
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปตตานี  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑๔๐ รูป ขาดสอบ ๑๙ รูป คงสอบ ๑๒๑ รูป สอบได้ ๘๒ รูป สอบตก ๓๙ รูป (๖๗.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปน ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระณัฐวุฒิ ปุณวฒฺโฒ สมบูรณ์

๖/๖/๒๕๒๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๐๒
พระนฤเบศร์ อริโย ขวัญเชือ

้

๖/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระสุโสภณ วิสุทฺโธ พูลทัวญาติ

่

๑๘/๓/๒๕๓๐
๙/๗/๒๕๕๙

ตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระภานุวัฒร ปริปุณโณ ล้วยเล็ก

๑๑/๑๐/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

ตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระศิรพลย์ ปฺาธโร สิงห์มณี

๒๖/๒/๒๕๓๐
๙/๗/๒๕๕๙

ตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรคฑาวุธ  เขียวแก้ว

๑๔/๕/๒๕๓๙

 ตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรมรุเดช  จันทบุรี

๘/๑๐/๒๕๔๑

 ตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระสุทิน ทีปงฺกโร ขันทอง

๒๘/๒/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นิกรชนาราม  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระธนพล ธมฺมทีโป ขันทอง

๓/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นิกรชนาราม  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระนันทวุฒิ ิตคุโณ นิรมิต

๒๘/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

นิกรชนาราม  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๑๑
พระอภิรักษ์ ตปสีโล บัวเพ็ชร

๑๐/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

นิกรชนาราม  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระวินประเสริฐ อคฺคธมฺโม แก้วบรรดาล

๐๑/๐๘/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หลักเมือง  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระพงษ์พัฒน์ ขนฺติธมฺโม ศรีสุขมาก

๒๒/๐๖/๒๕๓๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

มุจลินทวาปวิหาร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระวรวุฒิ ปภสฺสโส ไฝสีดำ

๐๗/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

มุจลินทวาปวิหาร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระโยชนันตร์ รตนโชโต รู้กฤษ์

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

มุจลินทวาปวิหาร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระสุพิศ ิตโสภโณ นาวาทอง

๐๓/๑๐/๒๕๐๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

คลองช้าง  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๑๗
พระสิทธิภพ สิทฺธิชโย แพทย์สกุล

๒๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทรายขาว  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระสุรัตน์ สุรปฺโ สาระแน

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

นิคมควนเปล  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระกิติศักดิ

์

สุจิตฺโต สุวรรณบรรดิษฐ์

๐๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นิคมควนเปล  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระเจริญ เขมโก จิรวัตรพิพัฒน์

๒๖/๐๖/๒๕๑๐ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

นาประดู่  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระพงศ์ยศ ยสสี หน่อทอง

๑๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

นาประดู่  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๒๒
พระณัฐวุฒิ ยติโก หน่อทอง

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นาประดู่  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๒๓
พระสรวิส พหุพฺพโล จันทคุตโต

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นาประดู่  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๒๔
พระวิทวัส ิติโก แก้วอ่อน

๑๑/๐๓/๒๕๓๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บันลือคชาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปตตานี  ๑ / ๓

้
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ปน ๕๑๕๙/๐๐๒๕
พระฤทธิชัย อิทฺธิชโย รักการ

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

บันลือคชาวาส  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระสมศักดิ

์

ธมฺมรโต ผ่องอำไพ

๐๘/๑๑/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บันลือคชาวาส  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรคริชภัทร  อ่อนคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 บันลือคชาวาส  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๒๘
พระชลชัย สุขเวสโค บำรุงภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พลานุภาพ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระจณรรต์ธร กตธมฺโม พึงตัง

่ ้

๑๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

ภมรคติวัน  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระนันทพร นนฺทิโย ขุนทอง

๑๑/๐๕/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มะกรูด  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระปรัชญา ธมฺมสาโร ดวงจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

มะกรูด  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระไพศาล ิติสมฺปนฺโน ชูศรี

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

มะเดือทอง

่

 

ปน ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระจักรกริช ทิวากโร แปนดวง

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๓๔
พระกัปปน์ สมจิตฺโต สรรพกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระสุรเชษฐ์ สุขิโต สุธรรมปวง

๑๖/๐๓/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระมนตรี ิติวํโส นวลละออง

๒๐/๐๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรมงคลชัย  นามอนุ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

 ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรเกษมสันต์  ชัยสงคราม

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

 ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรพีรยช  สุวรรณชาตรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรพีรพัฒน์  จำปศรี

๖/๐๙/๒๕๔๖

 ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรธนพล  ช่วยมณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระศักดิชัย

์

สนฺตมโน สุวรรณรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๑๕
๐๗/๐๘/๒๕๕๘

หน้าเกตุ  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระบรรเทิง นนฺโท พงศ์รัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อรัญวาสิการาม  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๔๔
พระประกาศิต ปฺาสุทฺโธ สุวรรณเกยูร

๓/๐๓/๒๕๒๖ ๒/๐๗/๒๕๕๗

ควนใน  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระธีรพงศ์ ภทฺทโก เม่นฉาย

๒๔/๑๒/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ควนใน  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระณรงค์ศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ กิตติศิริภูวดล

๒/๐๗/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ควนใน  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระพงศธร วงฺสาธโร อินทสุวรรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ควนใน  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระกวี กิตฺติคุตฺโต คงพูนเพิม

่

๑๐/๐๗/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ญาโณทัย  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระอเนชา เอกคฺคจิตฺโต มณีบุตร

๑๓/๐๔/๒๕๒๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ดอนกลาง  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระกฤษณพงศ์ สุปติฎฺิโต ทองดุลดำ

๑๗/๐๓/๒๕๓๘
๒/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกลาง  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระสุกฤษฏิ

์

โสภณจิตฺโต ศรีราม

๑๔/๐๙/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกลาง  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระวัชระ สุมโน ยศศิริ

๒๓/๐๓/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ดอนตะวันออก  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระณรงค์ฤทธิ

์

วิสุทฺธิจิตฺโต เพ็ชรรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ดอนตะวันออก  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระอทิชาติ เจตนาสุโภ แดงเพ็ง

๒๘/๑๐/๒๕๒๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ดอนตะวันออก  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระธนาคม ถิรปสาโท สมมาตร

๒/๐๗/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนตะวันออก  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระจักรี จิตฺตสํวโร หมืนไวย์

่

๕/๐๔/๒๕๒๖ ๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระพิทยาธร วรธมฺโม ยิงคง

่

๒๒/๐๘/๒๕๓๓
๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระธวัลรัตน์ ธมฺมวโร แสงหิรัญ

๒๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถัมภาวาส  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระอนุรัตน์ อนุรตฺโน พันธ์แจ้ง

๒๕/๐๑/๒๕๒๔
๑/๑๐/๒๕๕๘

วิมลวัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปตตานี  ๒ / ๓

้
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ปน ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระจตุพร จกฺกวโร จันทร์หอมชืน

่

๙/๑๐/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สารวัน  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรตะวัน  แดงบัวทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๐

 ตะเคียนทอง  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๖๒
พระนพณัฐ ชาคโร สุขแสวง

๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

มหิงษ์สุวรรณนิมิต  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระวอน สนฺตจิตโต พรมพุ่ม

๔/๐๓/๒๕๒๐ ๗/๐๗/๒๕๕๙

มาลีนิเวศน์  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๖๔
พระกิตติพงศ์ ขนฺติธมฺโม ส่งรุ่ง

๖๐/๐๖/๒๕๓๑
๗/๐๗/๒๕๕๙

ประเวศน์ภูผา  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระธีรภัทร อธิจตฺโต เก่งค้าขาย

๒๗/๐๓/๒๕๒๕
๗/๐๗/๒๕๕๙

มาลีนิเวศน์  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระสมศักดิ

์

กตปฺโ วิชาสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๐๖
๗/๐๗/๒๕๕๙

มาลีนิเวศน์  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระธีรศักดิ

์

โชติปฺโ อินทรแหยม

๒๓/๐๕/๒๕๑๐
๗/๐๗/๒๕๕๙

มาลีนิเวศน์  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระนริส ปยธมฺโม ขุ่มเย็น

๑๖/๑๐/๒๕๒๙
๖/๐๗/๒๕๕๙

มาลีนิเวศน์  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๖๙
พระสมพงค์ คุณสาโร พรหมเดเวช

๙/๑๑/๒๕๐๗ ๗/๐๗/๒๕๕๙

ประเวศน์ภูผา  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๗๐
พระเดชาธร จิรวฑฺฒโน เรืองบุญ

่

๒๘/๑๑/๒๕๑๕

๘/๐๗/๒๕๕๙

มาลีนิเวศน์  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระนิวัฒน์ อุทโย รอดกุญชร

๔/๐๗/๒๕๓๖ ๖/๐๗/๒๕๕๙

ประเวศน์ภูผา  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระสิวพงษ์ ชินวโร ผดุงเดช

๑/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ประเวศน์ภูผา  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระวิชัย กนฺตวีโร แก้วบรรดาล

๒๖/๑๐/๒๕๓๐
๑๘/๗/๒๕๕๙

บุพพนิมิต  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระกิตติกรณ์ รติโก ปานบัว

๑๖/๔/๒๕๒๙
๙/๗/๒๕๕๙

บุพพนิมิต  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระวิทยา ิตสีโล พรหมยอด

๑/๑๒/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

บุพพนิมิต  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระจำเริญ สนฺตจิตฺโต ชุมนวล

๒๘/๑๒/๒๕๒๒
๑๕/๗/๒๕๕๙

บุพพนิมิต  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรอิสรา  หนูชูแก้ว

๕/๗/๒๕๔๖
 บุพพนิมิต  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระกฤติเดช สุภกิจฺโจ มณีรัตน์

๒๕/๒/๒๕๓๗ ๓๐/๕/๒๕๕๘

ปาสวย  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๗๙
พระวัชรินทร์ ธมฺมจาโร เพชรประดับ

๑๖/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาสวย  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๘๐
พระอนุชา สุชาโต ทองปล้องโต

๑๔/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาสวย  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๘๑
พระธเนตร ชาคโร จอมวิเชียร

๒๘/๕/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ปน ๕๑๕๙/๐๐๘๒
พระเอกสิทธิ

์

อินฺทาโภ เขียวจันทร์
๒/๒/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
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