
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยะลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑๔๕ รูป ขาดสอบ ๔๒ รูป คงสอบ ๑๐๓ รูป สอบได้ ๖๒ รูป สอบตก ๔๑ รูป (๖๐.๑๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระกวีวัธน์ ิตวิริโย วิรัติธีรคนย์

๒๙/๑๒/๒๕๑๙
๑๘/๒/๒๕๕๙

พุทธภูมิ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๐๒
พระวรวุฒิ โชติปฺโ ประภารุ่งโรจน์

๔/๗/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พุทธภูมิ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระวชรกร กาฺจโน ฉายพงษ์

๒๘/๗/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พุทธภูมิ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระจินตมณี สนฺตมโน ศรีอักษร

๖/๕/๒๕๐๙ ๙/๑/๒๕๕๙
พุทธภูมิ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระทศพล จิตฺตทนฺโต วัฒนศิริ

๖/๓/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๕๙

พุทธภูมิ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๐๖
พระเจนสิทธิ

์

สุภกิจฺโจ วัฒนพญา

๑๖/๘/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

พุทธภูมิ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรทิพากร  ปญญานันต์

๒๒/๘/๒๕๔๔

 พุทธภูมิ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระบรรจง สนตฺจิตฺต สุวรรณ์ชาตริ

๒๒/๒/๒๕๐๖
๑/๔/๒๕๕๔

วัดเวฬุวัน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระสมบูรณ์ สนฺตจินโต ดวงจันทร์

๒๗/๕/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๕๙

วัดเวฬุวัน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระภูษิต กตฺปฺุโณ สุวรรณรัตน์

๓/๗/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๕๙
วัดเวฬุวัน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 พรหมปลอด

๒๖/๗/๒๕๔๓

 วัดเวฬุวัน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรอนุสรณ์  กาญจนะ

๖/๒/๒๕๔๓
 วัดเวฬุวัน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรอโนทัย  สินสมุทร

๑/๕/๒๕๔๔
 วัดเวฬุวัน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระเอกพล กนฺตสีโล สังสะกุล

๘/๘/๒๕๓๑ ๒๘/๕/๒๕๕๙

เมืองยะลา  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระรังษิมันต์ อคฺคปฺุโ แซ่ตัง

้

๑๓/๑๒/๒๕๓๕ ๒๓/๑๒/๒๕๕๕

เมืองยะลา  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระอนุวัตน์ ฉนฺาธมฺโม พรหมนะ

๑๓/๒/๒๕๒๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เมืองยะลา  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๑๗
พระคณิสิทธิ

์

ธมฺมติณฺโน ชูมณีโชติ

๓๐/๓/๒๕๐๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เมืองยะลา  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระเมธา ปฺาวุโธ เหมบุปผกะ

๑๖/๙/๒๔๙๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

นิโรธสังฆาราม  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระวสวัตติ

์

ถาวโร แสงตา
๑/๖/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๕๙

ดิตถมงคล  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระทนงค์ กิรปฺโ อินทวงศ์

๒๓/๕/๒๕๓๐
๑/๖/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระปวีณ์ ฉวิวณฺโณ ศรีรัตนะ

๒๐/๑๑/๒๕๓๓

๑/๖/๒๕๕๙
วัดวาลุการาม  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๒๒
พระรัชฎาวุฒิ สุทธจิตฺโต ทองเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๓๐

๑/๖/๒๕๕๙
ศรีพัฒนาราม  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๒๓
พระสันติภพ านกโร ศรีทอง

๗/๑๐/๒๕๓๕
๑/๖/๒๕๕๙

ศรีพัฒนาราม  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๒๔
พระสุพศิน ปภสฺสโร ยอดคง

๑/๓/๒๕๓๓ ๑/๗/๒๕๕๙
ยะหาประชาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยะลา  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๑๕๙/๐๐๒๕
พระศุภชัย สุทฺธิจาโค คำแก้ว

๑/๘/๒๕๒๔ ๑/๗/๒๕๕๙
ยะหาประชาราม  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระอรรถกร สุทฺธิจิตฺโต บุญสีนอก

๑/๖/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๕๙
ยะหาประชาราม  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๒๗
พระธีรัตน์ จนฺทปตฺโชโต กำลังดี

๑/๑๐/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๕๙

บาละ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๒๘
พระวีรพงศ์ ขนฺติโก พรหมขอสี

๑/๔/๒๕๒๗ ๑/๗/๒๕๕๙
บาละ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระทวีศักดิ

์

อภินนฺโท หนูน้อย
๑/๘/๒๕๓๕ ๑/๗/๒๕๕๙

บาละ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระธนากร โชติธมฺโม พรหมวิฐาน

๑/๕/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๕๙
บาละ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระอรรถพร ชาตวิโร วงศ์เอียม

่

๑/๗/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๕๙
บาละ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระวีรยุทธ สมาจาโร ไชยบุญ

๑/๙/๒๕๓๑ ๑/๗/๒๕๕๗
วัดบาละ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระสหรัฐ กิตฺติสาโร คำดี

๑/๕/๒๕๓๑ ๑/๗/๒๕๕๘
วัดบาละ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรจักรี  กำลังดี

๑/๑/๒๕๔๑
 วัดบาละ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรศักดิศรี

์

 ช่วยรัตน์
๑/๔/๒๕๔๗

 วัดบาละ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระรังสรรค์ ถิราโณ เปรินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๒๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

ตลิงชัน

่

 

ยล ๕๑๕๙/๐๐๓๗
พระวิรุณ โสภณจิตฺโต จันทร์ทอง

๙/๒/๒๕๓๓
๑๑/๑๐/๒๕๕๘

ตลิงชัน

่

 

ยล ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระวิเชียร อานนฺโท สิงห์ขันธ์

๑/๑๒/๒๔๙๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

ตลิงชัน

่

 

ยล ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระธนาวิช จารุวํโส อรุณสวัสดิ

์

๑๒/๘/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๘

ตลิงชัน

่

 

ยล ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระณัฐกิตติ

์

อมโร ขันทอง

๑๑/๘/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๘

ตลิงชัน

่

 

ยล ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระศักรินทร์ ปสนฺโน ชูแก้ว

๒๒/๘/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดกม. ๒๖ ใน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระสุทธิชัย ถาวโร สรรมสูขู

๑๔/๖/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดกม. ๒๖ ใน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระพิทักษ์ โชติโก สมมาตร์

๒๑/๖/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดกม. ๒๖ ใน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๔๔
พระวีรภัทร ถิรจิตโต มีเสน

๘/๒/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดกม. ๒๖ ใน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระฤทธิเดช ปยสมฺโม บุญโรจน์

๑๕/๗/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดกม. ๒๖ ใน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระจำปา ยติโก สีอ่อน

๓๐/๓/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดกม. ๒๖ ใน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระโลม ตรุธมฺโม ธรรมสูญ

๑๓/๓/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดกม. ๒๖ ใน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระธวัชชัย กิตติาโณ ฝอยทอง

๗/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เจริญธรรม  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระนิวัตร ธีรวํโส พรหมวาส

๑๘/๒/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คอกช้าง  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระพศธร กิตฺติวณฺโณ จันทราวิสุทธิ

์

๑๘/๖/๒๕๓๓ ๑๘/๒/๒๕๕๙

คอกช้าง  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระทศพล อภิธมฺโม ราชแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๒๖

๙/๗/๒๕๕๙
เขาบันนังกระแจะ  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระคธาวุฒิ านวโร เปยสาตร์

๑/๑/๒๕๑๗ ๑/๑/๒๕๕๒
พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระพรชัย กิตฺติโสภโณ เพชรนวนน้อน

๑/๑/๒๕๒๙ ๑/๖/๒๕๕๙
พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระคเณศ ปภาโส อาชวเมธากุล

๑/๑/๒๕๓๖ ๑/๑/๒๕๕๙
พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระทศพล กิตฺติปโณ สุขเถิด

๑/๑/๒๕๓๒ ๑/๑/๒๕๕๙
บ่อนำร้อน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระพนิช ชยานนฺโท แซ่เล่า

๑/๑/๒๕๓๖ ๑/๑/๒๕๕๙ วัดมาลาประชาสรรค์
 

ยล ๕๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรวิภัช  แจ้งเจษฎา

๑/๑/๒๕๔๓
 พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรศุภกร  วงศ์ศรี

๑/๑/๒๕๔๕
 พุทธาธิวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยะลา  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๑๕๙/๐๐๕๙ สามเณรเพชรดนัย  ได้เลิศ ๑/๑/๒๕๔๖  พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๖๐ สามเณรกิตติพงศ์  วังชมภู ๑/๑/๒๕๕๒  พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๖๑ สามเณรกิตตินันท์  บุตรโคตร ๑/๑/๒๕๔๓  บ่อนำร้อน  

ยล ๕๑๕๙/๐๐๖๒ สามเณรเฉลิมพล  อุดมเมธา ๑/๑/๒๕๔๖  บ่อนำร้อน  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยะลา  ๓ / ๓

้
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