
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๓๒๓ รูป ขาดสอบ ๑๑ รูป คงสอบ ๓๑๒ รูป สอบได้ ๑๗๔ รูป สอบตก ๑๓๘ รูป (๕๕.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระภัทรกร านิสฺสโร มันคง

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระประสิทธิ

์

จิรวฑฺฒโน ลักษมีวิโรจน์กุล

๐๓/๐๖/๒๕๐๑ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

ดอนขนาก  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระเอกสิทธิ

์

ปวโร เพ็ญภูดาด

๒๔/๑๐/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ดอนขนาก  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระสถาพร โสภโณ ชุ่มใจ

๒๘/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๐๓/๒๕๕๗

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระวสุธร อจฺจาทโร เล็กรอด

๑๒/๐๘/๒๕๒๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระเดชา สมาจาโร จันทร์แก้ว

๘/๒/๒๕๓๔ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระปริญญา ปริฺาโณ ลำเลิศ

๓๐/๕/๒๕๒๕ ๑๖/๑/๒๕๕๗

ทุ่งรี  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระประเสริฐ านวโร แช่มชืน

่

๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

บางแขม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระวิชัย วิริโย มหิพันธุ์

๑๓/๐๘/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

บางแขม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรสุภัทร  ภู่ทองคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๑

 บางแขม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระวัชระ ธนิสฺสโร แซ่เล้า

๒๐/๐๙/๒๕๒๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระเกษมธงไชย ธมฺมโชโต เชือมวราศาสตร์

่

๒๑/๐๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระอติเทพ ปฺาทีโป สร้อยศรี

๑๔/๐๕/๒๕๓๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรกิตติกร  สุภาคดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระจิรสิน จิรสทฺโธ คร้ามศรี

๒๙/๑๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๗

พระงาม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระชุติพัฒน์ โชติวฑฺฒโน โชคอำนวย

๐๙/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

พระงาม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระญาณกิตติ

์

อตฺถกาโร อินคำ

่

๑๘/๐๘/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๒

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระฮุง อินฺทปฺโ ฬน

๑๒/๑๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๗

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระดำรงค์ ธนสีโล สีนุ่นจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๐๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระภาคิน สมิทฺธิชโย วงศ์ทอง

๐๒/๐๓/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน พีรพัฒน์ดิษฐ์

๑๕/๑๑/๒๕๑๔ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระชนธัญ สุจิตฺโต นำสุวิมลกุล

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระทรงชัย ขนฺติธมฺโม ทำดี

๒๙/๐๑/๒๔๘๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระเฉลิมวุฒิ านิโก ศิริพรสวรรค์

๒๖/๐๘/๒๕๓๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระวันชัย สุวณฺณชโย หินทอง

๑๘/๐๔/๒๕๐๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระพันธ์ยศ พลสาโร แสงจำรัส

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระวิบูลย์ ธมฺมวิปุโล วงศ์สนันท์

๒๕/๐๕/๒๔๙๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระธัชพงษ์ สิทฺธิวํโส เอียมชีรางกูร

่

๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระวรวิชญ์ นนฺทปฺโ ปฐมนันทกุล

๒๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระสุมิตร มุทิตมโน ช่างบุ

๑๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระพิชิตชัย พฺรหฺมชยวํโส ชาติวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรธวัชชัย  สามบุญเทียง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรวัชรพงษ์  ปาประโคน

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรโบริน  พอน

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระจำลอง อติภทฺโท ผิวอ่อน

๑๑/๗/๒๕๑๓ ๑๒/๔/๒๕๕๕

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรนพพร  เปมะวัฒนะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

 โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระขวัญชัย สุภสีโล คูรอดเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๐๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรสิทธิพร  อุนอ่อน

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

 ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระสนิท มหาวีโร อุ่นใจ

๒๗/๘/๒๕๐๗ ๑๔/๑/๒๕๕๘

ลำพยาสุทธาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระสิทธิชัย สิทฺธิโย ปาดวงศรี

๑๕/๑๒/๒๕๒๐
๑๐/๕/๒๕๕๘

ลำพยาสุทธาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระสุชาติ าณวโร นาคทอง

๐๗/๑๒/๒๕๐๙ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

วังเย็น  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระปริญญา ปริชาโน โมรา

๑๐/๑๒/๒๕๑๐ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

สะแกราย  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระไพฑูรย์ ภทฺททินฺโน

บริบูรณ์หิรัญธนา

๐๔/๑๑/๒๕๐๒ ๐๘/๑๐/๒๕๕๕

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระอดิสรณ์ อนุสฺสติโก อรุณสันติโรจน์

๐๘/๐๕/๒๕๒๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระไพโรจน์ อภิาโณ แย้มขยาย

๑๗/๐๓/๒๕๒๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

หนองกระโดน  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระชัชวาลย์ อธิจิตฺโต อยู่ประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๔๙๗
๓๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรธีรดนย์  อริยมงคลสกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 หนองกระโดน  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระบุญอนันต์ ปุณฺณาโภ ตันติปฐมวงษ์

๒๐/๐๓/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระพิศิษฐ์ วิสิฏโ เจริญชัยสมบัติ

๒๘/๐๕/๒๕๒๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๕

หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระบุญชู ธมฺเมสโก บุญมา

๐๖/๑๒/๒๕๐๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระจิรพงศ์ นนฺทมาโน กิจหว่าง

๑๙/๐๙/๒๕๐๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระภาคภูมิ สิริวณฺโณ สิริศรีสกุลทอง

๐๖/๐๖/๒๕๑๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรชนาธิป  สมาทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรธีรภัทร์  สุระมณี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระจรินทร์ สีตจิตฺโต เอียมสะอาด

่

๓๑/๙/๒๕๑๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๖

ใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระวรากร วรมงฺคโล แดงมงคล

๑๐/๒/๒๕๓๔
๒/๖/๒๕๕๖

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรธนา  ทิสมบูรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระนัทธพงศ์ านวโร เลียงสุข

้

๗/๑๑/๒๕๑๒ ๒๓/๒/๒๕๕๓

อินทราราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๕๙
พระสุรสิทธิ

์

สิริธมฺโม ดาปาน

๒๙/๘/๒๕๒๓
๘/๗/๒๕๕๗

อินทราราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระนักรบ อิทฺธิเตโช ภักดี

๐๔/๐๘/๒๕๑๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

ดอนมะกอก  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระทนงศักดิ

์

ยโสธโร สว่างวงค์ชัย

๒๗/๐๓/๒๕๒๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

ดอนมะกอก  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระศุภณัฐ ธมฺมวิริโย สามงามเหล็ก

๓๑/๗/๒๕๓๖
๓/๕/๒๕๕๗

ทะเลบก  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๖๓
พระจิราธิวัฒน์ ิตสํวโร หมืนเอ

่

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

บ่อนำจืด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๖๔
พระคมศักดิ

์

อาชฺชโย ทองจีน

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระวิทยา สิทฺธิคุโณ มาลมิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระนัฐพงษ์ วิวฑฺฒโน ฟองน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระดุสิต พลปฺโ โตวิเชียร

๑๗/๐๒/๒๕๒๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๖๘
พระสมศักดิ

์

สิริสาโร โกทองยม

๒๐/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๖

สระพัง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระสนอง ิตคุโณ โห้สงวน

๑๐/๒๐/๒๕๒๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

สระพัง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระรณชิต ชินํโส เขาแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๑๒/๒๕๕๕

อ้อน้อย  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระพงศ์ธนัช ิตสุโภ วัฒนไชยพงศ์

๒๒/๐๓/๒๕๓๒ ๐๒/๑๒/๒๕๕๕

อ้อน้อย  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรสุทธิ  อ่องสาธร

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

 อ้อน้อย  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระบุญรอด ปริปุณฺณลีโล เพชรปอม

๑๒/๙/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

กงลาด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๗๔
พระชาติชาย อาภานนฺโท ด้วงอ่วม

๓๑/๗/๒๕๑๙ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ดอนตูม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระสิทธิพัฒน์ สิทฺธิปฺโ สุสัณฐิตพงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕

ดอนพุทรา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๗๖
พระสมจิตร ธมฺมธีโร พรมมี

๗/๕/๒๕๐๘
๑๓/๐๓/๒๕๕๙

เลาเต่า  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระอนุชิต อนุชิโต อุปนันท์

๑๓/๗/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๗

สามง่าม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๗๘
พระประวิตร ชยธมฺโม อามพัฒน์

๐๕/๑๑/๒๕๐๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

สุขวราราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๗๙
พระสมสาน อภิจกฺโก คำบุตรดา

๐๒/๑๑/๒๕๐๐ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

หนองกระพี

้

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระเฉลิมพล อาภากโร หงษ์อุเทน

๑๒/๑๒/๒๕๑๖
๓๐/๐๗/๒๕๕๘

กลางคูเวียง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๘๑
พระธนาพร ธนวโร แย้มเกษร

๑๔/๐๕/๒๕๒๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๑

กลางบางแก้ว  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๘๒
พระพงศ์พัสกร ธมฺมปารคู แสนวัฒนภิญโญ

๒๕/๐๙/๒๕๑๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๗

โคกเขมา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระกิตติพงค์ ภูมิสุวณฺโณ กางกัน

้

๑๖/๑๒/๒๕๓๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๘๔
พระไพโรจน์ อภินนฺโท สุวรรณวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๐๘ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๘๕
พระสุทธิณัฐ สุทฺธิปุโ สามเกษร

๑๓/๐๙/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

โคกเขมา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๘๖
พระปุน อนุตฺตรพโล อนาคะ

๒๘/๑๐/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โคกเขมา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๘๗
พระบุญเลิศ จิรวํโส ชิวปรีชา

๑๐/๑๒/๒๕๑๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๘๘
พระอภิสิทธิ

์

อาภากโร ศิริกุล

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

งิวราย

้

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๘๙
พระภาคภูมิ สุขิโต ช้างวัลย์

๒๗/๐๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๘/๒๕๕๗

งิวราย

้

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๙๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

านุตฺตโร สงวนพานิช

๑๖/๐๗/๒๕๓๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

ตุ๊กตา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๙๑
พระพวงสุข สุเมโธ ลาวทอง

๒๒/๐๕/๒๕๐๗ ๑๖/๑๑/๒๕๕๓

ทุ่งน้อย  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๙๒
พระสุรศักดิ

์

ิตธมฺโม เพ็ชรพวง

๐๕/๑๑/๒๕๒๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

ไทยาวาส  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๙๓
พระเฉลียว ฉนฺทสาโร เขตนิมิตร

๐๔/๐๑/๒๕๐๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

ไทยาวาส  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๙๔
พระสายัณห์ สุจิณฺณธมฺโม ขาวผ่องอำไพ

๐๑/๑๐/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ไทยาวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๙๕
พระธนเกียรติ วรปฺุโ แก้วไทรดวง

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

ไทร  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๙๖
พระสุรศักดิ

์

สุรปฺโ คุ้มบัว

๐๙/๐๕/๒๕๒๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๘

บ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๙๗
พระวิสุทธิ

์

ปวโร ชังนาม

่

๐๙/๐๒/๒๕๑๐ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

ประชานาถ  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๙๘
พระอภิสิทธิ

์

วชิราโณ คงนัทรี

๑๐/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ประชานาถ  

นฐ ๒๒๕๙/๐๐๙๙
พระประกอบ ติกฺขปฺโ เขียวงาม

๐๕/๑๑/๒๕๑๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

ลานตากฟา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๐๐
พระปรารุทธ์ ธมฺมวโร บำรุงศรี

๓๐/๐๖/๒๕๐๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๗

ลานตากฟา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๐๑
พระชนินทร์ ชยาภินนฺโท คงคาเย็น

๒๖/๐๖/๒๕๓๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

ลานตากฟา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๐๒
พระธีรศานต์ าณเมธี คชการ

๐๕/๐๖/๒๕๓๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

ลานตากฟา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๐๓
พระสมบัติ สุสํวโร ทองม่วง

๑๘/๐๔/๒๕๑๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

ศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๐๔
พระดำรงชัย ชยโสภโณ ปูมาก

๒๘/๑๐/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๔

ศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๐๕
พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตสุทฺธิ ศรีชมภู

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๖

ศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๐๖
พระวินิจ อตฺถวิฺู ฤทธิศรีสันต์

์

๒๑/๐๔/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

ศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๐๗
พระไพทูรย์ ยสวํโส มีบางยาง

๒๖/๐๑/๒๕๒๐ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๐๘
พระวีระวัฒน์ สุจิตฺโต มีพงษ์เภา

๒๗/๐๙/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๐๙
พระช้วน ิตมโน แตงทอง

๑๑/๐๖/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๔

สัมปตาก  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๑๐
พระวรพล ธนิสฺสโร เส็งประชา

๐๖/๐๓/๒๕๑๔ ๑๐/๑๑/๒๕๕๗

สำโรง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๑๑
พระนรินทร์ นรินฺทโร สันตพงศ์

๒๕/๐๗/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

สำโรง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๑๒
พระสนิท ปฺาธโร ทองประเสริฐ

๐๔/๐๕/๒๕๑๐ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

หลวง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๑๓
พระอนุชาติ สมานจิตฺโต ศรีสุขสร้อย

๑๐/๐๙/๒๕๒๘ ๒๐/๐๙/๒๕๔๙

เกษตราราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๑๔
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติาโณ สุทธิโพธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

เกษตราราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๑๕
พระชูศักดิ

์

มทฺทโว ไทรหาญ

๑๐/๓/๒๕๐๙ ๑๒/๑/๒๕๕๘

คลองคูเมือง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๑๖
พระธนิต านวีโร วัตถัง

๖/๑๑/๒๕๒๘ ๒๘/๖/๒๕๕๘

คลองคูเมือง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรภัทรพล  นิลจินดา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

 โฆสิตาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๑๘
สามเณรเอกราช  สีดา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 โฆสิตาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๑๙
พระประมูล ปฺาธโร สายมณี

๒๘/๑๑/๒๕๐๐ ๑๔/๐๖/๒๕๒๘

ดอนยอ  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๒๐
พระณัฐวัฒน์ ปภสฺสโร คำทวี

๑๐/๐๓/๒๕๑๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

นิลเพชร  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๒๑
พระรัก โอฬาริโก มีใหญ่

๒๒/๔/๒๕๑๒
๘/๖/๒๕๕๗

บางน้อยใน  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๒๒
พระบรรเจิด วรธมฺโม สมบัติ

๕/๒/๒๕๐๑ ๘/๒/๒๕๕๓
บางปลา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๒๓
พระพีรดนย์ สิริมงฺคโล ซุ้มชัยวงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

บางปลา  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๒๔
พระเสกสรรค์ ปริฺาโณ อนันสลุง

๑๑/๐๔/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

บางไผ่นารถ  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๒๕
พระชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร แซ่อึง

๊

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

ไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๒๖
พระสัญญา ปฺาธโร ท้วมแสนงาม

๑๑/๑๐/๒๕๓๐
๓๐/๙/๒๕๕๗

ราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๒๗
พระชาญชัย กนฺตสีโล แกลงกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๐๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

ศรีประชาวัฒนาราม
 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๒๘
พระเดโช ิติกุสโล วิบูลย์ชาติ

๒๐/๗/๒๕๓๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ศิลามูล  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๒๙
พระณัฏฐ์ สุเมโธ มณสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๑๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

เทพนิมิต  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๓๐
พระอภิชาติ อภิชาโต มงคลพาณิชยกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๑๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

มงคลประชาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๓๑
พระพีรพงศ์ ิตปฺุโ ทิมประเสริฐ

๐๘/๐๖/๒๕๑๑ ๑๗/๐๕/๒๕๕๒

หทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๓๒
พระธีรพงษ์ อุตฺตโม ชัยวิภาส

๐๖/๑๑/๒๕๒๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๓๓
พระพงศกร ปโมทิโต กวีสุนทรเสนาะ

๑๐/๐๘/๒๕๓๒
๒๖/๗/๒๕๕๘

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๓๔
พระภาวิต ภาวิโต แสงปญญา

๒๒/๗/๒๕๓๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๓๕
พระสนัน

่

ธีรธมฺโม ใช้เจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๐๖
๑๖/๒/๒๕๕๖

ทรงคนอง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๓๖
พระบุญเนา ปภากโร ธรรมปานี

๐๖/๐๕/๒๕๓๕
๒๐/๔/๒๕๕๖

ทรงคนอง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๓๗
พระอภิวัฒน์ ปริปุณฺณสีโล ไทยทวี

๑๐/๑๑/๒๕๓๓ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ทรงคนอง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๓๘
พระเกียรติวัฒน์ ชุติปฺโ คำสม

๖/๘/๒๕๓๔ ๑๔/๖/๒๕๕๖

ท่าพูด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๓๙
พระทรงยศ ฉนฺทกโร มหัทธนานนท์

๒๐/๑๑/๒๕๓๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ท่าพูด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๔๐
พระกฤศ สุเมโธ นิรันดร

๐๒/๐๓/๒๕๓๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๔๑
พระพรอนันต์ อติธมฺโม บุญถาวร

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

เทียนดัด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๔๒
พระนราทิพย์ ิตสีโล มินชาติ

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

เทียนดัด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๔๓
พระกมล ิตมโน สุขสมเสรี

๐๙/๐๔/๒๕๑๒ ๒๗/๐๕/๒๕๕๖

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๔๔
พระวิชัย ยติกโร มิงขวัญ

่

๑๗/๐๘/๒๔๙๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๔๕
พระตรีเนตร กิตฺติธีโร เขียวอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

บางช้างใต้  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๔๖
พระชุมพล าณพโล ยิมถนอม

้

๒๒/๘/๒๕๒๑ ๑๘/๗/๒๕๕๖

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๔๗
พระเกรียงศักดิ

์

สุมงฺคโล พรหมเดช
๕/๘/๒๕๒๐

๑๘/๑/๒๕๕๗

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๔๘
พระนพดล จิตฺตทโม อิมสงวนชัย

่

๙/๙/๒๕๐๑
๒๕/๖/๒๕๕๘

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๔๙
พระธีรพล ถิรวีโร ขำขาว

๑๒/๐๖/๒๕๒๕ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

ปรีดาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๕๐
พระรัชพล ทานจฺฉนฺโท ปลืมอุดม

้

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๕๑
พระชลันธร เขมานนฺโท จึงเจริญ

๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๕๒
พระเสริมพงศ์ ทีปวํโส จงประเสริฐ

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๕๓
พระสุรสิทธิ

์

วิสุทโธ นนกระโทก

๐๙/๐๓/๒๕๓๑ ๐๘/๑๒/๒๕๕๖

เพลินเพชร  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๕๔
พระไกรสิทธิ สุธมฺโม ขาวล้วน

๑๗/๑๑/๒๕๓๒
๒๐/๐๓/๒๕๕๙

เพลินเพชร  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๕๕
สามเณรพัสกร  ศรีสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๐

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๕๖
สามเณรวุธธิชัย  นิยมทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๕๗
สามเณรศุภณัฐ  สุดโสด

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๕๘
สามเณรวันชนะ  สมาน

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๕๙
สามเณรสาม  มอนหล้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๖๐
พระอภินพ พรหมาโณ วจีปะสี

๒๑/๐๓/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๖๑
พระอ๊อฟ สิริธโร ศิลาเลิศ

๑๐/๑๒/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๖๒
พระไพรินทร์ จารุวณฺโณ อ่อนโพธิแก้ว

์

๒๐/๐๓/๒๕๒๒ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕

ไร่ขิง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๖๓
พระหฤษฎ อคฺคธมฺโม ตรัยธนโชติ

๒๙/๑/๒๕๓๖ ๒๘/๒/๒๕๕๘

ไร่ขิง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๖๔
สามเณรณัฐดนัย  สังคดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

 ไร่ขิง  
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้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๖๕
สามเณรสุเมธ  อินทร์คำน้อย

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 ไร่ขิง  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๖๖
พระฤทธิชัย ติสฺสโร อยู่ในวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

วังนำขาว  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๖๗
พระจตุพร จิรธมฺโม เล็กจินดา

๒๔/๒/๒๕๓๐ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

วังนำขาว  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๖๘
พระกัมพล เกสโร ชลธี

๑๒/๑๐/๒๕๓๕

๖/๖/๒๕๕๖
สรรเพชญ  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๖๙
พระนเรศ กนฺตปฺโ ศรีฉำพันธุ์

๒๗/๐๗/๒๕๑๓ ๒๑/๑๒/๒๕๕๔

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๗๐
พระบุญสิริ ปฺุกาโม พระโยธา

๒๓/๕/๒๕๓๔ ๑๙/๑/๒๕๕๘

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๗๑
พระรัชพล เตชปฺโ หอมพวงภู่

๐๔/๑๑/๒๕๓๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๗๒
พระณธนน ชนยวุฑฺโฒ ภาทันณ์

๒๒/๑๐/๒๕๑๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๗๓
พระศุภกร สารโท น้อยประชา

๒๕/๐๙/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๒๕๙/๐๑๗๔
พระสมพงษ์ อนาลโย กิงนอก

่

๒๐/๑๒/๒๕๐๗
๑๙/๗/๒๕๕๘

อ้อมใหญ่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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