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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรเอกรัตน์  มาศเมฆ

๒๖/๖/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรธนวัฒน์  ชูเสน

๒๘/๘/๒๕๔๔

 แจ้ง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรพันธกานต์  ไชยเทพ

๒๒/๘/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรกรกนก  กดนอก

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 แจ้ง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรณัฐพล  ชนะฤทธิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๖

 แจ้ง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรณัฐวุฒิ  ชนะฤทธิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๖

 แจ้ง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรปรัชญา  บุญพา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 แจ้ง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรอนันต์  พระรีรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

 แจ้ง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๐๙
พระประวิทย์ านิสฺสโร ชาญวีระกุล

๒๓/๘/๒๕๒๓ ๒๑/๒/๒๕๕๔

ชัน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๑๐
พระศราวุธ อุตฺตมธมฺโม สามัคคี

๑๐/๒/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๕

ชัน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๑๑
พระเสน่ห์ คมฺภีรธมฺโม บุญมาก

๑๒/๙/๒๔๙๒
๘/๕/๒๕๕๘

ชายนา  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๑๒
พระปฏิเวธ าณธีโร ทองเกลียง

้

๑๗/๑๑/๒๕๓๕
๒๕/๗/๒๕๕๘

ชายนา  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๑๓
พระสวัสดิ

์

ิตธมฺโม มาศจร

๑๙/๒/๒๕๐๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ชายนา  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๑๔
พระบุญเหลือ โสรโต ผกาแก้ว

๓/๑/๒๕๐๑ ๖/๗/๒๕๕๙
ชายนา  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๑๕
พระจิระเดช กตฺสีโล ชัยมงคล

๑๑/๐๙/๒๕๒๑
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

นำรอบ  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๑๖
พระวรรณเกียรติ สมตฺถิโก ระวัง

๘/๒/๒๕๐๖ ๒/๓/๒๕๕๘
บางสะพาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๑๗
พระวิชัย โชติปฺโ ทิพย์ชัยมงคล

๒๐/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

บางสะพาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๑๘
พระวิชาญ อตฺตมโน ไชยานุพงศ์

๒๖/๗/๒๕๒๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙

บางสะพาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๑๙
พระแนบ เกสโร การะบัน

๔/๔/๒๕๐๔
๑๖/๗/๒๕๕๑

บ้านตาล  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรพัชรพงษ์  การะบัน

๖/๒/๒๕๔๖
 บ้านตาล  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๒๑
พระตุลธร ติสฺสโร จิตต์ธรรม

๒๔/๑๐/๒๕๓๐
๑๙/๗/๒๕๕๙

บุญนารอบ  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๒๒
พระเอกชนะ ชนจิตโต เขียวกุ้ง

้

๑๔/๙/๒๕๒๖ ๑๘/๔/๒๕๕๗

ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๒๓
พระศรราม สรจิตฺโต คุ้มพันธ์

๖/๑/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ไกรสยมพร

๑๕/๓/๒๕๔๓

 ประดู่พัฒนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๕

้
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นศ ๕๒๖๐/๐๐๒๕
พระวิภาส จตฺตมโล แก้วบางพูด

๑๓/๑๒/๒๔๙๓

๓๐/๕/๒๕๕๘

พังสิงห์  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรฐาปกรณ์  เถาจู

๒๗/๓/๒๕๔๕

 พังสิงห์  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๒๗
พระชาญวิทย์ ชวนปฺโ รัตนบุรี

๑๗/๘/๒๕๓๕ ๒๑/๗/๒๕๕๖

มุขธารา  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๒๘
พระณัฐปราชณ์ ปยสีโล แก้วงาม

๒๑/๖/๒๕๓๓ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วังตะวันตก  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรประวีร์  ขาวหอม

๔/๑๑/๒๕๔๓

 วังตะวันตก  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๓๐
พระชินกร จารุวณฺโณ นิคมเพชร

๒๑/๑/๒๕๓๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘

สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรสมชาย  ชนะสัตย์

๑๗/๙/๒๕๔๐

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรอังคารเดช  ใจรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรสุชาติ  สรรชนะพงค์

๒๕/๕/๒๕๔๒

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรอลงกรณ์  พิทักษ์วงศ์

๒๘/๕/๒๕๔๒

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรสมบูรณ์  รักษาพล

๒๓/๑/๒๕๔๓

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรปรัญชัย  ณรงค์

๑๖/๕/๒๕๔๓

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรพงษ์พัฒน์  พงศ์สถิตย์

๑๐/๘/๒๕๔๓

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรเกียรติอนันต์  ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๓/๒๕๔๔

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรสรัญทรณ์  เดโชชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรศุภกฤต  ขำเกิด

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรเฉลิมศักดิ

์

 แก้วเติมทอง

๒๒/๒/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรณัฏฐากร  เรืองรอง

๒๔/๓/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรกวีสุข  ทองฉิม

๑๙/๔/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรธรรมพิทักษ์  บุญเดช

๔/๕/๒๕๔๕
 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรไกรศรี  สุประดิษฐ์

๒๔/๙/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรพงศธร  คงทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรผดุงเกียรติ  แนมใส

๑๖/๑/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรฉัตรมงคล  ผลกลำ

๗/๕/๒๕๔๖
 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรศุภวิชญ์  อุทาวัน

๑๓/๖/๒๕๔๖

 สระเรียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๕๐
พระสมหมาย สิริปฺโ หมึกดำ

๒๘/๓/๒๔๙๖ ๒๒/๑๒/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๕๑
พระธนากร อคฺคธมฺโม รำพึงนิตย์

๒/๒/๒๕๑๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

หนองหนอน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรวัชรินทร์  โอทอง

๓๑/๕/๒๕๔๕

 หนองหนอน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๕๓
พระถาวร ถาวโร รักแก้ว

๑๙/๑๑/๒๔๙๘

๔/๑/๒๕๕๒
หน้าพระบรมธาตุ  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๕๔
พระกิตติศักดิ

์

หิตกฺกโร ขุนพรหม

๒๒/๓/๒๕๓๔
๗/๔/๒๕๕๕

หน้าพระบรมธาตุ  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรศักดา  กาสุวรรณ

๑๙/๕/๒๕๔๔

 หน้าพระบรมธาตุ  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๕๖
พระสัตยา ฌานสุโภ อัมพรพันธ์

๑๔/๖/๒๕๐๙ ๑๕/๕/๒๕๕๘

หน้าพระลาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๕๗
พระปฐพงษ์ จนฺทวํโส ศรีสุรางค์

๒๙/๓/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หมน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๕๘
พระประยุทธ าณปยุตฺโต ญาณสูตร

๑๒/๘/๒๔๙๔ ๒๕/๒/๒๕๕๐

ใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรบรรพต  ชูแก้ว

๒๑/๖/๒๕๔๓

 ใหญ่ชัยมงคล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๕

้
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นศ ๕๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรปวริศ  บัวทอง

๓/๔/๒๕๔๕
 ใหญ่ชัยมงคล  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๖๑
พระอภิชาต อภิชาโต สงด้วง

๒๐/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชะอวด  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๖๒
พระชาญวิทย์ โชติปฺโ ช่วยพิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๒๘
๑๘/๗/๒๕๕๕

สำนักขัน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรภาสวิชญ์  สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 สำนักขัน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๖๔
พระภัทร ปสนฺโน สีเขียว

๑๒/๐๒/๒๕๒๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๔

ควนมะปริง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๖๕
พระนันตชัย ปยวณฺโณ สุดสาย

๒๒/๐๖/๒๕๒๗
๖/๐๕/๒๕๕๕

ควนยูง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๖๖
พระกิติพงศ์ ยสชาโต ลำดับพงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๑๗ ๒๐/๐๓/๒๕๔๘

นาเขลียง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๖๗
พระมาณพ ปยธมฺโม สุขยานันท์

๒๗/๑๑/๒๕๑๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๗

มะปรางงาม  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๖๘
พระนันทพล นนฺทพโล เล็กมณี

๒๘/๐๘/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สามัคคีนุกูล  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๖๙
พระชัยณงค์ สุทธิาโณ พรหมทอง

๑๘/๑๑/๒๕๒๖ ๑๒/๑๑/๒๕๕๕

ทุ่งเฟอ  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๗๐
พระธีรพงศ์ สิริปฺโ แซ่ตัน

้

๒๔/๓/๒๕๓๒
๖/๕/๒๕๕๘

พังยอม  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๗๑
พระสันดุสิต ธมฺมธโร พรหมมี

๒๕/๐๑/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

ควนดินแดง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรอภิวัฒน์  จันทร์หุณี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 ท่าสะท้อน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๗๓
พระธีรัตน์ ธีรวโร ศิริบำรุง

๐๘/๐๖/๒๕๒๐ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

มัชฌิมวราราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๗๔
พระจักกริช คนฺธสีโล พิชิตรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

ควนส้าน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรวีรภัทร  จริตงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรณัฐวุฒิ  รัตนมณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรภูวดล  หนูสองแพรก

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรสันติ  เพ็งสกุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรกัมปนาท  ใจกล้า

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรหัสชัย  มาลาเวช

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรวัชรพล  บุญประสิทธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรวีระพงษ์  พยัคฆา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรทิวทัศน์  ภักดียุทธ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรจักรินทร์  จงจิต

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรสิทธิพล  สุขพิทักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรอภิรักษ์  พูลทรัพย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

 มะนาวหวาน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๘๗
พระณัฏฐพัฒน์ โชติธมฺโม พรมมาลุน

๑๗/๐๖/๒๕๑๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

ถำทองพรรณรา  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๘๘
พระทวีศักดิ

์

านุตฺตโร ศรีสุขใส

๒๘/๐๒/๒๕๒๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๖

เศียรดุสิต  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๘๙
พระธีรพงศ์ านิสฺสโร กามูณี

๒๑/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

เศียรดุสิต  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๙๐
พระฉัตรชัย หาสธมฺโม พรหมเดช

๑๖/๗/๒๕๑๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชลธาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๙๑
พระสุชาติ เตชปฺโ แก้วเพิมพูน

่

๓๑/๑๒/๒๕๐๒

๙/๔/๒๕๕๗
ท่าสูง  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๙๒
พระณัฐธีรวัจน์ กมฺมสุทฺโธ เวทยวงศ์

๒๖/๓/๒๕๒๗ ๑๕/๗/๒๕๕๗

นากุน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๙๓
พระสุนัน จนฺทโก รอดภัย

๔/๔/๒๕๑๐
๑๙/๗/๒๕๕๙

นากุน  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๙๔
พระภาณุพันธ์ ภูริปฺโ รอดตัว

๒๙/๑๑/๒๕๓๓
๓๑/๓/๒๕๕๙

โสภณตีธาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๕

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรศักรินทร์  นาคสีทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

 เขาปรีดี  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรปริวรรท  หนูทองดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 เขาปรีดี  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๙๗
พระสุวรรณ วรธมฺโม แก้วทองศรี

๐๗/๐๒/๒๕๓๓ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

คงคาเจริญ  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๙๘
พระจิระศักดิ

์

จนฺทสีโล สุขทวี

๑๖/๑๒/๒๕๒๙
๑๗/๔/๒๕๕๙

คงคาเจริญ  

นศ ๕๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรปญจพล  ศิริพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 โคกสะท้อน  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรธนพล  เริงศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรดำรง  มูลละออง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรวีรยุทธ  ไทยช่วย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรกรวิชญ์  บุญทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรวัชรพงษ์  สงจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรภูวนน  วงศ์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรกฤษดาภรณ์  คงมี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรอรรถพล  ช่วยเกิด

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 ไตรวิทยาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๐๘
พระบำเพ็ญ านวีโร มะโนรัมย์

๓๐/๐๔/๒๕๒๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕

วังหีบ  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๐๙
พระธนดล กตสาโร สุวรรณเมฆ

๒๔/๑๒/๒๕๒๒ ๒๔/๑๐/๒๕๕๖

วังหีบ  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรณัฐพงษ์  เกิดบัวทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

 วังหีบ  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรจิรพงษ์  หนูพรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรยุทธิชัย  รักภู่

๙/๖/๒๕๔๖
 ควนอุโบสถ  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๑๓
พระณัฐพงศ์ มหานาโท ชูขันธ์

๕/๙/๒๕๓๔ ๑/๔/๒๕๕๗
ท่ายาง  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๑๔
พระศักดิทนง

์

สิริธโร คงเมฆ

๒๘/๖/๒๕๓๔ ๑/๑๒/๒๕๕๗

ท่ายาง  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๑๕
พระธวัชชัย จารุธมฺโม เพ็ญ

๑๙/๑/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๗

บางวงศ์  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๑๖
พระเอกกวี ยสินฺธโร รัตนา

๔/๑๑/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บางวงศ์  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๑๗
พระสมศักดิ

์

นนฺทโก งามศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๓๓
๑๑/๗/๒๕๕๘

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๑๘
พระธีรศักดิ

์

อนาลโย ศรีอาวุธ

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๑๙
พระเกียรติศักดิ

์

ธมฺมธีโร ทิพย์รัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๒๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ประดิษฐาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๒๐
พระชยรพ อตฺตทนฺโต เกลียงเกลา

้

๑๕/๑๑/๒๕๒๕

๕/๖/๒๕๕๙
ใหม่  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๒๑
พระพีระ วชิราโณ พลาจิณ

๒๑/๑๒/๒๕๑๕

๔/๕/๒๕๔๘
นพรัตนาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๒๒
พระศรัณยู มหายโส เขตรักษา

๒๘/๔/๒๕๓๑
๕/๖/๒๕๕๒

นพรัตนาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๒๓
พระณัฏฐ์คเณศ ปวฑฺฒโน กฤษณ์ฐิติรัตน์

๖/๘/๒๕๒๔ ๕/๖/๒๕๕๖
นพรัตนาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๒๔
พระวุฒิศักดิ

์

ชยวุฑฺโฒ ขวัญส่ง

๒๒/๘/๒๕๑๕ ๑๒/๖/๒๕๕๑

ในตูล  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรพีระพันธ์  รักษายศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 หนองดี  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรวีระพัฒน์  ฤากำลัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 หนองดี  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรณัฐวุฒิ  หยูทองอินทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 หนองดี  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรภีรยุทธ์  นิลอุปถัมภ์

๓/๗/๒๕๔๕
 หนองดี  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรจิณณวัตร  รักษาศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 ลำนาว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรสมจิตร  ชัยโชคดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 ลำนาว  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรสมหวัง  ชัยโชคดี

๒๕/๐๙/๒๕๕๔

 ลำนาว  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๓๒
พระอนุรักษ์ อนุตฺตรสุโข โสหุรัตน์

๒๕/๗/๒๕๓๖ ๒๐/๕/๒๕๕๘

นิโครธาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๓๓
พระศรราม ปริปุณฺโณ ชุมวงศ์

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๓๔
พระอภิวัฒน์ เตชวโร พรหมทอง

๒/๗/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๕๖
สุวรรณาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๓๕
พระหนูสอด เมธิโก มณีสงค์

๒๑/๗/๒๕๐๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

อุทัยรัตนาราม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๓๖
พระภูเบศวร์ ธนสมฺปนฺโน ทรัพย์สมบูรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กำแพงถม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๓๗
พระจักรกรี สุชีโว ชัยรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๕

พรหมโลก  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๓๘
พระธงชัย อธิวโร ศรีเรือง

๓๐/๑๐/๒๕๒๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๖

พรหมโลก  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๓๙
พระเอกชัย เอกชโย พุทธรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๓๔ ๑๒/๑๐/๒๕๕๙

พรหมโลก  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรจักรพงค์  ทวีทรัพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

 พรหมโลก  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๔๑
พระธนาวุฒิ ธนาวุฑฺโฒ ชังเชือ

่ ้

๐๘/๐๓/๒๕๓๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

ท้ายสำเภา  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๔๒
พระกิตพงศ์ศักดิ

์

ถาวโร จ้ายอัน

้

๐๖/๐๗/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

พระพรหม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๔๓
พระยอดชาย ชยานนฺโท อนุรักษ์

๗/๗/๒๕๓๕ ๗/๑/๒๕๕๙
ร่อนนา  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรพันธกานต์  พลเดช

๓๑/๓/๒๕๔๔

 ศรีอาชา  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๔๕
พระสรภัทร์ ธมฺมรกฺขิโต กิจธรรมาภิรักษ์

๒๕/๒/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๖๐

วังไทร  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๔๖
พระณัฐพล วิจิตฺโต กรุงเทพ

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๖๐

วังไทร  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๔๗
พระสมุห์ธีรศักดิ

์

อธิปฺโ ผิวสลับ

๒๘/๑๐/๒๕๓๓
๑๑/๕/๒๕๕๕

ศิลาชลเขต  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๔๘
สามเณรสินชัย  ปานรอด

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

 ศิลาชลเขต  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๔๙
พระอนุวัฒน์ อสโม ศรีใหม่

๗/๔/๒๕๒๘ ๘/๗/๒๕๕๙
สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๕๐
พระปญญา ฉนฺทธมฺโม นกแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๑๑ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

ควนชะลิก  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๕๑
พระคณิพงศ์ ปยสีโล เกิดกัน

๑๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

บ้านด่าน  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๕๒
พระสัมพันธ์ วฑฺฒโน อ่อนหนู

๑๙/๐๘/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๓

ผาสุการาม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๕๓
พระโกเมนทร์ กิตฺติผาสุโก จันทร์ชู

๑๓/๐๘/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ผาสุการาม  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๕๔
พระพิเชษฐ์ ปยุตฺโต สองเมืองสุข

๒๐/๐๙/๒๕๒๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

ศาลาแก้ว  

นศ ๕๒๖๐/๐๑๕๕
พระสุขสันต์ ขนฺติโย หาลินไสล

๐๒/๑๒/๒๕๑๗ ๐๘/๑๐/๒๕๕๔

สว่างอารมณ์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
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