ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ส่งสอบ ๘๙ รูป ขาดสอบ ๒๐ รูป คงสอบ ๖๙ รูป สอบได้ ๖๕ รูป สอบตก ๔ รูป (๙๔.๒%)
เลขที่

ชือ่

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๐๑ พระสุรพัฒน์

ฉายา

ิตสุโภ
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๐๒ พระอนันต์
มารชิโน
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๐๓ พระนิธินนทน์ ถิรธมฺโม
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๐๔ พระประเสริฐ ธมฺมปาโล
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๐๕ พระเอกพงศ์
ปณีโต
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๐๖ พระโชคชัย
ขนฺติโก
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๐๗ พระศิริพงษ์
ปภสฺสโร
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๐๘ พระสุรศักดิ์
อารยธมฺโม
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๐๙ พระวีรศักดิ์
ปฺาสาโร
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๑๐ พระรัฐวิชญ์
อินฺทวํโส
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๑๑ พระปยรัตน์
ปยวณฺโน
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๑๒ พระอับดุลกอเด สมตฺโถ
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๑๓ พระวรายุทธ
จิรยุทโธ
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๑๔ พระสำเนียง
อุชุจาโร
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๑๕ พระกิตติพงศ์ สุกิตฺติโก
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๑๖ สามเณรณวมิณต์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๑๗ พระสุนทร
ธมฺมสาโร
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๑๘ พระไกรกวี
จิรปฺุโ
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๑๙ พระเด่นพงษ์ สุจิตฺโต
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๒๐ พระธนาวุฒิ
ชยวุฑฺโฒ
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๒๑ พระจุมพล
กมโล
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๒๒ พระศักฐิญาวพล ปภงฺกโร
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๒๓ พระเมธารัชต์ ตุฏจิตฺโต
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๒๔ พระโอภาส
อนุตฺตโร

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

บัวสุวรรณ
นุ้ยบ้านควน
ภิรมย์ศักดิ์

๐๒/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๖๑

บุญช่วย
ทับเพชร
ไวยรัตน์
ทรงประทุม
จันทรประนต
นาคจีนวงษ์
อินทสุภา
เจนสมุทร์
อิตสานี
เต้นปกษี
โฮมนา
ทิพย์เลิศ
อินทนาคม
จรจรัส
บุญหมั่น
เพชรโสม
กาญจนรุ่ง
กระถินทอง
พานเงินรศิลกุล
ภัทรานุสรณ์
พูลเพิ่ม

๒๙/๐๗/๒๕๐๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๑

๐๖/๐๑/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๑
๑๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๖๑
๑๘/๐๗/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๑
๒๘/๐๗/๒๕๓๑ ๐๙/๐๖/๒๕๖๑
๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑
๒๕/๐๓/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑
๒๗/๑๑/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๑
๑๔/๐๗/๒๕๒๘ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑
๐๕/๑๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

๐๙/๑๐/๒๕๓๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๑
๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑
๒๑/๐๖/๒๕๒๓ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑
๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๘/๒๕๖๑
๑๑/๑๐/๒๕๓๔

๐๙/๐๕/๒๕๐๒ ๒๕/๐๕/๒๕๖๑
๐๓/๐๑/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑
๑๑/๐๒/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

๐๗/๑๐/๒๕๔๐ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑
๑๘/๐๙/๒๕๑๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๑
๒๕/๐๘/๒๕๒๗ ๓๑/๑๒/๒๕๖๐
๒๘/๐๑/๒๕๑๑ ๒๘/๐๗/๒๕๖๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดสามแก้ว
วัดสามแก้ว
วัดศรีสุธรรม
วัดท่าไม้ลาย
วัดท่าไม้ลาย
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดโพธิการาม
วัดอุทัยธรรม
วัดอุทัยธรรม
วัดนาทิการาม
วัดนาทิการาม
วัดนาบุญ
วัดนาบุญ
วัดพะเนียด
วัดพะเนียด

เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑ / ๓

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๒๕ พระณัฐศักดิ์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๒๖ พระสมศักดิ์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๒๗ พระนฤมิตร
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๒๘ พระวรกร
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๒๙ พระปริญญา

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๓๐ พระอภิชาติ
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๓๑ พระสัญชัย
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๓๒ พระราเมศร์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๓๓ พระร.ต.ท. วรดร
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๓๔ พระไกรวิชญ์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๓๕ พระสมคิต
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๓๖ พระประพัทธ์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๓๗ พระบริวัฒน์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๓๘ พระวิสุทธิ์

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๓๙ พระณัฐพงษ์

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๔๐ พระสุรเชษฐ์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๔๑ พระศศิพงษ์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๔๒ พระอนุวัฒน์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๔๓ พระสิทธิชัย
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๔๔ พระอรรถพร
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๔๕ พระวิสุทธิ์

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๔๖ พระณัฐวรรธณ์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๔๗ พระอิทธิพล
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๔๘ พระศิวกร
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๔๙ พระจักริน

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๕๐ พระธวัชชัย
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๕๑ พระยอดชาย
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๕๒ พระเอกยุทธ
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๕๓ พระธราดล

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๕๔ พระอมรศักดิ์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๕๕ พระสุทัศน์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๕๖ พระภูนรินทร์

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๕๗ พระเกียรติศักดิ์
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๕๘ พระศุภฤกษ์

ฉายา
กนฺตจาโร
สุกิจฺโจ
ชยรตโน
ธมฺมทีโป
ปริปุณฺโณ
รตนวณฺโณ
ปฺาปสุโต
ทสฺสธมฺโม
นาควโร
สนฺตมโน
อตฺตทีโป
อคฺคธมฺโม
จิตฺตปฺโ
ิตปุณฺโ
านธมฺโม
ปภสฺสโร
สุทฺธิจิตฺโต
ขนฺติสุโภ
นนฺโท
ชยวโร
ธมฺมธโร
กลฺยาโณ
สิริปฺโ
ปฺาวโร
ธมฺมวิริโย
เตชปฺโ
ิตวีโร
ิติโก
กนฺตสีโล
วราโณ
กลฺาโณ
เตชปฺโ
สิริคุตโต
ปยธมฺโม

นามสกุล
เพชรมุนี
มากชิต
วิเศษรัตน์
เทวรังษี
แสงจันทร์
สามงามทอง
ฤทธิ์ดุ์
เตชะบุญสม
ใสสุชล
คมขำ
แววมณี
ทั่งทอง
จิตรจักร
หมื่นราช
เกิดเขาทะลุ
วงศ์สุวัฒน์
ฐินกุล
พันธุ์ทอง
พันธุ์ทอง
หนูทิพย์
พลสุข
ใจเย็น
ไกรสุข
แซ่โล้ว
เหมะ
สมหวัง
จันแปลง
แก้วนาเคียน
เรืองฤทธิ์
สมทรง
แสงนคร
ศรีเอี่ยม
สวัสดิ์สาย
รัตนไชย

เกิด

อุปสมบท

๒๒/๐๙/๒๕๔๐ ๒๘/๐๗/๒๕๖๑

๐๖/๐๕/๒๕๐๓ ๒๔/๐๒/๒๕๖๑
๒๙/๑๑/๒๕๓๒ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑

๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑
๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑
๒๔/๑๑/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

๐๔/๐๒/๒๕๑๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐
๓๑/๐๘/๒๕๒๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑
๑๓/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑
๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

๑๖/๐๒/๒๕๐๒ ๐๔/๐๘/๒๕๕๖

๐๕/๐๗/๒๕๐๗ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑
๑๒/๑๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๓/๒๕๖๑

๐๕/๑๐/๒๕๓๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑
๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑
๑๙/๐๓/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

๑๖/๐๘/๒๕๓๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๑
๑๐/๑๑/๒๕๔๐ ๑๗/๐๘/๒๕๖๑
๑๗/๐๘/๒๕๓๙ ๒๒/๐๘/๒๕๖๑
๑๓/๐๘/๒๕๑๗ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

๒๘/๐๙/๒๕๐๖ ๑๗/๐๓/๒๕๖๑
๒๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑

๐๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑
๑๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

๐๔/๐๓/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๖๑
๒๖/๑๑/๒๕๓๑ ๑๖/๑๒/๒๕๖๐

๐๑/๐๘/๒๕๒๒ ๐๓/๐๖/๒๕๖๑
๑๓/๑๑/๒๕๒๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑
๒๓/๑๑/๒๕๔๑ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑

๒๗/๐๔/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑
๑๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑
๒๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

๒๗/๐๓/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดพะเนียด
วัดเขาหลาง
วัดเขาหลาง
วัดเขาหลาง
วัดเขาหลาง
วัดเขาหลาง
วัดถำขวัญเมือง
วัดถำขวัญเมือง
วัดถำขวัญเมือง
วัดถำขวัญเมือง
วัดถำฤาษี
วัดถำฤาษี
วัดนาสัก
วัดนาสัก
วัดนาสัก
วัดนาสัก
วัดพระบรมธาตุสวี
วัดพระบรมธาตุสวี
วัดพระบรมธาตุสวี
วัดโพธิเกษตร
วัดโพธิเกษตร
วัดโพธิเกษตร
วัดโพธิเกษตร
วัดโพธิเกษตร
วัดโพธิเกษตร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร

หลังสวน
ละแม
ละแม
ละแม
ละแม
ละแม
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
สวี
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๒ / ๓

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๕๙ พระทศพร

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๖๐ พระศักดิ์ชาย
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๖๑ พระอ๊อด
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๖๒ พระนก
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๖๓ พระอำนวย
ชพ ๖๑๖๑/๐๐๖๔ พระณัฐพล

ชพ ๖๑๖๑/๐๐๖๕ พระประสิทธิ์

ฉายา

คุณวุฑฺโฒ
เปสโล
ขนฺติธมฺโม
ปฺาธโร
ิตธมฺโม
ปยสีโล
วิสุทฺโธ

นามสกุล

พุทธรักษา
บุญแดง
สงวนนาม
อินทร์นาค
ใจกลาง
เทพนิมิต
ทักษิณ

เกิด

อุปสมบท

๑๕/๐๒/๒๕๓๖ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑
๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๖๑

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖
๑๔/๐๖/๒๕๑๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๗

๐๙/๐๔/๒๕๑๒ ๐๙/๑๑/๒๕๖๐

๑๐/๐๗/๒๕๔๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑
๒๕/๐๒/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑

สังกัดวัด

วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดท่าทอง
วัดท่าทอง
วัดท่าทอง
วัดท่าทอง
วัดท่าทอง

อำเภอ

หมายเหตุ

ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก
ทุ่งตะโก

รับรองตามนี้
(พระธรรมกิตติเมธี)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๓ / ๓
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