
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยะลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑๕๕ รูป ขาดสอบ ๕๒ รูป คงสอบ ๑๐๓ รูป สอบได้ ๖๓ รูป สอบตก ๔๐ รูป (๖๑.๑๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระสุทธิศักดิ

์

อุทโย แถมโต

๓๐/๑/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

เมืองยะลา  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระอนันต์ อกิฺจโน

กิตติสุวัฒนาภรณ์
๒/๑๒/๒๕๑๐

๖/๗/๒๕๖๐
เมืองยะลา  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรณรงค์พล  หน่อนรินทร์

๒๓/๘/๒๕๔๓

 เมืองยะลา  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรจิรศักดิ

์

 สอสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 เมืองยะลา  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรโสภณัฐ  ส่งสกุล

๒๑/๘/๒๕๔๖

 เมืองยะลา  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรคุณานนท์  เหมือนคิด

๘/๒/๒๕๔๕
 เมืองยะลา  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรวีระภาพ  แสงแก้ว

๑๔/๒/๒๕๔๘

 เมืองยะลา  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระอาทิตย์ อาภาธโร บุตรเอก

๒๕/๑๑/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๖๐
พุทธภูมิ  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระจิรายุ จิตฺตวํโส ฐานะพันธ์

๒๒/๖/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
พุทธภูมิ  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรศักรินทร์  สุฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 นิโรธสังฆาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรมณฑิชาติ  ทองบรรเทิง

๑๕/๐/๒๕๔๒

 นิโรธสังฆาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระศักรินทร์ สิริภทฺโท อินทร์สังข์

๖/๖/๒๕๒๓ ๗/๗/๒๕๖๐
เวฬุวัน  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรสุธี  ขาวเกลียง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 เวฬุวัน  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรธนภัทร  ไชยประเสริฐ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 เวฬุวัน  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรชัยยุทธ  กาญจนะ

๒๔/๔/๒๕๔๕

 เวฬุวัน  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระประวิทย์ สุทฺธิมโน แก้วชนะ

๒๙/๖/๒๕๓๗ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ดิตถมงคล  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๑๗
พระภควัส ขนฺติพโล ลือชัยพิมล

๑๕/๘/๒๕๓๑ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ดิตถมงคล  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระนฤเบศ ิตาโภ เนตรรัตน์

๒๒/๗/๒๕๓๕ ๒๒/๗/๒๕๖๐

ดิตถมงคล  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระณรงค์ ขนฺติโก อารัตน์รักษ์

๒๐/๔/๒๕๐๒
๗/๒/๒๕๖๐

คูหาภิมุข  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรวราเทพ  หมอเล็ก

๘/๑๑/๒๕๔๐

 สิริปุณณาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระณัฐกานต์ านวีโร ยอดรักษ์

๑๕/๒/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สิริปุณณาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระสุรดิษฐ์ ยติโก ไหมเหลือง

๔/๘/๒๕๓๖ ๑๕/๔/๒๕๖๐

สิริปุณณาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระทวี ทิวากโร ขุนแก้ว

๒๗/๖/๒๕๓๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ศรีพัฒนาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระบุญกริช มหาปฺุโ เขียวแก้ว

๒๒/๗/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีพัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยะลา  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระฉัตรชัย ธีรปฺโ สายสิงห์

๕/๕/๒๕๒๑ ๑๙/๖/๒๕๖๐

พรุทุ่งคอก  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระอิศรา ธมฺมวโร แก้วเกษตร

๑๓/๒/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๖๐

พรุทุ่งคอก  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระชาคริต ยติโก จุฬากาญจน์

๒๘/๘/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ยูปาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระวีรภัทร วีรภทฺโท สุนันทเมธี

๑๓/๑๐/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีพัฒนาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรปองพล  แก้วสุวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 วาลุการาม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระสมพร อติพโล ยิมวรรณ

้

๑๘/๘/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

พรุทุ่งคอก  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระมงคล ชยวณฺโณ บุตตวัน

๔/๔/๒๕๑๕ ๒/๓/๒๕๖๐
ยูปาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระนิติศาสตร์ าณวีโร ปนทอง

๒๑/๑/๒๕๓๕ ๑๔/๔/๒๕๖๐

เฉลิมนิคม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระนลพรรษ สุชาโต ไกรเทพ

๔/๑๐/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

เฉลิมนิคม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระซุ้น จนฺทาโภ รัตนคีรี

๓๐/๓/๒๕๐๘
๗/๗/๒๕๖๐

รังสิตาวาส  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระจิตรกร านิสฺสโร มณีบุตร

๒๘/๒/๒๕๑๘ ๒๗/๒/๒๕๕๙

เนรัญชราวาส  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระณัฐวัฒน์ เตชธโร จันทร์บาลใจ

๑๔/๑/๒๕๑๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

เนรัญชราวาส  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระชวลิต อิทธิาโณ ติงเพ็ง

้

๕/๑๒/๒๕๑๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐

เนรัญชราวาส  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระจักรี ปภสฺสโร มากเกลียง

้

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

เจริญธรรม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรนันทภพ  แก้วประการ

๗/๑๐/๒๕๔๖

 เจริญธรรม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระจิรวัฒน์ อกฺกปฺโ ลิมอรุณวงศ์

่

๑/๒/๒๕๓๐ ๕/๗/๒๕๖๐
กม. ๒๖ ใน  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระอภินันท์ สนฺตมโน สารบรรณ

๑๘/๘/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐
กม. ๒๖ ใน  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระจำรูญ จนฺทปฺโ เจริญผล

๑๐/๖/๒๕๒๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บ้านฉลองชัย  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระอดิศร จนฺทสาโร รัตนศิลากุล

๖/๘/๒๕๒๘ ๒/๗/๒๕๖๐
ยะหาประชาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระศุภชัย โชติวโร โกยอมร

๓๐/๑/๒๕๒๙
๖/๗/๒๕๖๐

ยะหาประชาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระขจรเกียรติ มหาวีโร นิธิวิสุทธิ

์

๒๙/๙/๒๕๓๖ ๑๕/๑/๒๕๖๐

วงกตบรรพต  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระอรรถพล จิตฺตวํโส พูลสวัสดิ

์

๕/๑๒/๒๕๒๗ ๑๕/๑/๒๕๖๐

วงกตบรรพต  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิจิตฺโต เท่งประกิจ

๑๘/๖/๒๕๓๙ ๕/๑๒/๒๕๕๙

บาละ  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรเดชฤทธิ

์

 แก้วจันทร์

๒๕/๑/๒๕๓๘

 บาละ  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรฉันทวัฒน์  เสนะพันธ์

๑๕/๗/๒๕๔๔

 บาละ  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระเสนอ ฉนฺทธมฺโม คชสารทอง

๓๑/๕/๒๕๐๙ ๒๑/๕/๒๕๔๘

พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระนิพนธ์ เตชธมฺโม นกแก้ว

๖/๔/๒๕๐๔ ๕/๖/๒๕๕๒
พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระขวัญชัย สุทฺธิวํโส สมศรี

๑๕/๖/๒๕๒๖ ๒/๑๒/๒๕๕๙

พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระธนิศ วิสุทฺธสีโล อัครภูรี

๑๓/๙/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระสิงห์ดำ ปภากโร ใจสูง

๑/๑๐/๒๕๐๘ ๑๗/๒/๒๕๕๘

พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระโกศล ธีรปฺุโ แซ่จัน

๒๒/๙/๒๕๓๓
๗/๗/๒๕๕๙

พุทธาธิวาส  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระพิชิต มหาวีโร สุขไกรทัย

๑๒/๑/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๕๙

มาลาประชาสรรค์  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระกฤตวิทย์ ภูริปฺโ ไชยทอง

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

๑/๒/๒๕๖๐
มาลาประชาสรรค์  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระวรุตม์ เตชธมฺโม แซ่ย่อง

๔/๒/๒๕๓๒ ๒๘/๔/๒๕๖๐

มาลาประชาสรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยะลา  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๑๖๐/๐๐๕๙ พระโกเมนทร์ กวิวํโส คมขำ
๒๑/๕/๒๕๒๗ ๓๑/๕/๒๕๖๐ มาลาประชาสรรค์  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๖๐ พระนัฐวุฒิ สุขิโต สิงครุฑ ๗/๓/๒๕๔๐ ๓๐/๓/๒๕๖๐ วังใหม่  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๖๑ พระจาตุรพงศ์ ถาวโร ไตรศักดา
๑๔/๔/๒๕๓๖

๑๐/๖/๒๕๖๐ จันทร์ธาดาประชาราม  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๖๒ พระสุรินทร์ ปภสฺสโร เฉลียวชาติ
๑๕/๕/๒๕๑๒

๙/๒/๒๕๖๐ คงคานิมิตร  

ยล ๕๑๖๐/๐๐๖๓ พระเฉลิมชนม์ นรินฺโท มลิชู
๑๒/๘/๒๕๓๒

๑๐/๒/๒๕๖๐ คงคานิมิตร  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยะลา  ๓ / ๓

้
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