
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดภูเก็ต  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๑๔๒ รูป ขาดสอบ ๒๔ รูป คงสอบ ๑๑๘ รูป สอบได้ ๗๙ รูป สอบตก ๓๙ รูป (๖๖.๙๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ภก ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตปุโ มากแก้ว

๒/๑๑/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กิตติสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๐๒
พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน ขาวพุ่ม

๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กิตติสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระเผ่าเทพ านวีโร เทพณรงค์

๘/๒/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
ขจรรังสรรค์  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระจิรวัฒน์ กตธมฺโม ชำนาญ

๖/๔/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ขจรรังสรรค์  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระเจนณรงค์ จนฺทโชโต ทวงค์อารี

๑๓/๓/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ขจรรังสรรค์  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๐๖
พระศิริชัย อธิวโร บุญสิน

๒๗/๑๐/๒๕๓๔
๑๐/๗/๒๕๕๙

โฆษิตวิหาร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๐๗
พระเอกชัย นีลวณฺโณ ไชยารักษ์

๒๕/๑/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โฆษิตวิหาร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระปรีชาพล ภทฺทาจาโร ไกรศาสตร์

๒๘/๖/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โฆษิตวิหาร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระนพวิชญ์ นิภาธโร แซ่เอียบ

๑๕/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โฆษิตวิหาร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระพรประเสริฐ โฆสธมฺโม รัตนสิทธิ

์

๑๕/๓/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โฆษิตวิหาร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๑๑
พระณฐพล พลธมฺโม ทรงคุณ

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

๙/๕/๒๕๕๙
ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระอำนาจ กตกิจฺโจ บำเพ็ญวโรดม

๑๖/๑/๒๔๙๙
๗/๖/๒๕๕๙

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระจิรเดช จิรเตโช มุสิกะปาละ

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๕๙
ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระอนวัช อนุวฑฺฒโน กาญจนะ

๒๑/๙/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๙

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระฐิติพงศ์ ิติวํโส ณ ตะกัวทุ่ง

่

๒๕/๗/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน สืบศักดิ

์

๑/๑๒/๒๕๓๒
๘/๗/๒๕๕๙

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๑๗
พระคฑาวุธ วุธฺปฺโ กิสลัย

๒๒/๑/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระฉัตรดนัย สุทฺธิธมฺโม สุดรักษ์

๓๐/๔/๒๕๒๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระสามารถ จตสฺสลฺโล บำรุงชู

๑๔/๕/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระเศรษฐพันธ์ สจฺจวาจโก ชังอินทร์

๙/๖/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

ไชยธาราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระพิทักษ์ เตชวโร พรรเดช

๒๑/๑๑/๒๔๙๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

เทพนิมิตร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๒๒
พระปยะพงษ์ ธนฺชโท คำตา

๒๒/๑๒/๒๕๓๓
๑๕/๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๒๓
พระโชคชัย นาควโร จินดาพล

๒๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเกาะสิเหร่  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรเมธชนันท์  คงศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านเกาะสิเหร่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดภูเก็ต  ๑ / ๓

้
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ภก ๕๑๕๙/๐๐๒๕
พระธีรภัทร จิตฺตสโร จันทร

๑๗/๑๐/๒๕๓๕
๑๕/๔/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระอำนาจ สุปภาโต ปรีชาชาญ

๔/๔/๒๕๑๒ ๓๐/๖/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๒๗
พระธนเสฎฐ์ สุวฑฺธโณ ไกรมณีเลิศ

๑๔/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรณัฐพล  เทพพูลผล

๓/๑๑/๒๕๔๐

 มงคลนิมิตร  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระณรงค์ศักดิ

์

รกฺขิโต ทองศรี

๑๓/๑๒/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ลัฎฐิวนาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระนริด นริสฺสโร พันราช

๑๔/๐๕/๒๕๐๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ลัฎฐิวนาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรสิริวัฒน์  อินทร์สร้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

 ลัฎฐิวนาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระอภิสิทธิ

์

รตนวโร สินรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๒๑ ๑๔/๑๐/๒๕๕๘

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระศรีมา ถาวโร ศรีนอ

๒/๑๑/๒๕๐๖ ๕/๑๒/๒๕๕๘

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๓๔
พระวิทยา จนฺทโชโต แซ่นาย

๒/๑๐/๒๔๙๖ ๑๖/๒/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระศุภวัฒน์ าณปาโล แซ่ตัน

๒๗/๙/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระอภิชาต จิตฺตวุฑฺโฒ คงสง

๒๗/๙/๒๕๒๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๓๗
พระอภิชาต นาควํโส คงฉิม

๒๙/๖/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระมรกต กิตฺติปาโล แซ่โค้ว

๑๙/๓/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระกิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน ส่อเจริญ

๒๐/๑/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระนนทะวัฒน์ คุณงฺกโร เครือมาศ

๒๘/๒/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระภิเษก ธมฺมธโร สุขอ่อน

๘/๖/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระสุรชาติ นิปฺปโก กะตะสิลา

๑๒/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระสถาพร วิสุทฺโธ ศุภรัตน์

๑๙/๙/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรกฤษณกาญจน์  ชีพนุรักษ์

๒๙/๕/๒๕๔๐

 วิชิตสังฆาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระบรรจงศิลป เขมนิวตฺโต โตเรือง

๒๐/๑/๒๕๑๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สิริสีลสุภาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระวราวุฒิ ปฺุมโน วิชิตนันท์

๑๖/๑๑/๒๕๑๕
๑๕/๗/๒๕๕๙

สิริสีลสุภาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 รันระนา
๘/๗/๒๕๔๒

 สิริสีลสุภาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระกฤษฎา สนฺตกาโย หินน้อย

๑๗/๑๐/๒๕๒๙

๕/๖/๒๕๕๙
สุวรรณคีรีวงก์  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระอภิวัฒน์ อภิวฒฺฑโณ แต้มดี

๒๔/๙/๒๕๓๒
๙/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวงก์  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระสราวุธ อคฺคปฺโ เอียบทรัพย์

๒๒/๑๐/๒๕๓๒
๑๐/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีวงก์  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระพรเทพ ิตธมฺโม เรืองยิม

้

๒๘/๑๐/๒๕๓๐

๑/๓/๒๕๕๘ อนุภาษกฤษฎาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระทินกร อภโย วาสนา

๕/๓/๒๕๑๕ ๑๒/๕/๒๕๕๙
อนุภาษกฤษฎาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระวิชัย ิตฺตธมฺโม ศรีอ่อน

๒/๒/๒๕๓๓ ๑๒/๕/๒๕๕๙
อนุภาษกฤษฎาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระสุขโข สุมโน เทพสุริบุญ

๙/๕/๒๕๐๙
๑๔/๗/๒๕๕๙

อนุภาษกฤษฎาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระโกศล เขมิโก ศรีทอง

๒๗/๕/๒๕๑๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙
อนุภาษกฤษฎาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระปรีชา ิตปฺุโ สารคุณ

๒๙/๑๒/๒๕๑๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

อนุภาษกฤษฎาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระเจษฎา ปยธมฺโม เส้งสี

้

๑๔/๑/๒๕๓๑ ๒๒/๕/๒๕๕๔

แขนน  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระคงวัลย์ อาทโร สีดาจร

๖/๕/๒๕๑๕ ๒๐/๕/๒๕๕๗

เชิงทะเล  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระธวัชชัย สิริปฺุโ สาระโบก

๓/๒/๒๕๓๒ ๕/๒/๒๕๕๘
เชิงทะเล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดภูเก็ต  ๒ / ๓
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ภก ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระฉลาด โกวิโท สันโดษ

๑๕/๒/๒๕๒๔
๖/๓/๒๕๕๙

เชิงทะเล  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระจิรทีปต์ อธิจิตฺโต ไตรรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๕๙
เชิงทะเล  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๖๒
พระนพฤทธิ

์

กุสลจิตฺโต ไตรรัตน์

๑๙/๙/๒๕๓๗
๘/๗/๒๕๕๙

เชิงทะเล  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระณัฐภัทร์ กุสลจิตฺโต สมนาม

๑๕/๑๑/๒๕๓๖
๑๑/๗/๒๕๕๙

เชิงทะเล  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๖๔
พระทิวากร ธมฺมวโร ก๋าเงิน

๒๘/๓/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เชิงทะเล  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระนฤเบศร์ วิสุทฺธจิตฺโต เมฆี

๒๘/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เชิงทะเล  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระพัฒธพงค์ วฑฺฒนวํโส ชูเขาวัง

๑๖/๒/๒๕๑๕ ๒๐/๔/๒๕๕๒

ท่าเรือ  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระเสรี ยโสธโร คันศิลา

๒๐/๓/๒๕๐๘ ๒๔/๓/๒๕๕๙

ท่าเรือ  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระณรงค์ชัย รตนปาโล แก้วสวัสดิ

์

๙/๕/๒๕๑๘ ๑/๔/๒๕๔๙
ท่าศักดิ

์

 

ภก ๕๑๕๙/๐๐๖๙
พระดนุพล คุณากโร ลุ้งส้าน

๒๗/๖/๒๕๓๗
๕/๓/๒๕๕๙

เทพวนาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๗๐
พระวริชธิกรณ์ ิติสมฺปนฺโน ทุมโคตร

๑/๘/๒๕๓๓ ๑๑/๖/๒๕๕๙

เทพวนาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระธุวริช จิตฺตสํวโร พิศาล

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
เทพวนาราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระบุญกิจ จนฺทวํโส สมบัติ

๒๐/๕/๒๕๒๓ ๓๐/๖/๒๕๕๘

พระทอง  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระณัฐวี ปริปุณฺโณ ช่วยหนู

๓๑/๑๐/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

พระทอง  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระนฤนาท สีลโชโต พลับฉิม

๔/๔/๒๕๓๘ ๒๓/๗/๒๕๕๘

พระนางสร้าง  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระสิทธิโชค วชิราโณ คำแกม

๒๕/๑๒/๒๕๑๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

พระนางสร้าง  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระศตวรรษ ธีรปฺโ โสมจันทร์

๑๔/๓/๒๕๓๕ ๓๐/๖/๒๕๕๙

พระนางสร้าง  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๗๗
พระสุภาพ กตปุณฺโณ ไทยอุดม

๒๐/๙/๒๔๙๙ ๒๔/๑/๒๕๕๗

มงคลวราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระกิตติศักดิ

์

สุภทฺโท ปลอดประดิษฐ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๓

๔/๔/๒๕๕๙
มงคลวราราม  

ภก ๕๑๕๙/๐๐๗๙
พระกฤษฎา สิริปุณฺโณ สาวิรัมย์

๒๓/๔/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

ศรีสุนทร  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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