
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสตูล  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑๔๘ รูป ขาดสอบ ๒๘ รูป คงสอบ ๑๒๐ รูป สอบได้ ๘๒ รูป สอบตก ๓๘ รูป (๖๘.๓๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระนุ่ม กิตฺติสาโร ผิวแดง

๕/๙/๒๕๐๓ ๕/๑/๒๕๖๐
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระสุพร สุภากาโร อายุวัฒน์

๒๐/๒/๒๕๐๑ ๒๒/๓/๒๕๖๐

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระฉัตรตะวัน ฉตฺติโก ผลารักษ์

๒๐/๖/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระเอกภพ โฆรตโป พงศ์พันธ์

๑๘/๙/๒๕๒๖

๕/๗/๒๕๖๐
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระจักรพันธ์ โฆสกาโร เหง้าภูมิน

๒๑/๙/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระพงษ์เพชร เตชปฺโ กาเซ็ม

๒๙/๕/๒๕๓๑ ๒๕/๑/๒๕๖๐

วัดพิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระพิพัฒน์ ปภสฺสรจิตฺโต มณีรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๓๕
๒๕/๑/๒๕๖๐

วัดพิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระดิเรก ถิรธมฺโม วันจิว

๋

๑๐/๑๐/๒๕๑๖
๒๕/๕/๒๕๖๐

วัดพิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรกฤติน  ธราพร

๑๒/๕/๒๕๔๘

 วัดพิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระพายุ วายุโก ทองมีขวัญ

๑/๗/๒๕๓๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๑๑
พระกุลเดช รวิวณฺโณ

ศักดิประเทืองนาม

์

๔/๗/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรพีรศักดิ

์

 ขุนหมอน

๑๕/๗/๒๕๔๕

 วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระสุจินต์ ชววุฑฺโฒ ชนะสิทธ์

๑๙/๑/๒๕๐๘ ๓๐/๙/๒๕๕๘
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๑๔
พระสุรศักดิ

์

กนฺตวีโร
เอแอลเอ็นดินพุท

๒๐/๒/๒๕๔๐ ๒๕/๕/๒๕๖๐
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๑๕
พระธนโชติ ธนโชโต ครองมัจฉา

๒๔/๑๐/๒๕๓๖
๒๘/๖/๒๕๖๐

วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระยงยุทธ ยสินฺธโร ตันสกุล

๒๖/๔/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรอานนท์  ดวงปญญา

๑๖/๘/๒๕๔๓

 วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระพระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน บุญช่วย

๑๗/๗/๒๕๒๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระนรารัตน์ ิติาโณ จตุริยวงศ์ชัย

๑/๓/๒๕๓๑
๑/๗/๒๕๖๐

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระสหัส ภทฺธาโณ บุญสิริ

๒๓/๑๑/๒๕๑๕

๗/๗/๒๕๖๐
วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระอังศุธร สุจิตฺโต จันทบูรณ์

๒๑/๑/๒๕๓๗ ๑๖/๑/๒๕๖๐

วัดควนกาหลง  

สต ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระจรัส จตฺตมโล ศักดิวิริยะพงศ์

์

๒๘/๓/๒๕๑๐
๔/๗/๒๕๖๐

วัดควนกาหลง  

สต ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระมนตรี สุภโร ศรีเฉลิม

๑๖/๘/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดควนกาหลง  

สต ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระธวัช ธมฺมทีโป คำมี

๕/๖/๒๕๒๒ ๑๔/๕/๒๕๕๘

วัดวังผาสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระทองลา ฉนฺทสาโร แจ่มเชือ

้

๒๖/๕/๒๕๐๗ ๑๔/๑/๒๕๖๐

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระอานนท์ชัย กิจฺจสาโร ไล้วิง

๐๘/๑๐/๒๕๔๐
๒๗/๖/๒๕๖๐

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระครรชิต เขมจาโร พร้อยสวัสดิ

์

๑๖/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระอานนท์ อานนฺโท ไหมชุม

๑๖/๑๐/๒๕๓๖

๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระอรรถพล โฆสิตฺธมฺโม พุทธสุภะ

๐๙/๑๐/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระพิสิทธิโชค สิทฺธิธมฺโม วงทอง

๒๖/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระณัฐพงค์ อินทโต สังขรัตน์

๑๖/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระสมศักดิ

์

สุมโน เส้งทับ

๑๖/๑๒/๒๕๐๙ ๑๖/๑๒/๒๕๕๙

ปาล์มพัฒนาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระวิโรจ วิโรจโน แก้วจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๒๖

๒๖/๕/๒๕๖๐

ปาล์มพัฒนาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระวายุ กิตฺติภทฺโท โภชน์คง

๒๓/๑๑/๒๕๓๕

๒๖/๕/๒๕๖๐

ปาล์มพัฒนาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระสุขุม เสฎฺมโน สุดใจ

๑๒/๕/๒๔๙๔ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ปาล์มพัฒนาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระชนาวุฒิ อุชุจาโร สามเอียด

๑/๑/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
ปาล์มพัฒนาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระธวัชชัย วิชิราโณ เพชรดีคาย

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
ปาล์มพัฒนาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๓๘
พระอิษณัฐ วิสุทฺธิาโณ ชลมูณี

๑๔/๒/๒๕๓๓

๘/๗/๒๕๖๐
ปาล์มพัฒนาราม  

สต ๕๑๖๐/๐๐๓๙
พระสาคร จิตฺตสํวโร สว่างพงค์

๑๕/๕/๒๔๙๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

ผังปาล์ม ๓  

สต ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระทวีศักดิ

์

ปฺาวโร เดชะ

๑๒/๓/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ผังปาล์ม ๓  

สต ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระนิมิตร อรินทโม ชูเฉียง

๖/๔/๒๕๒๙
๒/๗/๒๕๖๐

ผังปาล์ม ๓  

สต ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระสธิมน สุทฺธิมโน ตรงต่อการ

๑๑/๖/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ผังปาล์ม ๓  

สต ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก เกิดทิพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๐

๕/๗/๒๕๖๐
ผังปาล์ม ๓  

สต ๕๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรธวัชชัย  พรานกระโทก

๓/๖/๒๕๔๗
 ผังปาล์ม ๓  

สต ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระเจตชนินทร์ สุเมธโส เอ้งฉ้วน

๒๒/๑๐/๒๕๓๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

ท่าชะมวง  

สต ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระบุญเหิม มหาวีโร แก้วขาว

๑๘/๕/๒๔๙๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าชะมวง  

สต ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระอภิวุฒิ ปรกฺกโม นำสกุลวงศ์

๔/๗/๒๕๑๖ ๒๙/๗/๒๕๕๘

ปากบารา  

สต ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระศราวุฒิ อโสโก สรรเพชร

๒๘/๑๒/๒๕๓๐ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ปากบารา  

สต ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระเกรียงไกร ขนฺติโก ศรีพุฒ

๕/๓/๒๕๓๓
๓๑/๑๑/๒๕๕๙

อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระอติวิชญ์ อติปฺโย แสงสุวรรณ

๑๘/๖/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระธนกร ธนธมฺโม มะลิทอง

๙/๒/๒๕๑๙ ๔/๗/๒๕๖๐
อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระอัตตพล ธมฺมโชโต ตันพันธ์

๙/๗/๒๕๓๗ ๙/๓/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระพงศนาถ ถาวรจิตฺโต วรรณขาว

๑๑/๑/๒๕๓๙ ๒๘/๓/๒๕๖๐

วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระสมปอง ปฺาวชิโร อนุพงศ์

๑๙/๙/๒๔๙๕

๔/๕/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระภานุพงศ์ ปภสฺสโร โชติพัฒนกิจ

๒๙/๑๐/๒๕๓๕

๕/๕/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระชยากร อภิปุณฺโณ กาฬศรี

๒๗/๑๑/๒๕๓๗

๖/๕/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระยุทธนา กตปฺุโ รักษาพล

๒๕/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระพงศธร กตคุโณ โต๊ะหมัด

๒๐/๑/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระกิตติ กิตฺติโก แซ่เจีย

่

๒๒/๑/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒ / ๓

้
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สต ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท แซ่เจีย

่

๑๑/๘/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระกิตติกร เทวธมฺโม สุขปาน

๑๗/๒/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระเนติเวช ทีปธมฺโม แซ่โกว

๑๘/๖/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระวีรศักดิ

์

จิตฺตสํวโร กันทอง

๑๙/๕/๒๕๑๙

๗/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๖๔
พระอัครชัย กมฺมสุโภ สังข์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๖๕
พระอธิตา ชุตินฺธโร ศรีทวีป

๑๘/๕/๒๕๒๙
๓๐/๗/๒๕๖๐

วัดนิคมพัฒนา  

สต ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระวิวัฒน์ กิตฺตปาโล เพชรรักษ์

๑๖/๕/๒๕๓๗ ๑๙/๑/๒๕๖๐

วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระจิณณวัตร โอภาโส กรีทอง

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

๒๙/๑/๒๕๖๐

วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๑๖๐/๐๐๖๘
พระศรายุทธ านวีโร มาเอียด

๑๙/๔/๒๕๓๖ ๑๘/๓/๒๕๖๐

วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๑๖๐/๐๐๖๙
พระเอกมล ขนฺติวโร จันทรัตน์

๑๘/๘/๒๕๓๔

๕/๕/๒๕๖๐
วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๑๖๐/๐๐๗๐
พระทิวากร ติกฺขวิริโย กังแฮ

๔/๗/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระดิษฐกร านจาโร เรืองหนู

๔/๑/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๑๖๐/๐๐๗๒
พระสราวุฒิ ถาวรจิตฺโต เส็งสุก

๑๑/๖/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๑๖๐/๐๐๗๓
พระพิชชากร อตฺตเปโม สิริสรนาท

๑๐/๙/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๑๖๐/๐๐๗๔
พระวุฒิชัย ปุงฺคโว สุขคะปะ

๒๒/๑๐/๒๕๓๐
๒๐/๖/๒๕๖๐

วัดเกาะเนียง  

สต ๕๑๖๐/๐๐๗๕
พระธีรพัฒน์ สุตธมฺโม จอมบดินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเกาะเนียง  

สต ๕๑๖๐/๐๐๗๖
พระนิพล พลาโณ อ่อนนวล

๒๒/๔/๒๕๐๘
๔/๗/๒๕๖๐

วัดเกาะเนียง  

สต ๕๑๖๐/๐๐๗๗
พระชัยวุฒิ อภโย ด้วยกาน

๑๓/๑๐/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
วัดเกาะเนียง  

สต ๕๑๖๐/๐๐๗๘
พระวรโชติ วราโณ หอประยูร

๒๓/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดโพธิเจริญธรรม

์

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระณัฐพงค์ ิตวํโส ปนทองพันธ์

๓/๑/๒๕๓๓ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดโพธิเจริญธรรม

์

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๘๐
พระอาทิตย์ วิสาโล วิสาล

๓๑/๓/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดโพธิเจริญธรรม

์

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระธนภูมิ โอภาโส จันทร์สุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๒๓

๖/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระพิพัฒน์ วิสุทฺโธ สุพกิจ

๑๙/๑๐/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งริน

้

 

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
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