
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนราธิวาส  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑๖๓ รูป ขาดสอบ ๒๓ รูป คงสอบ ๑๔๐ รูป สอบได้ ๗๘ รูป สอบตก ๖๒ รูป (๕๕.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระคณิศร อนาวิโล บุญเพ็ชรแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๓๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖

กำแพง  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๐๒
พระสมชาย สีลเตโช ยะทัง

๑๐/๐๓/๒๕๓๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

กำแพง  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระศุภชัย สุจิตฺโต ยะทัง

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

กำแพง  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระสุชีพ สุจิณฺโณ แก้วขุนจิตร

๑๕/๐๒/๒๕๐๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๗

เขากง  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรเทพบุรี  สายสุรินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 เขานาคา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๐๖
พระนพวัจน์ สนฺตจิตฺโต เวทมาหะ

๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

โคกโก  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรวุฒิศักดิ

์

 ยอดคง

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

 โคกเคียน  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระบงกช าณวโร นันทิทรรภ

๒๑/๑๑/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บางนรา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระอนุศักดิ

์

ฉนฺทกโร จันทร์พริง

้

๑๔/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางปอ  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระธีระศักดิ

์

ปฺาวุโธ ทับทิมไทย

๑๖/๑๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางปอ  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๑๑
พระธนากรณ์ สิริปฺุโ เดชดำนิล

๑๓/๑๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางปอ  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระกำธร โกวิโท ไชยยาว

๑๐/๐๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางปอ  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระจำเริญ ฉนฺทกาโม มาศรี

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางปอ  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระถิรเดช ฉนฺทสุโภ ละออสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ประชาภิรมย์  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระมานะ จนฺทโชโต จันทึก

๒๖/๐๑/๒๕๐๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๓

พรหมนิวาส  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระวัชรพงษ์ ธมฺมิโก สว่างเพชร

๐๕/๐๑/๒๕๒๓ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

พรหมนิวาส  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๑๗
พระวิชรัตน์ ฉนฺทธมฺโม รัตนะ

๑๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

พรหมนิวาส  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระโสภณ สํวโร เจริญสุข

๐๒/๐๘/๒๕๐๐ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

พรหมนิวาส  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระฐิติพงค์ านํกโร หน่อแดง

๒๕/๐๒/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลำภู  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระทรงพล ขนฺติพโล หน่อแดง

๓๐/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลำภู  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระชวิศ ปยวณฺโณ ขวัญดี

๑๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เชิงเขา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๒๒
พระเดชบดินทร์ สุมโน ดำสี

๒๓/๐๗/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เชิงเขา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๒๓
พระสมคิด กิตฺติโสภโณ ฤกษ์ดี

๐๖/๐๖/๒๕๑๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

อุไรรัตนาราม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๒๔
พระชูวัฒน์ ปฺาทีโป แก้วชู

๒๗/๐๓/๒๕๒๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เกษตรธิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรวัฒกานท์  วิจาราณ์

๑๒/๗/๒๕๔๑

 ทรายขาว  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระสุรสิทธิ

์

กตปฺุโ ฉาฉำ
๔/๓/๒๕๒๘ ๑๕/๓/๒๕๕๙

ทรายขาว  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๒๗
พระอรรถวิโรจน์ เตชวโร หมวกสกุล

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นภาราม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๒๘
พระอภินันท์ อภินนฺโท พันสีนาม

๐๖/๐๕/๒๕๐๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บางขุนทอง  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระลือชัย อภิชโย พรมบุปผา

๑๓/๑๒/๒๕๐๗ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

บุณณาราม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระก้องเกียรติ

์

ถาวโร สงวนไพบูลย์

๐๘/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

รัตนานุสรณ์  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระยศพล มนฺุโ อินผล

๑๘/๐๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระวุฒิชัย กิตฺวโร

ภิญญโญประการ

๑๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ชนาราม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระธีรพงศ์ ธีรปฺโ บุญสมัค

๐๗/๐๗/๒๕๐๒ ๐๙/๑๑/๒๕๕๕

ชลธาราวาส  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๓๔
พระสุรเชษฐ์ สุรปฺโ แสงธรรมวิจิตต์

๐๒/๐๓/๒๕๒๗ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗

ชลธาราวาส  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระสมบูรณ์ กตปฺโ สีทอง

๒๒/๐๔/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ชลธาราวาส  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระอดิศักดิ

์

จตฺตมโล บุญเกิด

๒๑/๐๑/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ตันติการาม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๓๗
พระสุชาติ กตปฺุโ รัตนพรหม

๑๙/๐๑/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ตันติการาม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระสุรศักดิ

์

านสมฺปฺุโ เทพกำเนิด

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ตันติการาม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระนที ฉนฺทกาโม รัตนพรหม

๑๙/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ตันติการาม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระศรายุทธ สุมงฺคโล แสงชูติ

๒๕/๐๑/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตันติการาม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระวิทวัท จตฺตมโล เพชรดำ

๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตันติการาม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระสวัสดิ

์

สุภทฺโท ศรีจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาไผ่  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระจิรเดช โสภโณ ศรีจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาไผ่  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๔๔
พระวรภูมิ กิตฺติปฺโ สุวรรณธรรม

๐๗/๑๒/๒๕๐๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๓

โคกตา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระประกอบ นริสฺสโร ขุนราช

๐๑/๐๓/๒๔๙๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกตา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระสมชาย ภทฺรธมฺโม คงประเสริฐ

๐๕/๐๕/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกตา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระณัฐดนัย จิตฺตปฺโ จันทอน

๐๕/๐๒/๒๕๓๔

๒/๔/๒๕๕๙
โบราณสถิตย์  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระรุ่งโรจน์ อาภาธโร ทองรมย์

๑๔/๐๔/๒๕๒๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

โบราณสถิตย์  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระขวัญชัย กนฺตวณฺโณ ปรืมสำราญ

้

๐๔/๐๑/๒๕๐๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมชลธารา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระเอกพงษ์ ถิรจิตฺโต คำประโคน

๑๒/๑๐/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมชลธารา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระณัฐกร ปฺาวุฑฺโฒ เกษมทรัพย์

๒๒/๐๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมชลธารา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระพงศ์ดนัย านารโห พรมมูล

๑๓/๑๒/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมชลธารา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระณรงค์ศักดิ

์

เกสโร เพชรแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมชลธารา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระเกียรติศักดิ

์

ทีฆายุโก ขานโบ

๑๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมชลธารา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระคณิศร สิริมงฺคโล รักษ์ชนม์

๒๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมชลธารา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระชนาธิป อธิปฺโ แซ่ตัง

้

๑๖/๐๒/๒๕๓๕

๒/๔/๒๕๕๙
รัตนานุภาพ  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระชาญชัย สีลเตโช ทองคุปต์

๑๘/๐๙/๒๔๙๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

รัตนานุภาพ  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระศุภกร ปสนฺโน อินบุญส่ง

๐๔/๐๗/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

รัตนานุภาพ  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระสนิท กตปฺุโ ว่องไว

๒๒/๐๓/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำขาวยะกา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระอวิรุทธิ

์

ปภาโส สระทองอินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำขาวยะกา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระสันทัด านวโร เงินรอดประดิษฐ์

๑๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำขาวยะกา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๖๒
พระกฤติเดช ธมฺมปาโล คัชมาตย์

๑๖/๑๐/๒๕๑๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระธีรพงษ์ ถามิโก ศรีเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๒๙ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๖๔
พระชัชพล เทวธมฺโม ไหมชุม

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระวรวุฒิ านวุฑฺโฒ วชิระจารุอังกูร

๒๓/๐๖/๒๔๙๔ ๐๙/๐๘/๒๕๕๕

ขวัญประชา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระสมนึก โกวิโท รามช่วย

๑๓/๐๑/๒๕๑๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

ขวัญประชา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระวรรษภณ ชยนฺโต บุรณะกิจ

๑๙/๐๓/๒๕๐๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ขวัญประชา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระอัษฏาวุธ ิติโก การุโน

๐๒/๐๓/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ขวัญประชา  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๖๙
พระกิตติ กิตฺติโก หนูชัยแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๗๐
พระสุพัฒ เตชธมฺโม สุตพรม

๒๑/๐๒/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ทองดีประชาราม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระอภิเดช กตสาโร ปุยดำ

๓๐/๐๖/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นิคมแว้ง  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระสุคนธ์ ถาวโร นนสีไพร

๑๖/๑๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระทองใบ เทวธมฺโม โชติศิริ

๐๔/๐๖/๒๕๑๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ลีนานนท์  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระสมพงษ์ กตปุโ สงาชู

๒๘/๐๘/๒๕๐๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระสุนทร อาภากโร ศรีสุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระแอน ปฺาวโร คงดิน

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๗๗
พระกฤษณะ านวโร ชำนิอรัญ

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระวิทวัฒน์ ธมฺมวโร แดงศรี

๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณบรรพต  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
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