ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ส่งสอบ ๑๓๗ รูป ขาดสอบ ๔๗ รูป คงสอบ ๙๐ รูป สอบได้ ๕๑ รูป สอบตก ๓๙ รูป (๕๖.๖๗%)
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๓๖๒/๐๐๐๑ พระอรรถพล

ฉายา
อตฺถพโล

สฎ ๕๓๖๒/๐๐๐๒ สามเณรกฤษฎา
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๐๓ พระจิรายุ
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๐๔ พระศรายุทธ
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๐๕ พระชนบดี
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๐๖ พระธีรพงษ์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๐๗ พระวรฤทธิ์

สฎ ๕๓๖๒/๐๐๐๘ พระพรรษวุฒิ
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๐๙ พระชัยรัตน์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๑๐ พระธงชัย
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๑๑ พระวันชัย

สฎ ๕๓๖๒/๐๐๑๒ สามเณรอภิสิทธิ์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๑๓ พระวิศรุต

สฎ ๕๓๖๒/๐๐๑๔ พระประสิทธิ์

อติพโล
ศรายุทฺโธ
ชนาสโภ
อาสโภ
อภิปุโ
จตฺตมโล
ตปลีโล
ธมฺมสโร
ปยวณฺโณ
ิตสทฺโธ
สุจิณฺโณ

สฎ ๕๓๖๒/๐๐๑๕ สามเณรมานะศักดิ์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๑๖ สามเณรภานุพงศ์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๑๗ พระปลัดสมชาย อภินนฺโท
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๑๘ พระสมทบ
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๑๙ พระฉัตรชัย

สฎ ๕๓๖๒/๐๐๒๐ พระนฤเบศวร์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๒๑ พระอรรถพล
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๒๒ พระนฤดล
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๒๓ พระครูสุทธิภาตารักษ์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๒๔ พระสนั่น

กิตฺติสาโร
จารุธมฺโม
าณธโร
วชิรปฺโ
กิตฺติธโร
ปริสุทฺโธ
คุตฺตสีโล

นามสกุล

สุขสวัสดิ์
ชูจันทร์
บุญเจริญ
ศักดิศ์ ิริ
สุขคุ้ม
วิชัยดิษฐ์
หวลวงศ์
ทองมี
ต่อโชค
อินพรหมมี
ช่วยผุด
ปลอดมุสิก
สังข์โชติ
ทองนุ้ย
ภูงามตาม
ฤทธิรงค์
บัวนาค
วัฒนสิทธิ์
สมานสินธุ์
จำปาทอง
เฉื่อยฉำ
มงคล
ยศเมฆ
ธีรมณีปญญา

เกิด

อุปสมบท

๒๒/๐๒/๒๕๒๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๑
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

๐๘/๐๑/๒๕๓๒ ๑๓/๐๑/๒๕๕๖
๒๔/๑๐/๒๕๒๕ ๒๔/๑๐/๒๕๖๐

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

๐๗/๐๑/๒๕๐๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๖
๒๓/๐๙/๒๕๒๒ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

๐๙/๐๕/๒๕๒๑ ๑๑/๐๙/๒๕๕๙

๐๒/๐๒/๒๕๐๓ ๑๒/๐๘/๒๕๕๒
๐๑/๐๙/๒๕๒๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

๐๒/๐๓/๒๕๐๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘
๐๒/๐๒/๒๕๔๘
๐๙/๑๒/๒๕๓๐ ๒๐/๐๘/๒๕๕๗

๒๓/๐๘/๒๕๐๐ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙
๐๘/๐๕/๒๕๔๕
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

๐๒/๐๗/๒๕๐๑ ๒๐/๐๗/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๔๙๖ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐
๑๖/๐๗/๒๕๐๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙
๑๙/๐๕/๒๕๒๔ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐
๐๕/๑๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๒
๑๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

๑๐/๐๖/๒๕๐๘ ๑๐/๐๑/๒๕๔๕
๑๑/๐๑/๒๕๑๑ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดพัฒนาราม
วัดโพธาวาส
วัดมะปริง
วัดสุนทรนิวาส
วัดนิคมธรรมาราม
วัดอุทัยชนาราม
วัดดอนยาง
วัดท่าไทร
วัดคลองครามประชาสรรค์
วัดดอนสัก
วัดดอนสัก
วัดนทีวัฒนาราม
วัดบ่อพุทธาราม
วัดบ่อพุทธาราม
วัดบ่อพุทธาราม
วัดสว่างอารมณ์
วัดคงคาราม
วัดโฉลกหลำ
วัดธารนำไหล
วัดธารนำไหล
วัดถำใหญ่
วัดนิลาราม
วัดสองพี่น้อง
วัดพังกาญจน์

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
ดอนสัก
ดอนสัก
ดอนสัก
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
ไชยา
ไชยา
ท่าชนะ
คีรีรัฐนิคม
พนม
พนม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ เอก (ศ.๔) ๑ / ๒

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สฎ ๕๓๖๒/๐๐๒๕ พระปวร

ฉายา
กตปฺุโ
กตปฺุโ
โฆสธมฺโม
สีลเตโช
เขมปฺโ

นามสกุล

วงศ์พัฒนะ
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๒๖ พระโกวิท
ประชารัตน์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๒๗ พระวิจักษณ์
สุดสงวน
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๒๘ พระศุภโชค
อินทะพันธ์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๒๙ พระบรรณ
รักเพ็ชร์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๓๐ สามเณรวิริยะ
ทวีแก้ว
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๓๑ พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติธโร
มากบุญ
ระงับผลสอบ พระนันทวัฒน์ อธิจิตฺโต
โตชะนก
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๓๓ พระวิษณุพงษ์ เขมานนฺโท มาศหนู
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๓๔ พระสราวุธ
ขนฺติพโล
แสงหิรัญ
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๓๕ พระชญชา
ถาวโร
ไทยแท้
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๓๖ พระปยะณัฐ
กิตฺติสมฺปนฺโน มณีโชติ
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๓๗ พระสมยศ
อภิลาโภ
ทองร่วง
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๓๘ พระสนธยา
อภิวณฺโณ
ชูไกรไทย
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๓๙ พระธีรเดช
เตชปฺโ สุทธิชาติ
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๔๐ พระอภิวัชร
อภิวฑฺฒโน ปาปะพา
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๔๑ พระศักดิเดช
สีลเตโช
จรา
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๔๒ พระอดิศร
สติสมฺปนฺโน เอียดบัว
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๔๓ สามเณรวรายุทธ์
นามสนธ์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๔๔ พระภูริศ
ปฺาวุโธ รัตนบุรี
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๔๕ สามเณรอนุชา
จิตแจ้ง
ระงับผลสอบ พระชโลบล
อินทวณฺโณ ปานเดช
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๔๗ พระสุรินทร์
ธมฺมิโก
สุขวิทย์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๔๘ พระวีระพงศ์
ปภากโร
จันทร์ประสิทธิ์
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๔๙ พระจิรศักดิ์
จิรวฑฺฒโน ชุนหบดี
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๕๐ พระไพบูลย์
ถาวรธมฺโม รวดเร็วการ
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๕๑ พระชัยยศ
ชยานนฺโท ทองวัฒนกุล
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๕๒ พระอรรถเดช อิทฺธิเตโช
สังข์คร
สฎ ๕๓๖๒/๐๐๕๓ พระมนตรี
ผาสุโก
จิตภิรมย์

เกิด

อุปสมบท

๑๐/๐๖/๒๕๐๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘
๑๑/๐๘/๒๕๒๓ ๒๙/๐๙/๒๕๕๒

๐๔/๐๕/๒๔๘๙ ๐๙/๐๓/๒๕๔๙
๑๓/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘
๑๘/๐๕/๒๕๓๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
๒๓/๐๘/๒๕๔๑ ๒๑/๐๔/๒๕๖๑
๓๐/๑๑/๒๕๒๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

๓๐/๐๔/๒๕๑๕ ๑๓/๐๕/๒๕๖๒

๒๐/๐๕/๒๕๒๐ ๑๖/๐๕/๒๕๖๒
๒๔/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙
๑๔/๑๑/๒๕๐๖ ๓๐/๐๓/๒๕๕๕
๑๖/๐๔/๒๕๒๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐
๑๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

๐๖/๐๓/๒๕๒๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐
๐๒/๑๑/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐
๐๑/๐๑/๒๕๔๖
๒๕/๐๕/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

๐๑/๐๕/๒๕๒๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖
๒๔/๐๖/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

๑๐/๐๗/๒๕๑๘ ๐๔/๐๔/๒๕๖๒
๑๓/๐๒/๒๕๑๑ ๑๑/๐๔/๒๕๔๙
๑๙/๐๖/๒๕๑๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗
๑๒/๐๑/๒๕๓๑ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐
๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

๐๓/๐๓/๒๕๒๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดคีรีไพรสณฑ์
วัดถำพันธุรัตน์
วัดพระพรหม
วัดนันทาราม
วัดกันตาราม
วัดคลองปราบกัลยาราม
วัดควนสุบรรณ
วัดคลองขนุน
วัดชโลตตมาราม
วัดชโลตตมาราม
วัดชโลตตมาราม
วัดควนท่าแร่
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดคลองฉนวน
วัดบ้านส้อง
วัดเกษมบำรุง
วัดเกษมบำรุง
วัดแหลมไผ่
วัดพุนพินใต้
วัดสถลธรรมาราม
วัดสถลธรรมาราม
วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด

พนม
พนม
ท่าฉาง
ท่าฉาง
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
เวียงสระ
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน

หมายเหตุ

ขอหลักฐาน

ขอหลักฐาน

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖ นักธรรมชัน้ เอก (ศ.๔) ๒ / ๒
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