
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๒๙๖ รูป ขาดสอบ ๑๔๕ รูป คงสอบ ๑๕๑ รูป สอบได้ ๙๙ รูป สอบตก ๕๒ รูป (๖๕.๕๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๐๑
พระนัฐพงศ์ อรุโณ เมฆใหม่

๒๕/๑๒/๒๕๓๑
๒๐/๐๖/๒๕๕๗

กลางใหม่  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๐๒
พระอรุณ อรุณกิจฺโจ แซ่ภู่

๓๐/๐๖/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ซอยสิบ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๐๓
พระชูชัย ยติกโร วรรณุรักษ์

๐๙/๐๗/๒๕๐๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ซอยสิบ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๐๔
พระประสงค์ วาทสิปฺโป ทรงศิริศิลป

๑๓/๐๙/๒๕๑๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๕

ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรวรินทร์  วงศ์สว่างศิริ

๑๙/๐๑/๒๕๔๐

 ไทร  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๐๖
พระพนัส สุทฺธสีโล เนาว์นาน

๑๓/๐๘/๒๕๑๔ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘

ธาราวดี  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๐๗
พระสันติ สนฺติธมฺโม อุดมดี

๐๗/๑๑/๒๕๑๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖

นิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๐๘
พระภัฑรชคิณษ์ ิตรตโน เวชวัฒน์

๒๗/๐๔/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางใบไม้  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๐๙
พระณรงค์ศักดิ

์

วราสโภ สันตานนท์

๐๑/๐๘/๒๕๒๒ ๐๙/๐๖/๒๕๔๙

บุญบันเทิง  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๑๐
พระณรงค์ชัย กนฺตวีโร กลับแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๓๔ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

พัฒนาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๑๑
พระแสนไทย ปริชาโน คุ้มอินทร์

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

พัฒนาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๑๒
พระชนบดี ชนาสโภ สุขคุ้ม

๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรไกรศักดิ

์

 มีพริง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

 พัฒนาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรวรสถิตย์  ตูลเพ็ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

 พัฒนาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรโกกนุท  แก้วมณี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 พัฒนาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๑๖
พระพิษณุ จนฺทสาโร ภิรมย์นก

๐๕/๐๖/๒๕๒๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

โพธาวาส  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรกฤษฎา  ชูจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๑

 โพธาวาส  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๑๘
พระเซียงไฮ้

่

พุทฺธวีโร สุด

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๖

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๑๙
พระณรงค์ ปยุตฺโต ขุนทรง

๐๕/๐๗/๒๕๒๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๒๐
พระนพนัย มหาวีโร สำลีเมือง

๒๗/๐๓/๒๕๑๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

โพธินิมิต

์

 

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๒๑
พระนรินทร์ ขนฺติพโล แสงสง่า

๑๔/๑๐/๒๕๐๖ ๒๑/๐๑/๒๕๕๘

ภูธรอุทิศสิทธาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๒๒
พระสิริ สิริวุฑฺโฒ ธนบัตร

๐๖/๐๗/๒๕๐๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

สมหวัง  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๒๓
พระชยากร ชยธมฺโม สาระรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๓๖
๒๐/๐๔/๒๕๕๙

สมหวัง  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๒๔
พระสัมฤทธิ

์

สิริธโร ทรัพย์ประเสริฐ

๒๘/๐๙/๒๕๐๐ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สมหวัง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๒๕
พระศรายุทธ สรายุทฺโธ ศักดิศิริ

์

๒๓/๐๑/๒๕๒๖ ๒๓/๑๐/๒๕๕๘

สุนทรนิวาส  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๒๖
พระชาญวิทย์ เตชวโร พีรวัฒน์

๒๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

สุนทรนิวาส  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๒๗
พระวรชิต ธมฺมวโร นวลเสน่ห์

๒๐/๑๑/๒๕๑๒ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

กงตาก  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรธีรพัฒน์  อัมรปุรานนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 กรวด  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๒๙
พระกระทิง ตปสีโล บุญประดิษฐ์

๒๑/๐๓/๒๕๑๘

๖/๗/๒๕๕๙
เขาถำพระ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๓๐
พระเปรมศักดิ

์

สุขิโต ระเวกโฉม

๒๑/๐๕/๒๕๒๕
๒๒/๓/๒๕๕๘

ท่าไทร  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๓๑
พระคนึงเดช สีลเตโช มีพร้อม

๒๕/๐๗/๒๕๔๐

๑/๕/๒๕๕๙
ท่าไทร  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรภราดร  กอบวัฒนกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 ท่าไทร  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๓๓
พระสัมพันธ์ ฉนฺทธมฺโม จันทร์ภักดี

๑๒/๐๒/๒๕๑๙

๖/๗/๒๕๕๗
พระพุทธบาทศรีสุราษฎร์

 

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรพีรชาติ  ศุภลักษณ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

 ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๓๕
พระปฏิภาณ เขมธมฺโม เอียมสกุล

่

๑๘/๔/๒๕๒๖ ๑๘/๓/๒๕๕๕

มธุรวราราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๓๖
พระตะวัน สุริยปฺโ จันทร์สุภา

๒๑/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๔/๒๕๕๘

ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๓๗
พระวิชาญ อติภทฺโท ปากลาว

๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีธนู  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๓๘
พระปลัดสมชาย อภินนฺโท บัวนาค

๒/๗/๒๕๐๑ ๒๐/๗/๒๕๓๗

คงคาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรศักดินรินทร์

์

 ฮกทน
๗/๔/๒๕๔๘

 คุณาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๔๐
พระวิทยา ถิตจิตฺโต เพชรพรหม

๑๑/๓/๒๕๑๑ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

แจ้ง  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๔๑
พระไพศาล คุณวีโร สิทธิสุทธิ

์ ์

๖/๑/๒๕๑๘ ๓๐/๔/๒๕๕๙

บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๔๒
พระณัฐพล มหาวุฑฺโฒ สนลอย

๑๒/๑/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๔๓
พระบุญลือ จารุธมฺโม ศรีจุมพล

๑๐/๑๒/๒๕๐๖ ๒๐/๑๐/๒๕๔๒

สว่างอารมณ์  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๔๔
พระสุรพล ถิรปฺโ เจริญวรานนท์

๒๔/๖/๒๕๐๔ ๑๓/๗/๒๕๕๘

หน้าพระลาน  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๔๕
พระธงชัย ธมฺมสโร อินพรหมมี

๐๑/๐๙/๒๕๒๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๔๖
พระจารึก สุจิณฺโณ เส้งสัน

้

๐๑/๐๘/๒๕๒๒ ๐๒/๑๐/๒๕๕๙

ทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๔๗
พระนพเก้า ปรกฺกโม พงษ์พานิชย์

๕/๑๐/๒๕๒๑ ๓๐/๕/๒๕๕๘

ตะกรบ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๔๘
พระเทพรัตนะ พลาโณ เทพเลือน

่

๑๐/๗/๒๕๑๖ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

ธารนำไหล  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๔๙
พระสมเกียรติ สุจิตฺโต สมัญญาทร

๓/๐๑/๒๕๐๗
๓/๖/๒๕๕๘

ธารนำไหล  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๕๐
พระโอภาส มหาคุโณ ดวงหม่อง

๑๐/๑/๒๕๓๔ ๓๐/๖/๒๕๕๘

ธารนำไหล  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๕๑
พระเศรษฐยศ ปยสีโล สิทธิสาครศิลป

๒๑/๙/๒๕๒๑ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ธารนำไหล  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๕๒
พระวิชัย ธมฺรกฺขิโต กิตติเชษฐ

๒๗/๐๗/๒๔๙๕
๒๗/๗/๒๕๕๘

โพธาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๕๓
พระบุญนำ เทวธมฺโม ไกรนรา

๒๔/๗/๒๕๒๕ ๑๐/๑๒/๒๕๕๒

วิโรจนาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๕๔
พระขรรธชัย เตชวโร เรืองจิตร

๑๘/๒/๒๕๒๗
๙/๔/๒๕๕๘

วิโรจนาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๕๕
พระนพพร ธีรปฺโ เพชรชู

๑/๖/๒๕๓๔ ๘/๕/๒๕๕๙
วิโรจนาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๕๖
พระวันรพ ทินฺนวโร คำพล

๑๕/๔/๒๕๐๔ ๓๑/๑/๒๕๕๘

สุทธาวาส  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๕๗
พระวันชัย ปยวณฺโณ ช่วยผุด

๐๒/๐๓/๒๕๐๔ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

เขาพระอินทร์  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๕๘
พระณัฐพล อภิปุณโณ พาลีนุช

๒๓/๐๘/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๕๙
พระศรราม รตนโชโต สุขสำราญ

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๖๐
พระชัยรัตน์ ตปสีโล ต่อโชติ

๖๐/๒/๒๕๐๓ ๑๒/๐๘/๒๕๕๒ คลองครามประชาสรรค์

 

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๖๑
พระอร่าม ธมฺมธโร โพธิญาณ

๑๔/๐๔/๒๕๐๕
๓/๐๔/๒๕๕๙

ชลคราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๖๒
พระมหิศร มหิสฺสโร เพิดภูเขียว

๒๐/๐๗/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

นทีวัฒนาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๖๓
พระมานพ ภูริาโณ ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๒๖
๒๐/๗/๒๕๕๘

ถำศิลาเตียบ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๖๔
พระสรรชัย สฺชโย หิมทอง

้

๒๗/๑๒/๒๕๑๖
๑๕/๖/๒๕๕๘

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๖๕
พระปญญาวุฒิ ปฺานนฺโท พุ่มไสว

๒๓/๖/๒๕๑๙ ๘/๑๑/๒๕๕๘

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๖๖
พระชัยรัตน์ ชยวฑฺฒโน พรหมช่วย

๒๑/๖/๒๕๑๔ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๖๗
พระสิรภัทร สิริภทฺโท สุคัณโฑ

๑๘/๐๖/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

ตาขุน  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๖๘
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติโก เกตุนุสิต

๒๒/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พรุศรี  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๖๙
พระธวัชชัย คุณงฺกโร ชวาลิต

๑๔/๘/๒๕๑๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๗๐
พระธีระพล ิตเมโธ เหล่าแง่ง

๑๗/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๒/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๗๑
พระสหภพ านวโร เลาลาศ

๔/๑๑/๒๕๐๗ ๒๓/๔/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๗๒
พระปยณัฐ กิตฺติสมฺปนฺโน มณีโชติ

๒๔/๑๐/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๕๙

ควนท่าแร่  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๗๓
พระสราวุธ ขนฺติพโล แสงหิรัญ

๓๐/๑๐/๒๕๑๕

๖/๗/๒๕๕๒
ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๗๔
พระวิษณุพงษ์ เขมานนฺโท มาศหนู

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

๘/๖/๒๕๕๖
ชโลตตมาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๗๕
พระบรรณ เขมปฺโ รักเพ็ชร์

๑๘/๐๕/๒๕๓๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

กันตาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๗๖
พระศรัณยู ติสฺสวํโส ชนะพาล

๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๗๗
พระปวร กตปฺุโ วงศ์พัฒนะ

๑๐/๖/๒๕๐๖ ๒๙/๗/๒๕๕๘

เทพธาราราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๗๘
พระวิทยา เตชปฺโ ประกอบพร

๑๙/๐๔/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๒

พนม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๗๙
พระสมศักดิ

์

จรณธมฺโม เต้ยสระน้อย
๘/๗/๒๕๑๗

๒๐/๐๕/๒๕๕๘

พนม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๘๐
พระแสงสุรีย์ ขนฺติสมฺปนฺโน ชูนาวา

๒๕/๐๕/๒๕๒๔
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

เขาพระ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๘๑
พระสมยศ อภิลาโภ ทองร่วง

๑๔/๑๑/๒๕๐๖ ๓๐/๐๓/๒๕๕๕

เขาพระ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๘๒
พระกฤษกร กตปฺุโ ศิริเขต

๒๘/๐๘/๒๕๑๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

โคกตะไคร้  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๘๓
พระสุทธิรักษ์ สุทธิรกฺโข ทองรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๘๔
พระสมหมาย สุขกาโร สุขกาย

๐๓/๐๖/๒๕๓๔ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

เนินสุวรรณ  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๘๕
พระณัฐวุฒิ ิตธมฺโม วิมูลชาติ

๑๘/๐๘/๒๕๒๕ ๒๕/๐๒/๒๕๕๗

เกาะธรรมประทีป  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๘๖
พระหัสดี ปยธมฺโม ทองรอด

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๘๗
พระสิทธิโชค วรจิตฺโต ทองอ่อน

๐/๐๙/๒๕๐๙ ๐/๐๕/๒๕๕๖

ตรีธาราราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๘๘
พระดนุพงษ์ จนฺทธมฺโม สอนนอง

๐๘/๑๑/๒๕๒๖ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗

ประชาวงศาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๘๙
พระณัฐภัทร คนฺธาโร รุ่มนาค

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ประชาวงศาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๙๐
พระศรณรงค์ กุลวฑฺฒโน คงชล

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ประชาวงศาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๙๑
พระญาณเดช สุทฺธาโภ ยังรุ่งโรจน์

๒๐/๐๓/๒๕๐๒ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘

พุนพินใต้  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 จันทร์ชู

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 สถลธรรมาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรธนพล  สวัสดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

 สถลธรรมาราม  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๙๔ พระศุภชัย ฉนฺทวโร ไชยรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๒๓ ๐๕/๐๒/๒๕๕๕

หนองไทร  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๙๕ สามเณรณัฐพงศ์  คงทิพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 หนองไทร  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๙๖ พระชานนท์ อุทาโย กุมเมือง

๒๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗
ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๙๗ สามเณรอัครเดช  ถินพิปูน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

 ทุ่งหลวง  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๙๘ พระวิรัตน์ ตปสีโล ฉายโชน
๓๐/๐๕/๒๕๑๓

๕/๐๘/๒๕๕๗ โสภณประชาราม  

สฎ ๕๒๖๐/๐๐๙๙ พระเอกชัย ิตาโณ จรรยา
๖/๐๒/๒๕๑๑ ๒/๑๒/๒๕๕๗

โสภณประชาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
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