
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๒๑๑ รูป ขาดสอบ ๗ รูป คงสอบ ๒๐๔ รูป สอบได้ ๑๓๑ รูป สอบตก ๗๓ รูป (๖๔.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระสมชาย อาทโร ปานพราย

๑๐/๐๗/๒๕๒๑ ๐๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระประสิทธิ

์

จิรวฑฺฒโน ลักษมีวิโรจน์กุล

๐๓/๐๖/๒๕๐๑ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระเอกสิทธิ

์

ปวโร เพ็ญภูดาด

๒๔/๑๐/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระจารุวิทย์ จารุวํโส เผ่าผึง

้

๐๖/๐๓/๒๕๓๗ ๒๔/๐๓/๒๕๕๗

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระวสุธร อจฺจาทโร เล็กรอด

๑๒/๐๘/๒๕๒๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระพนมพร ิตธมฺโม ช่องคันปอน

๑๕/๐๔/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๐๗ พระเดชา สมาจาโร จันทร์แก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๓๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระปริญญา ปริฺาโณ ลำเลิศ

๓๐/๐๕/๒๕๒๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๗

วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรสุภัทร  ภู่ทองคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

 วัดบางแขม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระปรัชญา ิติโก สระไพร

๑๖/๐๕/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระมหาเอกชัย ภทฺทโก กัณฑ์หามี

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดพระงาม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระชุติพัฒน์ โชติวฑฺฒโน โชคอำนวย

๐๙/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดพระงาม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรไชยณรงค์  สุดประเสริฐ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดพระงาม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระญาณกิตติ

์

อตฺถกาโร อินคำ

่

๑๘/๐๘/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระฮุง อินฺทปฺโ ฬน

๑๒/๑๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระภาคิน สมิทฺธิชโย วงศ์ทอง

๐๒/๐๓/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๑๗ พระพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน พีรพัฒน์ดิษฐ์

๑๕/๑๑/๒๕๑๔ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระทรงชัย ขนฺติธมฺโม ทำดี

๒๙/๐๑/๒๔๘๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระมหาเฉลิมวุฒิ านิโก ศิริพรสวรรค์

๒๖/๐๘/๒๕๓๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระวันชัย สุวณฺณชโย หินทอง

๑๘/๐๔/๒๕๐๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระพันธ์ยศ พลสาโร แสงจำรัส

๑๑/๐๖/๒๕๐๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๒๒ พระวิบูลย์ ธมฺมวิปุโล วงศ์สนันท์

๒๕/๐๕/๒๔๙๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระธัชพงษ์ สิทฺธิวํโส เอียมชีรางกูร

่

๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระวรวิชญ์ นนฺทปฺโ ปฐมนันทกุล

๒๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระปฐมเจดีย์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๒๕ พระสุมิตร มุทิตมโน ช่างบุ

๑๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระพิชิตชัย พฺรหฺมชยวํโส ชาติวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๒๗ พระรัตนพล กนฺตวีโร พันธ์ทองหล่อ

๑๙/๐๘/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรพร้อมพงค์  สมพัตร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

 วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๒๙ สามเณรธวัชชัย  สามบุญเทียง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระพัฒนะ วฑฺฒโณ บุญศรีรอด
๒๐/๙/๒๕๓๒

๑๐/๕/๒๕๕๖
วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระจำลอง อติภทฺโท ผิวอ่อน
๑๑/๗/๒๕๑๓ ๑๒/๔/๒๕๕๕

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๓๒ พระมหาสาเมือน สุนฺทรธมฺโม เสือง

๑๔/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๘/๒๕๕๔

วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๓๓ พระสุขสันต์ สนฺตจิตฺโต จำปาทอง

๒๕/๐๘/๒๕๓๒
๐๕/๐๑/๒๕๕๖

วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระขวัญชัย สุภสีโล คูรอดเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๐๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๓๕ พระสิทธิชัย สิทฺธิโย ปาดวงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๒๐
๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดลำพยาสุทธาราม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรปฐมพงศ์  คำมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดวังตะกู  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๓๗ พระชัชวาลย์ อธิจิตฺโต อยู่ประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๔๙๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรธีรดนย์  อริยมงคลสกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระจรินทร์ สิตจิตโต เอียมสะอาด

่

๓๑/๑๐/๒๕๑๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระจิรพงศ์ นนฺทมาโน กิจหว่าง

๑๙/๐๙/๒๕๐๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระเฉลิมพล วรธมฺโม พิเศษสกุลวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๒๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๔๒ พระชนชนะ ชินวํโส ตันวิทยา

๒๑/๐๘/๒๕๒๗ ๐๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระจิรพงศ์ อภิวโร เชือแถว

้

๒๕/๐๓/๒๕๒๙ ๐๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระวรากร วรมงฺคโล แดงมงคล

๑๐/๐๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระนัทธพงศ์ านวโร เลียงสุข

้

๗/๑๑/๒๕๑๒ ๒๓/๒/๒๕๕๓
วัดอินทราราม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระสุรสิทธิ

์

สิริธมฺโม ดาปาน
๒๙/๘/๒๕๒๓

๘/๗/๒๕๕๗ วัดอินทราราม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๔๗ พระนักรบ อิทฺธิเตโช ภักดี
๒๕/๘/๒๕๑๗ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดดอนมะกอก  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระทนงศักด์ ยโสธโร สว่างวงศ์ชัย
๒๘/๘/๒๕๒๘ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดดอนมะกอก  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๔๙ พระจิราธิวัฒน์ ิตสํวโร หมืนเอ

่

๑๓/๔/๒๕๓๗ ๒๑/๔/๒๕๕๘
วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๕๐ พระโกสุม ขิปฺปสิทฺโธ เพียรรัตนาสุโข

๓๐/๐๔/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๕๑ พระคมศักดิ

์

อาชฺชโย ทองจีน

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๕๒ พระวิทยา สิทฺธิคุโณ มาละมิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๕๓ พระนัฐพงษ์ วิวฑฺฒโน ฟองน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๕๔ พระณัฐวุฒิ โรจนสุโข การทวี

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๕๕ พระดุสิต พลปฺโ โตวิเชียร

๑๗/๐๒/๒๕๒๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระสนอง ิตคุโณ โห้สงวน

๐๗/๐๒/๒๕๒๑ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดสระพัง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๕๗ พระบุญธรรม ิตสีโล ศรีบุญชู

๐๔/๐๔/๒๕๑๐ ๐๘/๐๘/๒๕๔๗

วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระบุญเหลือ วุธุโก นราแก้ว
๒๖/๘/๒๕๐๗ ๔/๑๒/๒๕๕๓

วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๕๙ พระสมจิตร ธมฺมธีโร พรมมี
๗/๘/๒๕๐๘ ๑๓/๓/๒๕๕๙

วัดเลาเต่า  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระวีรชัย สํวโร ขุนสายทอง ๓/๖/๒๕๐๙ ๙/๕/๒๕๓๓ วัดสามง่าม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๖๑ พระอนุชิต อนุชิโต อุปนันท์

๑๓/๗/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๗
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระประวิตร ชยธมฺโม อามพัฒน์
๕/๑๑/๒๕๐๘ ๑๖/๖/๒๕๕๖

วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๖๓ พระสมสาน อภิจกฺโก คำบุตรดา

๑๑/๑๐/๒๕๐๐ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๖๔ พระช้วน ิตมโน แตงทอง

๑๑/๐๖/๒๕๐๑ ๐๑/๐๖/๒๕๕๖

วัดกกตาล  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๖๕ พระธนาพร ธนวโร แย้มเกษร

๑๔/๐๕/๒๕๒๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๑

วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๖๖ พระณัฐพล กุสลจิตฺโต สาเพิมทรัพย์

่

๑๘/๐๓/๒๕๒๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๖๗ พระพงศ์พัสกร ธมฺมปารคู แสนวัฒนภิญโญ

๒๕/๐๙/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๖๘ พระชนะ อภิชโย อู่อ้น

๐๙/๐๑/๒๕๐๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระปุน อนุตฺตรพโล อนาคะ

๒๘/๑๐/๒๕๐๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระวรรณวิทย์ ปชฺโชโต บุญอยู่คง

๐๒/๐๘/๒๕๐๕ ๒๔/๐๕/๒๕๕๔

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๗๑ พระบุญเลิศ จิรวํโส ชิวปรีชา

๑๐/๑๒/๒๕๑๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๗๒ พระภาคภูมิ สุขิโต ช้างวัลย์

๒๗/๐๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๘/๒๕๕๗

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๗๓ พระชาญชัย ิติโก ประภามณฑล

๐๒/๑๑/๒๔๙๘ ๒๕/๑๑/๒๕๕๕

วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๗๔ พระสุรศักดิ

์

ิตธมฺโม เพ็ชรพวง

๐๕/๑๑/๒๕๒๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๗๕ พระสายัณห์ สุจิณฺณธมฺโม ขาวผ่องอำไพ

๐๑/๑๐/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๗๖ พระธนเกียรติ วรปฺุโ แก้วไทรดวง

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดไทร  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๗๗
พระปรารุทธิ

์

ธมฺมวโร บำรุงศรี

๓๐/๐๖/๒๕๐๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๗

วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๗๘ พระธีรศานต์ าณเมธี คชการ

๐๕/๐๖/๒๕๓๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๗๙ พระสมบัติ สุสํวโร ทองม่วง

๑๘/๐๔/๒๕๑๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตสุทฺธิ ศรีชมภู

๒๒/๐๗/๒๕๓๕
๐๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระวินิจ อตฺถวิฺู ฤทธิศรีสันต์

์

๒๑/๐๔/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๘๒ พระไพทูรย์ ยสวํโส มีบางยาง

๒๖/๐๑/๒๕๒๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๘๓ พระวีระวัฒน์ สุจิตฺโต มีพงษ์เภา

๒๗/๑๑/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๘๔ พระสิทธิพัฒน์ สิทฺธิปฺโ สุสัณฐิตพงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดสำโรง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๘๕ พระวรพล ธนิสฺสโร เส็งประชา

๐๖/๐๓/๒๕๑๔ ๑๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดสำโรง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๘๖ พระนรินทร์ นรินฺทโร สันตพงศ์

๒๕/๐๗/๒๕๒๗
๐๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดสำโรง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๘๗ พระอนุชาติ สมานจิตฺโต ศรีสุขสร้อย

๑๐/๐๙/๒๕๒๘ ๒๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๘๘ พระธนิต านวีโร วัตถัง
๖/๑๑/๒๕๒๘ ๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดคลองคูเมือง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๘๙ สามเณรภัทรพล  นิลจินดา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

 วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๙๐ สามเณรเอกราช  สีดา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๙๑ พระบรรเจิด วรธมฺโม สมบัติ ๕/๒/๒๕๐๑ ๘/๒/๒๕๕๓ วัดบางปลา  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๙๒ พระศรีทัศน์ อาภาธโร เนหล้า

๐๔/๐๓/๒๔๙๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๙๓ พระประมูล ปฺาธโร สายมณี

๒๘/๑๑/๒๕๐๐
๒๕/๙/๒๕๕๙

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๙๔ พระมนัส ิตปติ เกิดต่อพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๐๙
๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดบางหลวง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๙๕ สามเณรชนาธิป  สกุลปรางค์ทอง ๖/๑/๒๕๔๕  วัดบางหลวง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๙๖ พระชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร แซ่ซึง

้

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๙๗ พระศิวกร ผลธมฺโม หุ่นสอาด

๒๗/๑๒/๒๕๒๒
๓๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดรางกระทุ่ม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๙๘ พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติวณฺโณ ทรัพย์น่วม

๐๒/๐๙/๒๕๒๗
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๓๖๐/๐๐๙๙ พระสัญญา ปฺาธโร ท้วมแสนงาม

๑๑/๑๐/๒๕๓๐
๓๐/๙/๒๕๕๗

วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๐๐ พระวีระ วิสุทฺโธ ปานสอาด

๐๙/๐๗/๒๕๑๘ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดลำพญา  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๐๑ พระชาญชัย กนฺตสีโล แกลงกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๐๖

๒/๗/๒๕๕๘ วัดศรีประชาวัฒนาราม
 

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๐๒ พระเดโช ิติกุสโล วิบูลย์ชาติ
๒๐/๗/๒๕๓๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดศิลามูล  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๐๓ พระณัฏฐ์ สุเมโธ มณสวัสดิ

์

๗/๘/๒๕๑๔ ๖/๗/๒๕๕๗ วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๐๔ พระอภิชาติ อภิชาโต มงคลพาณิชยกิจ
๕/๐๙/๒๕๑๖ ๑๕/๖/๒๕๕๗

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๐๕ พระบุญสิริ ปฺุกาโม พระโยธา
๒๓/๕/๒๕๓๔ ๑๙/๑/๒๕๕๘

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๐๖ พระพีรพงศ์ ิตปฺุโ ทิมประเสริฐ ๘/๖/๒๕๑๑
๑๗/๕/๒๕๕๒

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๐๗ พระทรัพย์ นิพฺภโย กำลังงาม

๑๐/๐๖/๒๕๐๔ ๐๓/๐๓/๒๕๕๑

วัดคลองอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๐๘ พระธีรพงษ์ อุตฺตโม ชัยวิภาส

๑๑/๐๖/๒๕๒๑ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๐๙ พระภาวิต ภาวิโต แสงปญญา

๒๒/๐๗/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๑๐ พระปฏิภัทร์ อจลธมฺโม ศรีไทยพันธุ์

๐๑/๐๒/๒๕๑๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๓

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๑๑ พระจักรวัติ จกฺกวโร เสนคราม

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๐/๐๑/๒๕๕๗

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๑๒ พระบุญเนา ปภากโร ธรรมปานี
๕/๖/๒๕๓๕ ๒๐/๔/๒๕๕๖

วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๑๓ พระกฤศ สุเมโธ นิรันดร

๐๒/๐๓/๒๕๓๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าพูด  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๑๔ พระพรอนันต์ อติธมฺโม บุญถาวร

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดเทียนดัด  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๑๕ พระนราทิพย์ ิตสีโล มินชาติ

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดเทียนดัด  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๑๖ พระประสิทธิ

์

สุเมโธ กลินหอม

่

๒๓/๐๔/๒๔๙๗ ๒๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๑๗ พระสุนทร กิตฺติปุโ ผลมะเดือ

่

๕/๓/๒๕๑๙ ๑๕/๗/๒๕๕๓
วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๑๘ พระตรีเนตร กิตฺติธีโร เขียวอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๒๙
๑๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๑๙ พระชุมพล าณพโล ยิมถนอม

้

๒๒/๘/๒๕๒๑ ๑๘/๗/๒๕๕๖
วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๒๐ พระชลันธร เขมานนฺโท จึงเจริญ
๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๒๑ สามเณรธนณัฏฐ์  เดชณรงค์ณัฐกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

 

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๒๒ สามเณรสาม  มอนหล้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๒๓ พระอ๊อฟ สิริธโร ศิลาเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๒๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๒๔ พระใบฎีกา ภมร คมฺภีรปฺโ สุขนะลำ

๐๓/๐๙/๒๕๒๒
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๒๕ พระวิรัช ธมฺมยุตฺโต พระพุทธ

๐๖/๐๘/๒๕๐๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๒๖ พระหฤษฎ์ อคฺคธมฺโม ตรัยธนโชติ
๒๙/๑/๒๕๓๖ ๒๘/๒/๒๕๕๘

วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๒๗ พระนเรศ กนฺตปฺโ ศรีฉำพันธุ์

๐๑/๐๗/๒๕๑๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๒๘ พระรัชพล เตชปฺโ หอมพวงภู่

๐๔/๑๑/๒๕๓๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดหอมเกร็ด  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๒๙ พระณธนน ชยวุฑฺโฒ ภาทันณ์
๒๒/๑๐/๒๕๑๑ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๓๐ พระสมพงษ์ อนาลโย กิงนอก

่

๒๐/๑๒/๒๕๐๗
๑๙/๗/๒๕๕๘ วัดอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๓๖๐/๐๑๓๑ พระณรงค์ฤทธิ

์

านุตฺตโร สงวนพานิช
๑๙/๐๗/๒๕๓๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดตุ๊กตา  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕ / ๕

้
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