
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตรัง  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๓๙๒ รูป ขาดสอบ ๑๑๙ รูป คงสอบ ๒๗๓ รูป สอบได้ ๙๗ รูป สอบตก ๑๗๖ รูป (๓๕.๕๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระสมศักดิ

์

อภินนฺโท พรหมเกิด

๒๐/๕/๒๕๒๗ ๑๖/๘/๒๕๕๙

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระภานุพัฒน์ ธมฺมรโต ไชยลาภ

๕/๑๑/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระสมหวัง านวุฑฺโฒ ทองบุญ

๐๙/๐๕/๒๔๙๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เกาะมะม่วง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระมนตรี จนฺทโก กลับศรีอ่อน

๑๖/๑๒/๒๔๙๕ ๐๘/๑๒/๒๕๕๙

คลองนำเจ็ด  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระคมศร กนฺตวณฺโณ ทองแปน

๑๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ควน  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระวิกรม โสภโณ หนูกุล

๑๕/๐๕/๒๕๑๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ควน  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระนัฐพงศ์ ิตสีโล อ่อนสนิท

๒๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

แจ้ง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระสมศักดิ

์

ิตสีโล ปานยัง

๒๖/๐๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

แจ้ง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระณัฐท์พสิทธิ

์

จิรนนฺโท กิจสมพร

๒๐/๕/๒๕๒๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ตันตยาภิรม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระชัยชนะ สุมนชโย แก้วละเอียด

๑๑/๐๖/๒๕๒๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งนา  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๑๑
พระชฎาพงฒ์ โอภาโส เดชสถิตย์

๒๑/๐๘/๒๕๓๐ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งหวัง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระเรวัตร อภิปฺุโ ไพริน

๐๕/๐๕/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหวัง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระประทีป สนฺติกโร ท่าจันทร์

๒/๐๓/๒๔๙๔ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

ไทรงาม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรพีรพันธ์  สุวรรณโชติ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

 นำผุดใต้  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เกตทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 นำผุดใต้  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรภรันยู  บุญทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 นำผุดใต้  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๑๗
พระนันทวุฒิ นิราสโย รำไพรุจิพงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๒๗ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

นิคมประทีป  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระประเสริฐ สุเมโธ ลานคำรัตน์

๑๐/๑๐/๒๔๙๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

นิคมประทีป  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระสรสงคราม วรธีโร เซ่งฟด

๑๔/๐๘/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

นิคมประทีป  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระมนต์ชัย อาธิปฺโ พรหมนุช

๑๕/๑๐/๒๕๐๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระภาคภูมิ หาสธมฺโม ศรีสุข

๘/๓/๒๕๓๙ ๗/๕/๒๕๖๐
นิโครธาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระธฤต กนฺตวีโร อุคคติ

๑๔/๓/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
นิโครธาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรณัชพล  โยติกา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรณัฐพงศ์  ทองแปน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 ประสิทธิชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑ / ๔

้
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ตง ๕๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรจักรี  โพธิสาร

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรจักรกฤษ  โพธิสาร

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระวิพัฒน์ สุทฺธสีโล ไกรเทพ

๘/๖/๒๕๒๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรสันติชัย  ต้องชู

๑๓/๓/๒๕๔๔

 โพธาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระนันทศักดิ

์

สุชาโต แซ่เล้า

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ภูเขาทอง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระสมภพ ปทุโม ณ พัทลุง

๖/๖/๒๕๐๐
๒/๑๒/๒๕๕๙

มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรชุติกร  คงเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 ศรัทธาธรรม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระพงษ์พิพัฒน์ กิตฺติธโร รักพรหม

๑๒/๐๑/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยเร็จสามัคคีธรรม
 

ตง ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระชวนิตย์ จิตฺคุโณ ยอดสนิท

๑๗/๐๕/๒๕๑๐ ๐๓/๑๐/๒๕๕๙

จอมไตร  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระจตุรภัทร ชินวโร กัวพิสมัย

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๐
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

จอมไตร  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระประกอบ จารุธมฺโม สีดำ

๐๑/๐๑/๒๕๑๗ ๐๘/๐๑/๒๕๔๙

มงคลสถาน  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระศราวุธ ชยานนฺโท ชัยทคร

๑๓/๐๑/๒๕๒๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ยอทอง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระศีวะนนท์ สิวนนฺโท ดับพันธ

๐๙/๐๒/๒๕๒๙ ๒๐/๐๘/๒๕๕๙

ยอทอง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระอชิรวิทย์ ชิตวโร หนูนุ่ย

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ยอทอง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรเพชรอัครพล  สมศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

 ยอทอง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระวิทวัส อิทธิาโน พิทยาภรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๑๕
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ขนาน  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต ช่วยสง

๑๔/๐๗/๒๕๐๒ ๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ควนซาง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระธีรธดลว์ ถาวโร พันธ์สนิท

๒๘/๐๗/๒๕๒๑ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

ควนซาง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรอรรถชัย  พลหลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 ควนซาง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระธรรมรัฐ โชติธมฺโม ริยาพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

เกาะฐาน  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระสุทาวิทย์ ผลปฺุโ สุระขันตี

๑๐/๐๑/๒๕๒๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ควนไทร  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระอณุพงศ์ อนุตฺตโร ชุมทอง

๑๘/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๑๐/๒๕๕๙

ทุ่งต่อ  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระวีระพล ปฺาวโร นุ้ยเอียด

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งต่อ  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระจารุ เตชวโร เกิดสม

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งต่อ  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรวันเฉลิม  ชอบงาน

๑๒/๐๒/๒๕๔๑

 ทุ่งต่อ  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรทรรศนันท์  ทองเลียมนาค

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

 ทุ่งต่อ  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระธนวัฒน์ กนฺตสาโร ข่ายม่าน

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๒๐/๐๒/๒๕๖๐

นำพราย  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรศักดิธัช

์

 คชบริรักษ์

๑/๒๖/๒๕๔๖

 นำพราย  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระยุทธการ สติสมฺปนฺโณ ณ พัทลุง

๑๙/๐๘/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ลำภูรา  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระภาณุพงษ์ อํสุกาโร ทองแท้

๑๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระสราวุธ ธมฺมาวุโธ แก้วมณี

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระพีรพงพศ์ รตนาโภ สรศิริศุภนนท์

๑๐/๑๑/๒๕๑๔
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระนฤเดช โชติปฺุโ เพียรดี

๐๒/๐๔/๒๕๓๔ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระสุรักษ์ สีลธโร เมฆเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระสมศักดิ

์

จิตฺตธมฺโม เพชรรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๐๔ ๒๖/๑๐/๒๕๕๘

สวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒ / ๔

้
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ตง ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระทินนกร ทินฺนกโร ช่วยชูศรี

๑๓/๐๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวน  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระกฤติเดช อุปสนฺโต ศุภศรี

๐๑/๐๕/๒๕๐๕ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

ห้วยยอด  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระอธิวัตร์ ชุตินฺธโร สุวรรณศิลป

๒๑/๑๑/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งปาหนัน  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระสวาท จนฺทสโร ยอดทอง

๑๓/๐๔/๒๕๐๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๕

ปาวังเจริญ  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๖๔
พระวิโรจน์ วิโนจโร เรืองหนู

๐/๐/๒๔๙๒
๑๙/๐๑/๒๕๕๘

ลำปลอกสันติวนาราม
 

ตง ๕๑๖๐/๐๐๖๕
พระอรุณ อธิปฺโ เหมทรง

๐๕/๑๐/๒๕๒๓ ๐๑/๐๒/๒๕๖๐
ลำปลอกสันติวนาราม

 

ตง ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระวินัย ชยวินโย ชัยเพชร

๑๕/๐๓/๒๕๓๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ควนมะนาวศรี  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระปริวัฒน์ สุทฺธิาโณ เศษวิชัย

๒๖/๐๑/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ชลวาปวิหาร  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรนราเทพ  นิมเพ็ง

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐

 โหละคล้า  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๖๙
พระเศกสรรค์ จนฺทวิริโย บุญยงค์

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองสมาน  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๗๐
พระยุทธศักดิ

์

ธมฺมปาโล เหมรา

๐๓/๐๗/๒๕๒๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๕

ทุ่งใหญ่  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระศักรินทร์ วราโภ เอียดหนู

๒๓/๐๖/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองชุมแสง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๗๒
พระสราวุธ ธมฺมโชโต พงษ์วานิช

๒๘/๐๓/๒๔๙๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

กมลศรี  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๗๓
พระสันติ

์

สนฺตจิตฺโต หนูศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๑๕ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

เขาแก้ว  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๗๔
พระปุญญพัฒน์ สิริภทฺโท ไขแสง

๒๕/๐๓/๒๕๒๖
๓๐/๐๘/๒๕๖๐

เขาแก้ว  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรกฤกฎา  ชำนาญคุรุเวช

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 เขาแก้ว  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรทัตธนาวิญญ์  ด้วงทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 เขาแก้ว  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรณัฐพล  รักรู้

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 เขาแก้ว  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๗๘
พระเอกฉัตร อภินนฺโท สัมพันธ์

๙/๕/๒๕๑๙ ๑/๗/๒๕๕๗
เขาไม้แก้ว  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระชรินทร์วิทย์ ชิตมาโร สุขวัฒนาภิรมย์

๑๗/๑๑/๒๕๒๔
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๘๐
พระสราวุฒิ ธีรปฺโ ฉิมงาม

้

๒๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระเกียรติพร กิตฺติวโร รัตนวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

เขาไม้แก้ว  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระสรวิศ มนาโป ก้าวพัฒนกิจ

๐๖/๐๑/๒๕๒๐ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๘๓
พระสรรเพชร ปฺาวโร นาดอน

๑๙/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๘๔
พระอนิรุต ขนฺติวโร หนูคง

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๘๕
พระนันธเดช พุทฺธิสาโร คำแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๒๕ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

สิเกา  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๘๖
พระฉัตรชัย อธิปฺุโ โชติกมาศ

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองชีล้อม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๘๗
พระอวิรุทธ์ านรโต สังแดหวา

๑๕/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

คลองลุ  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๘๘
พระนันทวัฒน์ โชติโย สิงหพันธ์

๒๓/๐๔/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คีรีกาญจนาราม  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๘๙
พระชนา อภโย สมตน

๒๗/๐๔/๒๕๑๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

โคกยาง  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๙๐
พระวิศิษฎ์ ณฎฺิโก จุ้ยเริก

๑๗/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ตรังคภูมิพุทธาวาส  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๙๑
พระจิรวัฒน์ โชติปฺโ จงไกรรัตนกุล

๐๓/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ตรังคภูมิพุทธาวาส  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๙๒
พระมนัสวี สุชีโว พรหมบัว

๑๖/๐๘/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ตรังคภูมิพุทธาวาส  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๙๓
พระวิรัตน์ สุชาโต หลีเห้ง

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ตรังคภูมิพุทธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๑๖๐/๐๐๙๔ สามเณรสรวิศ  นาคบรรพต

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

 ย่านซือ

่

 

ตง ๕๑๖๐/๐๐๙๕ พระกิตติชัย ิตาโณ ชัยริน

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗
แว่นฟาธรรมาวาส  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๙๖ พระณรงค์ฤทธิ

์

ปฺาวุโธ แก้วยงค์

๒๑/๑๐/๒๕๒๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙
สีหราษฎร์ศรัทธา  

ตง ๕๑๖๐/๐๐๙๗ พระจักรพันธ์ กตปฺุโ บุญเกิด

๒๕/๐๖/๒๕๓๔
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

สีหราษฎร์ศรัทธา  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔ / ๔

้
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