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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ส่งสอบ ๕๖ รูป ขาดสอบ ๔ รูป คงสอบ ๕๒ รูป สอบได้ ๒๙ รูป สอบตก ๒๓ รูป (๕๕.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระวรากรณ์ ปรกฺกโม อาจหริม

๑๒/๑๐/๒๕๓๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระภูมิรัตน์ ิตเมโธ ทรงโพชน์

๓๐/๑/๒๕๒๘ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระสุรชัย วิโรจโน ปดร้าย

๒๐/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๑/๒๕๖๐

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระสมพงษ์ วรจิตฺโต จันทร์เงิน

๖/๒/๒๕๑๗ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระสรวิศ พลวโร นาดี

๓๐/๑๑/๒๕๓๒
๑๓/๓/๒๕๖๐

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระสมาน จนฺทโชโต สว่างเทียบ

๓/๑๐/๒๔๙๖
๗/๔/๒๕๖๐

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระสาทร วรธมฺโม ฤทธิรุตม์

๑๓/๑๐/๒๕๐๘
๒๘/๔/๒๕๖๐

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระประภัสสร ปภสฺสโร ณรงค์น้อย

๑๙/๗/๒๕๑๖

๔/๖/๒๕๖๐
ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระบุญทำ ธมฺมทีโป ยายิรัมย์

๒๔/๕/๒๕๒๓ ๑๔/๖/๒๕๖๐

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระวัลลพ ธมฺมรกฺขิโต สาริกา

๑๗/๒/๒๕๑๑ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระอดิศักดิ

์

จิตฺตสํวโร ธารี
๑/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระปญญาวุฒิ สุธีโร บุตรศรี

๑๐/๑/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระมณฑล สิริภทฺโท รุจสิรภัทร

๒๗/๕/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระโสพล สีตจิตฺโต บัวนพ

๑/๑๑/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
ตำหนัก  

นย ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระจารุวัฒน์ อาภสฺสโร สังขฤทธิ

์

๒๑/๘/๒๕๒๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ถำสาริกา  

นย ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระนัทธี ปณีตจิตฺโต รืนกลิน

่ ่

๑/๒/๒๕๐๕ ๑/๒/๒๕๖๐
ถำสาริกา  

นย ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระสิทธิพร นิติสาโร เลิศประเสริฐกุล

๑๖/๑๒/๒๕๓๔

๒๕/๖/๒๕๖๐

ถำสาริกา  

นย ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระถาวร จิรฏิโก ถาวรสาลี

๒๐/๔/๒๔๙๘ ๑๙/๑/๒๕๖๐ โยธีราษฎร์ศรัทธาราม
 

นย ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระมนูญ จิตฺตภาโย ดอกเทียน

๑๙/๑/๒๕๓๒ ๑๙/๑/๒๕๖๐ โยธีราษฎร์ศรัทธาราม
 

นย ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระณรงศักดิ

์

ณฏฺวิชฺโช จันทนนท์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๒๙/๖/๒๕๖๐

วังกระโจม  

นย ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระสรายุทธ สรายุทโธ จารย์ลี

๑๖/๑๐/๒๕๐๗ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

สันตยาราม  

นย ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระโกมินทร์ ปภาโต ธรรมรงค์

๑/๑๐/๒๕๐๕ ๑/๑๒/๒๕๕๙

สันตยาราม  

นย ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระสัมฤทธิ

์

กิตฺติปฺโ ศิริมูล

๑๕/๓/๒๕๑๔ ๑/๑๒/๒๕๕๙

สันตยาราม  

นย ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระสุนทร สุนฺทโร แซมรัมย์

๑๑/๗/๒๕๓๐ ๑/๑๒/๒๕๕๙

สันตยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระวุฒิชัย วฑฺฒโน ทีสุ่ม

๒๕/๖/๒๕๒๙

๒/๔/๒๕๖๐
สันตยาราม  

นย ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระกฤษฎา จิรวฑฺฒโน เครือละม้าย

๒๗/๘/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สันตยาราม  

นย ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระประจักษ์ สุภาจาโร ภูสีพันนา

๖/๑๒/๒๕๓๙

๑/๒/๒๕๖๐
ปาศรีถาวรนิมิต  

นย ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระวิศรุต จนฺโทภาโส อุ่นจังหาร

๒๙/๑๐/๒๕๒๘

๑/๗/๒๕๖๐
ปาศรีถาวรนิมิต  

นย ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระชลธร ชยธมฺโม ทุ่งโพธิ

์

๓/๑๑/๒๕๒๓ ๔/๑๒/๒๕๕๙

ธรรมสโรชวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก(ธ)  ๒ / ๒
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