
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑๑๘ รูป ขาดสอบ ๓๙ รูป คงสอบ ๗๙ รูป สอบได้ ๔๖ รูป สอบตก ๓๓ รูป (๕๘.๒๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๐๑ พระพรชัย กิตฺติาโณ แซ่ตัง

้

๑๑/๐๔/๒๕๑๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดกลาง  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๐๒ พระสมพงษ์ สุตเปกฺโข คำธร
๑/๐๒/๒๕๐๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖

วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๐๓ พระพัฒนา าณวโร สุธรรมานนท์

๒๔/๑๐/๒๕๐๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระโยค  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๐๔ พระสุพร สุภปฺโ จันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๓๑ ๑๗/๐๖/๒๕๕๒

วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๐๕ พระธีรเมศวร์ มหาสกฺโก ไชยชนะ
๔/๐๖/๒๕๓๐ ๒๖/๑๑/๒๕๕๕

วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๐๖ พระสันชัย สฺชโย รักษ์เส้ง

๒๕/๑๒/๒๕๑๓ ๒๖/๑๑/๒๕๕๖

วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๐๗
พระวิฐชญฐานนท์ อคฺคปฺโ รักษาชาติ

๒๒/๑๐/๒๕๓๒

๑/๐๒/๒๕๖๐
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๐๘ พระสมรักษ์ อธิปฺโ ทำจุน

๑๑/๐๕/๒๕๔๐
๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดพุทธบูชา  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๐๙
พระศุภชัย สุจิตฺโต แต่งเสียน

๑/๐๓/๒๕๑๑ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๑๐ พระพงศ์พันธ์ ติสฺสโร ตัญจรูญ
๘/๑๑/๒๕๒๓ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗

วัดสมหวัง  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๑๑ พระสมปราชญ์ ปภสฺสโร นิมวันนัง

่

๔/๐๖/๒๕๑๕ ๑/๐๖/๒๕๕๘
วัดสมหวัง  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๑๒ พระสุมน สุมโน พุ่มอินทร์
๑๖/๖/๒๕๐๕ ๑๒/๕/๒๕๕๘ วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรภาณุมาศ  ช่วยเลือม

่

๒/๙/๒๕๔๐
 วัดท่าไทร  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๑๔ พระสารัตน์ ิตปฺุโ เลียงศรี

้

๙/๖/๒๕๒๕ ๑๙/๗/๒๕๔๕
วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๑๕ พระธนพล กตปฺุโ พรหมมา
๕/๘/๒๕๒๘ ๑๕/๖/๒๕๕๖

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรสุทธิราช  นิดแก้ว
๒๒/๘/๒๕๔๑

 วัดคุณาราม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๑๗
พระวิทยา โชติปฺโ สมบูรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๓

๙/๕/๒๕๕๖ วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๑๘ พระนันต์ธวัช ยโสธโร ขนุนอ่อน
๒๔/๑/๒๕๓๓

๙/๗/๒๕๕๗ วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๑๙
พระอาทิต สุมโน มัคโช

๑๖/๐๗/๒๕๐๙ ๒๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๒๐ พระวิรัช วีรชโย ศรีหมุดกุล
๒๙/๓/๒๕๑๒ ๑๓/๗/๒๕๕๘

วัดละไม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๒๑
พระอรรถชัย กิตฺติคุโณ คุ้มพร้อม

๑๒/๐๔/๒๕๓๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๒๒
พระพิรุฬกิจ ปยสีโล หนูอินทร์

๒๔/๖/๒๕๒๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๒๓
พระบุญเลิศ ปฺาภาโค ทรัพย์เกิด

๗/๓/๒๕๑๑
๓๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๒๔
พระโกมล สุขิโต ประกอบทรัพย์

๑๑/๑/๒๔๙๕ ๒๗/๗/๒๕๕๘
วัดธารนำไหล  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๒๕
พระวิรัช อคฺคธมฺโม รุ่งแสง

๒๗/๙/๒๕๑๓ ๒๗/๗/๒๕๕๘
วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๒๖
พระมนภัทร์ ชุตินฺธโร ธรรมราช

๒๕/๑๐/๒๕๒๖
๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรพิษณุ  โพธง

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

 วัดพระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๒๘
พระดนุพล โชติปฺโ สายทองอ้น

๑๗/๓/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๖
วัดวชิราราม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๒๙
พระต่อศักดิ

์

โชติปฺโ ระนาดแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๑๐ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๓๐ พระพิเชษฐ์ อภโย แก้วทองเมือง
๗/๑๒/๒๕๒๓ ๓๐/๔/๒๕๕๘

วัดทองประธาน  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๓๑ พระธนพล กตปฺุโ สกุลเจริญดีเลิศ
๓/๘/๒๕๒๔ ๑๕/๕/๒๕๕๘

วัดบ้านนา  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๓๒
พระอภิรักต์ รกฺขิตธมฺโม ตุรงคติณชาติ

๑๕/๑๒/๒๕๑๔ ๑๖/๑๒/๒๕๕๓ วัดคลองปราบกัลยาราม

 

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๓๓
พระพงษ์ศักดิ

์

สุจิตฺโต ทองแผ่
๑๔/๒/๒๕๑๘ ๑๗/๕/๒๕๕๘

วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๓๔
พระวุฒิพงษ์ สุตาคโม ศรีมณี

๑๘/๒/๒๕๒๐
๓/๗/๒๕๔๓ วัดโคกตะไคร้  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๓๕
พระเอกวิทย์ เตชปฺโย คงคชวรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๑๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๓๖
พระสรรพาวุธ กิตฺติปฺโ บัวอ่อน

๑๑/๐๙/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๓๗
พระอภิชัย อภิชโย เหมือนมณี

๑๓/๑๑/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดเขาพระอานนท์  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๓๘
พระธนาทรัพย์ อินฺทวีโร กลับดี

๑๗/๐๓/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดท่าโรงช้าง  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๓๙
พระนภดล จกฺกธมฺโม มีสุขมาก

๒๑/๐๘/๒๕๒๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดทุ่งเซียด  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๔๐ พระชาญณรงค์ ิตาโณ ตุ้มม่วง

๑๙/๑๒/๒๕๓๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดทุ่งเซียด  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๔๑ พระเอกพงศ์ อาภากโร เพชรอาวุธ

๐๘/๐๖/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองไทร  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๔๒
พระสมุห์ อุทัย สามตฺถิโก ขวัญชุม

๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๔๓
พระใบฎีกา นัฏพงษ์ คุณยุตฺโต ไทยเสน

๒๐/๐๖/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๔๔
พระณัฐพล านงฺกโร เพชรทอง

๐๑/๑๒/๒๕๒๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๔๕
พระสุรศักดิ

์

สุจิพุทฺโธ พงษ์วิทูล

๒๔/๐๔/๒๕๒๔ ๐๑/๐๒/๒๕๕๓

วัดวิภาวดีรังสิต  

สฎ ๕๓๖๐/๐๐๔๖ พระพรชัย วรชโย สายลือนาม

๒๗/๐๒/๒๕๒๓ ๒๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดโสภณประชาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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