
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปตตานี  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑๗๙ รูป ขาดสอบ ๓๑ รูป คงสอบ ๑๔๘ รูป สอบได้ ๙๑ รูป สอบตก ๕๗ รูป (๖๑.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปน ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระอิสริยะ มหิสฺสโร ลักษณ์สุรางค์

๐๘/๑๒/๒๕๓๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระจิรพงศ์ จิตฺตสํวโร สุขะนันท์

๒๕/๑๑/๒๕๑๒
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระวัชระ วชิรธมฺโม กันยา

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระสรายุทธ สุทสฺสโน แก่นอินทร์

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระประยูร สมจิตฺโต ขุนทิพรักษ์

๐๒/๑๑/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระมนตรี จนฺทาโภ แย้มสะอาด

๒๒/๑๐/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระอนุสรณ์ กนฺตสีโล กัลยาภิรักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๐๔ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดตานีนรสโมสร  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระศุภฤกษ์ สุปนฺโน นาบ้าน

๑๗/๐๘/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

นิกรชนาราม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระศิวคุณ ปฺาวุฒฺโฒ ไชยนุราช

๒๑/๐๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

นิกรชนาราม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระเอกณรงค์ ยสชาโต เพ็ชรสากร

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านดี  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๑๑
พระธีรกุล อรุโณ ซ่อนกลิน

่

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

มุจลินทวาปวิหาร  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระธกร โกวิโล อนันต์ฐานิต

๒๘/๑๐/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

มุจลินทวาปวิหาร  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระประยุทธ ปยุตฺโต บุญปถัมภ์

๑๕/๐๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณากร  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๑๔
พระวุฒติชัย อานนฺโท ขวัญวิชา

๐๗/๐๔/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
โคกสมานประชาราม

 

ปน ๕๑๖๐/๐๐๑๕
พระตะวัน คุณวีโร เสียมเส็ง

่

๒๒/๔/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ศรีมหาโพธิ

์

 

ปน ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระวิศวนารถ ปภสฺสรจิตฺโต สิมประเสริฐ

๒๘/๔/๒๕๓๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ศรีมหาโพธิ

์

 

ปน ๕๑๖๐/๐๐๑๗
พระณัฐวุฒิ ณฏิโก ชนะปลอด

๑๙/๔/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

นิคมควนเปล  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระวัฒนชัย กตคุโณ ไชยแพทย์

๒๕/๑/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

นิคมควนเปล  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระจารุวัตร ชยนฺโต กิตติ

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
นิคมควนเปล  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระพีรพงศ์ พลวโร ไชยขาว

๔/๘/๒๕๓๗ ๔/๗/๒๕๖๐
ปุราณประดิษฐ์  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระภูวนัย นรุตํตโม ปลอดภัย

๑๖/๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
โรงวาส  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระชนน ปโมทิโต ล่องโพยม

๑๔/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หัวควน  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระเกียรติกร กิตฺติสาโร เมือง

๑๒/๘/๒๕๑๑ ๑๙/๑/๒๕๖๐

บันลือคชาวาส  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระอภิชาต อภินนฺโท เพชรนุ้ย

๒๗/๑๑/๒๕๓๑

๒๖/๕/๒๕๖๐

บันลือคชาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปตตานี  ๑ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปน ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระสมยศ มหาวีโร พันธ์วงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๒

๑๙/๑/๒๕๖๐

บันลือคชาวาส  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระภูวนารถ ิติสมฺปนฺโน กาญจนเพชร

๒๔/๖/๒๕๓๕
๒๐/๖/๒๕๖๐

บันลือคชาวาส  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระพันธุ์โรจน์ อสฺสโว แก้วไกร

๒๙/๘/๒๕๓๖
๒๐/๖/๒๕๖๐

อรัญวาสิการาม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระจิราธะวัฒน์ วฑฒโน อ่อนทอง

๒๙/๙/๒๕๑๓ ๑๙/๑/๒๕๖๐

อรัญวาสิการาม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระสุริยะ ปยสีโล แก้วพรหมดำ

๒๙/๙/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

อรัญวาสิการาม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระสมโภช ภทฺทาจาโร เส็งสหัส

๒๕/๕/๒๕๓๒ ๑๙/๑/๒๕๕๙

อรัญวาสิการาม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระปุณณรัตน์ ปภสฺสโร เพชรพยาบาล

๒๑/๒/๒๕๒๘

๔/๗/๒๕๖๐
บ้านไร่  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระกิตติคุณ สุมโน หนูทราย

๖/๑๐/๒๕๓๒
๕/๖/๒๕๖๐

ทรายขาว  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระกฤษดา จากวโร ทักแก้ว

๙/๓/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โมลีนิมิต  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระบัญชา ปภากโร ยะริงทอง

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ภมรคติวัน  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระหฤษฏิ

์

อกิจโน แซ่เง่า

๑๙/๐๓/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระขจรศักดิ

์

สุภาจาโร อินทร์แก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระจีรวัฒน์ ิตคุโณ เมืองใสสันต์

๑๔/๐๓/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระอมร อมโร ชุมช่วย

๐๙/๑๐/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธีรวัฒน์  พงศ์ชูศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระทศพล โชติธมฺโม แก้วเพชร

๒/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๘/๒๕๕๙

หน้าเกตุ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระกิตติศักดิ

์

อิสฺสโร แซ่เง่า

๒๔/๐๗/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระดนุพล ธมฺมธโร บุญเย็น

๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒/๐๗/๒๕๖๐

ควนนอก  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระจิระ สุทฺธจิตฺโต เทพยากร

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

๖/๐๗/๒๕๖๐

ควนนอก  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระจิรายุ สิริธมฺมธีโป สงัดศรี

๒๖/๑๑/๒๕๓๘

๖/๐๗/๒๕๖๐

ญาโณทัย  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระจิรายุส สิริภทฺทโก ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๓๔

๙/๐๗/๒๕๖๐

ญาโณทัย  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระโสภณ สิริสมฺปนฺโน บุญรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๓๐ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ดอนตะวันออก  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระธีระพัฒน์ สิริธีรปฺโ ปญจะเพ็ชรแก้ว

๒/๑๒/๒๕๓๕
๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนตะวันออก  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระอำนาจ สิริชยวุฑฺโฒ จันอินทร์

๒๓/๐๙/๒๕๓๕

๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนตะวันออก  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระอาคม าณาภิรโต เลิศวานิชย์กุล

๒๕/๑๐/๒๕๐๓ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ศรีสุดาจันทร์  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระศรายุทร กนฺตสีโล สมบูรณ์ชิต

๑๘/๑๐/๒๕๐๗

๒/๗/๒๕๖๐
วิมลวัฒนาราม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระโยธา สิริมงฺคโล เพ็ชรนุ้ย

๑๕/๑๐/๒๕๒๕

๓/๗/๒๕๖๐
โชติรส  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระธนทรัพย์ อติภทฺโท เพ็ชรสุข

๑๗/๐๗/๒๕๓๙
๒๐/๓/๒๕๕๙

ไม้แก่น  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระนฤทธ์ โรจนวงฺโส แสนอรุน

๖/๗/๒๕๑๑
๕/๒/๒๕๖๐

เลียบ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระอรรถนนท์ อตฺถนนฺโท อุ่นเสือ

๑๐/๓/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

เลียบ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระเอกพล อินฺทปฺโ อินลา

๑๐/๑/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ประทุมวารี  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระณัฐพงค์ านวุฑฺโฒ กิจพงศ์

๑๗/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ประทุมวารี  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระธนวัฒน์ สนฺตมโน พ่วงทับทิม

๒๙/๑๑/๒๕๑๑

๗/๔/๒๕๖๐
ทุ่งคล้า  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระวิจิตร วาจาโร ไชยเศษ

๑๑/๗/๒๔๙๗

๑/๗/๒๕๖๐
จุฬามณี  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติาโณ จันทร์เกษ
๓/๗/๒๕๑๓ ๑/๗/๒๕๖๐

จุฬามณี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปตตานี  ๒ / ๔

้
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ปน ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระสะเวียน กตปฺุโ แซ่ปุย

๓๑/๗/๒๕๑๕

๒/๗/๒๕๖๐
ตะเคียนทอง  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระณรงค์ มหพฺพโล พงษ์นิกุล

๑๐/๑/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ตะเคียนทอง  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระจารีต อานนฺโท แผ้วสะอาด

๑๐/๒/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๖๐

ตะเคียนทอง  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระพลากร ภทฺทโก วงศ์ประเทศ

๑๒/๗/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
บูรพาราม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๖๔
พระกรกช ตรุโณ ขุนทอง

๕/๓/๒๕๓๑ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ปยาราม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๖๕
พระณัฐพล จารุธมฺโม รักษา

๑๙/๑/๒๕๓๖

๔/๕/๒๕๖๐
ปยาราม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระธนพัฒน์ สุขิโต แววทองคำ

๒๐/๓/๒๕๓๐
๔/๖/๒๕๖๐

ปยาราม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระจีรพัฒน์ ติขวิริโย ภาดาแก้ว

๒๙/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ปยาราม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๖๘
พระณัฐนนท์ อริโย พันธฺอินทร์

๓๑/๗/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
คามวาสิการาม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๖๙
พระมานะ เตชวโร บุญฤกษ์

๙/๑๒/๒๕๒๖

๑/๗/๒๕๖๐
คามวาสิการาม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๗๐
พระศิริศักดิ

์

สุจิตโต สิทธิเศษ

๑๗/๗/๒๕๓๐
๑/๗/๒๕๖๐

คามวาสิการาม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระปยะวัฒน์ ฉนฺทชาโต ไชยแสงศรี

๒๒/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

โคกหญ้าคา  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๗๒
พระธีระนันท์ รกฺขิโต วงษ์สระ

๒/๕/๒๕๓๔
๑/๗/๒๕๖๐

โคกหญ้าคา  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๗๓
พระธวัชชัย ถาวโร คำเกียว

้

๑๖/๗/๒๕๓๑

๑/๗/๒๕๖๐
สุขาวดี  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๗๔
พระวสันต์ อาจาโร เวชสูงเนิน

๑๘/๑/๒๕๓๑

๑/๗/๒๕๖๐
สุขาวดี  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๗๕
พระกฤษณพงศ์ กนฺตวณฺโณ เพชรรัตน์

๒/๗/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
มาลีนิเวศน์  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๗๖
พระยุทธณา สติสมฺปนฺโน สีไชย์

๑๙/๑/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
มาลีนิเวศน์  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรธรรมมปพน  บุญคง

๑๙/๕/๒๕๔๖

 สุขาวดี  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๗๘
พระศักดา ปสนฺโน ไพฑูลย์

๒๖/๕/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
อัมพวนาราม  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระชิราวุธ ปฺาวชิโร แก้วใส

๒๒/๕/๒๕๓๙ ๓/๑๑/๒๕๕๙

บุพพนิมิต  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๘๐
พระโอฬาร ยติกโร ขวัญนวล

๓๑/๑/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐
บุพพนิมิต  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระธนากรณ์ สมงฺคิโก ไทยสม

๒๖/๙/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
บุพพนิมิต  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระทัศน์พล ิตสีโล ฉันทะ

๒๑/๒/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ปาสวย  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๘๓
พระปริภัทร อภินนฺโท กูลณรงค์

๑๕/๗/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสวย  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๘๔
พระชัยวิวัฒน์ รวิวณฺโณ ล่องเซ่ง

๓๐/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ปาสวย  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๘๕
พระสุทธิภัทร กนโก รัตน์น้อย

๑/๗/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

ปาสวย  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๘๖
พระธีรพงษ์ ภูริปฺโ ภักดี

๓๐/๑๒/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๖๐

ควนน้อย  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๘๗
พระอาทิตย์ อธิวโร พรมพิมพ์

๒/๑๐/๒๕๒๖
๑/๗/๒๕๖๐

ปลักปรือ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๘๘
พระสมเกียรติ ธมฺมธโร คดเกียว

้

๓/๓/๒๕๓๓
๑/๗/๒๕๖๐

ปลักปรือ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๘๙
พระธีวัฒน์ ธีรปฺโ บัวเพชร

๑๔/๙/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
ปลักปรือ  

ปน ๕๑๖๐/๐๐๙๐
พระวีรยุทธ ขนฺติสาโร ยศปญญา

๒๘/๒/๒๕๒๖

๑/๗/๒๕๖๐
โพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดปตตานี  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปน ๕๑๖๐/๐๐๙๑
พระโฆษิต ขนฺติโก อิมหมืนไวย

่ ่

๒๘/๑/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
โพธาราม  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
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