
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสตูล  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑๖๑ รูป ขาดสอบ ๔๙ รูป คงสอบ ๑๑๒ รูป สอบได้ ๘๓ รูป สอบตก ๒๙ รูป (๗๔.๑๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 แสนโคตร

๑๒/๔/๒๕๔๕

 

วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรกรวีร์  ศรีษะสังข์

๒/๘/๒๕๔๔
 

วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระพชรวัฒน์ อุตฺตมปฺโ ศรีสุวรรณ

๒๕/๕/๒๕๓๔ ๑๒/๕/๒๕๕๙

วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระสิปปนนท์ วิสาโล วิศาล

๑๕/๓/๒๕๓๖ ๑๘/๕/๒๕๕๙

วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระจิรวัฒน์ ปยสีโล สุขแก้ว

๗/๖/๒๕๓๐
๒๑/๕/๒๕๕๙

วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๐๖
พระณัฐพงษ์ กิตฺติปาโล รักษาชุม

๒๒/๑๒/๒๕๐๓
๒๓/๕/๒๕๕๙

วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๐๗
พระณัฐพงศ์ ธีรวํโส อังสุภานิช

๑๙/๙/๒๕๓๕
๑/๗/๒๕๕๙

วัดดุลยาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระเอกเชษฏ์ เอกเชฏโ อังสุภานิช

๒๗/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดดุลยาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระกฤษฎา กิตฺติาโณ แสงงาม

๑๓/๓/๒๕๓๔ ๒๑/๗/๒๕๕๙

วัดดุลยาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระทอง เมตฺติธโร สมศรี

๔/๕/๒๕๐๘ ๖/๔/๒๕๕๖
วัดท่าจีน  

สต ๕๑๕๙/๐๐๑๑
พระปญญา ฉนฺทธมฺโม นกแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๑๑
๒๑/๘/๒๕๕๘

วัดท่าจีน  

สต ๕๑๕๙/๐๐๑๒
พระสุชาติ สุชาโต ลันสิน

่

๙/๙/๒๕๑๑ ๑๐/๖/๒๕๕๙

วัดท่าจีน  

สต ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระรัชชานนท์ อินฺทวณฺโณ พิภพไกรลาศ

๗/๙/๒๕๓๒ ๗/๗/๒๕๕๙
วัดท่าจีน  

สต ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระสมชาย กลฺยาโณ ชีพกล้าหาญ

๑๓/๒/๒๕๑๐ ๑๔/๕/๒๕๕๘

วัดพิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระเฉลิมพล ภวิพโล พูนพานิช

๒๘/๘/๒๕๐๕ ๒๒/๒/๒๕๕๕

วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรธีรวัฒน์  ไกรยา

๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๑๗
พระสุดเขตต์ โชติาโณ พจนากุล

๒๐/๑๐/๒๕๑๙
๑๑/๑/๒๕๕๘

วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๑๘
พระอภิชาติ ธมฺมรกฺขิโต ชะลูด

๒๓/๓/๒๕๑๘ ๒๑/๑/๒๕๕๘

วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสมใจ  ไทยแท้

๕/๙/๒๕๔๕
 วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรอนุสรณ์  เพชรจำรัส

๒๑/๘/๒๕๔๖

 วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐวัฒน์  มณีภาค

๑๐/๗/๒๕๔๕

 วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรเฉลิมลาภ  รอดสุด

๑๗/๒/๒๕๔๖

 วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรศรายุทธ  จันสม

๒/๒/๒๕๔๖
 วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอธิโชค  แซ่จู้

๑๑/๔/๒๕๔๕

 วัดมงคลมิงเมือง

่
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๑๕๙/๐๐๒๕
พระเอกชัย ปยภทฺโท อนันชัย

๑๑/๑๑/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระกลวัชร กิตฺติปาโล บัวเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรนรสิทธิพิเชษฐ์

์

 อินทปาล

๒๕/๘/๒๕๔๓

 วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๒๘
พระสุเมษย์ สุทฺธิาโณ จันทหุโร

๓๐/๔/๒๕๐๘ ๑๗/๕/๒๕๕๙

วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระอนุชา สุพจฺโจ เกตุเขียว

๒๑/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙ วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระคมสัน รตนปฺโ มาแก้ว

๑๕/๔/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระพรวิทย์ จรธมฺโม กาแก้ว

๑๐/๓/๒๕๒๒ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระเคหาสน์ กิตฺติภทฺโท มนธรรมสกุล

๖/๗/๒๕๓๓ ๒๒/๗/๒๕๕๙

วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระศราวุฒิ สิริปฺโ เขียนงาม

๑๘/๖/๒๕๓๔ ๒๔/๘/๒๕๕๙

วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรสรศักดิ

์

 จันทนะ

๑๔/๔/๒๕๔๕

 วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระภานุมาส อินฺทสโร อินทสโร

๒๑/๑๑/๒๕๑๖
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระณรงค์ศักดิ

์

สุขวฑฺฒโน นุ้ยมา

๒๐/๑๐/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๑๕๙/๐๐๓๗
พระชาญณรงค์ ธมฺมกาโม วาวงศ์มูล

๑๖/๖/๒๕๑๑ ๒๗/๗/๒๕๕๙

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระวิเชียร ถามิโก สิทธิสุข

๑๑/๕/๒๕๑๗ ๑๗/๕/๒๕๕๙

เขาขาวพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระสุพจน์ านกโร คงสม

๒๔/๙/๒๕๒๙ ๑๗/๕/๒๕๕๙

เขาขาวพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระวีระพงศ์ อรุโณ เพชรชะนู

๒๙/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๕/๒๕๕๙

เขาขาวพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระพิชัย โทถโก วิสุทธิโช

์

๑๒/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๕/๒๕๕๙

เขาขาวพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระดุลยวัต นิติโก ไข่จันทร์

๑๓/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๕/๒๕๕๙

เขาขาวพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๔๓
พระกีรติ สุธมฺโม คงอำ

๒๗/๙/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ควนกาหลง  

สต ๕๑๕๙/๐๐๔๔
พระเสกสรร ปยุตฺโต สุวรรณ์

๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ควนกาหลง  

สต ๕๑๕๙/๐๐๔๕
พระพิศาร ิตปุโ แซ่ไหล้

๑๑/๑๒/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ควนกาหลง  

สต ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระเอกชาติ สิรินฺธโร ช่วยมณี

๑๐/๘/๒๕๓๓
๗/๕/๒๕๕๙

นิคมประชาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระพระสุวรรณ เตชปฺโ คีรัตน์

๘/๒/๒๕๐๙
๑๙/๘/๒๕๕๖

วังผาสามัคคี  

สต ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระพนม กิจฺจสาโร ชูเชิด

๗/๗/๒๔๙๐ ๑/๙/๒๕๕๘
วังผาสามัคคี  

สต ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระฉัตรชัย ฉนฺทสโร แก่นคง

๖/๙/๒๕๐๙ ๒๐/๖/๒๕๕๙

วังผาสามัคคี  

สต ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระธีรวุฒิ อรุโณ คงหนู

๑/๑/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
วังผาสามัคคี  

สต ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระสมบูรณ์ วรสีโล แสงจันทร์ศิริ

๓๐/๗/๒๔๙๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วังผาสามัคคี  

สต ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระธงไทย กตปฺุโ เวชศาสตร์

๔/๑๑/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วังผาสามัคคี  

สต ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโก ขวัญไฝ
๑/๔/๒๕๐๖ ๗/๘/๒๕๕๙

วังผาสามัคคี  

สต ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระมานะ สิริวณฺโณ ศรีรักษา

๒๗/๙/๒๕๓๔ ๒๔/๒/๒๕๕๙

อุไดเจริญ  

สต ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระอัศฎาวุฒิ จนฺทโชโต โรจน์หัสดิน

๓๐/๑๒/๒๕๒๙

๙/๖/๒๕๕๙
อุไดเจริญ  

สต ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระอุเทน กิตฺติภสฺโท นิลสุวรรณ

๒/๘/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๘

อุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระบรรหาร ปริสุทฺโธ เนาวประดิษฐ์

๑๖/๒/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

อุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระอัครพล จิตฺตปาโล คงพันธ์ทะระ

๑๙/๖/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

อุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรจิรกิตต์  ขาวจริง

๒๙/๑/๒๕๔๔

 วัดนิคมพัฒนาราม  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระผกิจ สุภกิจโจ สุวรรณชนะ

๒๑/๑/๒๕๒๐
๕/๓/๒๕๕๙

วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโณ ชูเลือน

่

๑๕/๒/๒๕๓๔ ๒๐/๖/๒๕๕๙

วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๖๒
พระชิดชนก จารุธมฺโม ศรีทอง

๒๗/๑๒/๒๕๓๑
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระวรรณนพ ทตฺตมโน แก้วมงคล

๑๒/๔/๒๕๑๒
๗/๔/๒๕๕๙

วัดปณณรสาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรดุลยวัฒน์  สุริวงศ์

๒๕/๗/๒๕๔๓

 วัดปาล์มพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระสุพันธ์ ถิรปฺโ แก้วกระจ่าง

๑/๑๐/๒๕๑๔ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

วัดปาล์มพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระจตุพร มหาปฺโ ธัญญพานิชย์

๓๐/๖/๒๕๓๑ ๒๐/๘/๒๕๕๙
วัดปาล์มพัฒนาราม  

สต ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระมานะศักดิ

์

กิตฺติสาโร สินทอง

๒๒/๘/๒๕๓๑ ๓๐/๗/๒๕๕๘

วัดผังปาล์ม ๓  

สต ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระสุวัฒน์ สุวฒฺฑโน โพธิกามนต์

๓๐/๗/๒๕๓๐ ๒๐/๔/๒๕๕๙

วัดผังปาล์ม ๓  

สต ๕๑๕๙/๐๐๖๙
พระสรรพงศ์ อธิโร ด้วนมี

๗/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดผังปาล์ม ๓  

สต ๕๑๕๙/๐๐๗๐
พระจตุพร จนฺทสาโร โตนแดง

๑๗/๓/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

วัดสวนเทศ  

สต ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระฤทธิไกร อิทฺธิเตโช นำสกุลวงศ์

๑๘/๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดปากบารา  

สต ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระสุธีฬะ สุธมฺโม หลีเจริญ

๒๔/๖/๒๕๐๙ ๒๓/๗/๒๕๕๙

วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระสากล พลธมฺโม ศรีนวลดี

๐๘/๐๔/๒๕๐๙ ๒๓/๐๒/๒๕๕๔

ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระภาณุพงศ์ มหาวิริโย สงนุ้ย

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก มาแปะ

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระเอกพล มหิสโร มากมูล

๐๖/๐๖/๒๕๒๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๗๗
พระปยะพันธุ์ ปยสีโล แก้วประภา

๒๓/๔/๒๕๒๗ ๓๐/๗/๒๕๕๙

วัดเกาะเนียง  

สต ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระพงศ์ธารินทร์ อินฺทปุตฺโต หนักทอง

๓๑/๑/๒๕๓๙ ๓๐/๗/๒๕๕๙

วัดเกาะเนียง  

สต ๕๑๕๙/๐๐๗๙
พระณัฐพร เขมวโร ปนทองพันธุ์

๔/๕/๒๕๓๕ ๗/๕/๒๕๕๙
วัดโพธิเจริญธรรม

์

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๘๐
พระภานุวัฒน์ ปฺาวโร อุ่นต้าว

๓๐/๖/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดโพธิเจริญธรรม

์

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๘๑
พระณัทกร านธมฺโม ชยากรตระกูล

๔/๑/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดโพธิเจริญธรรม

์

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๘๒
พระภาณุวัฒน์ ิติโก สว่างเพชร

๔/๕/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดโพธิเจริญธรรม

์

 

สต ๕๑๕๙/๐๐๘๓
พระพงศกร ปฺุาคโม นพชำนาญ

๑๘/๘/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิเจริญธรรม

์

 

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓ / ๓

้

http://www.tcpdf.org

