
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๒๓๘ รูป ขาดสอบ ๕๙ รูป คงสอบ ๑๗๙ รูป สอบได้ ๑๐๐ รูป สอบตก ๗๙ รูป (๕๕.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๓๖๐/๐๐๐๑ พระธีรพันธุ์ ิตธมฺโม อินทชาติ

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดชัยมงคล  

สข ๕๓๖๐/๐๐๐๒ พระครูสังฆรักษ์ พิเชษฐ์ จิตฺตปาโล ทองคำ

๑๕/๐๔/๒๕๑๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๑

วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๓๖๐/๐๐๐๓ พระณัฐวรรธน์ ปฺุากาโม ทวีวรเกียรติ

๓๐/๐๔/๒๕๐๒ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดนาปองเจริญธรรม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๐๔ พระวสันต์ สคฺคเปโม บุญหลง

๐๔/๐๖/๒๕๓๒ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๓๖๐/๐๐๐๕ พระศุภชัย ภูริปฺโ ยิมแสง

้

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดภูเขาหลง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๐๖ พระปริมินทร์ มาลคนฺโธ พรมการ

๑๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดสระเกษ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๐๗ พระสมโภช ปฺุนนฺโท ช่วยนุกูล

๒๓/๐๘/๒๕๓๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดสระเกษ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๐๘ พระอรรถชัย ปริฺาโณ จันทภาโส

๐๘/๐๘/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดสระเกษ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรพรชัย  หนูแดง

๓๐/๐๙/๒๕๓๙

 วัดสระเกษ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๑๐ พระปรีเปรม มหาปฺุโ ธรรมเขต

๑๒/๐๕/๒๔๙๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหัวปอมใน  

สข ๕๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรคำนึง  อินทรอาภรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

 วัดหัวปอมใน  

สข ๕๓๖๐/๐๐๑๒ พระมนตรี อภโย พูลเพียร

๒๖/๐๕/๒๕๑๗ ๒๓/๐๘/๒๕๕๔

วัดอุทัย  

สข ๕๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรปฐมพร  รุ่ยนุ่น

๑๑/๐๘/๒๕๒๔

 วัดโพธิ

์

 

สข ๕๓๖๐/๐๐๑๔ พระสุรศักดิ

์

ิตธมฺโม ปราบจิตร
๑๐/๘/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๕๒

วัดควนเนียง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๑๕ พระวีระพล านวีโร บุญยะมณี
๑๗/๙/๒๕๒๓

๘/๗/๒๕๕๕ วัดควนเนียง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๑๖ พระกวินน์ อนุตฺตโร แสงทอง
๗/๖/๒๕๐๗ ๒๑/๕/๒๕๕๗

วัดควนเนียง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๑๗ พระไพรินทร์ านิสฺสโร รัตนพงศ์
๓/๖/๒๔๙๖

๓๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดบางเหรียง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๑๘ พระชยพล ชยพโล ไชยถาวร
๔/๗/๒๕๒๖

๑๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดปารัตภูมิ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๑๙ พระธีรเจตส์ รวิวํโส แก้วสุข

๒๓/๐๙/๒๕๓๑ ๑๙/๐๙/๒๕๕๒

วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๓๖๐/๐๐๒๐ พระใบฎีกา กัมพล กตปฺุโ เพชรรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๓๑ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดเกษมรัตน์  

สข ๕๓๖๐/๐๐๒๑ พระวรพจน์ กิตฺติคุโณ สุวรรณรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗

วัดเกษมรัตน์  

สข ๕๓๖๐/๐๐๒๒ พระปลัด สุระเดช เตชวณฺโณ แสนสุภา

๒๕/๑๐/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดควนนาหว้า  

สข ๕๓๖๐/๐๐๒๓ พระอาคม จิตฺตสํวโร รัตนพงษ์

๑๕/๐๗/๒๔๙๐ ๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดทุ่งพระ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๒๔ พระอิสระ อิสฺสโร แซ่ซู่

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗

วัดโพรงงู  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๓๖๐/๐๐๒๕ พระสัณฐาน านงฺกโร ฤทธิชัย

๑๕/๑๑/๒๕๐๔
๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๒๖ พระขจรเกียรติ กิตฺติปฺโ นิสสิริ

๑๒/๐๑/๒๕๓๐
๒/๐๙/๒๕๕๗

วัดทุ่งโตนด  

สข ๕๓๖๐/๐๐๒๗ พระอนุชา สจิตฺโต หลีนิง

่

๖/๐๙/๒๕๒๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

วัดนาหม่อม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๒๘ พระสมุห์ ประยูน ถาวโร สกุลหรัง

๒๒/๑๒/๒๕๐๕
๓/๐๗/๒๕๕๒ วัดปากอสุวรรณาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๒๙ พระญาณศักดิ

์

อนิวตฺตโก คงปาล
๓/๐๖/๒๕๒๒ ๒๗/๑๒/๒๕๕๓

วัดปากอสุวรรณาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๓๐ พระใบฎีกา เอกลักษณ์ สิริภทฺโท สังข์ศิลปชัย

๓๐/๑๑/๒๕๓๓ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗
วัดปากอสุวรรณาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๓๑ พระเทวะ ขนฺติพโล แดงเจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๓๒ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘
วัดปากอสุวรรณาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๓๒ พระทนากร สิริมงฺคโล ทองล้วน

๑๐/๐๗/๒๕๓๓ ๐๗/๐๙/๒๕๕๔

วัดคงคาเลียบ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๓๓ พระนฤชิต สุธโน นาแพง

๑๐/๑๐/๒๕๑๔
๑๘/๗/๒๕๖๐

วัดท่าเมรุ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๓๔ พระครูสมุห์ มหิทธิสักก์ ิตธมฺโม จันทสุวรรณธนี
๒๔/๕/๒๕๒๑ ๑๕/๗/๒๕๔๓

วัดแจ้ง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๓๕ พระสุพัฒน์ ภควโร ปงเมฆ

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

๘/๒/๒๕๕๓ วัดแจ้ง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๓๖ พระสมชาย สนฺตจิตฺโต จันทร์คง

๒๓/๑๒/๒๔๙๘
๓๐/๗/๒๕๕๘

วัดเฉียงพง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๓๗ พระวทัญู อธิจิตฺโต สุวรรณมณี
๓๑/๕/๒๕๓๐

๙/๓/๒๕๕๘ วัดปากแตระ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๓๘ พระปรีชา ิตธมฺโม หนูชู ๓/๙/๒๕๐๑ ๗/๒/๒๕๕๘ วัดระโนด  

สข ๕๓๖๐/๐๐๓๙ พระเบญจรงค์ นาถสีโล อู่ธนกุล

๑๙/๑๒/๒๕๓๐

๙/๗/๒๕๕๘ วัดเขาตกนำ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๔๐ พระปลัดอภิสิทธิ

์

สิริภทฺโท อินชะนะ

๑๐/๐๗/๒๕๐๔ ๐๔/๑๒/๒๕๕๑

วัดคูหานอก  

สข ๕๓๖๐/๐๐๔๑ พระนิคม เอกคฺคโต พิศาลโกศล

๒๐/๐๓/๒๔๙๗
๑๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดจังโหลน  

สข ๕๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรกนกพล  กิจรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

 วัดชะลอน  

สข ๕๓๖๐/๐๐๔๓ พระปรมินทร์ ปรมินฺโท คำแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดชุมพล  

สข ๕๓๖๐/๐๐๔๔ พระเจษฎา าณเมธี ดีแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๓๗ ๒๘/๐๑/๒๕๕๗

วัดพังกก  

สข ๕๓๖๐/๐๐๔๕ พระภูมิราช อภิภูโต แก้วปาน

๒๒/๐๓/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดวาส  

สข ๕๓๖๐/๐๐๔๖ พระพิทักษ์ชัย ิตธมฺโม สุวรรณชาตรี

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดวาส  

สข ๕๓๖๐/๐๐๔๗ พระพลวัฒน์ ชวโน สุขเอียด

๑๖/๐๑/๒๕๑๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๗

วัดยางทอง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๔๘ พระจิรเดช จิรเตโช มากเพชร
๑๙/๒/๒๕๑๐ ๑๖/๑๐/๒๕๕๗

วัดเขาน้อย  

สข ๕๓๖๐/๐๐๔๙ พระถาวร ปฺาธโร อินทสโร

๒๙/๑๐/๒๕๐๗
๒๗/๗/๒๕๕๓

วัดประตูไชย  

สข ๕๓๖๐/๐๐๕๐ พระประยุทธ์ โกวิโท ใสสอาด

๑๘/๑๒/๒๕๑๕
๒๐/๗/๒๕๕๘

วัดปะโอ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๕๑ พระสถิต สมจิตฺโต เอียมพร

่

๒๗/๙/๒๕๑๓
๘/๗/๒๕๕๕ วัดมะม่วงหมู่  

สข ๕๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรรุ่งอรุณ  สองประสม
๑๙/๔/๒๕๔๕

 วัดมะม่วงหมู่  

สข ๕๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรธนาเทพ  บุญฤทธิ

์

๒๓/๒/๒๕๔๖

 วัดมะม่วงหมู่  

สข ๕๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรธรพล  วงศ์กระจ่าง
๒/๓/๒๕๔๓

 วัดวาส  

สข ๕๓๖๐/๐๐๕๕ พระสุชาติ เตชปฺโ บุญล่วน

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

๑/๖/๒๕๕๗ วัดสถิตย์ชลธาร  

สข ๕๓๖๐/๐๐๕๖ พระวิรัต ฉนฺทสุโภ เพ็งจุล
๕/๑๑/๒๕๒๒ ๒๒/๖/๒๕๕๗

วัดสถิตย์ชลธาร  

สข ๕๓๖๐/๐๐๕๗ พระพิพัฒน์ ขนฺติโก ณ สีหโต
๑๕/๒/๒๕๐๘ ๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดสลักปาใหม่  

สข ๕๓๖๐/๐๐๕๘ พระพักดี ิตปฺุโ ทองรอด ๑/๘/๒๕๑๘ ๑/๓/๒๕๔๗ วัดสว่างอารมณ์  

สข ๕๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรอัษฎา  เพ็ชรมณี ๑/๘/๒๕๔๑  วัดสว่างอารมณ์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรอัคลักษณ์  เพ็ชรมณี
๑/๙/๒๕๔๔

 วัดสว่างอารมณ์  

สข ๕๓๖๐/๐๐๖๑ พระพิเชษฐ์ านฺธมฺโม ดรุณพันธ์
๑๓/๖/๒๔๙๙ ๑๓/๖/๒๕๕๗

วัดโสภณคุณาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๖๒ พระวรุตม์ คุณณฺยุตฺโต สังขกลุ
๑๐/๓/๒๕๔๐ ๒๔/๒/๒๕๖๐

วัดควนลัง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๖๓ พระกันตภณ กนฺตโสภโณ พิมพา

๒๘/๑๐/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดโคกนาว  

สข ๕๓๖๐/๐๐๖๔ พระมงคล สุมงฺคโล ชืนจิตร

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกนาว  

สข ๕๓๖๐/๐๐๖๕ พระครูธรรมธร กิติศักดิ

์

อนาลโย แก้วมณี

๑๓/๑๐/๒๕๑๑
๒๑/๙/๒๕๕๓

วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๖๖ พระสุรพงษ์ ิตมโน เพ็งจันทร์
๓๐/๗/๒๕๒๙ ๒๔/๕/๒๕๕๗

วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๖๗ พระศตคุณ โชติปฺโ เพ็ชรเจริญ
๑๙/๓/๒๕๒๐

๕/๗/๒๕๕๗ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรนราทร  หวานชืน

่

๒๘/๔/๒๕๔๓

 วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๖๙ สามเณรธนากร  เรืองช่วย
๒๓/๔/๒๕๔๕

 วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๗๐ พระศรัณยู ขนฺติธมฺโม แก้วเขียว

๒๖/๐๒/๒๕๓๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๓๖๐/๐๐๗๑ สามเณรชนาธิป  เรืองศรี
๑๔/๑/๒๕๔๓

 

วัดถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๓๖๐/๐๐๗๒ พระชริต ชินวโร อินทะมะโน

๐๓/๐๗/๒๕๑๑ ๑๔/๑๒/๒๕๕๕

วัดทุ่งปรือ  

สข ๕๓๖๐/๐๐๗๓ พระอานนท์ วลฺลโภ ทิพย์หนองหิน

๐๘/๐๓/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๒

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๓๖๐/๐๐๗๔ พระสุวัฒน์ ปฺาวฑฺฒโน บางเมือง
๑๗/๔/๒๕๑๘ ๑๘/๔/๒๕๕๖

วัดมงคลเทพาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๗๕ พระสุกฤษฎิ

์

ปฺกาโม แซ่ลี

้

๑๑/๑๑/๒๕๓๖

๗/๖/๒๕๕๘ วัดมงคลเทพาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๗๖ พระสิรวิชญ์ ปสนฺนจิตฺโต อมรพิทยาพงค์
๑๓/๒/๒๕๑๑ ๓๑/๓/๒๕๕๙

วัดมงคลเทพาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรอรรถวิโรจน์  สุวรรณโณ

๙/๑๒/๒๕๔๐

 วัดมหัตตมังคลาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๗๘ สามเณรนิธิ  มหาพฤกษ์
๑๒/๘/๒๕๔๓

 วัดมหัตตมังคลาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๗๙
สามเณรปวรุตม์  จันทร์จำปา

๒/๓/๒๕๔๕
 วัดมหัตตมังคลาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๘๐ พระฐาปนพงศ์ รตินฺธโร กาญจนะ

๐๒/๑๐/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดวิมลคุณากร  

สข ๕๓๖๐/๐๐๘๑ พระมหาสมคเณ ฉนฺทโก ดรุณเดช
๑๐/๖/๒๕๑๘ ๑๑/๓/๒๕๕๐

วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๓๖๐/๐๐๘๒ พระอธิปวัฒน์ ธีรปฺโ ศรีอภัย
๘/๗/๒๕๓๒

๑/๘/๒๕๕๕ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๓๖๐/๐๐๘๓ พระอลงกรณ์ สิริธมฺโม รักษาเคน
๒/๑๑/๒๕๒๒ ๒๘/๖/๒๕๕๗

วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๓๖๐/๐๐๘๔ พระสมศักดิ

์

ธมฺมสาโร หนูรอด
๑๔/๑/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๗

วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๓๖๐/๐๐๘๕ พระดวงใจ ปยวาจโก นาวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดหงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรณัฐชนน  ตัณฑะประสาสตร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

 วัดหงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๘๗ พระอนิรุจน์ ปฺาวฑฺฒโน เนืองตีบ

่

๒๖/๑๑/๒๕๓๕
๑๓/๕/๒๕๕๖

วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๘๘ พระเลอศักดิ

์

ิตปุโ บุญธนสาร

๐๗/๐๓/๒๕๓๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๘๙ พระเอกวัชร์ ถิรปฺโ เกียรตินอก

๑๙/๑๒/๒๕๒๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๙๐ พระชนะชัย กตคุโณ เขาทอง

๐๘/๐๑/๒๕๒๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๗

วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๙๑ พระนำพล ตปสีโล โศกค้อ

๑๙/๑๐/๒๕๓๔
๓๑/๑/๒๕๕๘

วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๙๒ พระเฉลิมศักดิ

์

กตธมฺโม จันทร์คง
๑๘/๒/๒๕๓๔ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๙๓ พระหวน ชาตปฺโ สุทธิ ๔/๓/๒๕๑๓
๓๐/๑๑/๒๕๕๘

วัดหาดใหญ่สิตาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๓๖๐/๐๐๙๔ สามเณรสันทัต  วาทีรักษ์ ๗/๔/๒๕๔๕  วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๙๕ สามเณรวัชริศ  หนูนุ้ย ๒๑/๕/๒๕๔๘  วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๙๖ สามเณรจิรนัย  ทองสี ๑๕/๘/๒๕๔๕  วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๙๗ สามเณรสิรภพ  บัวงาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

 วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๙๘ สามเณรเจริญทรัพย์  วิไลรัตน์ ๑๖/๖/๒๕๔๔  วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๐๙๙ สามเณรจุลศักดิ

์

 กาญจนเรืองสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

 วัดหาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรกังวาล  วงค์ละคร ๕/๘/๒๕๔๕  วัดหาดใหญ่สิตาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔ / ๔

้
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