
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๕๗๕ รูป ขาดสอบ ๑๖๘ รูป คงสอบ ๔๐๗ รูป สอบได้ ๑๖๔ รูป สอบตก ๒๔๓ รูป (๔๐.๒๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๒๕๙/๐๐๐๑
พระทศพร โสภโณ นกเพ็ชร

๑๑/๐๖/๒๕๒๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๕

ชัยมงคล  

สข ๕๒๕๙/๐๐๐๒
พระสุรชัย ธีรวโร แซ่ตัน

้

๒๓/๐๓/๒๕๑๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

เพชรมงคล  

สข ๕๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรเนติพงษ์  อุตรา

๐๘/๐๙/๒๕๔๐

 เพชรมงคล  

สข ๕๒๕๙/๐๐๐๔
พระราชิต วฑฺฒนวํโส วงศ์กระจ่าง

๐๓/๐๙/๒๕๑๓ ๐๘/๐๘/๒๕๕๒

โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๒๕๙/๐๐๐๕
พระศุภชัย ภูริปฺโ ยิมแสง

้

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

ภูเขาหลง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๐๖
พระอนุวัฒน์ าณวีโร ธรรมกิรติ

๒๐/๑๒/๒๕๒๖ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

ยางทอง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๐๗
พระวิเชียร วชิราโณ คงเพชรศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๒/๒๕๕๖

โรงวาส  

สข ๕๒๕๙/๐๐๐๘
พระปริมินทร์ มาลคนฺโธ พรมการ

๑๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๑/๐๖/๒๕๕๘

สระเกษ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๐๙
พระสมโภช ปฺุนนฺโท ช่วยนุกูล

๒๓/๐๘/๒๕๓๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

สระเกษ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๑๐
พระปรีเปรม มหาปฺุโ ธรรมเขต

๑๒/๐๕/๒๔๙๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หัวปอมใน  

สข ๕๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรคำนึง  อินทรอาภรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

 หัวปอมใน  

สข ๕๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรวีระพันธ์  ทองแต้ม

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

 แหลมทราย  

สข ๕๒๕๙/๐๐๑๓
พระมนตรี อภโย พูลเพียร

๒๖/๐๕/๒๕๑๗ ๒๓/๐๘/๒๕๕๔

อุทัย  

สข ๕๒๕๙/๐๐๑๔
พระสิทธิพงษ์ สมาหิโต เถาว์ราม

๒๔/๑๑/๒๕๒๖
๑๔/๔/๒๕๕๘

เชิงแสใต้  

สข ๕๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรรชานนท์  พูลแก้ว

๑๑/๒/๒๕๔๕

 เอก  

สข ๕๒๕๙/๐๐๑๖
พระวีระยุทธ ติกฺขวีโร พุทธแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

โคกเหรียง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๑๗
พระกรกช กิตฺติโสภโณ อินทภาระ

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

โคกเหรียง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๑๘
พระประเสริฐ จตฺตมโล เพรชบัวพุม

๒๐/๐๕/๒๕๐๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

โคกเหรียง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๑๙
พระพงษ์พัฒน์ ปภงฺกโร นพภาศรี

๑๔/๐๗/๒๔๙๖ ๓๐/๐๘/๒๕๓๓

ปรางแก้ว  

สข ๕๒๕๙/๐๐๒๐
พระปฐมศักดิ

์

ปสนฺนจิตโต สุขโน

๐๖/๐๒/๒๕๓๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

ปลักคล้า  

สข ๕๒๕๙/๐๐๒๑
พระไพรินทร์ านิสฺสโร รัตนพงศ์

๓/๖/๒๔๙๖
๓๑/๑๐/๒๕๕๘

บางเหรียง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๒๒
พระสุวัฒน์ ปฺาวโร แช่มช้อย

๒๗/๐๔/๒๕๒๒ ๒๓/๐๖/๒๕๕๒

วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๒๕๙/๐๐๒๓
พระธีรเจตส์ รวิวํโส แก้วสุข

๒๓/๐๙/๒๕๓๑ ๑๙/๐๙/๒๕๕๒

วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๒๕๙/๐๐๒๔
พระใบฎีกากัมพล กตปฺุโ เพชรรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๓๑ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดเกษมรัตน์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๖

้
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สข ๕๒๕๙/๐๐๒๕
พระวรพจน์ กิตฺติคุโณ สุวรรณรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗

วัดเกษมรัตน์  

สข ๕๒๕๙/๐๐๒๖
พระกรกช กุสลจิตฺโต จันทรักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดขุนทอง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๒๗
พระภิรมย์ สุเมโธ ขวัญแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดทุ่งแนะ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๒๘
พระสุพจน์ สุพฒฺโธ ทัศโร

๐๙/๑๐/๒๕๒๕ ๒๘/๑๐/๒๕๕๖

วัดทุ่งแนะ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๒๙
พระศักรินทร์ พลาโณ หรหมสุข

๐๑/๐๖/๒๕๓๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดนาเจริญ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๓๐
พระอิสระ อิสสโร แซ่ซู่

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗

วัดโพรงงู  

สข ๕๒๕๙/๐๐๓๑
พระสรรชัย สนฺตมโน คงเพ็ชร

๑๓/๑๐/๒๕๒๗
๓๐/๖/๒๕๕๔

คงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๒๕๙/๐๐๓๒
พระณัฐพงษ์ ชยวุฑฺโฒ หนีนวน

๑๓/๙/๒๕๓๑
๖/๗/๒๕๕๗

สุริยาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๓๓
พระปลัดไมตรี เมธิโก ไชยมณี

๑๕/๘/๒๕๑๑ ๑๔/๖/๒๕๔๖

ประดู่หมู่  

สข ๕๒๕๙/๐๐๓๔
พระอรุณ วิสารโท ชิต

๔/๔/๒๕๓๓ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ปลักชะเมา  

สข ๕๒๕๙/๐๐๓๕
พระวรวุฒิ จารุวณฺโณ เกือหนุน

้

๒/๕/๒๕๓๒ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วังใหญ่  

สข ๕๒๕๙/๐๐๓๖
พระอนิรุจน์ ปฺาวฑฺโน เนืองตีบ

่

๒๖/๑๑/๒๕๓๕
๑๓/๕/๒๕๕๖

สะท้อน  

สข ๕๒๕๙/๐๐๓๗
พระสัณฐาน านงฺกโร ฤทธิชัย

๑๕/๑๑/๒๕๐๔
๒/๐๓/๒๕๕๗

ทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๓๘
พระขจรเกียรติ กิตฺติปฺโ นิสสิริ

๑๒/๐๑/๒๕๓๐
๒/๐๙/๒๕๕๗

ทุ่งโตนด  

สข ๕๒๕๙/๐๐๓๙
พระอนุชา สจิตฺโต หลีนิง

่

๖/๐๙/๒๕๒๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

นาหม่อม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๔๐
พระสมุห์ประยูน ถาวโร สกุลหรัง

๒๒/๑๒/๒๕๐๕
๓/๐๗/๒๕๕๒

ปากอสุวรรณาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๔๑
พระเทวะ ขนฺติพโล แดงเจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๓๒ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

ปากอสุวรรณาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๔๒
พระใบฎีกาจตุพนธ์ เทวธมฺโม เวชสิทธิ

์

๕/๐๖/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

พรหมประดิษฐ์  

สข ๕๒๕๙/๐๐๔๓
พระสิทธิชัย สิทธิชโย สังพรม

๗/๐๖/๒๕๓๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

โพธาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๔๔
พระธนาวุฒิ ธมฺมทินโน สังพรม

๑๔/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

โพธาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรนพวิชญ์  สังพรม

๒๙/๑๐/๒๕๓๙

 โพธาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๔๖
พระทนากร สิริมงฺคโล ทองล้วน

๑๙/๑๐/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๔

คงคาเลียบ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๔๗
พระธีระพงศ์ ธีรวํโส เอียมวิลัย

่

๑๗/๐๕/๒๕๓๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๔

คูเต่า  

สข ๕๒๕๙/๐๐๔๘
พระสมปอง าณวิปุโล สุทธิมิตร์

๑๐/๐๖/๒๕๒๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

ท่าเมรุ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๔๙
พระนฤชิต สุธโน นาแพง

๑๐/๐๙/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ท่าเมรุ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๕๐
พระอดุลย์ศักดิ

์

อรุโณ บุญถูก

๐๗/๐๔/๒๕๒๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ท่าเมรุ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๕๑
พระสนธิชัย

์

ถิรสทฺโธ บุญโนนแต้

๑๑/๑๑/๒๕๐๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

เนินพิชัย  

สข ๕๒๕๙/๐๐๕๒
พระสถาพร สุมิตฺโต ณ รักษา

๑๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

บางหยี  

สข ๕๒๕๙/๐๐๕๓
พระครูสมุห์มหิทธิสักก์ ิตธมฺโม จันทสุวรรณธนี

๒๔/๕/๒๕๒๑ ๑๕/๗/๒๕๔๓

แจ้ง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๕๔
พระสุพัฒน์ ภควโร ปงเมฆ

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

๘/๒/๒๕๕๓
แจ้ง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๕๕
พระสมชาย สนฺตจิตโต จันทร์คง

๒๓/๑๒/๒๔๙๘

๓๐/๗/๒๕๕๘

เฉียงพง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๕๖
พระวทัญู อธิจิตฺโต สุวรรณมณี

๓๑/๕/๒๕๓๐
๙/๓/๒๕๕๘

ปากแตระ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๕๗
พระสมกียรติ ขนฺติวโร บางพงศ์

๒๐/๕/๒๕๑๗ ๑๐/๔/๒๕๕๗

ระโนด  

สข ๕๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรธวัชชัย  แดงเปย

๑๗/๓/๒๕๔๑

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรปฏิภาณ  ดำเอียด

๘/๒/๒๕๔๒
 ราษฎร์บำรุง  
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สข ๕๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรครรชิต  ศรีนุ่น

๒๔/๕/๒๕๔๔

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรธีรวุฒิ  จินไชย

๓๑/๓/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรเอกราช  เกษสุริยงศ์

๑๙/๖/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรศราวุธ  ใฝดำ

๒๖/๖/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรณัฐพงษ์  หนูหมืน

่

๑๔/๕/๒๕๔๕

 สามบ่อ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๖๕
พระวัชระ ปริชาโน พวงแก้ว

๒๘/๖/๒๕๓๓ ๒๘/๗/๒๕๕๘

หัวถิน  

สข ๕๒๕๙/๐๐๖๖
พระพสิษฐ์ ปฺาวโร พรายแก้ว

๑/๑/๒๔๙๗ ๑๑/๗/๒๕๕๘

หัวปา  

สข ๕๒๕๙/๐๐๖๗
พระกวินน์ อนุตฺตโร แสงทอง

๐๗/๐๖/๒๕๐๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๖

เกาะบกรัตนาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๖๘
พระเบญจรงค์ นาถสีโล อู่ธนกุล

๑๙/๑๒/๒๕๓๐

๙/๗/๒๕๕๘
เขาตกนำ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๖๙
พระวัทธิกร จนฺทสโร จันทสระ

๑/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๘

เขาตกนำ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๗๐
พระธีรพงษ์ เตชพโล สีพูน

๗/๕/๒๕๓๐
๒๕/๖/๒๕๕๒

ไทรใหญ่  

สข ๕๒๕๙/๐๐๗๑
พระณัฐพงษ์ วรธมฺโม แก้วสว่าง

๒๒/๔/๒๕๓๕
๖/๖/๒๕๕๘

ไทรใหญ่  

สข ๕๒๕๙/๐๐๗๒
พระครูวินัยธรนริศ นรินฺโท แซ่ตัน

้

๑/๖/๒๕๐๖
๒๓/๒/๒๕๕๖

ชะลอน  

สข ๕๒๕๙/๐๐๗๓
พระปรมินทร์ ปรมินฺโท คำแก้ว

๑๖/๖/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ชุมพล  

สข ๕๒๕๙/๐๐๗๔
พระยงยุทธ ปหฏโ ยืนนาน

๒๔/๙/๒๕๓๐ ๑๕/๖/๒๕๕๑

ดีหลวง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรวศิน  ภูมิสะอาด

๒๐/๔/๒๕๔๕

 พะโคะ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรรัตนกร  สุพงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 พะโคะ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรวุฒิชัย  ทองมณี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 พะโคะ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๗๘
พระเจษฎา าณเมธี ดีแก้ว

๒๖/๗/๒๕๓๗ ๒๘/๑/๒๕๕๗

พังกก  

สข ๕๒๕๙/๐๐๗๙
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร ยังอุ่น

๑๗/๕/๒๕๓๑
๔/๖/๒๕๕๘

ศิลาลอย  

สข ๕๒๕๙/๐๐๘๐
พระปญญา ปฺาวโร ศิริรัตนพันธุ์

๘/๘/๒๕๑๑
๗/๗/๒๕๔๐

สุวรรณาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๘๑
พระปราโมทย์ สุมโน ลิมจู้

้

๒๔/๕/๒๕๑๕
๙/๗/๒๕๕๗

สุวรรณาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๐๘๒
พระสัชฌุกร ปฺาวชิโร เจริญจิต

๑๗/๙/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๕๙

บ่อเกตุ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๘๓
พระวรเดช วรเตโช จันทร์งาม

๒๒/๑๐/๒๕๑๒ ๒๐/๐๙/๒๕๕๖

ยางทอง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๘๔
พระพลวัฒน์ ชวโน สุขเอียด

๑๖/๑/๒๕๑๖ ๒๙/๕/๒๕๕๗

ยางทอง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๘๕
พระธรรมรงค์ กิตฺติสาโร งามจิตสิทธิชัย

๒๗/๑๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

ยางทอง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๘๖
พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน เพ็ชรรักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ยางทอง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรกฤษฏา  ประพฤติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

 ยางทอง  

สข ๕๒๕๙/๐๐๘๘
พระนพรัตน์ วราสโย เลียนกัตวา

่

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

๗/๗/๒๕๕๗
หลักเขต  

สข ๕๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 เฉลิมวรบุยร

๑๑/๔/๒๕๔๐

 หัวถนน  

สข ๕๒๕๙/๐๐๙๐
พระจิรเดช จิรเตโช มากเพชร

๑๙/๒/๒๕๑๐ ๑๖/๑๐/๒๕๕๗

เขาน้อย  

สข ๕๒๕๙/๐๐๙๑
พระพเชษฐ์ านธมฺโม อดรุณพันธ์

๑๓/๖/๒๔๙๙ ๑๓/๖/๒๕๕๗

คงคาเลียว

้

 

สข ๕๒๕๙/๐๐๙๒
พระอ๊อด สุธมฺโม โผปอม

๒๘/๕/๒๕๑๔ ๒๘/๗/๒๕๕๕

เจ้านคร  

สข ๕๒๕๙/๐๐๙๓
พระสิทธิชัย สิริปฺุโ สุขกิม

้

๓/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๕๖

ธรรมโฆษณ์  

สข ๕๒๕๙/๐๐๙๔
พระวีระ วิสุทฺโธ อินทร์สุวรรณ์

๑/๑/๒๔๙๑ ๑๘/๕/๒๕๕๗

บ่อทราย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๒๕๙/๐๐๙๕
พระกฤตเมธ คมฺภีรปฺโ บุญส่ง

๑๗/๑/๒๕๓๗
๘/๒/๒๕๕๙

บ่อทราย  

สข ๕๒๕๙/๐๐๙๖
พระขนก ขนฺติโก รามสินธุ์

๑๘/๔/๒๕๐๙ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗

บ่อสระ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรอาทิตย์  สังข์สุวรรณ

๑๙/๗/๒๕๔๑

 บ่อสระ  

สข ๕๒๕๙/๐๐๙๘
พระสุขไส เตชวโร อรุณชัยจินดา

๑๐/๑๒/๒๔๙๙
๒๘/๘/๒๕๕๙

ประตูเขียน  

สข ๕๒๕๙/๐๐๙๙
พระประยุทธ์ โกวิโท ใสสอาด

๑๘/๑๒/๒๕๑๕

๒๐/๗/๒๕๕๘

ปะโอ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรรุ่งอรุณ  สองประสม

๑๘/๔/๒๕๔๕

 มะม่วงหมู่  

สข ๕๒๕๙/๐๑๐๑
พระสุชาติ เตชปฺโ บุญล่วน

๑๔/๑๑/๒๕๒๘

๑/๖/๒๕๕๗
สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๒๕๙/๐๑๐๒
พระวิรัต ฉนฺทสุโภ เพ็งจุล

๕/๑๑/๒๕๒๒ ๒๒/๖/๒๕๕๗

สถิตย์ชลธาร  

สข ๕๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรอัชฎา  เพ็ชรมณี

๕/๘/๒๕๔๑
 สว่างอารมณ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรอภิวุฒิ  คุณหอม

๑๐/๓/๒๕๔๓

 สว่างอารมณ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรอัคลักษณ์  เพ็ชรมณี

๘/๙/๒๕๔๔
 สว่างอารมณ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๐๖
พระยอด ปภากโณ รวมเงิน

๗/๕/๒๕๑๙ ๓๐/๖/๒๕๕๗

สุวรรณคีรี  

สข ๕๒๕๙/๐๑๐๗
พระอัษฎา สิริสุวณฺโณ สุขะปณะ

๑๕/๖/๒๕๓๔
๕/๔/๒๕๕๙

แหลมจาก  

สข ๕๒๕๙/๐๑๐๘
พระเศรษฐพงศ์ ปฺุธโร ปญจลักษณ์

๓๐/๐๓/๒๕๑๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

แก้วสว่างวนาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๐๙
พระสราวุธ านวโร คลองโคน

๐๒/๑๒/๒๕๑๓ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

คลองเรียน  

สข ๕๒๕๙/๐๑๑๐
สามเณรโดมทอง  ปราบณรงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 คลองแห  

สข ๕๒๕๙/๐๑๑๑
พระวิโรจน์ วิโรจโน เพชรพงศ์

๐๙/๐๓/๒๕๒๑ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ควนลัง  

สข ๕๒๕๙/๐๑๑๒
พระกิติศักดิ

์

อนาลโย แก้วมณี

๑๓/๑๐/๒๕๑๑ ๒๐/๐๙/๒๕๕๓

โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๑๓
พระสุรพงศ์ ิตมโน เพ็งจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๒๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๑๔
สามเณรประสงค์  แซ่โซ้ง

๒/๑/๒๕๔๑
 โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๑๕
สามเณรวีระ  แซ่ว่าง

๒๕/๓/๒๕๔๒

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรอดิศักดิ

์

 ศรีเดช
๒/๑/๒๕๔๓

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรณัฐภาส  เชาวนจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๑๘
สามเณรนราทร  หวานชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๑๙
สามเณรธนากร  เรืองช่วย

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

 โคกสมานคุณ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๒๐
พระอนุชิต สุโภ ศรีงาม

๒๒/๐๕/๒๕๒๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๖

เจริญราษฎร์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๒๑
พระศรัณยู ขนฺติธมฺโม แก้วเขียว

๒๖/๐๒/๒๕๓๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

ชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๒๒
สามเณรจิรายุ  ชุติเดชากุล

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

 
ถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๒๕๙/๐๑๒๓
สามเณรชนาธิป  เรืองศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

 
ถาวรวรารามหาดใหญ่

 

สข ๕๒๕๙/๐๑๒๔
พระทรงกรด ถาวโร พรหมจินดา

๒๐/๐๒/๒๕๑๔ ๒๖/๐๑/๒๕๕๓

ท่าแซ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๒๕
พระชาญชัย ธีรปฺโ ภูผิวเมฆ

๑๘/๐๘/๒๕๒๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

นำน้อยใน  

สข ๕๒๕๙/๐๑๒๖
พระณัฐพงศ์ ณฏวํโส ทองหอม

๐๖/๐๔/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

พรุเตาะ  

สข ๕๒๕๙/๐๑๒๗
พระสิรวิชญ์ ปสนฺนจิตฺโต อมรพิทยาพงค์

๑๓/๐๒/๒๕๑๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๕

มงคลเทพาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๒๘
พระสุวัฒน์ ปฺาวฑฺฒโน บางเมือง

๑๗/๐๔/๒๕๑๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๖

มงคลเทพาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๒๙
พระวิสุทธิ

์

ชุติมนฺโต จำปา

๒๒/๑๑/๒๕๑๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

มงคลเทพาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๒๕๙/๐๑๓๐
พระสุกฤษฎ์ ปฺกาโม แซ่ลี

้

๑๑/๑๑/๒๕๓๖
๐๙/๐๖/๒๕๕๘

มงคลเทพาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๓๑
สามเณรนิธิ  มหาพฤกษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๓๒
สามเณรปวรุตม์  จันทร์จำปา

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๓๓
สามเณรสหัสวรรต  จันทสุวรรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๓๔
สามเณรอรรถวิโรจน์  สุวรรณโณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

 มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๓๕
พระพงศ์ภรณ์ วํสาภรโณ พวงสอน

๑๓/๐๕/๒๔๙๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๓๖
พระธันวา โชติธมฺโม ชูรัตนะสิริกุล

๒๘/๑๒/๒๕๓๖ ๒๔๗/๕/๒๕๕๗

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๓๗
พระอลงกรณ์ สิริธมฺโม รักษาเดน

๐๒/๑๑/๒๕๒๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๓๘
พระสมศักดิ

์

ธมฺมสาโร หนูรอด

๑๔/๐๑/๒๕๓๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๓๙
พระปญจพล ชินวโร วิริยะภูรี

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๔๐
สามเณรพรเพชร  ชูทิง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๔๑
สามเณรคณิศร  เมาวิรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 ศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๒๕๙/๐๑๔๒
พระปฐม คุณงฺกโร คูตานนท์

๐๘/๑๐/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๔๓
สามเณรณัฐชนน  

ตัณฑะประสาสตร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

 หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๔๔
พระเลอศักดิ

์

ิตปุโ บุญธนสาร

๐๗/๐๓/๒๕๓๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๔๕
พระเอกวัชร์ ถิรปฺุโ เกียรตินอก

๑๙/๑๒/๒๕๒๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๔๖
พระชนะชัย กตคุโณ เขาทอง

๐๘/๐๑/๒๕๒๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๗

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๔๗
พระวัชรกร อภิปุณฺโณ บุญมังมี

่

๑๗/๐๓/๒๕๓๓
๓๑/๑/๒๕๕๘

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๔๘
พระศรชัย กนฺตวีโร ชารีโสม

๓/๖/๒๕๓๔ ๓๑/๑/๒๕๕๘

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๔๙
พระนำพล ตปสีโล โศกค้อ

๑๙/๑๐/๒๕๓๔
๓๑/๑/๒๕๕๘

หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรสันทัต  วาทีรักษ์

๗/๔/๒๕๔๕
 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๕๑
สามเณรวัชริศ  หนูนุ้ย

๒๑/๕/๒๕๔๘

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๕๒
สามเณรสิรภพ  บัวงาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๕๓
สามเณรบูรพา  ปานถม

๒๙/๖/๒๕๔๔

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๕๔
สามเณรนฤเบศร์  นฤภัย

๑๗/๓/๒๕๔๑

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๕๕
สามเณรศุภวัต  นฤภัย

๒๐/๒/๒๕๔๖

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๕๖
สามเณรเจริญทรัพย์  วิไลรัตน์

๑๖/๖/๒๕๔๔

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๕๗
สามเณรอนุชิต  เขือนสุวรรณ์

่

๘/๑๒/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๕๘
สามเณรศุภกิตติ

์

 เกือก่อบุญ

้

๙/๕/๒๕๔๔
 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๕๙
สามเณรณัฎฐพล  อิณทอง

๔/๑๑/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรจุลศักดิ

์

 
กาญจนเรืองสกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๖๑
สามเณรกังวาล  วงค์ละคร

๕/๘/๒๕๔๕
 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๖๒
สามเณรภาคิม  ศรีประยงค์

๒๑/๘/๒๕๔๕

 หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๒๕๙/๐๑๖๓
สามเณรพงศธร  แก้วสุขใส

๗/๖/๒๕๔๗
 หาดใหญ่สิตาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๒๕๙/๐๑๖๔
พระไชยยุทธ เตชธมฺโม สุรบัณฑิตย์

๑๔/๐๖/๒๔๙๙ ๒๙/๐๓/๒๕๕๒

อัมพวัน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖ / ๖

้

http://www.tcpdf.org

