
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)

ส่งสอบ ๑๑๗ รูป ขาดสอบ ๗ รูป คงสอบ ๑๑๐ รูป สอบได้ ๕๕ รูป สอบตก ๕๕ รูป (๕๐%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระปริญญา สุทธิปฺโณ เข็มกลัด

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

๖/๕/๒๕๕๗
วัดปาปฐมชัย  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระอภิรักษ์ วิสุทฺโธ ไมตรีมิตร

๑/๙/๒๕๓๖ ๓๑/๑/๒๕๕๙

วัดปาปฐมชัย  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระธัชพล จิรวํโส อนุวัตรถาวรกุล

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดปาปฐมชัย  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระถิรยุทธ์ จาครโต ตรีรัตนจารุ

๑๓/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๕/๒๕๕๙

วัดปาปฐมชัย  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระสุชิน มหิสโร สวยงาม

๑๕/๑/๒๕๐๒ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดปาปฐมชัย  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระณัฐวุฒิ วชิรเมโท ไชยบุตร

๒๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาปฐมชัย  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระณัฐชนัน อคฺคธมฺโม วัฒนะนุพงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาปฐมชัย  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระสุนทร สุทนฺโต ปฐมชัยรุ่งเรือง

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาปฐมชัย  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระธนนท์ ธมฺมธโร เทพศิลปวิสุทธิ

์

๓/๒/๒๕๓๕ ๗/๕/๒๕๕๙
วัดสระกะเทียม  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระวรวิทย์ วณฺณธโร พิทักษ์วรพันธ์

๒๑/๖/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

วัดสระกะเทียม  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระภาณุ กิจฺจกาโร กนกศิลปธรรม

๑๓/๑/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดสระกะเทียม  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระวัทนนันท์ อธิฏาโน อัศวไชยวรกุล

๒๐/๑/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดสระกะเทียม  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระปติกานต์ ปสนฺโน ประเสริฐสรชัย

๕/๒/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดสระกะเทียม  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระคมสัน ฉนฺทสโร ดอนทอง

๑๗/๑/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดสระกะเทียม  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระชัยฤทธิ

์

สิริโสโณ ประไพวรรณ

๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรนพคุณ  เสือเรือง

๑๒/๘/๒๕๔๑

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรปยะดล  สัตย์รัมย์

๘/๑๐/๒๕๔๑

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรธราธร  ทองงาม

๗/๙/๒๕๔๔
 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรณัฐวุฒิ  ศรีหาทน

๑๘/๔/๒๕๔๑

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรเกรียงไกร  อะศรีชัย

๓๑/๑/๒๕๔๓

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรอำนาจ  รัตนพันธ์

๑๓/๕/๒๕๔๐

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรสมโชค  สงครามสงค์

๒๐/๔/๒๕๔๓

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรพิภพ  ก่อกองพนา

๒๐/๔/๒๕๔๔

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรฐิติโชติ  เฉลิมรัมย์

๒๓/๙/๒๕๔๔

 เสนหา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรสุรศักดิ

์

 สุขเจริญ
๓/๕/๒๕๔๓

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรนนทวัช  เกษวงศ์

๖/๑๐/๒๕๔๔

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรศุภโชค  เทียนชัย

๗/๕/๒๕๔๕
 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสกายส์  สีหานาม

๒๐/๕/๒๕๔๕

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรกิติกร  ทองขาว

๒๓/๘/๒๕๔๕

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรก้องภพ  นิมนวล

่

๕/๙/๒๕๔๕
 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ณ สุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรภูธน  ทองงาม

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรนราวิชญ์  สายสี

๓๐/๑/๒๕๔๖

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรสุภาศ  วนารัตนกุล

๘/๑๐/๒๕๓๙

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรอภิเชษฐ์  กรวยสวัสดิ

์

๑๙/๘/๒๕๔๓

 เสนหา  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระวันชัย เตชพโล สีทา

๒๑/๐๖/๒๕๐๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๗

ปาศรัทธาธรรม  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระพัชรพงษ์ วชิรวํโส สุทธิชัยตระกูล

๒๙/๒/๒๕๑๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาศรัทธาธรรม  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระเจริญ กมฺมสุโภ เพลียสุระ

๐๕/๑๑/๒๕๑๖ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

สระนำส้ม  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๓๙
พระวิโรจน์ านวีโร นิลยา

๒๖/๑๑/๒๕๒๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สระนำส้ม  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระกฤษณ์ โกวิโท กานตรีเพ็ชร์

๑๙/๑๐/๒๕๐๒

๑/๔/๒๕๕๕
หนองแกเล็กสุวรรณาราม

 

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระณัฐพันธุ์ เขมจาโร ทองอำ

๐๔/๑๐/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าตำหนัก  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระชัยสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต มูลทองชุน

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าตำหนัก  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระรุจิภาส ปภสฺวโร สิงหพันธ์

๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรีถาวร  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระทองพูล ิตธมฺโม คำล้าน

๒๐/๐๘/๒๔๙๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมมณฑล  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระทนทัด ชุตินฺธโร อำนวย

๗/๐๒/๒๕๐๒ ๙/๐๗/๒๕๕๙

อุดมสิทธิกุล  

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระสิงห์โต โฆสโก พ่วงโต

๒๘/๐๗/๒๔๙๕ ๒๗/๐๕/๒๕๔๔
วัดปาสติปฏฐานญาณสัมปนโน

 

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระทองอินทร์ อาภากโร ดอนสินเพิม

่

๐๘/๐๑/๒๕๑๐ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙
วัดปาสติปฏฐานญาณสัมปนโน

 

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระอภิธาร อุตฺตโม กาญจนธนธร

๒๗/๐๕/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดปาสติปฏฐานญาณสัมปนโน

 

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระวิศล จิรวิสาโร แก้วกระจก

๑๐/๙/๒๔๙๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

สิรินธรเทพรัตนาราม
 

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระไพฑูรย์ สุกฺจโน ทองรุ่ง

๑๗/๗/๒๕๐๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

สิรินธรเทพรัตนาราม
 

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระธรรมรักษ์ จนฺทโก ศรีระพันธ์

๒/๒/๒๕๓๐ ๕/๒/๒๕๕๙ สิรินธรเทพรัตนาราม
 

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระพิร สนฺตจิตฺโต คุรุศักดาพงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๒๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙
สิรินธรเทพรัตนาราม

 

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระศิวัช ปภสฺโร นพคุณวงศ์

๒๖/๑/๒๕๒๑ ๑๗/๔/๒๕๕๙
สิรินธรเทพรัตนาราม

 

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรมิญไทย  กิม

๐๑/๑๒/๒๕๓๖

 
สิรินธรเทพรัตนาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๖๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรถันดึจ  เหงียน

๒๓/๐๔/๒๕๓๗

 
สิรินธรเทพรัตนาราม

 

รับรองตามนี

้

(พระพรหมมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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