวิสัยเหนือ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๑๓ พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติาโณ รักษ์พรหม
๑๒/๔/๒๕๓๖

๘/๓/๒๕๕๗ วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๑๔ พระมานะ ธมฺมทินฺโน วงศ์มณี
๒๘/๙/๒๕๐๑ ๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๑๕ พระสิงห์ ิตาโณ แจกสินธุ์

๒๓/๗/๒๔๙๕
๘/๗/๒๕๕๒ วัดนิคมประชาสรรค์  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๑๖ พระสมชาย ิตธมฺโม สุขประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๑๗
๒๙/๓/๒๕๕๘

วัดเนินทอง  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๑๗ พระกองแก้ว มหาวีโร พาประจง ๘/๑/๒๕๑๓ ๔/๕/๒๕๕๖ วัดประชานิคม  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรธนกร  หนูปน
๓/๕/๒๕๔๒

 วัดยางฆ้อ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๑๙ พระสุพล อุชุปฺโ แก้ววารี

๓๑/๑๒/๒๕๑๕
๑๒/๔/๒๕๔๘

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๒๐ พระนันทศักดิ

์

จนฺทสาโร รักษ์พรหม
๙/๑๒/๒๕๒๙ ๒๑/๗/๒๕๕๖

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๒๑ พระวิรัตน์ จนฺทโชโต เกิดมี
๑๙/๙/๒๕๒๑ ๒๖/๔/๒๕๕๘

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๒๒ พระสุนันท์ ปฺุกาโม ขาวมรดก
๔/๘/๒๕๓๗ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๒๓ พระวันชัย ปฺาวุโท ขนันเนือง
๒/๕/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๕๙ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๒๔ พระภูวนัย านวโร ชัยรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๑๘
๒๔/๙/๒๕๕๖

วัดแหลมยาง  
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๒๕ พระพิชัย ธมฺมวิชโย เยาวหลี
๕/๙/๒๔๙๙

๒๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๒๖ พระอนงค์ นรินฺโท แม่นปน

๒๒/๐๑/๒๕๐๘ ๑๔/๐๓/๒๕๕๗

วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๒๗
พระสุรเชษฐ์ ปภสฺสโร เกษแดงสกุลวุฒิ

๑๘/๐๒/๒๕๐๕ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๒๘ พระศุภชัย สีลเตโช ชูวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๒๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๒๙ พระอนันทชัย อภินนฺโท จินากร
๒/๖/๒๕๑๒ ๑/๓/๒๕๕๘ วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๓๐ พระสิทธิชัย ชยธมฺโม เวชยม

๒๔/๐๑/๒๕๒๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๓๑ พระสุริยา ิติสทฺโธ เหล่าสุข
๑๖/๗/๒๕๒๙ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรณฐกร  จันทะนา ๑/๔/๒๕๔๕  วัดช่องรอ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๓๓ พระบุญเลิศ ปยธมฺโม เพชรศรี ๖/๗/๒๕๑๐
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดดอนสะท้อน  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๓๔ พระเจียม มหาปฺโ ศรบุญทอง
๒๔/๘/๒๔๙๓ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๓๕ พระบัววร ธีรปฺโ สาทร
๔/๑๐/๒๕๑๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๓๖ พระมาโนชย์ สนฺตมโน เกตุสุวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๑๗
๑๐/๕/๒๕๕๘

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๓๗
พระสมควร สมจิตฺโต สีเขียว ๖/๘/๒๕๓๐ ๓/๓/๒๕๕๘ วัดขันเงิน  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๓๘ พระธนญชัย ธนปฺโ บุสทิพย์
๒๗/๕/๒๕๑๕ ๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดขันเงิน  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๓๙ พระภานุวัฒน์ ชวโน สีเนียม ๓/๓/๒๕๓๐
๑๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดขันเงิน  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรมานัตย์  ปาริสารัตน์

๒๔/๗/๒๕๔๓

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรพรเพชร  ชูทิง

่

๒๘/๙/๒๕๔๔

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรชนภัย  เพ็ชรสีหมืน

่ ่

๒๕/๒/๒๕๔๖

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๔๓ พระปณัฐพงษ์ ธนปฺโ เวชประสิทธิ

์

๑๓/๙/๒๕๔๐ ๑๓/๔/๒๕๖๐
วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๔๔ พระสมาน สนฺตจิตฺโต บัวทอง
๑๕/๑/๒๕๑๔ ๑๒/๔/๒๕๕๗

วัดพิชัยธาราราม  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๔๕ สามเณรอมฤต  ภูมพระแสง

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรพิชิต  นิราภัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๔๗
สามเณรสุรศักดิ

์

 ราชเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๔๘ สามเณรธนายุทธ  ยังยืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๔๙ สามเณรรัตนศักดิ

์

 ราชโสภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรธนดล  บุญเพ็ชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๓๖๐/๐๐๕๑ พระวิโรจน์ ภทฺทโก พงษ์พรหม
๗/๗/๒๕๐๘ ๙/๗/๒๕๕๗ วัดราษฎร์บำรุง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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