
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

ส่งสอบ ๑๙๓ รูป ขาดสอบ ๕๖ รูป คงสอบ ๑๓๗ รูป สอบได้ ๕๓ รูป สอบตก ๘๔ รูป (๓๘.๖๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระนิกร สิริปฺุโ นพรัตน์

๒๖/๑๐/๒๕๒๗ ๒๓/๐๑/๒๕๖๐

ดอนรัก  

สข ๖๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรชัยมงคล  อมสิมมา

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 ดอนรัก  

สข ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระคณัส ปยธมฺโม เดชประสิทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มัชฌิมาวาส  

สข ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระกฤตธนา ิตคุโณ สีวันนา

๐๔/๐๑/๒๕๐๔ ๑๓/๐๔/๒๕๕๔

เชิงคีรี  

สข ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระอภิชาต อภิชาโต เทพทอง

๑๒/๐๘/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นำขาวนอก  

สข ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระไชยนันท์ อริฺชโย วรรณศรี

๐๓/๐๙/๒๕๓๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นำขาวนอก  

สข ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระจรัญ โกวิโท อรุณพันธุ์

๓๐/๐๓/๒๔๙๖ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

ประดิษฐ์สโมสร  

สข ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระอรรศฎา อจฺจาทโร แซ่ย่อง

๒๑/๗/๒๕๓๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระชยาธิศ ชยาภิรโต บุญศัพท์

๘/๕/๒๕๓๓ ๑๙/๓/๒๕๖๐

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระอานนท์ ฉนฺทกโร กุลสนำ

๑๐/๕/๒๕๓๗ ๒๔/๕/๒๕๖๐

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระวรวุตน์ ธมฺมสโร นาคแพทย์

๕/๑๐/๒๕๓๙
๖/๖/๒๕๖๐

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระทศพร กุสลจิตฺโต เตชะพิมานนท์

๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระนัฎริชช์ภณ ชุตินฺธโร ธารณ์ชิตชนนท์

๒๒/๑๒/๒๕๓๕

๒๔/๖/๒๕๖๐

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระธนาวุฒิ ธนวุฑฺโฒ จันทร์เขียว

๗/๙/๒๕๓๖ ๓๐/๖/๒๕๖๐

กอบกุลรัตนาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระบดินทร์ านรโต ดำดี

๑๔/๑๐/๒๕๓๕

๘/๑/๒๕๖๐
ปจจันตาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระณัฐวุฒิ ชุติปฺโ ลีลาเจริญทอง

๒๓/๑/๒๕๓๙

๘/๑/๒๕๖๐
ปจจันตาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระวรายุทธ ธมฺมวโร ลีสกุลพิศุทธิ

้ ์

๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปจจันตาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระธนสิทธิ

์

สิริธโร แซ่จุ่ง

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

๒๔/๖/๒๕๖๐

ปจจันตาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระกัมปนาท อตฺถกาโม วาโย

๑๗/๖/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
ปจจันตาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระวีรภัทร ติขปฺโ กะรัมเดชะ

๒๑/๔/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
ปจจันตาราม  

สข ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระจุฬา จตฺตภโย วิถี

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

๘/๖/๒๕๖๐
สำนักหว้า  

สข ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระชาญชัย านิสฺสโร อุนธุระเลิศ

๒๓/๐๘/๒๕๑๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ปาขวาง  

สข ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระสาธิต ปสนฺโน ลัศฎาเพ็ชร

๒๒/๐๔/๒๕๐๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ปาขวาง  

สข ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระอนุวัช รตฺตนปฺโ บัวงาม

๒๔/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาขวาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๒

้
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระภวนนท์ ขนฺติธโร ลัดดาวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๓๔ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

ปาขวาง  

สข ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรกันตพล  อนุเปโฐ

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

 ปาขวาง  

สข ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระพิทักษ์ สุจิตฺโต ฤทธิภู

์

๑๓/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ภูตบรรพต  

สข ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระสุรสิทธิ

์

โกสโล แสงชำ

๐๑/๐๕/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ภูตบรรพต  

สข ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระพิพัฒน์ ิตฺปฺุโ

อนุตตมะปรากรม

๑๒/๑๒/๒๕๑๑
๐๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดดีหลวงนอก  

สข ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระเอกศักดิ

์

สิริปฺุโ บุญทีสุด

่

๒๘/๑๐/๒๕๒๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดดีหลวงนอก  

สข ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระวีระยุทธ ชยวุฑฺโฒ พันธะนิยะ

๒๗/๐๑/๒๕๓๑ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดห้วยพุด  

สข ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระอรรถกร กนฺตวีโร ทองเอียด

๒๓/๐๔/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดห้วยพุด  

สข ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระวิรัต จารุธมฺโม บุญรีงษี

๒๐/๐๕/๒๕๑๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดห้วยพุด  

สข ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระเอกพล พลจิตฺโต ถาวรจิตต์

๐๑/๐๙/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระบาท  

สข ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระชัยณฤทธิ

์

เตชวณฺโณ ภู่อุณฑะโร

๒๙/๐๑/๒๕๒๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกษตรชลธี  

สข ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระกิติศักดิ

์

อธิปฺโ แกล้วทนง

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกษตรชลธี  

สข ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระภานุวัตร ขนุติธโร เฟองกลัด

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกษตรชลธี  

สข ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระธนวัฏ ิตคุโณ แสงทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกษตรชลธี  

สข ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระธนัช สุธีโร สุดสุย

๑๖/๐๖/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เกษตรชลธี  

สข ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระธนาพงศ์ อุทโย คงเล็ก

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองเปด  

สข ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระปฐวี จิรธมฺโม พูลแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองเปด  

สข ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระไชยรัตน์ านวํโส รัตนโกศล

๐๗/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จาก  

สข ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระสุวพิชญ์ สิริวโร ศรีวโร

๑๓/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จาก  

สข ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระอัฐพงค์ โชติโก แซ่ตัน

้

๑๓/๐๙/๒๕๓๖
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

บางหรอด  

สข ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระกุลพิพัฒน์ านจิตฺโต คงระวะ

๐๒/๐๖/๒๕๒๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บางหรอด  

สข ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สํวโร จิตรถนอม

๑๕/๐๙/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บางหรอด  

สข ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระฉัตรชัย ถาวรจิตฺโต เทพไชย

๒๗/๐๔/๒๕๒๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านขาว  

สข ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระศุภชัย สุเขิโต หนูแท้

๒๖/๑๐/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านขาว  

สข ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระนันทวัชร์ เขมจิตฺโต หมืนรักษ์

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๕
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านขาว  

สข ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระวัฒนา วฑฺฒโน หลิมสกุล

๑๑/๐๔/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านขาว  

สข ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระเปรม เขมโก ฟองมณี

๐๒/๐๒/๒๔๙๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศาลาหลวงล่าง  

สข ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระปณณวิชญ์ ปริชาโน เดชสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศาลาหลวงล่าง  

สข ๖๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรณัฏฐนันท์  เจนนัดที

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

 ศาลาหลวงล่าง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมกิตติเมธี)

เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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