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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑๘๕ รูป ขาดสอบ ๔๖ รูป คงสอบ ๑๓๙ รูป สอบได้ ๘๙ รูป สอบตก ๕๐ รูป (๖๔.๐๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๐๑
พระอพิศิษฐ์ ชยธมฺโม เสียมศักดิ

์

๑/๑/๒๕๒๓ ๒/๑/๒๕๕๗
วัดเขากล้วย  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๐๒
พระพระธนาฤทธิ

์

ิตธมฺโม สนานคุณ

๑๑/๑๐/๒๔๘๙
๗/๑๒/๒๕๕๐

วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๐๓
พระทวีวัฒน์ ชาตปฺโ ถือทอง

๒๖/๕/๒๕๑๓
๒/๘/๒๕๕๕

วัดเขาปูน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรกมลภู  พรหมอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๐๕
พระพรชัย ชยธมฺโม กำเหนิดโทน

๙/๙/๒๕๓๑ ๑๖/๘/๒๕๕๐

วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๐๖
พระธนดล มหาลาโภ โคกครุฑ

๓/๑๐/๒๕๒๘ ๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๐๗
พระสายชล ปฺุพโล ฟุงขจร

๑/๕/๒๕๑๘ ๓/๑๒/๒๕๕๔

วัดท่ามะปริง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๐๘
พระภีรวุฒิ ผาสุโก อุปลากรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๒๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดท่ายางเหนือ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๐๙
พระศุภชัย เอกปตฺโต เอกบุตร

๑๒/๐๗/๒๕๐๔ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๑๐
พระดนุวศิล ธีรปฺุโ จินทวาส

๑๔/๐๗/๒๕๒๑ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดนำผุด  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๑๑
พระเรต้า อภิปฺุโ สิบทิศ

๐๕/๑๐/๒๕๒๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดนำผุด  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๑๒
พระนิพนธ์ โชติปฺโ พัฒนชาญเลิศ

๐๗/๐๔/๒๔๙๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดบางหมาก  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๑๓
พระอมร อมโร อาจเทเวศน์

๑๔/๑๒/๒๕๒๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๑

วัดประเดิม  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๑๔
พระทวีศักดิ

์

ทนฺตจิตฺโต จินาคม

๒๑/๑๒/๒๕๒๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

วัดประเดิม  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรสุทธิวัฒน์  ยอดอุดม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

 วัดปากคลอง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๑๖
พระยุทธนา เตชธโร ศศิสนธิ

์

๑๒/๑๑/๒๔๙๒ ๒๓/๐๑/๒๕๕๒

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๑๗
พระยงยุทธ เขมปฺโ บัตพิบูลย์

๐๘/๐๒/๒๕๑๒ ๐๙/๐๑/๒๕๕๔

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๑๘
พระเล็ก รติโก สุขพร้อม

๒๒/๐๗/๒๔๙๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๑๙
พระอารมณ์ ฉนฺทโก นิภานันท์

๐๑/๐๕/๒๔๖๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๒๐
พระประวิทย์ นิปโก สนธิรักษ์

๑๙/๐๔/๒๕๑๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๒๑
พระวัฒนเวช รตนโชโต เวชวานิช

๑๖/๐๖/๒๕๒๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๒๒
พระอาทิตย์ อุสุโภ พึงสัมพันธ์

่

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๒๗/๔/๒๕๕๘

วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๒๓
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติาโณ รักษ์พรหม

๑๒/๔/๒๕๓๖
๘/๓/๒๕๕๗

วัดเทพเจริญ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๒๔
พระมานะ ธมฺมทินฺโน วงศ์มณี

๒๘/๙/๒๕๐๑ ๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดเทพเจริญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๒๕
พระตะวัน จตฺตมโล ภูประกอบ

๑๑/๙/๒๕๒๔ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๒๖
พระศักดิรินทร์

์

สิรินฺโท สร้างเกตุ

๑๖/๐๖/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดนาสร้าง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๒๗
พระสมชาย ิตธมฺโม สุขประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๑๗
๒๙/๓/๒๕๕๘

วัดเนินทอง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๒๘
พระพนม อริโย เกิดยินดี

๒๖/๗/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดประชานิคม  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรธนกร  หนูปน

๓/๕/๒๕๔๒
 วัดยางฆ้อ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๓๐
พระวิรัตน์ จนฺทโชโต เกิดมี

๑๙/๙/๒๕๒๑ ๒๖/๔/๒๕๕๘

วัดลุ่ม  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๓๑
พระสุนันท์ ปฺุกาโม ขาวมรดก

๔/๘/๒๕๓๗
๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๓๒
พระวันชัย ปฺาวุโธ ขนันเนือง

๒/๕/๒๕๓๔
๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๓๓
พระภูวนัย านวโร ชัยรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๑๘
๒๔/๙/๒๕๕๖

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๓๔
พระพิชัย ธมฺมวิชโย เยาวหลี

๕/๙/๒๔๙๙
๒๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๓๕
พระเอกพัน ธมฺมปูชโก เคหะ

๔/๑๑/๒๕๓๒ ๑๙/๗/๒๕๕๘

วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๓๖
พระวิรุฬรัตน์ จารุธมฺโม เสนาพันธ์

๒๔/๙/๒๕๑๐ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๓๗
พระสุรเชษฐ์ ปภสฺสโร เกษแดงสกลวุฒิ

๑๕/๒/๒๕๐๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดเขาสร้อยทอง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๓๘
พระศุภชัย สิลเตโช ชูวงศ์

๑๐/๕/๒๕๒๓ ๑๗/๔/๒๕๕๘

วัดเขาสร้อยทอง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๓๙
พระธันวา จิตฺตปาโล เทียมสอน

๐๒/๐๓/๒๕๐๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดบางแหวน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๔๐
พระพรชัย สุวีโร เทียนเจ้ง

๑/๔/๒๕๓๑ ๒๔/๓/๒๕๕๘

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๔๑
พระวุฒิพงค์ ิตวิริโย ประทับกอง

๓/๔/๒๕๓๙ ๑/๕/๒๕๕๙
วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรศุภกร  ถินก้อง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

 วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๔๓
พระไสว สนฺตจิตฺโต ขันทนาลัย

๒๗/๓/๒๕๐๒ ๓๐/๗/๒๕๕๘

วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๔๔
พระเฉลิมพล จกฺกวโร นันทอง

๒๕/๕/๒๕๓๖
๖/๕/๒๕๕๙

วัดปงหวาน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๔๕
พระอนันทชัย อภินนฺโท จินากร

๒/๖/๒๕๑๒ ๑/๓/๒๕๕๘
วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๔๖
พระไพรินทร์ วรกิจฺโจ เพชรโสม

๒๑/๘/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๗

วัดปากนำละแม  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๔๗
พระสุรพล สุทฺธสีโล กรแก้ว

๑๙/๙/๒๕๑๘ ๒๗/๖/๒๕๕๒
วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๔๘
พระสิทธิชัย ชยธมฺโม เวชยม

๒๔/๑/๒๕๒๗ ๑๙/๔/๒๕๕๗ วัดห้วยทรายขาววนาราม

 

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๔๙
พระนวสิงห์ าณวีโร สุดใจ

๒๕/๘/๒๕๓๕ ๓๐/๕/๒๕๕๘
วัดห้วยทรายขาววนาราม

 

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๕๐
พระพระจารุวัฒน์ าณโสภโณ ทองบ่อ

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดห้วยทรายขาววนาราม

 

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๕๑
พระไกรสร ปภสฺสโร แสงสุริย์

๐๔/๐๒/๒๕๓๑ ๑๖/๐๘/๒๕๕๗

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๕๒
พระวิจิตร วิจิตฺโต ด้วงพนาภ

๒๘/๔/๒๕๓๖
๕/๓/๒๕๕๙

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรวีรพัฒน์  กุลภู่พรทิพย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

 วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรณฐกร  จันทะนา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 วัดช่องรอ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๕๕
พระบุญเลิศ ปยธมฺโม เพชรศรี

๖/๗/๒๕๑๐
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดดอนสะท้อน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๕๖
พระธวัชชัย เตชวณฺโณ สิงห์ทอง

๒๐/๔/๒๕๑๗
๒/๗/๒๕๕๙

วัดดอนสะท้อน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๕๗
พระเจียม มหาปฺโ ศรบุญทอง

๒๔/๘/๒๔๙๓ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๕๘
พระบัววร ธีรปฺโ สาทร

๔/๑๐/๒๕๑๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๕๙
พระมาโนชย์ สนฺตมโน เกตุสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๑๗ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

วัดบรรพตวารีเขต  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๖๐
พระสรชัย ธมฺมกาโม จันทนบ

๓๑/๗/๒๕๑๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๕

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๖๑
พระนพโรจน์ โชติธมฺโม สุริโย

๓๐/๑/๒๕๓๒
๗/๕/๒๕๕๙

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๖๒
พระสมควร สมจิตฺโต สีเขียว

๖/๘/๒๕๓๐ ๓/๓/๒๕๕๘
วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๖๓
พระธนญชัย ธนปฺโ บุสทิพย์

๒๗/๕/๒๕๑๕ ๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรเกรียงไกร  บุญทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรมานัตย์  ปาริสารัตน์

๒๔/๗/๒๕๔๓

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรมานะศักดิ

์

 ภูงามตา
๘/๕/๒๕๔๕

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรชนภัย  เพ็ชรสีหมือน

่ ่

๒๕/๒/๒๕๔๖

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๖๘
พระจรูญ อคฺคธมฺโม ทองงาม

๓๐/๑๒/๒๕๒๓ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗

วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรปณัฐพงษ์  เวชประสิทธิ

์

๑๓/๙/๒๕๔๐

 วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรปยะ  สุวรรณธร

๒๐/๑๐/๒๕๓๙

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรอมฤต  ภูมพระแสง

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรธีรพงษ์  แก้วอุภัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๐

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรโอบนิธิ  นิกุมเพชร

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรณัฐพล  ทองคำตอน

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรจักรี  จายอำพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรพีระศักดิ

์

 ศรียัง

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรธนดล  บุญเจือ

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรสิทธิชัย  อ้วนศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรธนาวุฒิ  ตริตรอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรจิรพนธ์  แก้วศรีมาก

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรพิชิต  นิราภัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรธีรวุฒิ  นวลจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรธนายุทธ  ยังยืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 ราชเจริญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรภูวดล  พรหมพิชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรรัตนศักดิ

์

 ราชโสภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรสุรเชษฐ์  นิมนวล

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรรัตน์ประการ  ไหมทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรกมล  พรมแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๔ / ๔

้
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