
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๒๐๐ รูป ขาดสอบ ๕๒ รูป คงสอบ ๑๔๘ รูป สอบได้ ๑๐๐ รูป สอบตก ๔๘ รูป (๖๗.๕๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๐๑
พระสกล ณฎฺิโก ฟองมวลศรี

๒๗/๐๗/๒๕๒๖ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐ วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๐๒
พระเลิศศักดิ

์

นิสโภ พ่วงธานี

๑๖/๑๐/๒๕๑๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดเขากล้วย  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๐๓
พระพิธิวัฒน์ อติภทฺโท ช่วยเมือง

๘/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาชันโต๊ะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๐๔
พระอำนวย จิตธมฺโม ใสสุชล

๑/๐๗/๒๔๘๗ ๒๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๐๕
พระประยงค์ อติภทฺโท ภิรมย์ศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๑๓ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๐๖
พระฟู อภิปฺุโ สังพะบุโชติ

๐๑/๐๘/๒๔๘๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๐๗
พระปริญญา กิตฺติธโร เรืองจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๑๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดคอออม  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๐๘
พระนพพร จนฺทวํโส เพชรโทน

๑๐/๑๑/๒๕๐๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดคอออม  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๐๙
พระมานิต มานิตคุโณ ทวีพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๑๒ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๑๐
พระชาตรี ธมฺมธโร ยิงยุติ

่

๐๘/๐๓/๒๕๒๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๑๑
พระวิชัย จิตฺตปาโล เมฆปน

๑๙/๑๑/๒๕๑๙

๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๑๒
พระกิตติศักดิ

์

ถิรธมฺโม แซ่ตัง

้

๑๒/๑๒/๒๕๓๕ ๓๑/๓๐/๒๕๕๙

วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๑๓
พระจงสัมฤทธิ

์

กิตติปฺโ ประจันพล

๓๐/๐๗/๒๕๑๖ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรธีรศักดิ

์

 สุขจิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

 วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรสุทัศน์  แก้วบังตู

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

 วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 เรือนณรงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

 วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรณัฐวุฒิ  สร้อยสุวรรณ

๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๑๘
พระชวกร อคฺคจิตฺโต เทวฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดถำสำเภาทอง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๑๙
พระสายชล ปริชาโน เพ็งหนู

๐๑/๐๖/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำสำเภาทอง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๒๐
พระปรีดา ิตโสภโณ นิคมรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๒๑
พระจรินทร์ อรุโณ หญีตปอม

๒๔/๐๔/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากคลอง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรกฤษฎาพร  จาวยนต์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 วัดปากคลอง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรสุชาติ  โพธิชัย

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

 วัดปากคลอง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๒๔
พระวรพล วรธมฺโม แพรวพราย

๐๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดปากนำชุมพร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๒๕
พระสุขสัมฤทธิ

์

สุทฺธิธมฺโม บัวสารบรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๑๑ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดพระขวาง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๒๖
พระสมิต สีลสํวโร พรามณ์อ้น

๐๖/๑๑/๒๕๓๕ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดมุขทวี  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๒๗
พระสมพล สมพโล หอมหนัก

๒๗/๐๙/๒๕๓๔ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๒๘
พระสุริยา อนนฺโท ขยายแสง

๒๒/๐๔/๒๕๑๘ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๒๙
พระจตุพร จตุวโร สุทธิพล

๐๙/๐๕/๒๕๒๕ ๒๕/๐๘/๒๕๕๘

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๓๐
พระภานุพงษ์ ภทฺทสีโล พรหมพิชัย

๙/๐๗/๒๕๐๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๓๑
พระบุญจริง ขนฺติสาโร เลขรำจวน

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรไพรัตน์  รอดดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

 วัดศาลาลอย  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๓๓
พระนฤพนธิ

์

สุปภาโส ชูทอง

๙/๐๗/๒๕๒๕ ๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๓๔
พระเชียบ สุภทฺโท ทองล่อง

๑๒/๑๐/๒๕๐๐
๙/๑๐/๒๕๕๘

วัดแก้วประสิทธิ

์

 

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๓๕
พระวิวัฒน์ าณทีโป ณ พัทลุง

๒๓/๗/๒๕๐๐ ๕/๑๐/๒๕๕๓

วัดแก้วอินทยาราม  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๓๖
พระพรประเสริฐ ติสฺสวโร เนียมมาก

๗/๑/๒๕๓๔ ๑๕/๑/๒๕๕๙

วัดควนมณี  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๓๗
พระทวี กตปุโ เพระทัง

่

๑/๑/๒๕๑๖ ๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดคุริง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๓๘
พระมนัส านุตฺตโม เพ็งศิริ

๙/๘/๒๕๐๖
๒๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดแหลมยาง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๓๙
พระบุญนำ ปภสฺสโร เพชรวัง

๓/๔/๒๔๙๒ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดเทพนิมิต  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๔๐
พระสมพงษ์ สจฺจวโร รัตนจำนงค์

๐๕/๐๔/๒๕๐๖ ๐๘/๐๘/๒๕๕๘

วัดปายาง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๔๑
พระมนตรี มานิโต บุญส่งเสริม

๑๓/๕/๒๕๑๔ ๑๑/๗/๒๕๔๕

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๔๒
พระวีระพงษ์ วีรพโล สุทธิพล

๒๑/๐๘/๒๕๒๒ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๔๓
พระเด่นชัย วรชโย อิงคะวะระ

๓๐/๑๐/๒๕๓๒ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๔๔
พระจิตต์สุพัฒน์ สุจิตโต พรประสิทธิ

๙/๓/๒๕๒๒ ๑๒/๓/๒๕๔๒

วัดศิริราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๔๕
พระประหยัด อาทโร พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๐๘ ๐๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดหน้าค่าย  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๔๖
พระศิวกร วิสุทฺโธ อังคะปาน

๓/๙/๒๕๓๙ ๑๙/๗/๒๕๕๘

วัดแหลมทราย  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๔๗
พระสุริยา ปสนฺโน วงษ์ษา

๒๙/๑๐/๒๕๓๕
๖/๐๑/๒๕๕๗ วัดโพธิมรรคาริยาราม

 

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๔๘
พระธรรญลักษณ์ กนฺตสีโล ดวงแปน

๙/๐๓/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๔๙
พระเจษฏา ขนฺติโก สุขเพ็ญ

๒๓/๐๕/๒๕๓๑

๕/๐๕/๒๕๖๐
วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๕๐
พระโอภาส ขนฺติธมฺโม พละสาร

๒๔/๖/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙ วัดเขาค่ายเจริญธรรม
 

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๕๑
พระอธิเทพ อธิปฺโ เรืองครุฑ

๕/๑๒/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐ วัดเขาค่ายเจริญธรรม
 

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๕๒
พระภาณุพงษ์ ปภากโร พิทักษ์สุข

๑๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๕๓
พระรัตนพล รติโก เพชรอาวุธ

๔/๕/๒๕๓๗ ๑๐/๖/๒๕๕๙

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๕๔
พระชายณรงค์ ธมฺมวโร พรหมสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๓๕
๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๕๕
พระธนพงษ์ านวโร อ่อนแก้ว

๑๒/๘/๒๕๓๕ ๑๒/๘/๒๕๕๙

วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรจตุพล  ยอดยิง

่

๒๑/๘/๒๕๔๓

 วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรธีรพงษ์  นาคดนตรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดควนหนองบัว  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๕๘
พระอรุณ อภิปฺุโ รอดลอย

๒๔/๑/๒๕๑๔ ๒๒/๒/๒๕๕๗

วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๕๙
พระนัฐกิจ กนฺตสีโล พร้อมสกุล

๑๙/๒/๒๕๓๙

๓/๘/๒๕๖๐
วัดช่องรอ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒ / ๔

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๖๐
พระสมศักดิ

์

ธมฺมทีโป พัชนะ

๒๒/๑/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๕๙

วัดดอนสะท้อน  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๖๑
พระจิรายุ อภินนฺโท นิยมไทย

๑๘/๒/๒๕๓๗
๑/๒/๒๕๕๘

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๖๒
พระอุทัย อุทโย บุตรวงค์

๑/๑/๒๕๐๒
๑๖/๖/๒๕๕๘

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๖๓
พระสุพัฒน์ ิตธมฺโม ตันแก้ว

๋

๔/๑/๒๕๐๔
๑๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดถำห้วยกลาง  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๖๔
พระประเสริฐ ิตปฺโ ศรีไสว

๒๐/๑๒/๒๕๐๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๖๕
พระยุทธนา อิสฺสโร ชัยบุรี

๒๖/๙/๒๕๑๙

๙/๓/๒๕๖๐
วัดพะงุ้น  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๖๖
พระวิเดช พนฺธมุตฺโต จุลสัย

๑๙/๒/๒๕๑๙ ๑๐/๗/๒๕๕๘

วัดหนองบัว  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๖๗
พระเสริมวิทย์ เปมสีโล บุญศรี

๙/๘/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๖๘
พระศิริศักดิ

์

ธมฺมวโร จิตรบรรจง

๒๓/๗/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรสมพงษ์  เทพทองดี

๒/๖/๒๕๔๓
 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรสุริยา  นพภา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรภานุรัตน์  ทองบางพาน

๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรอธิชา  ดิรัญเพชร์

๒๐/๖/๒๕๔๕

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรเพชรรัตน์  นิลทัศน์

๑๔/๙/๒๕๔๕

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรณัฐนนท์  บุญจันทร์

๑๔/๒/๒๕๔๗

 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรชาญวุฒิ  ทองแก้ว

๔/๓/๒๕๔๗
 วัดขันเงิน  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรสุธน  ศรีรุ่งเรือง

๑๓/๒/๒๕๔๒

 วัดด่านประชากร  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๗๗
พระวัยวัฒน์ กิตฺติปาโล แซ่ทู่

๒๗/๖/๒๕๓๗ ๒๑/๗/๒๕๕๖

วัดประสาทนิกร  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรทักษิณ  ศรีมุกข์

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรณัฐวุฒิ  สีดาคูณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 แก้วจำลอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 แสนโคตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรชารวี  บุญรอด

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรนรินทร์  คงเมือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรพิมลฉัตร  บัวอินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรครรชิต  เอมอยู่

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรธราดล  เคลือนทอง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรเฉลิมเกียรติ  ชัยสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรณัฐวุฒิ  บุญจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรธรรมรัตน์  สิทธิจันทร์

๑/๓/๒๕๔๖
 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรศรณัฐ  แดงศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรเด่นดนัย  กองทองนอก

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรภูวดล  ดีเอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรณัฐพล  แพพากเพียร

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 วัดราชบุรณะ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๙๔ สามเณรสุพัฒชัย  ดอกพุทธ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๙๕ สามเณรธนพล  ปนแสง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๙๖ พระชรินทร์ ถาวโร ทองระย้า
๑๒/๕/๒๕๒๗ ๑๙/๔/๒๕๕๖

วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๙๗ พระปยะ ปยธมฺโม สมชาติ
๑๒/๒/๒๕๓๕ ๑๕/๒/๒๕๕๘

วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๙๘ พระวสุพล ธมฺมพโล จุฬะติตะ
๑๓/๓/๒๕๒๕ ๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๒๖๐/๐๐๙๙ พระชาตรี ชาตวีโร ภู่สุวรรณ
๗/๑๐/๒๕๒๙

๘/๕/๒๕๖๐ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๒๖๐/๐๑๐๐ พระวรวุฒิ อติวุฑฺโฒ ม่วงหีต
๑/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดแหลมสน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
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