ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ส่งสอบ ๑๔๖ รูป ขาดสอบ ๓๓ รูป คงสอบ ๑๑๓ รูป สอบได้ ๘๑ รูป สอบตก ๓๒ รูป (๗๑.๖๘%)
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

สฎ ๕๓๖๓/๐๐๐๑ พระชิโนรส

อคฺคธมฺโม
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๐๒ พระเดชพรหมินทร์ ชุตินฺธโร
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๐๓ พระภานุวัฒน์ ธมฺมิโก
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๐๔ พระนิยม
ขนฺติโก
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๐๕ พระณรงค์ศักดิ์ ิตวิริโย
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๐๖ สามเณรวรสถิตย์
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๐๗ สามเณรศุภณัฐ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๐๘ พระสมพร
ปยสีโล
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๐๙ พระดุสิต
จนฺทวณฺโณ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๑๐ พระวัชระ
จารุวณฺโณ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๑๑ พระเฉลิมศักดิ์ รกฺขิตธมฺโม
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๑๒ พระจตุรงค์
อตฺตทฺโม
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๑๓ พระภูตะวัน
ภูริปฺโ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๑๔ สามเณรนัทธพงศ์
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๑๕ พระบุญชุบ

จารุธมฺโม
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๑๖ พระวรุฒ
อุตฺตโร
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๑๗ พระธำรงค์
เหมโก
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๑๘ พระสุนทร
สุภทฺโท
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๑๙ พระดนุพงศ์
เตชวํโส
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๒๐ พระสุรฉัตร
สุรปฺโ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๒๑ พระสมุห์ วิรุณ นิลวณฺโณ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๒๒ พระไกรศร
สุจิณฺโณ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๒๓ พระพีรพล
พลวุฑโฒ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๒๔ พระสัมพันธ์
ฉนฺทธมฺโม

นามสกุล
เทพเมือง
พุทธเดชานนท์
แสงโชติ
บัณฑุกะอาคม
สันตานนท์
ตูลเพ็ง
ชูประดิษฐ์
วรสิงห์
แก้วศรีจันทร์
เย็นแดง
นวลนุ้ย
ปญจวัตร
อารีกุล
แย้มสวัสดิ์
อุปถัมภ์
ระพีประสิทธิ์
ลิ่มวรพันธ์
คัมภิรานนท์
เจิมจิตต์
สุดจิตร์
แก้วโรย
เวชศาสตร์
คชาผล
จันทร์ภักดี

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด

วัดโพธิ์นิมิต
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดกลาง
วัดบางใบไม้
วัดควนยูง
วัดภูธรอุทิศสิทธาราม
วัดนิคมธรรมาราม
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดทุ่งกง
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดจันทาวาส
วัดจันทาวาส
วัดจันทาวาส
วัดประสพ
วัดประสพ
วัดอุทยาราม

อำเภอ

หมายเหตุ

เมืองสุราษฎร์ธานี
๑๕/๑๑/๒๕๒๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕
เมืองสุราษฎร์ธานี
๒๒/๐๙/๒๕๒๑ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘
เมืองสุราษฎร์ธานี
๑๐/๐๑/๒๔๙๑ ๑๐/๐๙/๒๕๕๙
เมืองสุราษฎร์ธานี
๐๑/๐๘/๒๕๒๒ ๑๗/๑๒/๒๕๖๑
เมืองสุราษฎร์ธานี
๐๙/๐๖/๒๕๔๔
เมืองสุราษฎร์ธานี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗
เมืองสุราษฎร์ธานี
๐๕/๐๓/๒๕๓๐ ๑๐/๑๒/๒๕๖๐
เมืองสุราษฎร์ธานี
๒๑/๐๙/๒๕๑๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
เมืองสุราษฎร์ธานี
๒๗/๑๐/๒๕๒๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๐
เมืองสุราษฎร์ธานี
๑๒/๐๘/๒๕๓๐ ๐๖/๐๘/๒๕๖๐
เมืองสุราษฎร์ธานี
๑๒/๐๙/๒๕๒๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๒
เมืองสุราษฎร์ธานี
๐๒/๑๐/๒๕๒๖ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐
กาญจนดิษฐ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗
กาญจนดิษฐ์
๒๑/๐๓/๒๕๑๒ ๐๔/๐๖/๒๕๕๔
กาญจนดิษฐ์
๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙
กาญจนดิษฐ์
๐๔/๑๑/๒๕๐๑ ๒๒/๑๐/๒๕๖๐
กาญจนดิษฐ์
๓๑/๐๕/๒๕๐๖ ๒๓/๑๐/๒๕๕๑
กาญจนดิษฐ์
๐๕/๐๑/๒๕๓๖ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙
กาญจนดิษฐ์
๐๑/๐๒/๒๕๒๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
กาญจนดิษฐ์
๑๑/๐๓/๒๔๙๔ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘
กาญจนดิษฐ์
๒๐/๑๑/๒๕๒๔ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙
กาญจนดิษฐ์
๑๐/๑๒/๒๕๓๓ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑
กาญจนดิษฐ์
๑๗/๐๒/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗ วัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ กาญจนดิษฐ์
๑๐/๑๐/๒๕๐๘ ๑๐/๑๒/๒๕๖๐

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ เอก (ศ.๔) ๑ / ๓

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

สฎ ๕๓๖๓/๐๐๒๕ พระพิชัย

ฉนฺทธมฺโม
ผาสุโก

นามสกุล

โพธิย้า
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๒๖ พระประคอง
ผดุง
อาจารสมฺปณฺโณ เมฆมุสิก
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๒๗ พระเชาวลิต
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๒๘ สามเณรกฤษฎา
ชาตำแย
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๒๙ พระฐาปนพงษ์ รุจิธมฺโม
คงวิจิตร
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๓๐ พระอภิชัย
ติกขปฺโ รามคล้าย
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๓๑ พระธนกร
ธนากโร
ทวีสุทธิ์
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๓๒ พระอดิศักดิ์
อภินนฺโท
เอี่ยมหิรัญ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๓๓ พระวิชาญ
อติภทฺโท
ปากลาว
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๓๔ พระสมชาย
ธมฺมสาโร
ภักดีศรีฟา
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๓๕ พระปฏิภาณ
เขมธมฺโม
เอี่ยมสกุล
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๓๖ พระบันเทิง
อุตฺตโม
บุญยัง
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๓๗ พระสิทธิโชค
สปฺปฺโ
เหมวิจิตร
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๓๘ พระศักดานุภาพ อิทฺธิาโณ พยัคฆา
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๓๙ พระมารุต
เมธิโก
ดำชะอม
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๔๐ พระคาเชน
สุทธิจาโค
หวังภัทราวานิช
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๔๑ พระพิษณุ
จารุธมฺโม
เลิศวิทยากร
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๔๒ พระหงส์
ิตธมฺโม
บุญล้อม
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๔๓ พระประสิทธิ์ ปภาโส
พิลารัตน์
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๔๔ พระบุญเลิศ
สุขิโต
โนนน้อย
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๔๕ สามเณรศิรสิทธิ์
อินเมือง
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๔๖ พระปริญญา
โสภโณ
เหล็กกล้า
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๔๗ พระฉัตรชัย
จารุธมฺโม
อินทร์ย่านยาว
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๔๘ พระภูวนัย
จิตฺตาโณ ถาพร
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๔๙ พระสมบัติ
สุเมโธ
ประทุม
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๕๐ พระกิตติกานต์ กิตฺติธมฺโม
ซื่อตรง
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๕๑ สามเณรธีระภัทร
บัวทอง
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๕๒ สามเณรอัมรินทร์
โพธิ์โพ้น
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๕๓ สามเณรเกรียงศักดิ์
หนักแก้ว
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๕๔ สามเณรเอกลักษณ์
ไชยยศ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๕๕ พระสำรวม
อิทฺธิเตโช
สอนขำ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๕๖ พระภูมิศักดิ์
ถิรจิตฺโต
ขำปลอด
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๕๗ สามเณรภานุพงศ์
อินทรักษ์
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๕๘ สามเณรณัฐวุฒิ
ดวงรักษ์
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๕๙ พระประเสริฐ กิตฺติธมฺโม
ช่วยพัฒน์

เกิด

อุปสมบท

๒๒/๐๕/๒๕๒๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑

๐๓/๐๖/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘
๐๗/๐๑/๒๔๙๗ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

๓๐/๐๑/๒๕๑๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙
๐๘/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
๐๘/๑๑/๒๕๑๔ ๒๑/๑๑/๒๕๖๒
๒๗/๐๘/๒๕๓๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๑/๐๔/๒๕๑๕ ๑๕/๐๕/๒๕๖๑
๑๘/๐๔/๒๕๒๖ ๒๔/๑๐/๒๕๖๐

๐๙/๐๕/๒๕๑๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓
๐๖/๑๑/๒๕๒๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘
๑๓/๐๖/๒๕๔๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๓

๐๑/๐๕/๒๔๙๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘
๐๔/๑๑/๒๕๓๑ ๓๑/๐๓/๒๕๖๑
๒๖/๐๖/๒๔๙๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

๑๓/๐๒/๒๕๐๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๐
๒๗/๑๐/๒๔๘๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

๑๐/๐๘/๒๕๐๕ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดนางห้า
วัดปากคู
วัดปากคู
วัดกงตาก
วัดวชิรประดิษฐ์
วัดชลคราม
วัดชลคราม
วัดศรีทวีป
วัดราษฎร์เจริญ
วัดภูเขาน้อย
วัดมธุรวราราม
วัดอัมพวัน
วัดโพธิ์

กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
ดอนสัก
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
พนม
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร

วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดกาฬสินธุ์
วัดศรีพนมพลาราม
วัดเขากอม
วัดเขากอม

๑๙/๐๘/๒๕๓๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘ วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

๓๐/๐๗/๒๕๒๘ ๐๔/๑๐/๒๕๖๑
๑๑/๑๐/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๓

๐๘/๐๘/๒๕๐๑ ๑๓/๐๑/๒๕๕๔
๒๕/๐๗/๒๕๑๘ ๓๑/๐๕/๒๕๖๓

๐๕/๐๓/๒๕๔๕
๒๙/๑๒/๒๕๔๕
๒๓/๑๒/๒๕๔๕
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

๑๗/๐๖/๒๔๙๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙
๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
๑๕/๐๕/๒๕๑๐ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดวนาราม
วัดตาขุน
วัดควนทอง
วัดคีรีไพรสณฑ์
วัดโฉลกศิลาราม
วัดโฉลกศิลาราม
วัดโฉลกศิลาราม
วัดคลองปราบกัลยาราม
วัดพัฒนารมย์
วัดควนสุบรรณ
วัดคลองขนุน
วัดคลองขนุน
วัดอภัยเขตตาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ เอก (ศ.๔) ๒ / ๓

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

สฎ ๕๓๖๓/๐๐๖๐ พระจาตุรนต์
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๖๑ พระพงษ์เพชร
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๖๒ พระจักรพงษ์
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๖๓ พระสมเกียรติ
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๖๔ พระณัฐพงษ์

ฉายา

นามสกุล

อนาลโย
อภิปฺโ
สทฺธาธิโก
สิริปฺุโ
ติกฺขวิริโย

แช่ม
คำปุก
ปรีชา
เพชรรอด
ศิลปศร
เจริญภักดี
คงสงค์
สวนแก้ว
จิโนวงค์
พุฒทอง
ผดุงกาญจน์
แมนเมือง
ชาวเวียง
คงคาวัฒนกุล
โพธิ์วิจิตร
ล้อมลิ้ม
ชำนาญดี
แผ้วบาง
จันทร์กลับ
พระจำรงค์
สุวรรณพิมล
พรมมา

สฎ ๕๓๖๓/๐๐๖๕ สามเณรวสุพล
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๖๖ พระสมุห์ อดิศร จนฺทวํโส
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๖๗ พระวีระพันธ์
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๖๘
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๖๙

สฎ ๕๓๖๓/๐๐๗๐
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๗๑
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๗๒
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๗๓
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๗๔
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๗๕
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๗๖
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๗๗
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๗๘
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๗๙

สฎ ๕๓๖๓/๐๐๘๐
สฎ ๕๓๖๓/๐๐๘๑

เตชธมฺโม
พระสุทธิภรณ์ สุเมธโส
พระพีรัชชัย
นายโก
พระศุภกร
ปยธโร
พระอภิชาติ
อภิชาโต
พระวัฒนชัย จิตคุโณ
พระไพศาล
านุตฺตโร
พระปลัด อภิสิทธิ์ วิสารโท
พระสุนทร
จารุธมฺโม
สามเณรกวิน
พระศฤงคาร ติสาโร
สามเณรพัรธัช
พระสุเทพ
อธิวโร
พระนันทศักดิ์ านกโร
พระประยูร
ขันติธโร

เกิด

อุปสมบท

๐๒/๑๒/๒๕๓๓ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑
๒๗/๐๒/๒๕๔๓ ๐๙/๐๖/๒๕๖๑
๒๒/๑๑/๒๕๑๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๑

๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐
๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

๐๕/๐๗/๒๕๓๑ ๐๘/๐๖/๒๕๖๑
๒๗/๐๓/๒๕๒๕ ๒๐/๐๓/๒๕๖๑
๐๘/๑๑/๒๕๒๘ ๒๐/๐๓/๒๕๖๑

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๐๓/๐๗/๒๕๒๓ ๑๗/๐๕/๒๕๖๒
๐๙/๐๓/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔
๒๐/๐๗/๒๕๓๒ ๑๖/๐๖/๒๕๖๑
๐๗/๑๑/๒๕๑๖ ๑๙/๐๑/๒๕๕๗
๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗
๒๕/๐๖/๒๕๒๒ ๐๗/๑๐/๒๕๖๐
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

๐๔/๐๘/๒๕๓๓ ๐๕/๐๔/๒๕๖๑
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

๓๑/๐๑/๒๕๐๘ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑
๑๘/๐๒/๒๕๒๔ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

๐๙/๐๙/๒๕๑๑ ๐๖/๐๔/๒๕๔๖

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดอภัยเขตตาราม
วัดอภัยเขตตาราม
วัดอภัยเขตตาราม
วัดทับใหม่พัฒนา
วัดบ้านส้อง
วัดบ้านส้อง
วัดวิภาวดีรังสิต
วัดโคกตะไคร้
วัดโคกตะไคร้
วัดบางสวรรค์
วัดบางสวรรค์
วัดย่านดินแดง
วัดย่านดินแดง
วัดหัวสวน
วัดเกาะกลาง
วัดท่าตลิ่งชัน
วัดตรีธาราราม
วัดสันติคีรีรมย์
วัดท่าสท้อน
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดมะลิวัลย์

บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
เคียนซา
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พระแสง
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ เอก (ศ.๔) ๓ / ๓
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