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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครนายก  ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

ส่งสอบ ๔๓ รูป ขาดสอบ ๓ รูป คงสอบ ๔๐ รูป สอบได้ ๓๖ รูป สอบตก ๔ รูป (๙๐%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระวัฒนา จารุวํโส สุวรรณวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๓๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระวิลากร ปฺาวโร อินทะจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๑๗
๙/๐๑/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระชัยวัฒน์ ถาวโร หัสธรรม

๑๖/๐๖/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระเฉลิมพล ปุณฺณวฑฺโฒ นามอาษา

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระเอกลักษณ์ นาควํโส รองสำลี

๑๓/๐๖/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระอำนาจ ิตธมฺโม คลองแสง

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระสมิฏฐิพล ผลปฺุโ แสนหล้า

๑๓/๑๑/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระทศพล สุภาจาโร มีสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระธนธัช จนฺทสุทฺโธ อินทร์แก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระพืชมงคล มงฺคลิโก โพธิเงิน

์

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรธีรภัทร  บุญปน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรศรี  วงษ์บุตร

๑๖/๐๔/๒๔๘๓

 ตำหนัก  

นย ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระเกรียงศักดิ

์

เตชธมฺโม ประเสริฐสังข์

๑๕/๐๑/๒๕๑๑ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

ถำสาริกา  

นย ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระสำราญ ธมฺมสาโร ช่างการ

๐๕/๐๕/๒๕๑๒ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

ถำสาริกา  

นย ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระณัฐพงษ์ สุธมฺโม วงศ์ษาไชย

๑๕/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถำสาริกา  

นย ๖๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรเสฐวุฒิ  บุญตัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

 
โยธีราษฎร์ศรัทธาราม

 

นย ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระMANGSHOITMOWI  MARMA

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

วังกระโจม  

นย ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระSOHEL  BARUA

๑๕/๐๖/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วังกระโจม  

นย ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระก้องเกียรติ ธมฺมิโก แสงคล้าย

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังกระโจม  

นย ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระกนกศักดิ

์

สุทฺธิมโน ศรีสกุล

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังกระโจม  

นย ๖๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรNOYON  BARUA

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

 วังกระโจม  

นย ๖๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรHIMEL  BARUA

๑๘/๑๐/๒๕๔๐

 วังกระโจม  

นย ๖๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรSAJIIB  BARUA

๐๗/๐๒/๒๕๓๘

 วังกระโจม  

นย ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระประยูร ชยวฑฺฒโน สังข์ปาน

๐๓/๐๖/๒๔๙๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สันตยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระธนทัต จิรวฑฺฒโน ฉิมมาแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

สันตยาราม  

นย ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระอนิรุทธิ

์

นิราสโย สิทธิมหาทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สันตยาราม  

นย ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระใบศรี จนฺทปฺโ หมืนราษร์ฎ

่

๒๐/๑๑/๒๔๗๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

ปาศรีถาวรนิมิต  

นย ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระประวิทย์ านิโย พุมานนท์

๐๑/๑๐/๒๕๐๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ปาศรีถาวรนิมิต  

นย ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระกฤษณะ สุชาโต แสนทวีเกียรติ

๐๖/๐๕/๒๕๐๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาศรีถาวรนิมิต  

นย ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระศักดา กิตฺติโก ร้อยดี

๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาศรีถาวรนิมิต  

นย ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระขจรศักดิ

์

สิริปฺุโ วงษ์แก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีถาวรนิมิต  

นย ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระธนานนท์ ธนนนฺโท สุขศิริ

๓๑/๐๗/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีถาวรนิมิต  

นย ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระอนุสรณ์ อนุธมฺโม บุญสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีถาวรนิมิต  

นย ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระอุทัย อาจารสมฺปนฺโน ศิลวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีถาวรนิมิต  

นย ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระสุรชัย นิราสโย หมืนสังข์

่

๑๔/๐๘/๒๔๙๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บางปลากด  

นย ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระธเนศ สุตธมฺโม พรหมแสนวิเศษ

๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บางปลากด  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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้
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