ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖ (ธ)
ส่งสอบ ๔๒ รูป ขาดสอบ ๕ รูป คงสอบ ๓๗ รูป สอบได้ ๒๙ รูป สอบตก ๘ รูป (๗๘.๓๘%)
เลขที่

ชื่อ

ชพ ๖๑๖๔/๐๐๐๑ พระบุญยืน

ฉายา

อชิโร
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๐๒ พระก้องภพ
สุจิตฺโต
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๐๓ พระภาณุวิชญ์ มหาปฺโ
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๐๔ พระอมรเทพ อมโร
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๐๕ พระณัฐวุฒิ
ณัฏิโก
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๐๖ พระพีรพัฒน์ ชินวํโส
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๐๗ พระปรีชา
สุเมธโส
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๐๘ พระมณเฑียร ธีรปฺโ
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๐๙ พระกำธร
ตุฏโ
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๑๐ พระศุภฤกษ์
รกฺขิตจิตฺโต
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๑๑ พระรังสรรค์
เมธิโก
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๑๒ พระจตุรวิทย์ อภโย
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๑๓ พระอนิรุธ
ธมฺมปาโล
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๑๔ พระสิทธิโชค
อริโย
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๑๕ พระสมศักดิ์
กตปฺุโ
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๑๖ พระทันยากร อตฺตกาโร
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๑๗ พระจักรกฤษณ์ ปยธมฺโม
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๑๘ พระกนกพล
กิตฺติสาโร
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๑๙ พระกุลนันท์
สิริธมฺโม
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๒๐ พระธนศักดิ์
าณธโร
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๒๑ พระธนกฤษณ์ โชติธมฺโม
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๒๒ พระเริงชัย
ิตสาโร
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๒๓ พระนิธิ
เตชปฺโ
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๒๔ พระนิรันดร์
สีลธโร

นามสกุล
จองกฤษณ์
แบ่งบุญ
ช่วงสม
ศรีวาลัย
ศรีมีแสง
รัตนแก้ว
พรศรี
ชุมแสง
วิบูลย์กาจน์
ยศเครือ
ศรีวะรมย์
กัลปนายุทธ
กลัดนิล
กิจสุบรรณ
ปานโบ
ยอดหนู
ศรีเลิด
ซอสูงเนิน
หวัดวาปรี
อายุวงค์
คำลา
หนูกลำ
เอี่ยมรักษา
เดชบุญพบ

เกิด

อุปสมบท

๒๓/๐๒/๒๕๐๙ ๑๖/๑๑/๒๕๖๓
๒๙/๐๑/๒๕๔๒ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔
๑๗/๐๔/๒๕๒๐ ๐๔/๐๔/๒๕๖๔
๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๐๔/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๓/๒๕๔๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๔
๑๐/๐๗/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๔
๒๖/๐๒/๒๕๑๕ ๒๖/๐๕/๒๕๖๒
๑๔/๑๒/๒๕๑๖ ๐๓/๑๒/๒๕๖๓

๐๗/๐๔/๒๕๔๒ ๐๓/๑๒/๒๕๖๓
๑๔/๑๒/๒๕๑๑ ๐๔/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๖/๒๕๒๒ ๐๔/๐๔/๒๕๖๔
๓๐/๐๖/๒๕๑๖ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔
๒๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๒/๑๐/๒๕๖๓
๒๙/๐๕/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๖๔
๑๓/๐๗/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๖๔

๐๓/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔
๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔
๑๔/๑๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔
๒๗/๐๔/๒๕๔๒ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔

๒๐/๐๖/๒๕๔๓ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔
๑๒/๑๑/๒๕๑๒ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

๐๓/๑๑/๒๕๔๔ ๑๗/๐๗/๒๕๖๔
๑๕/๐๓/๒๕๑๑ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดท่าไม้ลาย
วัดท่าไม้ลาย
วัดท่าไม้ลาย
วัดอุทัยธรรม
วัดทัพชัย
วัดพะเนียด
วัดพะเนียด
วัดพะเนียด
วัดพะเนียด
วัดพะเนียด
วัดเขาหลาง
วัดเขาหลาง
วัดเขาหลาง
วัดถำฤาษี
วัดถำฤาษี
วัดถำฤาษี
วัดถำฤาษี
วัดถำฤาษี
วัดโพธิเกษตร
วัดโพธิเกษตร
วัดหาดทรายรี

เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
ละแม
ละแม
ละแม
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖ (ธ) นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑ / ๒

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

ชพ ๖๑๖๔/๐๐๒๕ พระสุวิทย์

ชยปาโล
เขมธโร
ิตปฺฺโ
กลยาโณ
กิตฺติโก

ชพ ๖๑๖๔/๐๐๒๖ พระอนันตกิต
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๒๗ พระภูริพัฒน์
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๒๘ พระสมกิจ
ชพ ๖๑๖๔/๐๐๒๙ พระกิตติรัตน์

นามสกุล
วงศ์สุวัฒน์
วิมลทรง
ทองมาก
ชูศักดิ์
รัตนพันธ์

เกิด

อุปสมบท

๒๓/๑๒/๒๕๒๓ ๒๒/๐๘/๒๕๖๔

๑๓/๐๖/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๔
๑๔/๐๒/๒๕๔๔ ๒๑/๐๖/๒๕๖๔
๒๓/๐๔/๒๔๙๙ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

๐๓/๐๗/๒๕๔๓ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดหาดทรายรี
วัดถำเขาปป
วัดถำเขาปป
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร

สวี
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระราชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะภาค ๑๖ (ธ)
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖ (ธ) นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๒ / ๒
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