
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๒๙๗ รูป ขาดสอบ ๑๓๑ รูป คงสอบ ๑๖๖ รูป สอบได้ ๘๘ รูป สอบตก ๗๘ รูป (๕๓.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๐๑
พระสกุลศักดิ

์

เตชพโล มีเพียร

๑๐/๒/๒๕๓๓
๕/๕/๒๕๕๘

กลาง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๐๒
พระพรชัย กิตฺติาโณ แซ่ตัง

้

๑๑/๐๔/๒๕๑๐
๒๖/๗/๒๕๕๘

กลาง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๐๓
พระอรุณชัย อรุโณ ล้อมเขต

๕/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๖/๒๕๕๖

พระโยค  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๐๔
พระพัฒนา าณวโร สุธรรมานนท์

๒๔/๑๐/๒๕๐๕
๒๙/๗/๒๕๕๘

พระโยค  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรสมรักษ์  ทำจุน

๑๑/๐๕/๒๕๔๐

 พุทธบูชา  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๐๖
พระสมปราชญ์ ปภสฺสโร นิมวันนัง

่

๔/๖/๒๕๓๑ ๑/๖/๒๕๕๘
สมหวัง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๐๗
พระธรรมรัตน์ รตนโชโต นุรักษ์

๒๒/๖/๒๕๓๔
๑/๖/๒๕๕๘

สุนทรนิวาส  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรนวพล  บุญเนียม

๓/๙/๒๕๔๔
 83  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๐๙
พระมงคล อธิจิตฺโต สุวรรณจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๑๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

เขาชานาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๑๐
พระสุมน สุมโน พุ่มอินทร์

๑/๖/๒๕๐๕ ๑/๕/๒๕๔๘
ปากคู  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๑๑
พระเชาวลิต วิชฺชาธโร โฆษิตสรรค์

๒๓/๑/๒๔๙๙ ๑๕/๕/๒๕๕๘

วัดท่าไทร  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๑๒
พระธีรพงศ์ อาสโภ วิชัยดิษฐ์

๗/๑/๒๕๐๒ ๒/๑/๒๕๕๖
อุภัยชนาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๑๓
พระสารัตน์ ิตปฺุโ เลียงศรี

้

๙/๖/๒๕๒๕ ๑๙/๗/๒๕๔๕

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๑๔
พระอาทิต สุมโน มัคโช

๑๖/๗/๒๕๐๙ ๒๙/๒/๒๕๕๙

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๑๕
พระสมุห์แสงตะวัน มนสาโร มโนสาร

๒๘/๘/๒๕๒๘ ๑๙/๖/๒๕๕๕

วัดศรีธนู  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๑๖
พระธนพล กตปฺุโ พรหมมา

๕/๘/๒๕๒๘ ๑๕/๖/๒๕๕๖

วัดศรีธนู  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๑๗
พระส่อคือ ปฺาวุโธ หล้าเจ

๑/๑/๒๕๒๓ ๑/๔/๒๕๕๗
วัดศรีธนู  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๑๘
พระวิทยา โชติปฺโ สมบูรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๓

๙/๕/๒๕๕๖
บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๑๙
พระนันต์ธวัช ยโสธโร ขนุนอ่อน

๒๔/๑/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๗

บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๒๐
พระวิศรุต ิตสทฺโธ สังข์โชติ

๙/๑๒/๒๕๓๐ ๒๗/๘/๒๕๕๗

บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๒๑
พระวิรัช วีรชโย ศรีหมุดกุล

๒๙/๔/๒๕๑๒ ๑๓/๗/๒๕๕๘

ละไม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๒๒
พระอรรถชัย กิตฺติคุโณ คุ้มพร้อม

๑๒/๔/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๒๓
พระสุรเชษฐ์ ชิตมาโร จินดาวรรณ

๒๓/๓/๒๕๒๕
๗/๗/๒๕๕๖

นิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๒๔
พระนฤดล กิตฺติธโร มงคล

๑๐/๑๑/๒๕๓๖

๖/๕/๒๕๕๗
นิลาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๓

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๒๕
พระสนอง สมจิตฺโต เขียวเจริญ

๔/๕/๒๔๙๙ ๑๒/๗/๒๕๕๖

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๒๖
พระเริงศักดิ

์

อาภากโร ร่วมพันธ์
๕/๑/๒๕๐๙

๒๓/๕/๒๕๕๗

เพ็งประดิษฐาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๒๗
พระวิโรจน์ จนฺทโชโต รอดทุกข์

๑๓/๘/๒๕๒๘
๒/๒/๒๕๔๘

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๒๘
พระอภิชาต นนฺทิโย แก้วดารา

๒๓/๙/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๕๒

สมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๒๙
พระมงคล ขนฺติโก เพชรดุก

๒๒/๑๐/๒๕๐๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

ธารนำไหล  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๓๐
พระบุญเลิศ ปฺาภาโค ทรัพย์เกิด

๗/๓/๒๕๑๑
๓๐/๑๐/๒๕๕๗

ธารนำไหล  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๓๑
พระวิรัช อคฺคธมฺโม รุ่งแสง

๒๗/๗/๒๕๑๓ ๒๗/๖/๒๕๕๘

ธารนำไหล  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๓๒
พระมนภัทร์ ชุตินฺธโร ธรรมราช

๒๕/๑๐/๒๕๒๖
๒๗/๖/๒๕๕๘

ธารนำไหล  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรอิทธินพ  ทิมน้อย

๑๓/๙/๒๕๔๑

 พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรชนาธิป  กาญจนเพชร

๒๙/๘/๒๕๔๒

 พระบรมธาตุไชยา  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๓๕
พระธวัชชัย สีลสํวโร ฤทธิอินทร์

๑๐/๒/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๕๘

เวียง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๓๖
พระจีรวัฒน์ วิสุทฺธิาโณ ธรรมาภิปาลกุล

๒๕/๒/๒๕๑๖
๑/๓/๒๕๕๗

สุทธาวาส  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๓๗
พระสุรักษ์ านวุฑฺโฒ แสนสระ

๗/๑๐/๒๕๐๗ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

สุทธาวาส  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๓๘
พระศรันย์ ปริสาสโภ คงดี

๑๓/๑๒/๒๕๓๔
๒๘/๗/๒๕๕๘

ท่าเสวียด  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรนาวิน  อามัว

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 ท่าเสวียด  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๔๐
พระรังสรรค์ สนฺติโก ภูมิไชยา

๑๔/๖/๒๕๑๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๑

ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๔๑
พระเรืองยศ สิริปฺโ บุญเลียง

้

๒๔/๖/๒๕๓๗ ๒๘/๗/๒๕๕๘

สุมังคลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๔๒
พระโสภณ สาทโร เจ๊ะตะโส

๓๐/๘/๒๕๒๘ ๒๖/๓/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๔๓
พระจักรกฤษณ์ วรธมฺโม รักธรรม

๒๐/๙/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๔๔
พระพิเชษฐ์ อภโย แก้วทองเมือง

๗/๑๒/๒๕๒๓ ๓๐/๔/๒๕๕๘

ทองประธาน  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๔๕
พระธนพล กตปฺุโ สกุลเจริญดีเลิศ

๓/๘/๒๕๒๔ ๒๕/๖/๒๕๕๘

บ้านนา  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๔๖
พระไชยฤทธิ

์

ิตเมโธ ชูประจิต

๑/๑๐/๒๕๑๘ ๒/๑๒/๒๕๕๗

โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๔๗
พระศุภชัย สุเมโธ ทองขาว

๑/๓/๒๕๓๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรสุรชัย  เหลือมศรีจันทร์

่

๔/๕/๒๕๔๒
 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรชยันต์  อาการส

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรเจนณรงค์  นะตาขุน

๒๒/๘/๒๕๔๓

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรนัทธพงษ์  นิลบุญ

๒๘/๑/๒๕๔๒

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรทิพากรณ์  สังข์เทวฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรพิพัฒน์  ทองประดับ

๓/๑/๒๕๔๕
 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรธีระภัทร  บัวทอง

๕/๓/๒๕๔๕
 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรธีทัศน์  ปางแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรเชิดภูมิ  เพ็ญภินันท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 โฉลกศิลาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรนันทวัฒน์  ใจแก้ว

๒๓/๘/๒๕๔๑

 วัดควนสุบรรณ  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๕๘
พระอภิรักต์ รกฺขิตธมฺโม ตุรงคติณชาติ

๑๕/๑๒/๒๕๑๔ ๑๖/๑๒/๒๕๕๓

สุคนธาวาส  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๕๙
พระวุฒิพงศ์ สิริธมฺโม แสงศรี

๑๓/๑๒/๒๕๓๔
๗/๑๑/๒๕๕๖

สุคนธาวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๖๐
พระสุทธิโรจน์ สุปฺภาโต ปญจศรีรุจน์

๑๗/๘/๒๕๓๓ ๙/๑๑/๒๕๕๗

สุคนธาวาส  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๖๑
พระประเสริฐ กิตฺติธมฺโม ช่วยพัฒน์

๑๕/๕/๒๕๑๐
๗/๔/๒๕๕๖

อภัยเขตตาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๖๒
พระพงษ์ศักดิ

์

สุจิตฺโต ทองแผ่

๑๔/๐๒/๒๕๑๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

คีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรสุรเดช  อุปการ

๑๓/๖/๒๕๔๐

 จันทนาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๖๔
พระเอกสิทธิ

์

สุทธิาโณ ริยาพันธ์

๒๕/๘/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๕๙

บางสวรรค์  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๖๕
พระสุวิทย์ อินฺทวณฺโณ ปานเดช

๑/๕/๒๕๒๖ ๖/๗/๒๕๕๖
เกษมบำรุง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๖๖
พระกฤษณพล ขนฺติโก ผอมคลี

่

๑/๔/๒๕๓๔ ๒๑/๖/๒๕๕๗

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๖๗
พระสุรินทร์ ธมฺมิโก สุขวิทย์

๒๔/๖/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๕๘

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๖๘
พระสรรพาวุธ กิตฺติปฺโ บัวอ่อน

๑๑/๙/๒๕๓๒ ๑๙/๗/๒๕๕๘

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๖๙
พระชูเทพ จินฺตมโย ชูเลิศ

๑๗/๑/๒๕๒๗ ๒๕/๗/๒๕๕๘

เกษมบำรุง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๗๐
พระอภิชัย อภิชโย เหมือนมณี

๑๓/๑๑/๒๕๒๖
๑๗/๖/๒๕๕๔

เขาพระอานนท์  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๗๑
พระนภดล จกฺกธมฺโม มีสุขมาก

๒๑/๘/๒๕๒๔ ๑๔/๖/๒๕๕๖

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๗๒
พระณรงค์ ขนฺติธโร ไชยา

๖/๑๒/๒๕๓๖ ๒๒/๓/๒๕๕๗

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๗๓
พระธนาทรัพย์ อินฺทวีโร กลับดี

๑๗/๓/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๘

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๗๔
พระชาญณรงค์ ิตาโณ ตุ้มม่วง

๑๙/๑๒/๒๕๓๓
๒๔/๗/๒๕๕๘

ทุ่งเซียด  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๗๕
พระเอกพงศ์ อาภากโร เพชรอาวุธ

๘/๖/๒๕๒๖ ๗/๗/๒๕๕๗
หนองไทร  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๗๖
พระเริงชัย กตปฺุโ กันเมือง

๒๘/๕/๒๕๐๕
๑/๔/๒๕๕๖

อรัญญาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๗๗
พระเดชา ยติโก สุระกา

๒๗/๒/๒๕๒๓ ๑๙/๔/๒๕๕๒

คลองตาล  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๗๘
พระเอกวิทย์ เตชปฺโ คงคชวรรณ

๑๕/๔/๒๕๑๕ ๒๖/๓/๒๕๕๘

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๗๙
พระอนุพงษ์ ปสุโต ชูจิตร

๕/๙/๒๕๒๘ ๒๖/๓/๒๕๕๘

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๘๐
พระกิตติกร กิตฺติคุโณ แก้วงาม

๖/๔/๒๕๓๕ ๒๖/๓/๒๕๕๘

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๘๑
พระสายัญ สฺโม อบมาลี

๔/๑/๒๕๐๖
๒๖/๗/๒๕๕๘

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๘๒
พระอุทัย สามตฺถิโก ขวัญชุม

๑/๘/๒๕๒๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๘๓
พระนัฎพงษ์ คุณยุตฺโต ไทยเสน

๒๐/๖/๒๕๓๑ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๘๔
พระณัฐพล านงฺกโร เพชรทอง

๑/๘/๒๕๒๕ ๒๗/๗/๒๕๕๘

ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๘๕
พระปยบุตร านุตฺตโร คงแก้ว

๙/๖/๒๕๒๕ ๑๙/๖/๒๕๕๕

วิกรมประชาราม  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๘๖
พระสุรศักดิ

์

สุจิพุทฺโธ พงษ์วิทูล

๒๔/๔/๒๕๒๔
๑/๒/๒๕๕๓

วิภาวดีรังสิต  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๘๗
พระสุทธิพงศ์ สุทฺธิมโน ไทยเกิด

๒๗/๘/๒๕๓๖ ๒๖/๒/๒๕๕๘

เวียงสระ  

สฎ ๕๒๕๙/๐๐๘๘
พระมลชัย ชยธมฺโม เทวฤทธิ

์

๒๖/๓/๒๕๓๐
๓/๗/๒๕๕๗

โสภณประชาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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