ศ. ๔

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ส่งสอบ ๓๓๑ รูป ขาดสอบ ๑๕๒ รูป คงสอบ ๑๗๙ รูป สอบได้ ๑๐๗ รูป สอบตก ๗๒ รูป (๕๙.๗๘%)
เลขที่

ชือ่

ฉายา

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๐๑ พระเดชพรหมินทร์ ชุตินฺธโร
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๐๒ พระนิยม
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๐๓ พระสมพร
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๐๔ พระวิโชค
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๐๕ พระศราวุธ
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๐๖ พระชิโนรส
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๐๗ พระพงศ์กร
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๐๘ พระดุสิต
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๐๙ พระวัชระ

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๑๐ พระเฉลิมศักดิ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๑๑ พระจตุรงค์

ขนฺติโก
ปยสีโล
อภโย
ปยสีโล
อคฺคธมฺโม
ปภากโร
จนฺทวณฺโณ
จารุวณฺโณ
รกฺขิตธมฺโม
อตฺตทโม

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๑๒ สามเณรศุภณัฐ
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๑๓ พระดนุพงศ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๑๔ พระสุรฉัตร
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๑๕ พระสมรส
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๑๖ พระภูตะวัน
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๑๗ พระธีรเดช

เตชวํโส
สุรปฺโ
สุชีโว
ภูริปฺโ
ธีรเตโช

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๑๘ สามเณรนัทธพงศ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๑๙ พระบุญชุบ

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๒๐
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๒๑
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๒๒
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๒๓
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๒๔

จารุธมฺโม
พระเฉลิมชัย ฉนฺทปาโล
พระพิชัย
ฉนฺทธมฺโม
พระณัฐพงศ์
วิสฺทโธ
พระกรภัทร
กิตฺติคุโณ
พระฐาปนพงษ์ รุจิธมฺโม

นามสกุล
พุทธเดชานนท์
บัณฑุกะอาคม
วรสิงห์
สมวงศ
กีรวาที
เทพเมือง
กองบางกุ้ง
แก้วศรีจันทร์
เย็นแดง
นวลนุ้ย
ปนจวัตร
ชูประดิษฐ์
เจิมจิตต์
สุดจิตร์
สุราราษฎร์
อารีกุล
เกิดทอง
แย้มสวัสดิ์
อุปถัมภ์
สีบรม
โพริย้า
พัฒน์แปน
กรตเรี่ยม
คงวิจิตร

เกิด

อุปสมบท

๑๕/๑๑/๒๕๒๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕

๑๐/๐๑/๒๔๙๑ ๑๐/๐๙/๒๕๕๙

๐๕/๐๓/๒๕๓๐ ๑๐/๑๒/๒๕๖๐
๑๖/๑๐/๒๔๘๘ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐
๑๕/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

๑๐/๑๐/๒๕๐๘ ๑๐/๑๒/๒๕๖๐
๐๒/๐๖/๒๕๒๖ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑
๒๑/๐๙/๒๕๑๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๒๗/๑๐/๒๕๒๕ ๑๙/๐๑/๒๕๕๐

๑๒/๐๘/๒๕๓๐ ๐๖/๐๘/๒๕๖๐
๑๒/๐๙/๒๕๒๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๑
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙
๐๒/๐๑/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

๐๑/๐๒/๒๕๒๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙
๑๐/๐๒/๒๕๒๖ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐
๒๑/๐๕/๒๕๓๑ ๑๕/๐๖/๒๕๖๒
๑๐/๑๒/๒๕๔๗
๑๒/๐๓/๒๕๑๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๔
๒๖/๐๕/๒๕๓๒ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐
๒๒/๐๗/๒๕๑๓ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑
๒๗/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๑๐/๒๕๖๑
๑๐/๑๒/๒๕๒๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐
๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
วัดกลาง
วัดไทร
วัดโพธาวาส
วัดโพธิ์นิมิต
วัดท่าทองใหม่
วัดบางใบไม้
วัดควนยูง
วัดภูธรอุทิศสิทธาราม
วัดนิคมธรรมาราม
วัดนิคมธรรมาราม
วัดจันทาวาส
วัดจันทาวาส
วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดทุ่งกง
วัดนางห้า
วัดนางห้า
วัดปากคู
วัดวชิรประดิษฐ์
วัดวชิรประดิษฐ์

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๒๕ พระพีรพล

พลวุฑฺโฒ
ติกขปฺโ
ธมฺมิโก
อนาลโย
วิสุทธิธีโร
อภินนฺโท
ธมฺมสาโร

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๒๖ พระอภิชัย
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๒๗ พระโสรัช
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๒๘ พระคมสรรณ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๒๙ พระธีรวุฒิ

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๓๐ พระอดิศักดิ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๓๑ พระสมชาย
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๓๒ สามเณรศักดานุภาพ
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๓๓ สามเณรภูวดล
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๓๔ พระวิทธิพงศ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๓๕
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๓๖
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๓๗
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๓๘
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๓๙

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๔๐
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๔๑
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๔๒
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๔๓
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๔๔
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๔๕
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๔๖
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๔๗
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๔๘
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๔๙

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๕๐
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๕๑

มหาปฺโ
พระมารุต
เมธิโก
พระโรจนินทร์ โรจนินฺโท
พระคาเชน
สุทธิจาโค
พระพิษณุ
จารุธมฺโม
พระณัฐพงษ์ ติกฺขวิริโย
พระอัษฎางค์ เมตฺตจิตฺโต
พระกฤษณพงษ์ กตธมฺโม
สามเณรศิรสิทธิ์
สามเณรทวีศักดิ์
สามเณรชัยรัตนะ
พระภูวนัย
จิตตาโณ
พระสมบัติ
สุเมโธ
พระศักดา
มหาสกฺโก
พระจำรัส
มหิสฺสโร
พระเฉลิมราช หาสธมฺโม
พระสุดรัก
มหิสฺสโร
พระวีรศักดิ์
โฆสธมฺโม

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๕๒ สามเณรเอกลักษณ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๕๓ พระจาตุรนต์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๕๔ พระจักรพงษ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๕๕ พระพงษ์เพชร
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๕๖ สามเณรอัมรินทร์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๕๗ สามเณรณัฐวุฒิ
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๕๘ สามเณรสุรเดช
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๕๙ สามเณรเอกชัย

อนาลโย
สทฺธาธิโก
อภิปฺโ

นามสกุล
คชาผล
รามคล้าย
ห้วยจันทร์หอม
บุญหวาน
สุขไสย
เอี่ยมหิรัญ
ภักดีศรีฟา
พยัคฆา
ขวัญทอง
แซ่ว่าง
ดำชะอม
เอกศิรินราวิชญ์
หวังภัทราวานิช
เลิศวิทยากร
ศิลปศร
วิเศษสมบัติ
บุญทอง
อินเมือง
อักษรสม
ภาวงศ์
ถาพร
ประทุม
ลิกขะไชย
ประถิ่น
พผดุงพล
หนูจันทร์
เพชรานันท์
ชัยยศ
แช่ม
ปรีชา
คำปุก
โพธิ์โพ้น
ดวงรักษ์
สุดใจ
ทันชม

เกิด

อุปสมบท

๑๒/๑๐/๒๕๓๓ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

๐๘/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

๐๘/๐๗/๒๕๐๘ ๑๗/๐๑/๒๕๕๖
๑๖/๐๗/๒๕๒๐ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙
๒๗/๐๒/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

๐๙/๐๗/๒๕๒๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘
๐๑/๐๔/๒๕๑๕ ๑๕/๐๕/๒๕๖๑
๑๓/๐๖/๒๕๔๒
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

๐๑/๐๕/๒๔๙๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘
๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
๐๔/๑๑/๒๕๓๑ ๓๑/๐๓/๒๕๖๑
๒๖/๐๖/๒๔๙๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๑

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

๐๕/๐๕/๒๕๒๐ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙
๒๒/๐๘/๒๕๒๘ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

๑๑/๑๐/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๓

๐๘/๐๘/๒๕๐๑ ๑๓/๐๑/๒๕๕๔
๑๙/๐๑/๒๕๒๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

๐๗/๐๔/๒๕๐๓ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐
๐๕/๑๒/๒๕๑๘ ๒๕/๐๒/๒๕๖๑
๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑
๑๒/๐๙/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

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

๒๗/๐๒/๒๕๔๓ ๐๙/๐๖/๒๕๖๒
๒๙/๑๒/๒๕๔๕

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดอุทยาราม
วัดชลคราม
วัดวิสุทธิชลาราม
วัดวิสุทธิชลาราม
วัดดอนสัก
วัดศรีทวีป
วัดภูเขาน้อย
วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดวชิราราม
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดพระประสพ
วัดวิโรจนาราม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดเขากอม
วัดตาขุน
วัดควนทอง
วัดถำพันธุรัตน์
วัดคีรีไพรสณฑ์
วัดคีรีไพรสณฑ์
วัดถำวราราม
วัดคลองปราบกัลยาราม
วัดคลองปราบกัลยาราม
วัดอภัยเขตตาราม
วัดอภัยเขตตาราม
วัดอภัยเขตตาราม
วัดโฉลกศิลาราม
วัดคลองขนุน
วัดคลองขนุน
วัดคลองขนุน

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

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ฉายา

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๖๐ สามเณรอดิศร
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๖๑ สามเณรภาณุพงศ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๖๒ พระภูมิศักดิ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๖๓
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๖๔
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๖๕
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๖๖
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๖๗
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๖๘
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๖๙

ถิรจิตฺโต
พระณัฐพล
กตปฺโ
พระสุนทรพจน์ เขมานนฺโท
สามเณรกฤษฎา
พระวิชาญ
กิตฺติปฺโ
พระสมเกียรติ สิริปฺุโ
พระวิษณุ
ปภสฺสโร
สามเณรสมศักดิ์

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๗๐ สามเณรกวิน
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๗๑ สามเณรสิทธิโชค
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๗๒ พระมนตรี
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๗๓ พระวรรธนะ

จิตฺตสํวโร
สุธมฺโม

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๗๔ สามเณรอนุชิต
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๗๕ พระสัมฤทธิ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๗๖ พระอดิศร

ชาคโร
จนฺทวํโส

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๗๗ สามเณรณัฐพงศ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๗๘ พระจตุรงค์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๗๙ พระพัลลภ

เขมจาโร
วลฺลโภ

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๘๐ สามเณรจักรพันธ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๘๑ สามเณรธนนันท์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๘๒ พระชำนาญ
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๘๓ พระพีรัชชัย
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๘๔ พระวัฒนชัย
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๘๕ พระศุภกร

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๘๖ พระสุขสันติ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๘๗ พระวิระพันธ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๘๘ พระสุทธิภรณ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๘๙ พระสุนทร

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๙๐ พระวันชัย
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๙๑ พระวิรุณ
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๙๒ พระวิทูล
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๙๓ พระไกรศร
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๙๔ พระกิตติพงศ์

อรุโณ
นายโก
จิตคุโณ
ปยธโร
สุเมธโส
เตชธมฺโม
สุเมธโส
จารุธมฺโม
สีลสํวโร
นีลวณฺโณ
ปภาโส
สุจินฺโน
สุเมธโส

นามสกุล

เกิด

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
มากบุญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕
อินทรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๓๔
ขำปลอด
๑๑/๑๐/๒๕๓๖
พูลชู
๐๕/๑๐/๒๕๑๓
ทองรอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖
ชาตำแย
๐๔/๐๔/๒๕๒๐
พรหมมาก
๐๓/๐๒/๒๕๓๘
เพชรรอด
๑๒/๑๐/๒๕๓๘
ศรีแฉล้ม
๒๗/๐๕/๒๕๔๖
หลิวคง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙
เพ็งบัวแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗
พัฒนกุล
๑๑/๐๑/๒๕๒๖
ปานแดง
๑๓/๐๘/๒๕๒๑
รักปาน
เพชรบ้านนา ๑๒/๐๕/๒๕๒๘
๒๖/๐๘/๒๕๑๘
แก้วเจริญ
๐๕/๐๗/๒๕๓๑
คงสงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖
ชัยสงคราม
๑๘/๐๒/๒๕๑๗
สุขโภคกิจ
๐๘/๑๑/๒๔๙๘
ศรีสวัสดิ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗
แสนกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘
ศรีเหรา
๐๑/๐๙/๒๕๐๐
ทองแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๓๘
พุฒทอง
๑๓/๐๗/๒๕๓๖
ชาวเวียง
๐๓/๐๗/๒๕๒๓
ผดุงกาญจน์
อำพนพนารัตน์ ๐๕/๐๕/๒๕๑๐
๒๗/๐๓/๒๕๒๕
สวนแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๒๘
จิโนวงค์
๒๕/๐๖/๒๕๒๒
ล้อมลิ้ม
๓๐/๑๑/๒๕๐๕
มะลิวัลย์
๓๐/๑๒/๒๔๙๔
แก้วโรย
๑๓/๐๗/๒๕๐๕
เส้งเซ่ง
๒๐/๑๑/๒๕๒๔
เวชศาสตร์
๒๕/๐๕/๒๕๑๖
ศรีเทพ

อุปสมบท

๒๙/๑๑/๒๕๕๙

๒๖/๐๖/๒๕๖๑

๐๖/๐๔/๒๕๖๑
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

๐๕/๐๓/๒๕๖๐
๑๑/๐๓/๒๕๖๐

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

๐๘/๐๖/๒๕๖๑
๐๗/๐๗/๒๕๕๖
๐๘/๐๖/๒๕๖๑
๐๘/๐๕/๒๕๕๘
๐๑/๐๕/๒๕๖๑

๐๙/๐๔/๒๕๕๙
๑๗/๐๗/๒๕๕๙
๑๖/๐๖/๒๕๖๑
๑๗/๐๕/๒๕๖๒

๐๓/๐๗/๒๕๕๙
๒๐/๐๓/๒๕๖๑
๒๐/๐๓/๒๕๖๑

๐๗/๑๐/๒๕๖๐
๒๐/๐๖/๒๕๕๗
๑๘/๐๑/๒๕๕๘
๑๗/๐๓/๒๕๕๙
๑๘/๑๒/๒๕๕๙

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดคลองขนุน
วัดคลองขนุน
วัดควนสุบรรณ
วัดทองประธาน
วัดชโลตตมาราม
วัดบ้านนา
วัดควนท่าแร่
วัดทับใหม่พัฒนา
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดคลองตาล
วัดคลองตาล
วัดคลองตาล
วัดวิภาวดีรังสิต
วัดวิภาวดีรังสิต
วัดคลองฉนวน
วัดบ้านส้อง
วัดบ้านส้อง
วัดบ้านส้อง
วัดบ้านส้อง
วัดบางสวรรค์
วัดบางสวรรค์
วัดบางสวรรค์
วัดบางสวรรค์
วัดเนินสุวรรณ
วัดโคกตะไคร้
วัดโคกตะไคร้
วัดบางใหญ่
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดสระพัง

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

หมายเหตุ

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

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๒๖๒/๐๐๙๕ พระอภิสิทธิ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๙๖ พระวีรพงศ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๙๗ พระปยะพงศ์
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๙๘ พระไพศาล
สฎ ๕๒๖๒/๐๐๙๙ พระศฤงคาร

ฉายา
วิสารโท
านจาโร
ปยสีโล
านุตฺตโร
ติสาโร

สฎ ๕๒๖๒/๐๑๐๐ สามเณรพีรธัช
สฎ ๕๒๖๒/๐๑๐๑ สามเณรอภิชาติ
สฎ ๕๒๖๒/๐๑๐๒

พระครูสังฆรักษ์สมหมาย

สฎ ๕๒๖๒/๐๑๐๓ พระธนวัฒน์
สฎ ๕๒๖๒/๐๑๐๔ พระชนะพล
สฎ ๕๒๖๒/๐๑๐๕ พระศรันย์
สฎ ๕๒๖๒/๐๑๐๖ พระสุเทพ

สฎ ๕๒๖๒/๐๑๐๗ พระนันทศักดิ์

อคฺคธมฺโม
อติภทฺโท
อธิวโร
จิตฺตสโร
อธิวโร
านกโร

นามสกุล

โพธิ์วิจิตร
ฤกษ์ดี
รักแสง
คงคาวัฒนกุล
แผ้วบาง
จันทร์กลับ
มะสีพันธ์
บัวชุม
แดงเดช
ธรรมปรีชา
เช้งนุ้ย
พระจำรงค์
สุวรรณพิมล

เกิด

อุปสมบท

๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗
๒๐/๑๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๑/๒๕๖๑

๑๔/๐๕/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐
๐๗/๑๑/๒๕๑๖ ๑๙/๐๑/๒๕๕๗

๐๔/๐๘/๒๕๓๓ ๐๕/๐๕/๒๕๖๑
๑๔/๑๐/๒๕๔๗
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

๒๐/๐๖/๒๕๐๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๐
๑๘/๑๒/๒๕๒๒ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

๑๗/๐๗/๒๕๓๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๑
๐๖/๑๐/๒๕๔๑ ๓๐/๐๕/๒๕๖๑
๓๑/๐๑/๒๕๐๕ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑
๑๘/๐๒/๒๕๒๔ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดนำรอบ
วัดเกษมบำรุง
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
วัดหัวสวน
วัดตรณาราม
วัดสันติคีรีรมย์
วัดสันติคีรีรมย์
วัดสุวรรณโกฎ
วัดเกาะกลาง
วัดเกาะกลาง
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด

พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

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