ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค ๑๖
ส่งสอบ ๑๖๐ รูป ขาดสอบ ๒๔ รูป คงสอบ ๑๓๖ รูป สอบได้ ๗๙ รูป สอบตก ๕๗ รูป (๕๘.๐๙%)
เลขที่

ชือ่

ฉายา

นศ ๕๓๖๓/๐๐๐๑ สามเณรณัฐภัทร์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๐๒ สามเณรนฤเบศร์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๐๓ สามเณรนิมโครจี
นศ ๕๓๖๓/๐๐๐๔ สามเณรสหเทพ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๐๕ สามเณรณภัทร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๐๖ พระชัยยุทธ

ปคุโณ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๐๗ พระสุธน
ธีรปฺโ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๐๘ พระชูศักดิ์
จิตฺตสํวโร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๐๙ พระอนนท์
สุปฺโ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๑๐ พระตรีระยุทธ ถาวโร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๑๑ พระวิรุตม์
สุทฺธจิตฺโต
นศ ๕๓๖๓/๐๐๑๒ พระครูสถาพรธรรมรังษี ธมฺมทีโป
นศ ๕๓๖๓/๐๐๑๓ พระวีรยุทธ
ปยธมฺโม
นศ ๕๓๖๓/๐๐๑๔ พระจักรายุธ
ยติกโร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๑๕ พระจักรา
จารุธมฺโม
นศ ๕๓๖๓/๐๐๑๖ พระพิพัฒ
ิตฺสทฺโธ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๑๗ พระรัตนะ
รตนโชโต
นศ ๕๓๖๓/๐๐๑๘ พระอานุภาพ ธีรปฺโ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๑๙ พระเขมวัฒน์ อินฺทปโ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๒๐ พระวรวุฒิ
ธมฺมธโร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๒๑ พระณัฐพงศ์
ปโยโค
นศ ๕๓๖๓/๐๐๒๒ พระปณณทัต ยติโก
นศ ๕๓๖๓/๐๐๒๓ พระคุณศิษฎ์ หิริสมฺปนฺโน
นศ ๕๓๖๓/๐๐๒๔ พระวิโรจน์
วิสุทฺธสีโล

นามสกุล
เมฆฉาย
จันทร์ช่วยนา
เศรปะ
ถาปา
กาลรักษ์
ทองชู
อมรลักษณ์
ทองประพันธ์
ทองรักจันทร์
มุณิจันทร์
บุญปราบ
พรหมจันทร์
สุดใจ
เลิศไกร
มงคลดี
รัตนพันธ์
สุวรรณพรึก
คงแก้ว
ศิริอินทร์
ปญจะสุวรรณ์
มณี
เมืองแดง
ช่วยชู
ขันเจริญ

เกิด

อุปสมบท

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
๒๓/๐๖/๒๕๔๕
๑๗/๐๖/๒๕๔๗
๑๓/๐๔/๒๕๔๘
๐๑/๑๒/๒๕๒๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

๑๖/๐๖/๒๕๐๕ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐
๒๙/๐๗/๒๕๒๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕
๒๔/๑๐/๒๕๑๓ ๑๙/๐๗/๒๕๖๑
๑๙/๐๘/๒๕๑๕ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐
๑๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

๒๒/๑๐/๒๕๐๓ ๑๕/๐๗/๒๕๔๓
๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑
๒๘/๐๖/๒๕๓๕ ๒๐/๐๘/๒๕๖๒
๑๒/๑๑/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๒

๑๓/๐๙/๒๕๓๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

๐๔/๐๗/๒๕๒๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๖
๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๒/๐๗/๒๕๔๒ ๐๗/๑๑/๒๕๖๒
๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
๑๘/๑๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑
๒๑/๐๔/๒๕๔๒ ๐๘/๐๕/๒๕๖๒
๒๔/๑๑/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๖๑

๑๙/๐๗/๒๕๒๗ ๒๙/๐๔/๒๕๕๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดสระเรียง
วัดสระเรียง
วัดวังตะวันตก
วัดวังตะวันตก
วัดวังตะวันตก
วัดธาราวดี
วัดกุฏิ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดมุมปอม
วัดพรหมโลก
วัดศิลา
วัดรังษีบูรณาราม
วัดโคกหาด
วัดสวนอาย
วัดควนยูง
วัดทองทำนุ
วัดทุ่งเตยประชาสรรค์
วัดทุ่งเตยประชาสรรค์
วัดคงคาราม
วัดดิษฐวราราม
วัดเสนาราม
วัดเสนาราม
วัดโคกเหล็ก
วัดชุมโลง

เมืองนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช

พรหมคีรี
ฉวาง
ฉวาง
ฉวาง
ฉวาง
ฉวาง
พิปูน
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
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ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

นามสกุล

นศ ๕๓๖๓/๐๐๒๕ พระปลัดกิตติธัช สีลานุโลโม

กุลระวัง
หวังดี
จอจีน
ชีวพัฒนพงศ์
มณีฉาย
นวนันทกานต์
ทองชัย
เพชรอาวุธ
เกิดขาว
รัตนี
ไกรพันธ์
มะโนรัมย์
มณีฉาย
นุ่นเขียว
รัตนพันธ์
ชูชำนาญ
นิลอุปถัมภ์
ลิพลทา
ช่วยคำแก้ว
แก้วรอด
เพ็งหนู
ศรีประเสริฐ
บุญทอง
นาภรณ์
พรหมทอง
สุวรรณเปยม
ขนาบแก้ว
มีเพียร
บุญชูศรี
นวลละออ
เรืองสังข์
จันทสโร
จันทร์ชู
เกสรินทร์
ทองจำรัส

นศ ๕๓๖๓/๐๐๒๖ พระไพรัช
นศ ๕๓๖๓/๐๐๒๗ พระประเสริฐ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๒๘ พระพงศธร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๒๙ พระวรายุทธ

นศ ๕๓๖๓/๐๐๓๐ พระกรพิศิษฐ์

ถาวรสทฺโท
กตธมฺโม
พุทฺธสโร
มหาวีโร
พุทฺธิสาโร

นศ ๕๓๖๓/๐๐๓๑ สามเณรวสุธร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๓๒ สามเณรธีรภัทร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๓๓ สามเณรณัฐพล
นศ ๕๓๖๓/๐๐๓๔ พระนัฐพล
นศ ๕๓๖๓/๐๐๓๕ พระอนุชิต
นศ ๕๓๖๓/๐๐๓๖ พระบำเพ็ญ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๓๗ พระอำพล
นศ ๕๓๖๓/๐๐๓๘ พระสมชาย
นศ ๕๓๖๓/๐๐๓๙ พระสุชล

นศ ๕๓๖๓/๐๐๔๐ พระอานนท์

สิริภทฺโท
สิริวฑฺฒโก
านวีโร
อาทโร
ขนฺติธโร
กิตฺติปฺโ
อภินนฺโท

นศ ๕๓๖๓/๐๐๔๑ สามเณรภีรยุทธ์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๔๒ พระทวี
นศ ๕๓๖๓/๐๐๔๓ พระสุเจตต์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๔๔ พระปลัด วีระศักดิ์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๔๕ พระสายชล

นศ ๕๓๖๓/๐๐๔๖ พระเกรียงศักดิ์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๔๗ พระสุพจน์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๔๘ พระสิทธิพงค์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๔๙ พระปยรัตน์

นศ ๕๓๖๓/๐๐๕๐ พระสมพงษ์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๕๑ พระอนุวัตน์

นศ ๕๓๖๓/๐๐๕๒ พระเจิมศักดิ์

อกฺกโชโต
เตชวโร
วีรธมฺโม
ปริชาโน
ภทฺทวโร
โสภิโต
ปฺาวชิโร
กิตฺติธโร
ิติโก
วิสุทฺธิจิตฺโต
ปภากโร

นศ ๕๓๖๓/๐๐๕๓ สามเณรชยุต
นศ ๕๓๖๓/๐๐๕๔ พระธนากร

ภทฺทโก
นศ ๕๓๖๓/๐๐๕๕ พระอธิการสวิส สมจิตฺโต
นศ ๕๓๖๓/๐๐๕๖ พระสหรัฐ
จนฺทสโร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๕๗ พระอธิการโกเมนทร์ กิตฺติผาสุโก
นศ ๕๓๖๓/๐๐๕๘ พระสุทิน
อคฺคธมฺโม
นศ ๕๓๖๓/๐๐๕๙ สามเณรพีรวัฒน์

เกิด

อุปสมบท

๐๔/๑๐/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖
๒๘/๐๘/๒๕๑๔ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

๒๐/๐๒/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑
๒๙/๐๑/๒๕๑๘ ๒๙/๐๑/๒๕๖๒

๑๗/๐๓/๒๕๐๓ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙
๑๓/๑๒/๒๕๑๖ ๐๒/๐๖/๒๕๖๑

๒๖/๑๐/๒๕๔๕
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
๐๖/๐๔/๒๕๒๗ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙
๒๓/๑๑/๒๕๑๖ ๒๓/๑๑/๒๕๖๑

๓๐/๐๔/๒๕๒๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕
๒๙/๑๐/๒๕๑๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

๒๐/๐๗/๒๕๐๗ ๑๖/๐๕/๒๕๕๖
๒๐/๑๑/๒๕๑๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙
๒๓/๐๘/๒๕๔๐ ๒๓/๐๘/๒๕๖๐
๐๓/๐๗/๒๕๔๕
๒๑/๑๑/๒๕๑๔ ๒๓/๐๙/๒๕๖๐

๐๑/๑๒/๒๕๐๗ ๒๗/๐๕/๒๕๕๕
๒๐/๐๙/๒๕๒๓ ๓๑/๑๐/๒๕๕๓
๐๕/๐๖/๒๕๑๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘
๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙
๑๔/๑๑/๒๕๒๓ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

๒๘/๑๐/๒๕๑๔ ๒๙/๐๗/๒๕๔๗
๑๘/๐๙/๒๕๓๒ ๒๔/๐๕/๒๕๖๑
๒๘/๐๘/๒๕๓๔ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐
๒๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๔/๒๕๖๑

๒๘/๐๘/๒๕๐๑ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

๐๓/๐๙/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๘
๑๓/๐๑/๒๔๙๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๔
๐๔/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๕/๒๕๖๑
๑๓/๐๘/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖
๒๖/๑๒/๒๕๒๕ ๐๗/๑๐/๒๕๖๐

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดชุมโลง
วัดโคกกะฐิน
วัดคงคาเจริญ
วัดคงคาเจริญ
วัดศิลาราย
วัดชัยชุมพล
วัดไตรวิทยาราม
วัดไตรวิทยาราม
วัดไตรวิทยาราม
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
วัดวังหีบ
วัดวังหีบ
วัดถำใหญ่
วัดอัมพวัน
วัดหนองดี
วัดหนองดี
วัดใหม่
วัดศิลาชลเขต
วัดกุมแป
วัดเขาฑูคาน
วัดเกล็ดแรด
วัดสุธรรมาราม
วัดมณีประสิทธิ์
วัดขรัวช่วย
วัดสุวรรณบรรพต
วัดเขาวังทอง
วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง
วัดโคกพิกุล
วัดอมรานุยุตต์
วัดแหลม
วัดโคกสูง
วัดลำนาว
วัดลำนาว

ท่าศาลา
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
นาบอน
นาบอน
นาบอน
ทุ่งใหญ่
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
ขนอม
ขนอม
ขนอม
ขนอม
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
บางขัน
บางขัน

หมายเหตุ
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ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

นศ ๕๓๖๓/๐๐๖๐ พระพิษณุ

ิตธมฺโม
นศ ๕๓๖๓/๐๐๖๑ พระณรงค์วุฒิ านวุฑฺโฒ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๖๒ พระจิตรวิสุทธิ์ วิสุทฺโธ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๖๓ พระบุญล้อม
เทวธมฺโม
นศ ๕๓๖๓/๐๐๖๔ พระพินโย
ติสฺสโร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๖๕ พระภูวเดช
จตฺตมโล
นศ ๕๓๖๓/๐๐๖๖ พระอนันต์
รตนโชโต
นศ ๕๓๖๓/๐๐๖๗ พระพรศักดิ์
ขนฺติธโร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๖๘ พระบรรดิษฐ์ เขมปฺโ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๖๙ พระเกรียงศักดิ์ ถิรธมฺโม
นศ ๕๓๖๓/๐๐๗๐ พระวันณรงค์ สีลเตโช
นศ ๕๓๖๓/๐๐๗๑ พระรบิน
ปฺาวชิโร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๗๒ สามเณรไกรนรินทร์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๗๓ สามเณรจีรศักดิ์

นศ ๕๓๖๓/๐๐๗๔ สามเณรภูริพัฒน์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๗๕ สามเณรอนุพงศ์
นศ ๕๓๖๓/๐๐๗๖ สามเณรทรงภพ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๗๗ พระบงกช

ปทุมฺวณฺโณ
นศ ๕๓๖๓/๐๐๗๘ พระจักรพรรดิ จกฺกวโร
นศ ๕๓๖๓/๐๐๗๙ พระวัฒนวรนันต์ ธีรปฺโ

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

อินทร์ธานี
พูนผล
บุญขวัญ
บุญวัฒน์
สมการณ์
ขวัญเสน
กกแก้ว
สุบรรณ์
บุรีรักษ์
ศิลปวิสุทธิ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

เกิดพุ่ม
ดีหนู
รอดสีเสน
สุวรรณ์
ขอบขำ
หนูหนอง
เพ็ชรทิพย์
แท่งทอง
หวานสนิท
วันทอง

๑๔/๐๒/๒๕๑๘ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑
๒๒/๐๑/๒๕๓๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

๒๙/๑๐/๒๕๐๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙
๑๔/๐๘/๒๕๑๙ ๒๐/๐๘/๒๕๖๐

๐๗/๐๗/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙
๑๗/๐๘/๒๕๒๖ ๐๕/๐๖/๒๕๔๙

๐๑/๐๓/๒๕๑๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๑
๑๗/๑๑/๒๕๒๓ ๐๓/๑๑/๒๕๖๐

๐๕/๐๗/๒๕๑๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘
๒๒/๐๘/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
๐๙/๐๒/๒๕๔๘
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
๑๓/๑๑/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑
๑๙/๐๖/๒๕๒๗ ๑๐/๐๓/๒๕๖๒
๒๒/๐๙/๒๕๒๒ ๒๓/๐๒/๒๕๕๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดวังฆ้อง
วัดวังฆ้อง
วัดสำนักขัน
วัดพระพรหม
วัดพระพรหม
วัดห้วยระย้า
วัดคงคาวดี
วัดท่าพุด
วัดในตูล
วัดควนส้าน
วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน
วัดสวนขัน
วัดจันดี
วัดหน้าเขาเหมน

จุฬาภรณ์
จุฬาภรณ์
จุฬาภรณ์
พระพรหม
พระพรหม
พระพรหม
นบพิตำ
นบพิตำ
นบพิตำ
ช้างกลาง
ช้างกลาง
ช้างกลาง
ช้างกลาง
ช้างกลาง
ช้างกลาง
ช้างกลาง
ช้างกลาง
ช้างกลาง
ช้างกลาง
ช้างกลาง

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
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