ศ. ๔

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ส่งสอบ ๒๗๑ รูป ขาดสอบ ๑๒๘ รูป คงสอบ ๑๔๓ รูป สอบได้ ๘๓ รูป สอบตก ๖๐ รูป (๕๘.๐๔%)
เลขที่

ชื่อ

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๐๑ พระธนากร
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๐๒ พระเทพธีระ

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๐๓ พระกนกศักดิ์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๐๔ พระสุริยะ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๐๕ พระภูวดล
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๐๖ พระภูวนัย
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๐๗ พระชนาธิป
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๐๘ พระปรัตถ์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๐๙ พระสุหร่าย
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๑๐ พระมานะ

ฉายา
ฉนฺทกาโม
สุเมโธ
กตธมฺโม
สุรปฺโ
ภูริปฺโ
ถิรวุฑฺโฒ
ธีรวโร
อตฺตมโน
าณวโร
เขมจาโร

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๑๑ สามเณรอภินันท์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๑๒ สามเณรกฤษฎา
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๑๓ พระปกาสิต

ปยวณฺโน

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๑๔ สามเณรณัฐวุฒิ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๑๕ สามเณรสุธาริน
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๑๖ สามเณรณัฐวุฒิ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๑๗ พระยุทธนา
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๑๘ พระจักรพันธุ์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๑๙ พระฉัทชัย

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๒๐ พระคมสัน
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๒๑ พระจิระพงษ์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๒๒ พระเปล
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๒๓ สามเณรชัยณรงค์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๒๔ สามเณรชัยนุวัฒน์

ทานวโร
ทิพฺพวชิโร
ชาคโร
ณฏวิชฺโช
อาสภคุโณ
ปสนฺโน

นามสกุล
แสงชัยศรี
เทพเมือง
พรมเจียม
อักษรทอง
สำลีเมือง
สิงฆ์เล็ก
ปะหินา
สังข์ทอง
โภคา
ศรีวงศ์ษา
ชำนิหอม
โยธะยัง
พงษ์ประยูร
ยอดสุวรรณ
วงศ์เสือ
ท่าลาด
หงษาคำ
เรืองพรหม
ทับทิมทอง
โตวรรณ
พรหมฤทธิ์
สินทรัพย์
แก้วชู

เกิด

อุปสมบท

๑๕/๐๙/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๖๑
๐๖/๐๖/๒๕๑๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓
๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓
๐๒/๐๙/๒๕๒๘ ๐๓/๐๙/๒๕๖๒
๒๖/๐๒/๒๕๔๑ ๐๙/๐๘/๒๕๖๒
๒๕/๑๒/๒๕๒๕ ๐๕/๑๒/๒๕๖๒

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๓
๑๙/๐๖/๒๕๒๕ ๒๓/๐๖/๒๕๖๔
๑๓/๑๑/๒๕๑๓ ๒๒/๑๑/๒๕๖๒

๒๖/๐๗/๒๕๑๑ ๑๓/๐๒/๒๕๕๔
๒๙/๐๔/๒๕๔๘
๑๖/๑๑/๒๕๕๐
๑๒/๐๕/๒๕๒๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕
๐๕/๑๒/๒๕๔๕
๐๙/๑๒/๒๕๔๖
๑๖/๐๓/๒๕๔๘
๒๗/๐๓/๒๕๑๔ ๑๕/๐๘/๒๕๖๒
๐๒/๑๒/๒๕๓๒ ๑๕/๐๘/๒๕๖๒

๐๔/๐๔/๒๕๒๑ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

๑๐/๐๖/๒๕๐๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗
๐๖/๑๒/๒๕๑๓ ๑๕/๐๘/๒๕๖๒
๑๒/๑๐/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๖๓
๑๖/๐๑/๒๕๔๗
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

สังกัดวัด

วัดโพธิ์นิมิต
วัดโพธิ์นิมิต
วัดโพธิ์นิมิต
วัดโพธาวาส
วัดบุญบันเทิง
วัดสมหวัง
วัดท่าไทร
วัดนางกำ
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
วัดนทีวัฒนาราม
วัดนทีวัฒนาราม
วัดนทีวัฒนาราม
วัดดอนสัก
วัดบ่อพุทธาราม
วัดบ่อพุทธาราม
วัดบ่อพุทธาราม
วัดคุณาราม
วัดคุณาราม
วัดสันติวราราม
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดโพธิ์
วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

อำเภอ

หมายเหตุ

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
ดอนสัก
ดอนสัก
ดอนสัก
ดอนสัก
ดอนสัก
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
ไชยา
ไชยา

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

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๒๕ สามเณรลาภิส
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๒๖ สามเณรฉัตรฉกานต์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๒๗ พระคมสันต์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๒๘ พระพงศกร
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๒๙ พระชัยรัตน์

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๓๐ พระณัฐดนัย
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๓๑ พระจรูญ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๓๒ พระอิทธิพล
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๓๓ พระฉลอง
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๓๔ พระเอกรินทร์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๓๕ สามเณรกิตตินันท์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๓๖ สามเณรวรัญชิต
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๓๗ พระสมหวัง
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๓๘ พระสุรีย์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๓๙ พระสุธน

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๔๐ พระสิทธิชัย
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๔๑ พระเทพรักษา
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๔๒ พระนภดล
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๔๓ พระอุทิศ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๔๔ พระอัฑฒ์

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๔๕ พระพันฤทธิ์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๔๖ พระวัชระ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๔๗ สามเณรเมฆินทร์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๔๘ สามเณรณัฐพงษ์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๔๙ สามเณรศรัญู

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๕๐ สามเณรพงศ์พิพัฒน์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๕๑ พระเสกสรร
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๕๒ พระสาคร
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๕๓ พระเพชระ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๕๔ สามเณรสิทธิโชค
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๕๕ พระวีระพล
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๕๖ สามเณรพิตตินันท์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๕๗ พระสุมาศ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๕๘ พระธรรมนูญ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๕๙ พระพิพันน์

ฉายา

นามสกุล

เหรียญศิริ
เกิดมี
สุรกฺขิโต
นำแก้ว
กนฺตจาโร
ศรีสุวรรณ
กิตติปาโล
เรืองทอง
ชิตมาโร
กลัดสาคร
จนฺทสาโร
จินดารัตน์
กตปฺุโ
เพชรเนียม
ปฺาวฒฺฑโน แจ่มพิจิตร
โอภาโส
ปานรินทร์
ประชุมรัตน์
สินวิลัย
สมโณ
นิลจันทร์
ธมฺมเตโช
โชติคุณ
ธีรปฺโ
สมศักดิ์
อนุตฺตโร
รัตนปาน
ปสนฺโน
ขาวสิริ
มหาลาโภ
สุขเกิด
เตชวโร
จันทฤทธิ์
โชติธมฺโม
สุขพร้อม
ธีรวโร
ชูขำ
อริโย
ไชยเอียด
สุทธิวงศ์
ขุนเมือง
สิงห์แก้ว
เมฆใหม่
จารุวณฺโณ ชืน่ ชูใจ
สาคโร
ชืน่ ชูใจ
รชฺชปฺโ ทศกาญจน์
หล่อนุ้ย
านวีโร
เพ็ชระ
ทองดี
สุมโน
ชูเอียด
สิริปุโ
คงสังข์
วชิราโณ พรมทอง

เกิด

อุปสมบท

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
๓๐/๐๖/๒๕๔๙
๓๐/๑๒/๒๕๐๑ ๑๘/๑๒/๒๕๖๐
๐๘/๐๓/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๒
๒๒/๐๖/๒๕๑๓ ๓๐/๐๑/๒๕๖๓

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑
๑๖/๐๒/๒๕๓๑ ๑๕/๑๐/๒๕๖๓

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๓
๑๑/๐๔/๒๕๑๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙
๒๑/๐๙/๒๕๔๐ ๐๖/๐๘/๒๕๖๒
๐๙/๐๑/๒๕๔๗
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

๐๖/๐๔/๒๕๐๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๓
๓๑/๐๘/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๓
๑๙/๐๗/๒๕๒๓ ๑๖/๐๕/๒๕๖๒

๒๙/๐๕/๒๕๒๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๒

๐๖/๐๖/๒๕๐๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖
๐๒/๐๙/๒๕๐๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
๑๐/๐๔/๒๕๑๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐
๑๘/๐๗/๒๕๓๒ ๐๒/๐๘/๒๕๖๓

๐๔/๐๕/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๑
๑๔/๐๔/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
๒๒/๐๘/๒๕๕๐
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

๐๑/๐๕/๒๕๕๑
๐๑/๑๒/๒๕๒๑ ๒๓/๑๑/๒๕๖๒
๐๙/๑๒/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๔/๐๔/๒๕๖๓
๑๔/๐๕/๒๕๔๙
๒๒/๐๖/๒๕๔๒ ๑๗/๐๕/๒๕๖๓
๒๗/๐๑/๒๕๔๗
๑๒/๑๑/๒๕๒๒ ๒๓/๑๑/๒๕๖๑
๑๔/๑๒/๒๕๑๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

๑๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๓/๒๕๖๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดรัตนาราม
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดพระประสพ
วัดชัยธาราวาส
วัดสุมังคลาราม
วัดศรีพนมพลาราม
วัดศรีพนมพลาราม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดกาฬสินธุ์
วัดฑีฆาราม
วัดควนทอง
วัดเขาพัง
วัดตาขุน
วัดบางสาว
วัดพรุศรี
วัดพนม
วัดปากตรัง
วัดปากตรัง
วัดปากตรัง
วัดปากตรัง
วัดปากตรัง
วัดปากตรัง
วัดเทพธาราราม
วัดแสนสุขสามัคคี
วัดควนสุบรรณ
วัดคลองขนุน
วัดควนศรี
วัดโฉลกศิลาราม
วัดชโลตตมาราม
วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่

ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
ท่าชนะ
คีรีรัฐนิคม
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
บ้านตาขุน
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
พนม
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๖๐ พระชาญวิทย์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๖๑ พระสุเทพ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๖๒ พระภานุวัฒน์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๖๓ พระนำพล
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๖๔ พระไรวิน

ฉายา

นามสกุล

สุทฺธิจิตฺโต
อภิชาโน
สิริธโร
เตชปฺโ
อภิชาโต

สุดใจ
บุญะวิค
ขำปาน
จิระลักษณ์
เพชรเกตุ
เกียรติตระกูล
แซ่ล้ิม
นาคขาว
สุริวงศ์
โก้ดี
โชคพิชัย
วงศ์แสงสกุล
เพชรกระจาย
พืชภูมิ
ศฤงคาร
พวงแก้ว
นุ่นชู
ดวงทอง
อินทร์แทน
ส่งเสริม
แปนชุม
คงขันธ์
ศรีนกทอง
ทองฉลาด

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๖๕ สามเณรภูริณัฐ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๖๖ สามเณรอภิวัฒน์
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๖๗ พระจรัญ
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๖๘
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๖๙

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๗๐
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๗๑
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๗๒
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๗๓
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๗๔
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๗๕
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๗๖
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๗๗
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๗๘
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๗๙

สฎ ๕๒๖๔/๐๐๘๐
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๘๑
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๘๒
สฎ ๕๒๖๔/๐๐๘๓

ิตสีโล
พระศุภมิตร
เปสโร
พระภาคภูมิ
ปฺาวโร
พระสมพร
สมวโร
พระภพเดช
ธมฺมโชโต
พระสาธิต
กตปฺุโ
พระอธิวัฒน์
ธมฺมจาโร
พระพนม
อาภากโร
พระนิรันดร์
อุปสโม
พระศรราม
ปภาโต
พระณรงค์ศักดิ์ กิตฺติธโร
พระวิชัยรัตน์ สุภโร
พระปยวิทย์
าณธโร
สามเณรพงศธร
พระวัจนา
โชติฺโ
พระอำนาจ
สุวีโร
สามเณรชยณัฐ

เกิด

อุปสมบท

๑๖/๐๙/๒๕๒๓ ๑๗/๐๓/๒๕๖๒
๒๒/๐๑/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๒
๒๒/๐๖/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒

๐๕/๐๕/๒๕๒๗ ๒๗/๑๐/๒๕๖๑
๑๕/๐๗/๒๕๒๒ ๐๔/๐๖/๒๕๖๓

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

๐๙/๑๑/๒๕๒๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐
๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๖/๒๕๖๒

๑๙/๐๖/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๓
๒๗/๐๙/๒๕๐๔ ๑๙/๐๗/๒๕๖๔
๒๘/๑๑/๒๕๑๓ ๐๒/๐๒/๒๕๖๑

๐๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๖/๑๒/๒๕๖๒
๒๐/๐๑/๒๕๓๓ ๒๖/๐๑/๒๕๖๒
๐๘/๐๙/๒๕๑๗ ๒๗/๐๒/๒๕๖๑
๓๐/๐๖/๒๕๒๘ ๑๘/๑๑/๒๕๖๒
๑๖/๐๘/๒๕๒๗ ๒๘/๐๘/๒๕๖๒

๐๔/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๔
๑๙/๐๙/๒๕๑๒ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐
๓๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๓
๒๒/๐๘/๒๕๔๘
๒๒/๐๑/๒๕๒๓ ๒๐/๐๘/๒๕๖๑
๑๕/๑๐/๒๕๑๙ ๐๔/๐๓/๒๕๖๑

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดทับใหม่พัฒนา
วัดทับใหม่พัฒนา
วัดควนสามัคคี
วัดบ้านส้อง
วัดบ้านส้อง
วัดบ้านส้อง
วัดบ้านส้อง
วัดคลองฉนวน
วัดคลองฉนวน
วัดคลองฉนวน
วัดเขานิพันธ์
วัดบางหยด
วัดบางใหญ่วนาราม
วัดย่านดินแดง
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดบางสวรรค์
วัดโคกตะไคร้
วัดแหลมไผ่
วัดหัวสวน
วัดทุ่งเซียด
วัดท่าโรงช้าง
วัดสันติคีรีรมย์
วัดเกาะกลาง

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

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

