
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนราธิวาส  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑๓๒ รูป ขาดสอบ ๑๖ รูป คงสอบ ๑๑๖ รูป สอบได้ ๗๓ รูป สอบตก ๔๓ รูป (๖๒.๙๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระนาคพงศ์ สมาจาโร เสาวดี

๑๔/๑๒/๒๕๓๓
๒๖/๐๓/๒๕๖๐

โคกโก  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระบุญธรรม กิตฺติธโร เงินประกอบ

๑๐/๐๓/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โคกเคียน  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระสุทิน านวีโร เนืองนำ

่

๑๐/๐๑/๒๔๙๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางนรา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระปฐวี จตฺตมโล สุวรรณโชติ

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางนรา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระเจตริน สคารโว พูลทวี

๑๔/๐๔/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ประชาภิรมย์  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระอาทิตย์ อธิปฺโ กองเกตุใหญ่

๒๗/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๔/๒๕๕๙

พรหมนิวาส  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระนุกูล าณวีโร แสงฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๒๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

พรหมนิวาส  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรกีรติ  อยู่ดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 พรหมนิวาส  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระมนตรี ทีปธมฺโม สุกใส

๓๑/๐๑/๒๕๐๒ ๒๖/๐๔/๒๕๔๗

ลำภู  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระวิชัย วิจาโร อรัญ

๒๒/๑๒/๒๕๑๔
๐๕/๐๔/๒๕๕๖

ลำภู  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๑๑
พระจรูญ ฉนฺทโก แดงศรี

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

เกษตรธิการาม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระเจริญ ฉนฺทโก แดงศรี

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

เกษตรธิการาม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระเรืองเดช วรสทฺโธ จ่าน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เกษตรธิการาม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๑๔
พระบุญโชค ปสนฺโน จันทร์เดิม

๒๓/๐๗/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เกษตรธิการาม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๑๕
พระเกียรติชัย เขมจาโร สังคง

๑๑/๐๔/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกมะเฟอง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระวัชรพงษ์ ธีรปฺโ แดงขำ

๔/๘/๒๕๒๗ ๒/๗/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๑๗
พระเอกสิทธิ

์

ปยวโร รูปโอ

๑๐/๑๑/๒๕๒๑

๓/๗/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระอนุสรณ์ อภิปฺุโ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๔/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๖๐

นภาราม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระหรินทร์ ปฺาวโร บุญปถัมภ์

๑๗/๒/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

นภาราม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระวันดี ปฺาสาโร ไชยสุวรรณ

๒๖/๗/๒๕๑๑ ๒๑/๗/๒๕๓๒

บุณณาราม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระชาญณรงค์ อธิจิตฺโต เทพกำเหนิด

๒๒/๓/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
บุณณาราม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระอธิราช อธิปฺโ ทองบุญ

๒๖/๘/๒๕๑๖

๘/๗/๒๕๖๐
บุณณาราม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระเกียรติศักดิ

์

ติสฺสวํโส ศรีเอียด

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระสมบัติ สนฺตมโน วรรณศิลป

๒๕/๓/๒๕๐๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดชนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระภูมินทร์ ชุตินฺทโร บุญประเสริฐ

๐๖/๐๙/๒๕๒๖

๓/๗/๒๕๖๐
วัดทรายทอง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระปุณณรัตน์ ปุณฺโณ ทองเต็มแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
วัดทรายทอง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระสุทร ธนธมฺโม ธรรมพร

๑๖/๘/๒๕๒๗

๖/๗/๒๕๖๐ วัดไพโรจน์ประชาราม
 

นธ ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระปยะ ธมฺโม แท่นมุข

๑๕/๙/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐ วัดไพโรจน์ประชาราม

 

นธ ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระชาติชาย เตชธมฺโม ภูดี

๓๐/๐๙/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
วัดเวฬุวัน  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระพิรุณ วิสารโท อัมรินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
วัดเวฬุวัน  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระอนันต์ ปภากาโร จงชนะ

๑๓/๐๑/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
วัดเวฬุวัน  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรวันชัย  แก้วสมทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

 วัดเวฬุวัน  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระสุรเดช ปสนฺโน โฉมอำไพ

๓๐/๑/๒๕๒๑ ๑๗/๑/๒๕๖๐

วัดศรีสาคร  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระดี ปริสุทโธ เดชะ

๐๘/๑๒/๒๕๐๙

๓/๗/๒๕๖๐
วัดศรีสาคร  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ ทองแดง

๒๕/๑๐/๒๕๓๐

๓/๗/๒๕๖๐
วัดศรีสาคร  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระกิตติศักดิ

์

เตชปฺโ ชูช่วย

๒๐/๐๗/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
วัดศรีสาคร  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระศักดิดา

์

สนฺตจิตฺโต คำพาลี

๑๙/๐๓/๒๕๒๙ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘

เจาะไอร้อง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระนรรฤสันต์ เขมวโร แซ่เจีย

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปเหล็ง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๓๙
พระพิเชษฐ์ ทีปธมฺโม หอยาว

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปเหล็ง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระธรรมรัตน์ อุชุโก เหมาะธุลิน

๒๕/๐๒/๒๕๒๒ ๐๙/๑๑/๒๕๕๗

ชลธาราวาส  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระนเรศ วรปฺโ พุ่มแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๒๔
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ชลธาราวาส  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระทองใบ สุวณฺโณ มังคะการ

๐๘/๐๗/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ชลธาราวาส  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรวีรศักดิ

์

 ชูชม

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

 ชลธาราวาส  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระสำราญ ปยสีโล ชินะบดี

๑๙/๐๙/๒๕๐๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ตันติการาม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระเด่นพงศ์ ขนฺติวโร ประไพพิศ

๑๐/๐๓/๒๕๒๙ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ตันติการาม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติวณฺโณ ศรีชัย

๑๒/๐๓/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตันติการาม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระบุญเลิศ านจาโร แก้วศิริ

๓๐/๐๘/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

ปาไผ่  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระเรวัตร ปภสฺสโร ประยูรวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สังฆสิทธาราม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระกฤษฎา กนฺตวีโร เวทมาหะ

๒๐/๐๙/๒๕๒๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

โคกตา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระอดิศักดิ

์

อินฺทวีโร เวทมาหะ

๒๓/๐๘/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

โคกตา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระธนศร ขนฺติสาโร อ้อยหวาน

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกตา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระปองพล กนฺทโร สังข์ประดิษฐ์

๑๑/๐๑/๒๕๒๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โบราณสถิตย์  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระสมเกียรติ สจฺจวโร บุญให้

๑๘/๐๑/๒๕๒๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โบราณสถิตย์  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระสำเริง สมาจาโร อาสาชนะ

๑๓/๐๖/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โบราณสถิตย์  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระชาญพิชัย อธิวโร ชูเกตุ

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โบราณสถิตย์  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระเสนีย์ ปยวณฺโณ ราชสีห์

๑๑/๐๕/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ประชุมชลธารา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระติง

่

ปฺุผโล เจนไพร

๐๔/๑๒/๒๕๑๒
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระศราวุธ จิตฺตทนฺโต นุ่มทอง

๒๗/๐๔/๒๕๒๕

๓/๗/๒๕๖๐
ลอยประดิษฐ์  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระนฤสรณ์ ขนฺติโก ว่องไว

๑๓/๑๑/๒๕๒๑
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดนำขาวยะกา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๒ / ๓

้
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นธ ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระจารุกิตต์ สุมโน บุญรักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดนำขาวยะกา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระณัฐ กตสาโร แสงแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดนำขาวยะกา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระวิมล ชิตมาโร ไชยแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๐๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโกลกเทพวิมล  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระบุญธรรม อานนฺโท มะโนแสน

๒๐/๐๕/๒๕๐๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดโกลกเทพวิมล  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๖๔
พระวุฒิชัย ิตเมโธ บุญญรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดขวัญประชา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๖๕
พระอนุกูล วรธมฺโม ศรีสุวรรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดขวัญประชา  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระพีรภัทร ปสนฺโน พฤกษดี

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระจักรชัย ยติโก ขรรค์ชัยศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดทองดีประชาราม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๖๘
พระมนต์วสุ จารุธมฺโม ประเสร็ฐสิน

๒๖/๐๕/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาเข็มทอง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรปกรณ์  เกิดแสงสุริยงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

 เขาเข็มทอง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรธนกฤต  เกือกูล

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

 เขาเข็มทอง  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระเอียด สฺลโภ เกิดแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๑๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ลีนานนท์  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ศรีโจม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๑๖๐/๐๐๗๓
พระศักดิสุธี

์

ิตาโณ อิงอรวิจิตร

๑๔/๐๖/๒๕๐๐ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

สุวรรณบรรพต  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
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