
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑,๒๔๐ รูป ขาดสอบ ๔๙ รูป คงสอบ ๑,๑๙๑ รูป สอบได้ ๘๗๙ รูป สอบตก ๓๑๒ รูป (๗๓.๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระอนุพงษ์ อภิชาโน สีพินอยู่

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระชนะชล ธีรปฺโ จอมพล

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระณรงค์ศักดิ

์

ปยุตฺโต บำรุงสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระปกรณ์ ปสนฺโน เนียมหอม

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระนพรัตน์ สุจิตฺโต ศิริแส

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระวัลลภ าณวโร โฮกอ่อน

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระประทีป าณวโร สิงห์ขำ

๓๑/๐๗/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระฉัตรชัย จนฺทูปโม ปอมงาม

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระขาว สุจิณฺโณ จีนปรีชา

๑๑/๐๓/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระนพดล ถาวโร แสงสร้อย

๑๐/๐๖/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระประพฤติ กิตฺติโก มินประพาฬ

๑๖/๐๕/๒๕๐๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระจรัส สนฺตมโน ดีมาก

๐๖/๐๘/๒๕๒๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระกิตติพล เขมวโร ชมฟก

๐๘/๑๑/๒๕๓๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระธนากรณ์ เขมจาโร อินโต

๒๘/๑๐/๒๕๓๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระชยุต รติโก ลักษมีวิภาส

๐๕/๐๘/๒๕๐๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระพงศกร โฆสธมฺโม อินทนชิตจุ้ย

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระเข็ม ปฺุเปกฺโข แสงโชติ

๐๘/๐๖/๒๔๙๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๖

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระปารินทร์ ปฺาวโร มังจุ่น

่

๒๓/๐๕/๒๕๓๔ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระจิรวัฒน์ อายุวฑฺฒโก เริกเถือน

่

๐๔/๑๒/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระวงศกร ธีรวํโส เอียมมี

่

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระวันเฉลิม ปฺาพโล ด้วงพูล

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระภูวดล ภูริปฺโ นาคทัง

่

๑๗/๐๘/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระณัฐชา กตสาโร แซ่ตัง

้

๑๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระอภิมุข พฺรหฺมจาโร ชืนชู

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๒๖

้
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นฐ ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระสุทัศน์ อจฺจาทโร ไชยพริง

้

๒๒/๐๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระวัชรา วชิราโณ

พงศ์พิพัฒน์ปรีชา

๓๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระสรวิศ โกวิโท นิลทับ

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระสมัย จารุธมฺโม ศรียารักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๐๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระคมสัน สุจิตฺโต บัวจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเสาเกียด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระวัฒนา จิรวฑฺฒโน ทองดอนเหมือน

๑๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเสาเกียด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระธีระ ธมฺมสโณ ภาษี

๑/๑๖/๒๕๒๘ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระโสภณ สนฺตมโน สุจริต

๒๙/๐๘/๒๕๒๓ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรณัฐกานต์  มะลิลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

 ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระปชาบดี สุวโล สังข์จันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระกฤษน กนโก บุญสกุล

๓๐/๑๑/๒๕๒๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระพรชัย ขนฺติสาโร รอดผล

๐๑/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระธรรมัช ชาคโร ใจสำรวม

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระอานนท์ หิตจิตฺโต ใจดี

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระนันทนิล วิสุทฺธสีโล ภูริพิทักษ์โอฬาร

๑๙/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระสุริยา จารุวณฺโณ บุญยอ

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรศัตวรรษ  บุญยอ

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

 ตาก้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระสัญญา ธมฺมสจฺโจ สังศิลชัย

๒๐/๑๑/๒๕๑๖ ๐๔/๐๖/๒๕๕๘

ทัพยายท้าว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวณฺโณ ถินวงษ์แย

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทัพยายท้าว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระพรเทพ เทววํโส รุ่งโรจน์มงคล

๙/๐๕/๒๕๑๙ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระทินวัฒน์ ฉนฺทสีโล หงษ์ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๒๖
๔/๑๒/๒๕๕๘

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระปริญญา ปฺุาธโร ศิลอ่อน

๒/๐๔/๒๕๓๕ ๔/๑๒/๒๕๕๘

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระธนาคาร ธนวโร แก่นจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส อนุวงษ์นวรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระวิทยา มนฺุโ โทบุตรดา

๑๓/๑๒/๒๕๒๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระมณฑล มหาลาโภ หงษ์ทอง

๒๓/๐๗/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระเชษฐา ปสฏโ โตชมบุญ

๙/๐๕/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระอภิสิทธิ

์

อิทฺธิาโณ กลินศรีสุข

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๖

๕/๐๖/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระธีรพล ปฺพโล คนไว

๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระพิทยาพร ปุณฺกาโม บุญฉวีราษฎร์

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระนฤเบศร์ เตชสีโร แซ่ลิม

้

๒๖/๐๙/๒๕๓๕
๓/๐๗/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระณัฐพงษ์ ชาตเมโธ สุวรรณทำมี

๕/๐๙/๒๕๓๘ ๔/๐๗/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระธนบัตร จิตฺตคุตฺโต สายใหม่

๓๐/๐๑/๒๕๓๙
๔/๐๗/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระทรงวิทย์ สิริจนฺโท ศรีจันทร์เฟอ

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระสุเมธ สุเมธโส ธัญลักษณ์เตโช

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๒๖

้
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นฐ ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระณัฐวุฒิ สิทฺธิาโณ อาภาวัฒนากร

๒/๐๕/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระธนาภรณ์ ปฺาวโร อาภาวัฒนากร

๒๑/๐๑/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระธนาพัฒน์ านวโร อินโอสถ

๒๐/๑๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งรี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระกิตติพงษ์ สจฺจวโร เอียมจ้อย

่

๑๙/๐๔/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งรี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระพศิน ธมฺมวํโส ท้วมสุข

๑๘/๑๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งรี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระเฉลิมพล าณเมธี อยู่คำ

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระสรายุทธ กิตฺติโก ปรีชา

๒๕/๐๔/๒๕๓๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระชานนท์ ธมฺมโชโต คล้อยสวาท

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระสนิท จิรฏิโก ยิมน้อย

้

๑๒/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระสุรศักดิ

์

าณจารี ชืนตะโก

่

๑๔/๐๘/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระธนพันธ์ ชยวุฑฺโฒ กลัดสำเนียง

๑๐/๐๔/๒๕๓๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระกานต์ ยสวฑฺฒโน ลักษณะอังกูร

๐๖/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระไตรภพ ปภสฺสรจิตฺโต นาคมี

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระสุทธิพงษ์ าณธีโร นาคมี

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระอรรคเดช อคฺคธมฺโม กรพิพัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระประกาศิต รณฺชโย ศิริรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระอธิการ อินวารี พทฺธญาโณ

๑๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระจักรพันธ์ อติพโล ศิริรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระรัตนพล สุรเมโธ แสงประสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระณัฐกิตติ

์

สุเมโธ อินวารี

๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระนนทวรรต นนฺทโก จันสา

๐๖/๐๕/๒๕๓๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

บางแขม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระฐิติกร ิตธมฺโม ฝายดี

๑๗/๐๕/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บางแขม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรจิรกฤต  แซ่เจียม

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 บางแขม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระณัฐปยะ ปยสีโล พจน์มนต์ปติ

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บางแขม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระชาญวิทย์ าณวีโร โพธิเทศ

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางแขม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระกฤษดา อิสฺสโร บุญเคลือบ

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระธนพิพัฒ อิสฺสโร สุดธง

๒๗/๐๔/๒๕๒๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระภารดร ธีรปฺโ ทรัพย์แตง

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระณัฐภัทร คมฺภีรธมฺโม จันทร์บาง

๑๖/๑๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระกิตติวัตร สุภโร ใคร่นุ่นสิงห์

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระสุทธิรักษ์ นนฺทโก สุเคน

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระศิราวัตร ติสฺสโร ปานมี

๐๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระอรรถชล สุชีโว ยางสูง

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระอภิวัฒน์ คุตฺตวฑฺฒโน ผิวงาม

๑๗/๑๐/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระบุญยิง

่

คุตฺตจิตฺโต ฟอกสันเทียะ

๑๔/๐๑/๒๕๒๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระณัฐนนท์ ธมฺมปูชโก มันคง

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระทิฆัมพร ธมฺมครุโก สุขผลผลา

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระอภิเชษฐ์ ชาครธมฺโม สมานมิตร

๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรนราธิป  วิเศษชาติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

 ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระสมทรง วรปฺโ แก้วคง

๒๔/๐๖/๒๕๐๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระกฤษฎียุทธ ปสนฺโน ศิริชัย

๒๑/๐๕/๒๕๑๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระณัฏปภัสร์ ปวโร บู๊ประเสริฐ

๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระสิทธิศักดิ

์

จารุวณฺโณ รักแสงทอง

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระทิฆัมพร ทีปธมฺโม สุขนิพิฐพงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๑๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระชนธัญ กนฺตธมฺโม ท้าวแผนบุญ

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระธนธร ชุตินฺธโร แก้วไทรแย้ม

๑๒/๐๔/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระนำพล จิตฺตสํวโร ถึงนาค

๑๑/๑๐/๒๕๓๑ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระนิพนธ์ นิพฺภโย สมศรี

๐๓/๐๗/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระณวรรฒ านรโต ชะเอม

๒๐/๐๙/๒๕๒๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระอัณณพ ปฺาคโม ทิพย์มณฑา

๑๔/๐๕/๒๕๒๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระวรวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ สุขจิตร

๒๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๑๑
พระเลิศภัทร ธมฺมภทฺโท ไข่นาค

๒๖/๑๑/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๑๒
พระเอกพร ปฺาวโร ปานนิสัย

๑๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระวายุ ธมฺมาวุโธ อรุณเลิก

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๑๔
พระเธีย อชิโต ทรีว

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๑๕
พระวัชระ วชิรธมฺโม เพลงเลือน

่

๑๘/๐๖/๒๕๒๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๑๖
พระสิทธิโชค สิทฺธิาโณ แซ่จึง

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ชุมแสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๑๘
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต กงตาล

๒๔/๐๑/๒๕๐๑ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรสุนทร  ชารีเพ็ง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรพุฒิชัย  สินมา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรฉัตรเทพ  ดำปานดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๒๒
พระเจริญมิตร วราโณ ธรรมโรจน์

๐๖/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๒๓
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ไทยอุดมทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรสาธกา  กานุสนธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก แจ้งชาวนา

๑๖/๐๕/๒๕๓๑ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๒๖
พระชาญชัย ธมฺมชโย ชมสารวิวัฒน์

๓๑/๐๓/๒๕๒๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๒๗
พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ ภูศรี

๑๓/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๒๘
พระชัยพิพัฒน์ อภินนฺโท เขมวราภรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรภิเศก  ทองอุดม

๐๕/๑๒/๒๕๓๙

 พระปฐมเจดีย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระเจษฎา อุตฺตโร อุดมธรรมรักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๓๑
พระวิรณัฐฎ์ วุฑฺฒิวํโส ปฐมเจริญโรจน์

๐๖/๐๑/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระสิรภพ สีลภูสิโต ตังวงศ์

้

๑๗/๑๒/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๓๓
พระภูริณัฐ ภูริปฺโ รุจจนเวท

๐๔/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรคธาวุฒิ  แพทย์นุเคราะห์

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๓๕
พระกฤติน สุเมธโส ศรีจารุพฤกษ์

๑๓/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระธนัทพล าโณภาโส ญาโนภาส

๑๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๓๗
พระธิติวัฒน์ สิริอาธิโก อาธิเสนะธนันท์

๐๘/๐๑/๒๕๐๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๓๘
พระเอกฤทธิ

์

สิริยุตฺโต โพธิมีชัย

์

๐๘/๐๘/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๓๙
พระเสรี สิริานิโย อัครชวนันท์

๐๓/๐๙/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระวรมันต์ สิริมนฺโต อ่อนสุระทุม

๑๓/๐๗/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๔๑
พระวสันต์ สิริวสฺสโก อ่อนสุระทุม

๒๖/๑๑/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๔๒
พระธชาธัช ธมฺมทีโป ธรรมศิลป

๐๗/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๔๓
สามเณรจตุรงค์  ตีกันดก

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระธนันต์ชัย ธนนฺธโร ตุ่มพลอย

๒๖/๑๐/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๔๕
พระรุ่งโรจน์ สิริโรจโน รัศมีชญานันท์

๑๗/๐๖/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๔๖
พระพิชิตชัย พลวโร พงษ์พิพัฒน์

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรนีตา  เซียม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระสมชาย อภิปุณฺโณ ศรีสุวรรณ

๒๒/๙/๒๕๑๑ ๑๔/๕/๒๕๕๙

พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๔๙
สามเณรณัชพล  กล้วยประโดน

๑๙/๑/๒๕๔๗

 พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระภากร รตนาโณ ด้วงใบบัว

๔/๐๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๕๑
พระอนุวัฒน์ ขนฺติสมฺปณฺโน รุ่งเรือง

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๕๒
สามเณรชัยวัฒน์  แย้มอิม

่

๖/๐๖/๒๕๔๓

 พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๕๓
พระสิทธิชัย นิมฺมโล ส่งแก้

๒๑/๐๓/๒๕๒๔ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๕๔
พระธีระวัฒน์ ขนฺติโก ปานมงคล

๓/๐๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๕๕
พระมงคล กตธมฺโม มณีศร

๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระอนุสรณ์ อนุภทฺโท ใจเยือกเย็น

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๕๗
พระเกียรติศักดิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ เพ็งทา

๒๖/๐๔/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๕๘
พระภานุวัฒน์ านวุฑฺโฒ เปรมปรีชา

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระอมรเทพ นรเทโว ทรัพย์เพิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระอรรคพล ปยธมฺโม มีสุข

๑๘/๐๖/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๖๑
พระธิติวุฒิ จินฺตามโย วิภากุล

๑๙/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๖๒
พระชลนที อินฺทปฺโ เนียมแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระอาทิตย์ อาทิตฺโต ฉิมฺพาลี

๒๐/๑๒/๒๕๑๓ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

โพธิเศรษฐีวนาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๖๔
สามเณรศิวกร  อสิพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิเศรษฐีวนาราม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๖๕
สามเณรดรัณภพ  ปากดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิเศรษฐีวนาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๖๖
สามเณรพงศกร  จิรวัฒนาภรณ์

๑๖/๒/๒๕๔๗

 โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๖๗
สามเณรภาคิน  เรืองประยูร

๒๒/๕/๒๕๔๙

 โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๖๘
สามเณรอัมรินทร์  เรืองประยูร

๔/๑/๒๕๕๐
 โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๖๙
พระกิติพงษ์ กิตฺติปฺโ ห้วยหงษ์ทอง

๒๖/๑๐/๒๕๓๕

๓/๔/๒๕๕๙
โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระมงคล กิตฺติปาโล จันทวงษ์

๘/๔/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระสุรเจตต์ สุทฺธปฺโ กิจจานุลักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๗๒
พระสุชิน ปคุณธมฺโฒ บุตรพา

๑/๙/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๗๓
พระนฤเบศ ิติธฒฺโม คำเงิน

๒๗/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๗๔
พระพนมวรรณ พลธมฺโม พิมพ์ทรัพย์

๑๓/๘/๒๕๐๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระโยธิน นริสฺสโร บัวหอม

๒๑/๔/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๗๖
พระประสพโชค สิริสมฺปนฺโน ริอุบล

๒๐/๐๕/๒๕๓๙
๙/๐๕/๒๕๕๙

ม่วงตารศ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๗๗
พระจีรศักดิ

์

จิรสกฺโก ตริตรอง

๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ม่วงตารศ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๗๘
พระภาณุมาศ ปฺาธโร ฤทธิงาม

์

๑๓/๐๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

รัตนรังสี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระเอกบดินทร์ เอกชโย วัตถุเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

รัตนรังสี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระสมอรรถ ปมุตฺโต ผิวงาม

๑๐/๐๕/๒๕๑๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

รางปลาหมอ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๘๑
พระภวัต ิตปฺุโ ธนโชติธงชัย

๒๐/๐๓/๒๕๑๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

รางปลาหมอ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๘๒
พระสุบิน เมตฺตาวิหารี นาราท

๑๕/๐๘/๒๕๓๔ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระสมิง สมาจาโร ทองเอียง

๒๙/๑๒/๒๕๒๔
๑๗/๑/๒๕๕๙

ลำพยาสุทธาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๘๔
พระกรกช ขนฺติพโล สิทธิเดชดำเกิง

๙/๐๕/๒๕๑๙ ๗/๐๗/๒๕๕๙

วังตะกู  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๘๕
พระธีรภัทร ธีรภทฺโท สิมมา

๓๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังตะกู  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๘๖
พระจักร์กริน สิริกนฺโต สังข์สุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังตะกู  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระเสกสรร านงฺกโร แก้วอยู่ดี

๑๙/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังตะกู  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๘๘
พระธีรภัทร์ ธีรวฑฺฒโน เกตุมอญ

๒๒/๐๖/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังเย็น  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๘๙
พระคามิน สมจิตฺโต มุ่งรอบกิจ

๑๗/๐๒/๒๕๓๘ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระเดชชา เตชปฺุโ สุวรรณกิจศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระธีรพงศ์ อติปฺโ อินทร์อิม

่

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๙๒
พระปฐมพงษ์ อภิวฑฺฒโน เจริญพูล

๑๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๙๓
พระพูลขวัญ สิริอาสโภ พูลขวัญ

๙/๗/๒๕๒๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๙๔
พระทนงศักดิ

์

สิริทตฺโต สุดสงวน

๒๗/๘/๒๕๒๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระสายชล สิริภาวโณ ทองรอด

๒๙/๖/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๙๖
พระนพวาท อภิวาโท ประดับเวทย์

๕/๒/๒๕๐๐
๑๐/๗/๒๕๕๙

สะแกราย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๙๗
พระไชยวัฒน์ ชยวฒฺฑโน มีดี

๒๐/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สะแกราย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๙๘
พระสัมภาษณ์ ฉนฺทโก ใจบุญ

๑๘/๑๑/๒๕๒๘
๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระกันต์พัฒน์ กิตฺติปฺโ เทศสมบูรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สามกระบือเผือก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระกิตติศักดิ

์

กตสาโร อ่วมลิ

๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระทัศนัย ทีปธมฺโม บุญสถิตย์

๒๖/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระจิรัตน์ จิรปฺุโ เจริญสุข

๐๓/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระนพพล กนฺตวีโร ชะขันเงิน

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระสุกฤษฎ์ สติสมฺปนฺโน สิริภัทรโชติ

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระกฤษณะ อกิฺจโน หล้าสุด

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระศักดินา อาภากโร แซ่คู

๐๒/๐๙/๒๕๓๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระสาคเรศ นาควโร อนุพนธ์พร

๑๐/๑๐/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระกฤษณะ กิตฺติสทฺโธ แซ่ลิม

้

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรวีรพัฒน์  มลคลำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

 หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระบุญหลาย อธิปฺุโ สุวรรณทำมี

๒๓/๐๒/๒๕๓๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๑๑
สามเณรเกียรติพล  แก้วเพชรวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๑๒
พระชวลิต านิสฺสโร ริวทองชุ่ม

้

๑๕/๐๔/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๑๓
พระณัฐพงค์ สิริธมฺโม หนูเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระกิตติศักดิ

์

สมาหิโต เกตุสม

๑๒/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

หนองดินแดง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๑๕
พระชาคริต จิตตํกาโร ตรงแจะ

๑๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

หนองดินแดง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๑๖
พระพิชิต านรโต มีความสัตย์

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองดินแดง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๑๗
พระวิทยา สีลเตโช ถีระแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองดินแดง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระบุญช่วย นฺนโท สุขเลห์

๑๕/๑๑/๒๕๐๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๑๙
พระสมนึก ปยุตฺโต อินชุ่ม

๒๐/๐๘/๒๕๑๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

สุธมฺโม จิตรจำเรือง

๑๔/๐๑/๒๕๑๒ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๒๑
พระรังสรรค์ ปริปุณฺโณ คนสว่าง

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม คุณารักษ์นิธิ

๑๖/๑๒/๒๕๒๖
๐๕/๐๓/๒๕๕๙

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๒๓
พระวรเมธ ติสาโร ครองระวะ

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๒๔
พระบุญเลิศ สุจิณฺโณ พูนขวัญ

๐๔/๐๘/๒๔๙๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๒๕
พระณัชพรพงศ์ โฆสโก โสภา

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระกำจัด สุธมฺโม หุตะเมขลิน

๒๙/๐๑/๒๔๘๖ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๒๗
พระคณาพจน์ สิริจิตฺโต แสงประทุม

๒๕/๑๑/๒๕๒๙ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๒๘
พระเปนหนึง

่

เอกธมฺโม ดอกแย้ม

๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๒๙
พระโตมอญ สิริอสสฺโม ขันทวี

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรรัชตะ  มาไว

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

 ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๓๑
พระจิรัตน์ จิรรตโน ชืนชม

่

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๓๒
สามเณรทวีโชค  แซ่เอียว

๊

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

 ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๓๓
สามเณรเอกราช  ช่องงาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

 ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระเปรมอนันต์ วรปฺโณ อิสสระเสรี

๔/๑/๒๕๓๘ ๑๙/๓/๒๕๕๘

หว้าเอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗ / ๒๖

้
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่
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นฐ ๒๑๕๙/๐๒๓๕
พระการุณ นิภาธโร รุ่งเรือง

๒๒/๑๐/๒๕๓๑
๙/๑๐/๒๕๕๘

หว้าเอน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๓๖
พระศราวุฒิ อุชุจาโร ชันเล็ก

้

๑๓/๓/๒๕๓๕
๓/๔/๒๕๕๙

หว้าเอน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระกาญจวัฒน์ ปยาจาโร จุลหงส์

๒๔/๑๐/๒๕๓๕ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

ใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๓๘
พระวงกต สิริโสภโณ เรนโสภา

๒๑/๐๑/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๓๙
พระเชิดศักดิ

์

สิริมงฺคโล แก้วเขียว

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรไกรยศ  เกตุธรรม

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรธราเทพ  นวลตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๔๒
สามเณรธนทัต  อู่ตะเภา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๔๓
สามเณรชนินทร  รักดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

 ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๔๔
พระมนัส านวโร เพชรประดิษฐ์

๑๘/๐๓/๒๕๐๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระวุฒิชัย จารุธมฺโม จันทร์ธนูเดช

๒๕/๐๗/๒๕๑๘ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๔๖
พระพิทยา ภทฺทาจาโร ผิวงาม

๐๓/๑๐/๒๕๒๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๔๗
พระศราวุธ ภูริวฑฒฺโน พรหมา

๒๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๔๘
พระรุ่งวิทย์ สฺโต มากประชา

๐๑/๐๖/๒๕๑๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระเกรียงศักดิ

์

อคฺคปฺโ เศรษฐวิชาภรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๑๒ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระอ้น ธีรธมฺโม ชมถนอม

๐๗/๐๓/๒๕๑๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๕๑
พระวินัย ปฺาวโร มณีจินดา

๒๕/๐๘/๒๔๙๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๕๒
พระจรัญ สนฺตจิตโต สุขเจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระขวัญชัย จนฺทโสภโณ แซ่เล้า

๑๔/๐๒/๒๕๒๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๕๔
พระเกียรติณรงค์ อภิาโณ ดีพรม

๑๙/๐๗/๒๕๒๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๕๕
พระอาทิตย์ อภิวโร ปลาบู่ทอง

๒๐/๐๖/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๕๖
พระวัชรพล ขนฺติพโล ลุ่มจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระกฤษณะ กนฺตสาโร ชืนอารมย์

่

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๕๘
พระมนัสชัย อภิวโร สอนพ่วง

๒๖/๑๐/๒๕๒๙
๑๘/๕/๒๕๕๘

อินทราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๕๙
พระชัยภพ ิตธมฺโม อยู่อ่อน

๒๐/๒/๒๕๒๔ ๒๔/๑/๒๕๕๙

อินทราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระอภิรัฐ สจฺจวโร ศรีโพธิช้าง

์

๒๙/๕/๒๕๑๓ ๑๐/๔/๒๕๕๙

อินทราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๖๑
พระอนุชา ชาตปฺโ เชิงดี

๒๒/๗/๒๕๓๖ ๑๓/๖/๒๕๕๙

อินทราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๖๒
พระสุทธ์พงศ์ ถาวรธมฺโม จงสกุลธรรม

๑๕/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๖/๒๕๕๙

อินทราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๖๓
พระพิทยา ภทฺทธมฺโม เหมือนดาว

๗/๑๑/๒๕๑๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อินทราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๖๔
พระพุธชาติ านิสฺสโร ทิมหอม

๑๐/๘/๒๕๒๐ ๔/๑๐/๒๕๕๙

อินทราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๖๕
พระสดายุ วณฺณธโร ปนทอง

๑๔/๑๑/๒๕๓๐ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๖๖
พระอิศรา อินฺโท สูงสุดยอด

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๖๗
พระทวีศักดิ

์

ทวิสกฺโข สอนน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๖๘
พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน มุมธุรี

๐๒/๐๒/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรรุ่งเกียรติ  มิตรพิชิตชัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

 เจริญราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘ / ๒๖

้
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นฐ ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระชูเกียรติ อภิปุณฺโณ บัวเงิน

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

เจริญราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๗๑
พระคมสันต์ ธนิสฺสโร สระทองแฝง

๒๗/๐๓/๒๕๑๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

เจริญราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระกวี อติภทฺโท บัวใหญ่รักษา

๐๖/๐๒/๒๕๒๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

เจริญราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๗๓
พระรุ่งศักดิ

์

ปริปุณฺโณ สระหงษ์ทอง

๒๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๗๔
พระอนุสิษฐ์ อนุสิฏโ นุสา

๑๒/๑๑/๒๕๓๒

๕/๔/๒๕๕๙
ทะเลบก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๗๕
พระโยธิน สุภาทาโร แย้มประยูร

๓/๖/๒๕๓๗ ๕/๖/๒๕๕๙
ทะเลบก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระมนตรี มุนิวีโร ผลวิเศษชัยกุล

๒๕/๕/๒๕๓๘ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ทะเลบก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๗๗
พระอานนท์ อานนฺโท อ่อนตีบ

๓๑/๓/๒๕๓๐
๓/๗/๒๕๕๙

ทะเลบก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๗๘
พระประเสริฐ ธีรภทฺโท เส็งดอนไพร

๒๑/๒/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทะเลบก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๗๙
พระเกรียงศักดิ

์

อินฺทวีโร เปรมปรี

๑๘/๐๖/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ท่าเสา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระระวัทร์ ถิราโณ สังวาลย์ไพร

๑๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเสา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๘๑
พระวัฒนา วฑฺฒโน แกมสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๘๒
สามเณรอมรเทพ  เฉียวฉุน

๒๙/๐๔/๒๕๔๐

 ทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๘๓
พระวิทยา อธิปฺุโ ทองคำสะอาด

๐๖/๑๒/๒๕๓๐ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘

นิยมธรรมวราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระธนากร สุมงฺคโล พิทักษ์สกุลชน

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

นิยมธรรมวราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๘๕
พระสุทธิพงษ์ กุสุโม มาลี

๐๓/๑๑/๒๕๓๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

บ่อนำจืด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๘๖
พระธนพล กวิวํโส ทองขาว

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

บ่อนำจืด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๘๗
พระอาทิตย์ อลีนจิตฺโต สระทองคาน

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำจืด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระรังสิมันต์ จนฺทสาโร เปาหนู

๐๗/๐๕/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำจืด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๘๙
พระเอก เอกสาโร เชือแถว

้

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระธเนตร ธนิสฺสโร อยู่มากญาติ

๑๔/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๑๑/๒๕๕๗

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๙๑
สามเณรอาทิตย์  ม่วงสองศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

 ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส สุมาลี

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๙๓
พระวินัย วินยธโร แก้วทอง

๐๗/๐๔/๒๕๒๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๙๔
พระประดิษฐ์ านยุตฺโต แซ่โง้ว

๒๙/๑๒/๒๕๓๓
๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๙๕
พระภิญโญ ฉฬภิฺโ แก้วกังวาลย์

๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระนัฐพงษ์ ณฎวํโส บัวแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๙๗
พระสุคนธ์ สุคนฺโธ ยอดเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๙๘
พระชนวี ชนวีโร ทองงามขำ

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๒๙๙
พระสุธี รตนสุธี กุหลาบแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระโชติณัช โชติปฺโ วังเย็น

๑๗/๐๒/๒๕๓๐ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระธงชัย ธชชโย ปูแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๓๔ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระวันชัย าณชโย พูสุวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๒๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระประกอบ ปยุตฺโต พันยุโดด

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระสมาธิ สมาธิโก วิโนทัย

๑๓/๐๓/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระบดินทร์ นรินฺโท วงษ์จ๊ดชี

่

๑๙/๐๓/๒๕๑๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระนิติพงษ์ นิติวํโส สมสู่

๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระอนุรักษ์ อนุรกฺโข รุผักชี

๒๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระวายุ วาตปฺโ กราบทอง

๑๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระจารุภัทร์ จนฺทสาโร มานะพงศ์วศิน

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระมนธรรม อคฺคธมฺโม นวลพระลักษณ์

๓๐/๐๑/๒๕๒๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระชูเกียรติ ชุตินฺธโร ทองยอดเกรือง

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

พุทธสันติธรรม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๑๒
พระยุทธนา อาภาสโร เจริญแพ่ง

๓๐/๐๔/๒๔๙๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์ภิรมย์วราราม
 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๑๓
พระภานุพงษ์ เมธิโก สระทองเทียน

๒๘/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
ราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๑๔
สามเณรวันศิริ  เนียมมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๑๕
สามเณรพีรภัทร  ศรีสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

 ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๑๖
สามเณรวีรยุทธ์  ผลงาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

 ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๑๗
พระณรงค์ฤทธิ

์

นรินฺโท แก้วมา

๒๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๑๘
พระธวัชชัย ธมฺมวโร พุทแตง

๑๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระนิพนธ์ นนฺทโก วันทอง

๒๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระสุพจน์ จนฺทธมฺโม ศรีสัตตรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๑๙ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๒๑
พระธนพล านวโร จีมานุษย์

๑๖/๑๑/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๒๒
พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม ศิลาประเสริฐ

๒๖/๑๐/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระชนินทร์ อิทฺธิาโณ ลอยสวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๒๔
พระสมบูรณ์ สุทฺธิมโน รอดมณี

๐๘/๐๙/๒๕๓๓ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๒๕
พระเขมกร เขมวีโร ธงชัยนำโชค

๐๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๒๖
พระศิริชัย ธมฺมรโต อรชร

๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระทวีวงศ์ วชิราโณ

ประดิษฐ์วงศ์วาน

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ศาลาตึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๒๘
พระสุทัศน์ สุเมโธ จันทร์พงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ศาลาตึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๒๙
พระอดิศักดิ

์

อาภสฺสโร อุ่นเรือน

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาตึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระพงษ์พัฒน์ อภิปุณฺโณ เสาชัย

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาตึก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระมงคล กตสาโร ครกษัตย์

๒๘/๐๓/๒๕๐๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

สระพัง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๓๒
พระเอกพจน์ ิตปฺุโ ทองยอดเกรือง

่

๑๔/๐๖/๒๕๒๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สระพัง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๓๓
พระวิเชษฐ์ วิชิโต พลังค์ศิริชัย

๐๑/๐๔/๒๕๓๐ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สระพัง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๓๔
พระพีระพล มหาปคุโณ พุมมา

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระพัง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระฐปกรณ์ ปภากโร เฉลยพจน์

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สระสีมุม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๓๖
พระนพรัตน์ ธมฺมรโต สระทองห้อย

๓๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระสีมุม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๓๗
พระธนาวุฒิ วุฒิธมฺโม โฉมกระชวย

๒๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระสีมุม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๓๘
พระสุรักษ์ สุรกฺขิโต สระทองโอน

๑๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระสีมุม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระกิตติพงษ์ กิตฺติพโล อยู่สำราญ

๑๑/๐๖/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สระสีมุม

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระณรงค์ศักดิ

์

อคฺคสกฺโก สระทองเวียน

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระสีมุม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๔๑
สามเณรเชษฐา  กลินจันทร์

่

๓๑/๖/๒๕๔๔

 
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระไตรภพ คุณากโร บัวแย้ม

๑๐/๐๔/๒๕๓๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๔๓
สามเณรธวัชชัย  สามทองกลำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

 
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๔๔
พระประเสริฐ ปฺาสุทฺโธ ถินหาญวงษ์

่

๒๑/๐๕/๒๕๑๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๔๕
พระพรชัย อมโร มูลสุพรรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระศุภชัย ปภสฺสโร แสงศรี

๒๙/๐๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๔๗
พระศิริชัย อติพโล พรหมจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๔๘
พระวิชา ปริชาโน ลิมสมบูรณ์

้

๑๕/๐๑/๒๕๓๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๔๙
พระพุฒิพงษ์ กมโล พิสุทธิเกษมบุญ

์

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระนที สิริภทฺโท แซ่เจีย

่

๓๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๕๑
พระวิวัฒน์ ิติโก แสนหลาบคำ

๑๒/๐๒/๒๕๐๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๕๒
พระธัญณพ สมฺปนฺนธีโร เณรบางแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สองห้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๕๓
พระณรงค์ วรธมฺโม นิลยา

๑๐/๐๕/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สองห้อง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระโพธิสัตย์ อนุชาโต สุภนัต

๑๕/๐๖/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

สีแยกเจริญพร

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๕๕
พระอภิชาติ อภิปุณฺโณ เหล่าเลิศ

๑๘/๐๓/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สีแยกเจริญพร

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๕๖
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโข มนต์คลำ

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณรัตนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๕๗
พระจักรกริช จกฺกสุวณฺโณ สายทอง

๐๕/๐๔/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณรัตนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระธนโชติ โชติปฺโ ทองโชติ

๒๖/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๕๙
พระปริญญา ิตปฺโ วงค์ดียิง

่

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระอัครวินท์ อาจารสมฺปนฺโน จ่ามา

๒๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๖๑
พระสายธาน ธมฺมเตโช สีนวล

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

หนองจิก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระเจตรินทร์ อธิปฺโ บุญเหลือ

๓๐/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองจิก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๖๓
พระณัฐธัญ ธมฺมเตโช มาลี

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองจิก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๖๔
พระโชคชัย ธมฺมรโส ไปเขียว

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๖๕
พระลิขิต ปภาโต ครองระวะ

๒๔/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองศาลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระวิโรจน์ วิโรจโน เชียงกา

๐๙/๐๘/๒๕๑๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

ห้วยผักชี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๖๗
พระแหลม วรธมฺโม ห้วยหงษ์ทอง

๒๒/๐๓/๒๕๑๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยผักชี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๖๘
พระธนาพันธ์ ธนวุฑฺโฒ จงมานะกิจกุล

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยผักชี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๖๙
พระเจษฎา โชติวโร ศุภชัยโกศล

๒๗/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยผักชี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระกฤษดา อภโย เตชะวณิชย์

๒๙/๑๑/๒๕๐๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๗๑
พระสมนึก ธีโร สุปยะพาณิชย์

๐๓/๐๙/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๗๒
พระอมร โกวิโท กิจทรัพย์ทวี

๐๕/๑๑/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๗๓
พระกานต์ ิติโก แซ่แต้

๒๕/๑๐/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระอาทิตย์ อุชุโก ศรีเทพ

๒๕/๐๓/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อ้อน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๗๕
พระธนาคุณ นิปฺปโก สันติเกือกูลวงศ์

้

๒๓/๐๕/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๗๖
พระศุภวัฒน์ สนฺตกาโย ชอบธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระปฐมพร ิตโสภโณ สามวามยา

๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

กงลาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๗๘
พระโอภาส ภูริาโณ วิโรจน์รัตนกุล

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

กงลาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๗๙
พระยุทธการ อาภสฺสโร สงวนพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

กงลาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระจตุรงค์ ขนฺติโร จุ่นบุญ

๑๔/๐๗/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กงลาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระเทพสิริ สฺโต อินทฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๕๗
ดอนตูม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๘๒
พระยุทธนา ตนฺติปาโล อินทร์อ่อนวงษ์

๒๐/๘/๒๔๙๘ ๖/๑๑/๒๕๕๗

ดอนตูม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๘๓
สามเณรเดชา  ต๊ะอ้าย

๒๔/๗/๒๕๔๔

 ดอนตูม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๘๔
พระประนต ถาวโร ภิรมย์สุข

๘/๘/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนตูม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระณัฐพล โชติปฺุโ เชือสุภาพ

้

๓๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนพุทรา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๘๖
พระธงชัย ปฺาพโร ทองหยด

๔/๒/๒๕๓๖ ๓๐/๔/๒๕๕๙

ตะโกสูง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๘๗
พระมารุต านวีโร พุ่มพูล

๒๗/๙/๒๕๓๘ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ตะโกสูง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๘๘
พระกรองพล สุเมธโส ธนะเพิม

่

๒๘/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ตะโกสูง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระศิลาพันธุ์ ปฺาวโร ทองอินทร์ท้าว

๙/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตะโกสูง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระอนุชาติ สุทฺธสีโล กมขุนทด

๑๖/๖/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๙๑
สามเณรธนโชติ  เจริญสุข

๒๓/๔/๒๕๔๗

 ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๙๒
พระอรรถสิทธิ

์

ปยสีโล สุริยาวงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๓๓
๑๑/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๙๓
พระชัยรัตน์ กตสาโร คำกงลาด

๑/๘/๒๕๒๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๙๔
พระพรชัย จิรธมฺโม บุญช่วย

๒๓/๙/๒๕๒๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๙๕
พระสุข สนฺตกาโย บุตรโท

๑๕/๑๐/๒๔๙๖
๑๗/๓/๒๕๕๙

ลำลูกบัว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๙๖
พระไกรเวศ รตฺตนโชโต แขกปาทาน

๒๓/๔/๒๕๒๓ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ลำลูกบัว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๙๗
พระสุทธิภัทร านวโร สามฉิมโฉม

๓/๘/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ลำลูกบัว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๙๘
พระณเรศ อาภากโร ชัยสำเดง

๖/๑๒/๒๕๓๕ ๒๗/๖/๒๕๕๙

ลำลูกบัว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๓๙๙
พระสุริยา อภสฺสโร จันทร์ชาวนา

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

ลำลูกบัว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระศริชัย จิตฺตสํวโร ศรีสวัสดิ

์

๑๖/๑/๒๕๓๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ลำลูกบัว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระธัญญธร สิริธโร ดอนปานไพร

๓/๗/๒๕๑๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ลำเหย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระอิทธิพล อธิปุโ เอียงเงิน

๗/๗/๒๕๓๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ลำเหย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระพิษณุ านวโร รอดผล

๑๐/๘/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ลำเหย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระวรรณลพ ปริปฺณโณ ดีรอด

๑๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เลาเต่า  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระรุ่งอรุณ สุวณฺโณ กำมา

๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เลาเต่า  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระภูชิตพงษ์ ปฺาวุฑฺโฒ คำกองแก้ว

๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เลาเต่า  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระจีรศักดิ

์

จิรเมธี แพทย์ประสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๑๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระณัชพล รตฺนเมธี รัตนไกรชัยพล

๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระกิตติภูมิ กิตฺติเมธี ค้าผล

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สระสีเหลียม

่ ่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระพงศ์พิสิทธิ

์

วิสุทฺธิเมธี มีทอง

๒๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๑๑
พระแสงตะวัน วชิรเมธี เพชรสุวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๑๒
พระเจษฎา นนฺทเมธี แสนนนท์

๒๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๑๓
พระจิรภัทร อมโร จินดาเย็น

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

สุขวราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๑๔
พระเอกรินทร์ ปภาโส วิถีปรีชา

๒๑/๐๗/๒๕๐๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สุขวราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๑๕
พระชำนาญ ชาคโร มูลพรมสอน

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๘/๒๕๕๙

สุขวราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระอำนาจ อนาลโย โพธิทอง

์

๑๙/๐๕/๒๕๓๐ ๐๖/๐๘/๒๕๕๙

สุขวราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๑๗
พระวีรภัทร ธีรปฺโ อินแสง

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๐๖/๐๘/๒๕๕๙

สุขวราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๑๘
พระภมร ผาสุโก บุมี

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

สุขวราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๑๙
พระศราวุธ ิตมโน ลิขุนทด

๒๖/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

สุขวราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระภูมิสิทธิ

์

สุขกาโม เอียการนา

๒๐/๐๔/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองกระพี

้

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๒๑
พระสุทีป สาทโร ชันเสมา

้

๒๕/๐๓/๒๔๙๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระพี

้

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๒๒
พระศักดิรินทร์

์

สิริธโร ชูยินดี

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๒๓
พระปรีดา ถาวโร ศรีพูลพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๒๔
พระไกรษร ปฺาธโร คำสอน

๒๑/๐๗/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๒๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

กนฺตสาโร เจนตลอด

๒๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๒๖
พระเรไร สนฺติกโร จงแจ่มฟา

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๒๗
พระณัฐวัฒน์ วิสุทฺโธ เหลียววัฒนกิจ

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระสุรชัย โชติโก ทับหิรัญ

๔/๐๖/๒๕๐๖ ๓/๑๑/๒๕๕๙

หัวถนน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๒๙
พระชาติชาย ติสาโร ศรีตงกิม

๑๕/๒/๒๕๐๑
๕/๒/๒๕๕๕

แหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระสุรชัย ิติโก แซ่ตัง

้

๑๕/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๒/๒๕๕๙

แหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๓๑
พระมานะ ขนฺติโก ภู่พุกก์

๒๙/๗/๒๕๒๖ ๒๘/๒/๒๕๕๙

แหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๓๒
พระธเนศพล าณสํวโร เจียมดี

้

๑๔/๕/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

แหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๓๓
พระอนุชา กตนาโถ มัณยานนท์

๒๑/๕/๒๕๐๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

กกตาล  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๓๔
พระธีระโชติ โชติปฺโ แสงพระจันทร์

๑/๗/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กกตาล  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๓๕
พระสมพงษ์ พุทฺธสโร สมเชือเวียง

้

๑/๗/๒๕๐๑
๒๕/๑๒/๒๕๕๘

กลางคูเวียง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๓๖
พระสังคม คนฺธสีโล นาสวน

๓๑/๕/๒๕๐๘
๒/๕/๒๕๕๙

กลางบางแก้ว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๓๗
พระชัยพร วราสโย เถระกุล

๒๔/๕/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๕๙

กลางบางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๓๘
พระโสภณ โสภณจิตฺโต แจ่มนิยม

๑๑/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กลางบางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๓๙
พระศุภกร ปภากโร มากมีทรัพย์

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

กลางบางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระวีรศักดิ

์

วิสารโท โพธิศรีดา

์

๑๒/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แค  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๔๑
พระมานะ ชยปารคู อิมแสง

่

๒/๑๑/๒๕๑๔ ๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๔๒
พระพุทธรักษา านพโล ร่างน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๑๖
๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๔๓
พระเมฆินทร์ พลฺู จุ้ยสุวรรณทัต

๒/๑๐/๒๕๑๘ ๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระปยะ ปยพโล เอกคุณหาร

๒๓/๑๐/๒๕๒๑
๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๔๕
พระทศพร คุณพโล สุดใจ

๑๗/๑๑/๒๕๒๓
๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๔๖
พระฉัตรชัย จิตฺตพโล กิจเจริญ

๗/๖/๒๕๒๘ ๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๔๗
พระธรรมรัตน์ เตชพโล แก่นพินิจ

๒๕/๘/๒๕๓๓ ๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๔๘
พระพิพัทพงศ์ ธีรวโร ไชยาศรี

๓/๙/๒๕๓๗ ๒/๕/๒๕๕๙
โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๔๙
พระเกียรติยศ สุภจิตฺโต แก้ววิศิษฐกุล

๓๐/๗/๒๔๙๗
๕/๕/๒๕๕๙

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระณัฐสุทธิ

์

สุทฺธสีโล สามเกษร

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๕๙

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๕๑
พระกานต์กิตติพัฒน์ อภิปฺุโ พุ่มดียิง

่

๑๖/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๕๒
พระจิรวัฒน์ มหาปฺุโ มังคะลา

๑๘/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๕๓
พระอัศวิน สมจิตฺโต แซ่โค้ว

๒๓/๕/๒๕๒๓
๓/๗/๒๕๕๙

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๕๔
พระจิรพงศ์ จิรธมฺโม เกตุอู่ทอง

๑๙/๓/๒๕๒๘
๓/๗/๒๕๕๙

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๕๕
พระจันทร์ธิมาลา ปชฺโชโต วัฒนะกุลธนาชัย

๒๑/๘/๒๕๒๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๕๖
พระวีระยุทธ ธมฺมวโร สีโสภา

๙/๒/๒๕๓๔ ๓/๘/๒๕๕๙
โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๕๗
พระกานต์กนก กนฺตวีโร อังกาพย์

๑๔/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๘/๒๕๕๙

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๕๘
พระธเนศ เตชธโร ชิวปรีชา

๑๔/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๘/๒๕๕๙

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๕๙
พระธนพล คุณธาโร ชีวัน

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๑๒/๘/๒๕๕๙

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระฉัตรชัย อิสฺสโร สุจจิตร์จูล

๒๔/๓/๒๕๓๔ ๑๕/๘/๒๕๕๙

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๖๑
พระณัฐวุฒิ มหาวีโร ปญญา

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

๘/๔/๒๕๕๙
งิวราย

้

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๖๒
พระชัยพัฒน์ อินฺทวีโร อังคเศกวิไล

๒๘/๗/๒๕๓๔
๑/๗/๒๕๕๙

ตุ๊กตา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๖๓
พระณัฐพงษ์ อาทโร ดำกิจ

๓๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ตุ๊กตา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๖๔
พระพชรพล โฆสธมฺโม ฟกสุมณฑา

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ท้องไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๖๕
พระดิเรก สุเมธี ล้านชูศรี

๒๖/๖/๒๔๙๖ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

ท่าใน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๖๖
พระอุ้มบุญ วรปฺุโ เมืองบ้านกวย

๒๖/๓/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๘

ท่าใน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๖๗
พระพระพูนพันธุ์ ภทฺทวีโร บู่สามสาย

๒๕/๘/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

ทุ่งน้อย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๖๘
พระเจริญ อายุวฑฺฒโก บุญอินทร์ส่ง

๖/๑๐/๒๕๑๗ ๑๙/๑๐/๒๕๕๘

ไทยาวาส  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๖๙
พระวฑัญู ถาวโร ขานไข

๒๓/๓/๒๕๓๙
๓/๔/๒๕๕๙

ไทยาวาส  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระภัคธร โรจนธมฺโม วิถี

๒๗/๖/๒๕๑๖ ๑๐/๕/๒๕๕๙

ไทยาวาส  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๗๑
พระนครินทร์ คุณสมฺปนฺโน ดิษฐกองทอง

๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ไทยาวาส  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๗๒
พระพงษ์แก้ว ถาวรสทฺโธ เครือมาศ

๑๐/๕/๒๕๑๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ไทยาวาส  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๗๓
พระฐาปกรณ์ ปฺาวุโธ ศรีเอียมกูล

่

๑/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไทยาวาส  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๗๔
พระเดชา ธมฺมรกฺขิโต ผึงนุสนธ์

่

๒๒/๑๑/๒๕๑๒
๑๒/๗/๒๕๕๙

ไทยาวาส  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๗๕
พระกัมปนาท ธมฺมโฆสโก รัตนสิทธิ

์

๙/๔/๒๕๓๖
๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๗๖
พระธนวัฒน์ จิรฏิโก ทรัพย์ยอดแก้ว

๒๐/๖/๒๕๓๘ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๗๗
พระภูวนาถ โชติทินฺโน อัตถไพศาล

๑๗/๗/๒๕๓๓ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๗๘
พระณัฐพล จนฺทูปโม สุขโพธิเพชร

์

๘/๖/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ไทร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๗๙
พระสิทธิศักดิ

์

สุทฺธิปฺโ อุยทับโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ไทร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระอิงแลน ขนฺติวโร วรพินท์

๑/๘/๒๕๓๗ ๒๒/๖/๒๕๕๙

น้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๘๑
พระทิวากร ิตธมฺโม มันคง

่

๑๖/๗/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

น้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๘๒
พระวิภพ ธนธมฺโม ชัยขันธ์

๗/๓/๒๕๓๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

น้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๘๓
พระธนวัฒน์ จิรวฑฺฒโน พิมพ์สุวรรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๕/๒๕๕๙

บ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๘๔
สามเณรอลงกรณ์  หนีพงษ์

๑๕/๓/๒๕๔๓

 บ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๘๕
พระธีรภัทร จิรภทฺโท วชิรปทมา

๒๓/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙
บ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๘๖
พระชัยณรงค์ ชยาลงฺกาโร พิมพ์สุวรรณ์

๒/๓/๒๕๓๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

บ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๘๗
พระสมศักดิ

์

นาถปฺุโ แสงสร้อย

๑๐/๑๐/๒๕๒๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

บ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๘๘
พระอภิชาติ ชาตปฺโ อมมอน

๘/๙/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

บ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๘๙
พระนพ สนฺตกาโย เขียนเทียม

๒/๒/๒๕๑๖ ๑๐/๔/๒๕๕๙

บางแก้ว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระสุริยะ สมจิตฺโต พฤกษเสม

๑๗/๑๑/๒๕๓๒
๑๔/๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๙๑
พระเทอดศักดิ

์

โอทาโต โอรักษ์
๕/๙/๒๕๓๖ ๒๓/๓/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๙๒
พระพงศกร จนฺทาโภ ลิมวนานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๓๗
๒๓/๓/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๙๓
พระสุวรรณชัย กมโล จ่างศรี

๒๗/๗/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๙๔
พระรัตนชัย มานิโต จ่างศรี

๒๗/๖/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๙๕
พระอรรณพ อินฺทสโร ลาภลมูล

๑๗/๑๑/๒๕๓๔
๒๖/๖/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๙๖
พระอนวรรษ คุณวุฑฺโฒ ลาภลมูล

๒/๑๑/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๙๗
พระสุรเชษฐ์ สุรปฺโ รอดนารี

๒๒/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๙๘
พระเสรี เมตฺติโก สายบัวทอง

๑๖/๑๑/๒๕๑๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๔๙๙
พระพัชรพล ผาสุโก สำรวญหันต์

๑๔/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระกิติพงศ์ สุทฺธิเมธี สุวิศาล

๑๓/๓/๒๕๓๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระสันติ ธีรวํโส ขจรบุญ

๑/๑/๒๕๒๖ ๘/๘/๒๕๕๙
บางพระ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระสมเจตต์ ิตเมโธ ทิพย์ไสยาสย์

๑๒/๖/๒๕๓๘
๑/๖/๒๕๕๙

ประชานาถ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระอาทิตย์ จนฺทสาโร นุ่มโฉม

๗/๙/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ประชานาถ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๐๔
พระสมพร สมวโร ดาบทอง

๗/๗/๒๕๒๓
๓๐/๑๐/๒๕๕๗

พุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระอดิศักดิ

์

อติภทฺโท มาลัย

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

พุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระณัฐวุฒิ อตฺถยุตฺโต อุปชฌาอินทร์

๒๑/๑/๒๕๓๙ ๒๖/๓/๒๕๕๙

ละมุด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระชัยมงคล เขมจาโร เกิดใจบุญ

๑๔/๘/๒๕๒๑ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ละมุด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระวัชรพล วราโภ มังมี

่

๒๗/๑/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ละมุด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระวุฒิไกร จิตฺตมโน มูสิแก้ว

๒/๘/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ละมุด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระบัณฑิต ฉนฺทโก เณรมณี

๕/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ละมุด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๑๑
พระขจร หนฺติธมฺโม พลภักดิ

์

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ละมุด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๑๒
พระอภิวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน ดาโสม

๒๑/๑๒/๒๕๓๖
๒๒/๖/๒๕๕๙

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๑๓
พระอธิป จนฺทสโร เทียงสมพงษ์

่

๑๔/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๑๔
พระอธิราช นริสฺสโร สังข์เสวก

๖/๔/๒๕๓๙ ๔/๗/๒๕๕๙
ลานแหลม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๑๕
พระสุทธา สุภทฺโท อุ่นศิริ

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๑๖
พระชินวัตร ชินวฑฺฒโน นิยะมะ

๒/๑๑/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

ศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๑๗
พระประสงค์ เขมจิตฺโต ขวัญยายสพ

๑๔/๙/๒๕๐๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๑๘
พระนิพล ปยธมฺโม โนนตาพันธ์

๑๒/๓/๒๕๓๑ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ศีรษะทอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๑๙
พระอนุชิต มหาวีโร พงษ์ปราโมทย์

๒๐/๙/๒๕๐๑
๓/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระนพฤทธิ

์

ปยธมฺโม ศรีทอง

๓๑/๑/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๒๑
พระอนนท์ ชุติมนฺโต นาควัชระ

๗/๗/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๕๙
สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๒๒
พระศักดิดา

์

ชยธมฺโม บุญนำ

๓/๑๑/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๒๓
พระใหม่ ถาวโร ละสี

๑/๑/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙
สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๒๔
พระสันติชัย ปริชาโน อ่อนโพธิแก้ว

์

๒๘/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๒๕
พระสถาพร จนฺทโก ขอเหนียวกลาง

่

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๕๙
สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๒๖
พระสิริชัย ยติโก จิระสิทธิชัย

๑/๖/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๒๗
พระพัทธพล วิสุทฺโธ กลำโรย

๓๐/๑๒/๒๕๓๕
๑๘/๕/๒๕๕๙

สัมปตาก  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๒๘
พระพชร กิตฺติธารี สวยมาก

๒๗/๒/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

สำโรง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๒๙
พระวงศกร ธมฺมสิริ เหลือนับ

๕/๓/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

สำโรง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระเจนวิทย์ ภูริวฑฺฒโน บุญช่วย

๖/๒/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

สำโรง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๓๑
พระวุฒิชัย พลวุฑฺโฒ เนโส

๑๔/๔/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

สำโรง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๓๒
พระสราวุธ ธมฺมาวุโธ ม่วงทองเกตุ

๓๐/๑๒/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
สำโรง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๓๓
พระวัลลภ วลฺลโภ นิลโพธิทอง

์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

สำโรง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๓๔
พระนพดล ขนฺติพโล ลิมเลิศ

้

๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๐/๖/๒๕๕๙

สิงห์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๓๕
พระสมชาย ปฺาวโร ชัยบัง

๑๕/๒/๒๕๐๐
๑/๗/๒๕๕๐

เสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๓๖
พระศรัณย์กร ธีรปฺโ อัครนนท์จิรเมธ

๑๓/๑/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๙

เสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๓๗
พระวิสุทธิ

์

ถาวรธมฺโม มีครองแบ่ง

๑๕/๑๐/๒๕๓๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

เสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๓๘
พระชนาธิป สุเมธี เพ็งตะโก

๓/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๓๙
พระศิรวิทย์ ตนฺติปาโล ยิงรัตน์

่

๒๐/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๕๙

หลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระอนุสรณ์ านกโร แสงพริง

้

๔/๑๑/๒๕๓๔
๒/๕/๒๕๕๙

ห้วยพลู  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๔๑
พระปริญญา กิตฺติวณฺโณ ฤกษ์ดี

๘/๓/๒๕๓๕ ๗/๖/๒๕๕๙
ห้วยพลู  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๔๒
พระสมพล ขนฺติพโล คุ้มพงษ์พันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

ห้วยพลู  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๔๓
พระธนกร ขนฺติโก จรรยาสวัสดิ

์

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ห้วยพลู  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๔๔
พระอำนาจ สุทนฺตกาโย บารมี

๑๑/๑๒/๒๕๒๐
๒๘/๔/๒๕๕๙

ใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๔๕
พระวันชาติ อภิปาโล จำปทอง

๕/๘/๒๔๙๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๔๖
สามเณรธเนศพล  สกลเกียรติ

๑๒/๙/๒๕๔๓

 ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๔๗
สามเณรสมรักษ์  แก่นเพ็ชร

๒๔/๓/๒๕๔๔

 ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๔๘
สามเณรพีรพงศ์  ปูหลังกลำ

๑๘/๑/๒๕๔๕

 ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๔๙
สามเณรวันชัย  แทนมูล

๑๔/๒/๒๕๔๖

 ใหม่สุปดิษฐาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรศุภวิชญ์  จิตประทึก

๒๘/๔/๒๕๔๘

 ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๕๑
สามเณรวิทวัส  ใหญ่สาร

๖/๑๒/๒๕๔๙

 ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๕๒
พระสรศักดิ

์

จาตุธาโร แสงอุ่น
๖/๒/๒๕๒๒ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๕๓
พระคมกฤษณ์ มหาวีโร สังขภิญโญ

๒๙/๑๐/๒๕๓๕
๑๓/๓/๒๕๕๙

ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๕๔
พระวิทวัส ยโสธโร วิจิตรพงษา

๘/๗/๒๕๓๐ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๕๕
พระอนุชา อินฺทาโณ ศิริวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๓๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๕๖
พระจักรพงษ์ จารุโภ ปานเจริญ

๗/๔/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๕๗
พระคชภัค สุธมฺโม ทององอาจ

๖/๑/๒๕๓๒ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๕๘
พระนันทพร สุทฺธจิตฺโต อินทราพงษ์

๒๑/๙/๒๕๓๓ ๑๐/๘/๒๕๕๙

ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๕๙
สามเณรอนันต์  ชืนแสงจันทร์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

 วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๖๐
พระนราธิป ถาวรธมฺโม เขียวคำรพ

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๖๑
พระมณฑล วิสุทฺธิสาโร พึงสุขแดง

่

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๖๒
พระณัฐวุฒิ จนฺทูปโม ม่วงโรจน์

๑๒/๐๗/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๖๓
พระเอกรินทร์ วุฑฺฒิสาโร แสงคำ

๓๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๖๔
พระเพิมศักดิ

่ ์

ยโสธโร จันทราภาส

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๖๕
พระวีรพล วีรพโล บุญแอ

๒๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๖๖
พระเสกสิทธิ

์

ิตธมฺโม กำเนิดสุข

๐๖/๐๘/๒๕๒๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๖๗
พระทรงวุฒิ ธมฺมธโร ทวาฬแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๓๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๖๘
พระเจษฎา จารุธมฺโม อ่วมนากะ

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๖๙
พระอาทิตย์ อาภานนฺโธ จันทร์แสง

๒๔/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระปกรณ์ ปภากโร สีสุกขี

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๗๑
พระภาคิน สิริปฺโ เกิดคุ้ม

๓/๐๗/๒๕๐๗ ๙/๐๙/๒๕๕๙

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๗๒
พระวิภพ สิริธมฺโม จูค้า

๐๕/๑๒/๒๕๒๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๗๓
พระภานุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ขำบุญลือ

๒๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๗๔
พระชัยวัฒน์ านิสฺสโร หอมพวงภู่

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๗๕
พระจักรพันธ์ อาภาธโร จาดชลบท

๐๔/๐๒/๒๕๒๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๗๖
พระสุเมธ คุณงฺกโร สุขสมัย

๒๔/๐๘/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๗๗
พระธีรศักดิ

์

ิตคุโณ ฉิมงามขำ

๑๗/๑๑/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๗๘
สามเณรเสรีชัย  ลครศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๐

 วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๗๙
พระวิษณุ คุณงฺกโร ทองรัก

๑๗/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระณภัทร์ อาภทฺธโร สวัสดิตาล

์

๑/๔/๒๕๓๘
๐๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๘๑
พระอานนท์ อานนฺโท ใจเร็ว

๕/๘/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๘๒
พระทศพร จนฺทปฺโ โกมาก

๓/๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๘๓
พระธนัทกรณ์ ขนฺติธโร ทองประสี

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๘๔
พระธรรมพงศ์ ธมฺมธโร คำคม

๐๓/๑๐/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๕๙
วัดสุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗ / ๒๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๘๕
พระกฤตนัน กนฺตพโล กัญจนะวโรดม

๒๖/๐๑/๒๕๑๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๘๖
พระณรงค์ จกฺกวโร แตงแดง

๐๖/๑๑/๒๕๑๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๘๗
พระธวัชชัย จาครโต ว่านนำ

๐๑/๐๖/๒๔๙๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๘๘
พระวิทยา สุมโน จันทนะโสตถิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๒๓ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

คลองอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๘๙
พระนพฤทธิ

์

อนุตฺตโร บุญนาค

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

คลองอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระนฤพล ชยาภิรโต ประเสริฐการ

๒๒/๐๑/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

จินดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๙๑
พระประพันธ์ สุทฺธปฺโ อยู่เพชร

๒/๘/๒๕๓๔ ๓/๑/๒๕๕๙
จินดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๙๒
พระจักรกฤษณ์ มหานาโค ดวงจินดา

๒/๑๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

จินดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๙๓
พระณัฐพล ขนฺติวโร แย้มพักตร์

๘/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จินดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๙๔
พระณัฐกิตติ

์

นาถกิตฺตโน แปนถึง

๒๕/๑๐/๒๕๓๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๙๕
พระนิชนันท์ ชุติกาโร พงษ์สำราญกุล

๐๘/๐๖/๒๕๓๔ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๙๖
พระปฏิพล ภูริเมโธ ศรีวะรมย์

๐๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๙๗
พระวิเชียร ปฺาวชิโร มุ่งธัญญา

๐๑/๐๔/๒๕๐๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๙๘
พระสุขชาติ สทฺธาธิโก เลิศวุฒิรักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๐๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๕๙๙
พระธนัตถ์บดี โชติปฺโ นพเวช

๒๖/๐๑/๒๕๑๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๐๐
พระวัชรพงศ์ วชิรวํโส สุวรรณดำรงค์

๒๓/๑๑/๒๕๒๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๐๑
พระภาคภูมิ ภูมิสฺสโร บุญบุตร

๐๖/๐๕/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระจักรกฤษณ์ สุทฺธจิตฺโต ปานบรรจง

๒๖/๗/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระชัมพูนท์ สารนนฺโท อัครอภิโภคี

๒๘/๑๑/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๐๔
พระธัชตะวัน ปฺาธโช เกษกานดา

๐๕/๑๑/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๐๕
พระอวิรุทธิ

์

อวิรุทฺโธ ดวงใจ

๐๖/๐๓/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๐๖
พระวัชรวีร์ เมธาวฑฺโฒ อรรถอนันต์

๐๒/๐๖/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระอดิศร วริสฺสโร อรุณแสงทอง

๒๒/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระจาตุรนต์ อจฺฉริโย อัจฉรานุวัฒน์

๑๑/๐๘/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระสุรศักดิ

์

กิตฺติปาโล ไสยคำ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ดงเกตุ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๑๐
พระปาน อธิฉนฺโท ตาแปง

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ดงเกตุ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๑๑
พระพุธ มานิโต ลิมแหวน

้

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ดงเกตุ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๑๒
พระอภิวิชญ์ นาถธมฺโม สุนสงวน

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดงเกตุ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๑๓
พระสัชฌุกร ปฺาธโร ศีลชัยชาญ

๐๘/๐๖/๒๕๒๑ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

เดชานุสรณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๑๔
พระณัฐพงศ์ มหาปคุโณ สุขสุมิตร

๒๕/๐๘/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เดชานุสรณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๑๕
พระศิลปชัย ขนฺติมโน ใจซือ

่

๒๙/๒/๒๕๓๙ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๑๖
พระสมปอง วิชฺชากโร สร้อยเซียน

๓/๒/๒๕๐๓ ๘/๕/๒๕๕๙
ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๑๗
พระสมภพ วิชฺชาธโร สร้อยเซียน

๒๔/๑๒/๒๕๒๙

๘/๕/๒๕๕๙
ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๑๘
พระรณชัย ปสนฺนจิตฺโต โชคนาคะวโร

๔/๔/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๑๙
พระณัฐพล ปสุโต ฝดค้า

๑๔/๓/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ทรงคนอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘ / ๒๖

้
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นฐ ๒๑๕๙/๐๖๒๐
พระทสพล จตฺตมโล สุขสงวน

๘/๒/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๒๑
พระทวีชัย อจฺจาทโร นาคอ่วมค้า

๘/๓/๒๕๓๕ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๒๒
พระมงคล เขมทตฺโต จิวพานิช

๒๗/๓/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๕๙

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๒๓
พระวรวุฒิ อตฺถกาโม ไทยทวี

๒๙/๘/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๙

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๒๔
พระจิรวิทย์ ปยธมฺโม ทวีวิเศษพงศ์

๒๕/๑/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๕๙

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๒๕
พระศุภชัย ปฺุภาโค ขันทอง

๑๐/๕/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๒๖
พระกษิดิศ สิริธมฺโม ติดหงิม

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ท่าข้าม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๒๗
พระวันชัย วรจิตฺโต สวนจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าข้าม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๒๘
พระอภิศักดิ

์

ิตธมฺโม ปนประชา

๒๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๒๙
พระสถิต สมจิตฺโต ทองประไพ

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๓๐
พระเจษฎา วรปฺโ พึงประชา

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๓๑
พระพงศกร พลปฺโ โตพวง

๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๓๒
พระอภิสิทธิ

์

โกวิโท มีประมูล

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๓๓
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร น้อยประชา

๓๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๓๔
พระชัยกานต์ ถามวโร จันทร

๑๕/๐๔/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๓๕
พระชลัช ชวโน ตังเศรษฐพงศ์

้

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๓๖
พระภมรมนตรี ชินวโร บุตรนำเพ็ชร

๒๗/๐๖/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๓๗
พระอนุสรณ์ อุตฺตโร เหล่านำคำ

๒๐/๐๘/๒๕๓๒ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๓๘
พระศิริศักดิ

์

เกสโร กันภัย

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๓๙
พระสุธี ปยสีโล นาคประยูร

๒๙/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระสิริชัย สิริปฺุโ กลัดจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๔๑
พระมานิตย์ วราสโภ พูดตรง

๒๖/๘/๒๕๒๔
๖/๗/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๔๒
พระอมรศักดิ

์

วายาโม ดีกิจว่อง

๐๑/๐๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๔๓
พระธงชัย ิตชโย แก้วสมบูรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๔๔
พระอรรถนพ ขนฺติวณฺโณ ตันสงวน

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๔๕
พระปญญา นาถลาโภ หอมตลบ

๑๕/๐๒/๒๕๐๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๖

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๔๖
พระอ๊อด สมจิตฺโต ใจกลัด

๑๓/๐๑/๒๕๒๗ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๔๗
พระพิธาน วราสโย อิทธิวุฒิรักษ์

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๔๘
พระวัฎจักร ทีฆายุโก บุญนก

๒๘/๐๖/๒๔๙๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๔๙
พระธนพล ธนปาโล แซ่อึง

้

๑๕/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๕๐
พระศิริพัฒน์ สิริภทฺโท ศรีอินทร์คำ

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๕๑
พระสมศักดิ

์

ธิติโก กัญญา

๐๕/๐๗/๒๕๐๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๕๒
พระธรณินทร์ ิตมโน ศิริชัย

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๕๓
พระมนพัทธ์ ฉนฺทธมฺโม ทองมา

๐๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๕๔
พระพรเทพ เขมจิตฺโต สอดส่องกิจ

๑๐/๑๐/๒๕๒๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๕๕
พระนลากร วราสโย จันคนา

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๕๖
พระอภิเดช จิตฺตกโร วิบูลย์เชือ

้

๒๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๕๗
พระสันติสุข สิริปฺโ สายเกือกูล

้

๑๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๕๘
พระพิษณุ รตินฺธโร เศรษฐีการนา

๐๖/๐๕/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๕๙
พระพสภัค ปฺุกุสโล คงสุข

๓๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระทศพร กตปฺุโ ชืนเจริญ

่

๒๗/๑/๒๕๓๕ ๒๓/๔/๒๕๕๙

บางช้างใต้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๖๑
พระสุรดิษฐ์ อนาลโย ชมบำรุง

๑๗/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

บางช้างใต้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๖๒
พระเพชรรัตน์ กิตฺติทินฺโน อุ่นประดิษฐ์

๒๐/๙/๒๕๒๒ ๐๘/๗/๒๕๕๙

บางช้างใต้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๖๓
พระเพทาย กิตฺติวํโส หงษา

๐๖/๑๐/๒๕๓๕
๐๘/๗/๒๕๕๙

บางช้างใต้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๖๔
พระธนทัช สุธมฺโม หิรัญวรกุล

๒๕/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางช้างใต้  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๖๕
พระจักรพันธ์ อมโล ปานสุกล

๐๘/๐๔/๒๕๓๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๖๖
พระวัชรพล ิตกุโล สุขศรีศักดิสิทธิ

์ ์

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๖๗
พระโสภิรักษ์ ปยปุตฺโต คุ้มรักษา

๓๑/๐๓/๒๕๓๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๖๘
พระรวีโรจน์ จนฺทปโ ศิริโสดา

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๖๙
พระสมยศ ธมฺมสาโร อุสาย

๑๗/๑๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๗๐
พระกิจจ์ธนากร อิทฺธิาโณ ทิพย์เลอเลิศ

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๗๑
พระศิริทรัพย์ ขนฺติสาโร จูมทอง

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๗๒
พระสรศักดิ

์

สุขิโต น้อยพิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๗๓
พระระพีพงศ์ ิตสาสโน นาถึง

๐๒/๐๗/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๗๔
พระอนุวัฒน์ ปฺาภรโณ รัตนใชย

๒๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๗๕
พระบุรินทร์ มนฺตสิริ การทวี

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๗๖
พระชัชชัย อาจิณฺณธมฺโม

เทพหัสดิน ณ อยุยา
๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๗๗
พระธนารัสย์ โรจนธมฺโม ชัยกำพลเลิศ

๐๒/๐๓/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๗๘
พระบัญชา ปวฑฺฒโน พึงพงษ์

่

๓๑/๘/๒๕๓๘ ๒๘/๒/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๗๙
พระสิทธิโชค สิทฺธิวโร บุตรนำเพ็ชร

๑๐/๗/๒๕๓๕ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๘๐
พระผดุงเกียรติ ผลสมฺปนฺโน สมบูรณ์พร

๒๑/๕/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๘๑
พระวิทวัส ธีรธมฺมฺู เปลียนมณี

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๕๙
ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๘๒
พระฐกร ปุริสุตฺตโม เอมสอาด

๑๒/๙/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๘๓
พระอร่าม นิสฺโสโก พุ่มเจริญ

๒๙/๑๒/๒๔๙๔
๑๘/๗/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๘๔
พระสิชญ์พงษ์ ปคุโณ ภู่ระกำ

๑๒/๕/๒๕๑๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๘๕
พระนิยม เจตนาสุโภ สันติโชตินันท์

๒๔/๑๑/๒๕๒๔
๑๘/๗/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๘๖
พระพิสุทธิ

์

ปฺุภาโค เหน็นสมบุญ
๑/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๘๗
พระอดิศร จิรวฑฺฒโน อนุโยธา

๑๐/๐๓/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

เพลินเพชร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๘๘
พระหัสดิน สมจิตฺโต เพ่งพินิจ

๑๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เพลินเพชร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๘๙
พระอิทธิพงศ์ จิตฺตกโร ภู่กัน

๑๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เพลินเพชร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๙๐
สามเณรสถาพร  วงษ์โท

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๙๑
สามเณรภานุ  สนามชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๙๒
สามเณรพลกฤษ  บุญภูมิ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๙๓
สามเณรมงคล  ก้อนกิง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๙๔
สามเณรอนุรักษ์  คอนสิงห์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๙๕
สามเณรวีระพงษ์  สีโสภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๙๖
สามเณรชณาธิป  พูลจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๙๗
สามเณรติณณภพ  ริตศิลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๙๘
สามเณรฐิตินันท์  สีนนทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๖๙๙
สามเณรสมชาย  แก้วดึง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๐๐
สามเณรศิริธรรมจักร  คุชิตา

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๐๑
สามเณรพัฒนพงษ์  เหลาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๐๒
สามเณรปณณวิชญ์  ประดิษฐ์อนันต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๐๓
สามเณรสหรัฐ  ภู่ทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๐๔
พระกฤษณะ รตินฺธโร ชนะโม

๒๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙ มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๐๕
พระปรัชญา ปฺาธโร สุวรรณบล

๒๘/๑๑/๒๕๓๔
๖/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๐๖
พระโรจนินทร์ สิริธโร ธนเลิศกุลวัฒน์

๕/๑๑/๒๕๑๙ ๒๖/๕/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๐๗
พระเริงชัย านชาโต คานสี

๑๖/๑๐/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๕๙
ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๐๘
พระสิปปะกร มหาสิปฺโป หุ่นภู

๗/๕/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๕๙
ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๐๙
พระธวัชชัย ถาวโร เพ็ชรนิล

๑๕/๗/๒๕๒๓
๖/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๑๐
สามเณรเปรมนุกูล  หลวงดาบ

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

 ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๑๑
สามเณรรัตนพล  แสงสุด

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

 ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๑๒
สามเณรศุภกริช  สามารถกุล

๑๖/๐๑/๒๕๔๐

 ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๑๓
พระพิเชฐ จนฺทโสรโต ปรีประชา

๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๙/๒๕๕๘

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๑๔
สามเณรบัญชาพงษ์  นาคสุบุญทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

 ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๑๕
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สุทธิจินดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

 ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๑๖
พระพุทธพงษ์ ิตเมโธ พูลทวี

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๑๗
พระปรีชา อาภากโร แจกันทอง

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๑๘
สามเณรรณกฤต  รุ่งกิตติวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๑๙
พระธนภัทร อติภทฺโท สิงห์คำบาล

๒๙/๑๒/๒๕๐๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๒๐
พระสกนธ์ สุสุทฺโธ เพ็ชรใส

๓๐/๑๑/๒๕๒๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๒๑
พระปณตพล คุตฺตสีโล โค้วปรีชา

๐๖/๐๓/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๒๒
พระเทพพิทักษ์ สิริวฑฺฒโน ทิมประยูร

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๒๓
พระอนันต์ มหพฺพโล แสงเดือน

๐๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๒๔
พระรเมศ ถิรสีโล พงศ์มีไชย

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๒๕
พระธนภณ มนฺตคุตฺโต อ่างทอง

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๒๖
พระวทัญู าณโชโต แดงสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๒๗
พระนครินทร์ จิณฺโณวาโท ติพุก

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๒๘
พระทัศนัย ทสฺสนีโย สร้อยสน

๐๑/๐๖/๒๕๐๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๒๙
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิมโน จีนพงษ์พันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๔/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๓๐
พระสุริยา ถิรธมฺโม ตะโกเผือก

๑๗/๑๐/๒๕๒๔
๒๐/๕/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๓๑
พระภาสุ อนามโย น้อยพิทักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๓๘
๒๐/๕/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๓๒
พระทศพล ทินฺนพโล ปานเจริญ

๑๓/๑/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๓๓
พระภคนันท์ ิตวีโร สุจจิตร์จูล

๑๗/๕/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๓๔
พระวีรพันธ์ ทิวงฺกโร สุขสมัย

๒๑/๑๐/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๕๙
วังนำขาว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๓๕
พระทศพล ิตพโล

เกษตรสามพราน

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๓๖
พระพรเลิศ อคฺควโร อุ่นใช้

๒๓/๗/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๓๗
พระพรชัย นาควโร อุ่นใช้

๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๓๘
พระธงชัย อติเมโธ สุวรรณกรกุล

๒๑/๐๗/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สรรเพชญ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๓๙
พระกมล ตุลธมฺโม ดูลาสัตย์

๒๕/๐๑/๒๕๒๕ ๑๑/๑๑/๒๕๕๗

สามพราน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๔๐
พระพุติธร ิตสุโข อ่อนนาเลน

๒๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๔๑
พระกิตติ วราสโย ทรัพย์ประเสริฐ์

๐๕/๑๒/๒๕๐๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๔๒
พระมงคล ติกฺขปฺโ จ้อยสองสี

๒๕/๐๑/๒๕๓๕ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๔๓
พระจีราวัฒน์ อสุสโว ศรียุกต์

๑๕/๐๙/๒๕๑๗ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๔๔
พระวีระเทพ ิตเมโธ เอียมมี

่

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๔๕
พระทวีพัน กิจฺจกาโร พรมพันธ์ใจ

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๔๖
พระพิชิตชัย อาสโภ อำเอกชน

๐๘/๐๑/๒๕๒๑ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๔๗
พระเพชร ธมฺมจาโร เทศสมบูรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๔๘
พระจักรี จกฺกวโร ฉัตรสุวรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๔๙
พระสันติ คุเณสโก บังศรี

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๕๐
พระอรรถพล ธีรวโร ม่วงเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๕๑
พระชวลิต ชนาสโภ โพธิทอง

์

๐๙/๐๘/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๕๒
พระเกียรติรัตน์ ธนิสฺสโร เฉลิมสกุลวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๕๓
พระพีระพล คุตฺตาจาโร จันทร์ท่า

๐๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๕๔
พระอัมพร อตฺตทีโป ปุนโมย์

๑๑/๗/๒๔๙๙
๑/๓/๒๕๕๗

อ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๕๕
พระเธียรวิทย์ จิรวฑฺฒโน มาสมบัติ

๐๙/๑๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

อ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๕๖
พระพิเชษฐ์ ชาตวีโร ฮึงรักษา

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เกษตราราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๕๗
พระตัม

้

โฆสโก คชอำพล

๒๗/๑๐/๒๕๒๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๕๘
พระณัฐ พลปฺโ โพธิสุวรรณ

์

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๕๙
พระสันติชัย ธนปฺโ ชัยรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๐๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

เกษมสุริยัมนาจ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒ / ๒๖

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๖๐
พระวีรพจน์ โชติธมฺโม หมันการธีรโชติ

่

๐๕/๐๙/๒๕๑๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๖๑
พระมนัส ตปสีโล มาน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๖๒
พระวิชัย ธมฺมทีโป นุ่มพรม

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๖๓
พระปยพนธ์ นนฺทิโย ชูราศี

๑๖/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๖๔
พระอภิชาติ สุทฺธสทฺโธ ทองหล่อ

๒๗/๐๔/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแรต  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๖๕
พระขจรศักดิ

์

เขมจาโร โพธิน้อย

์

๑๕/๓/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๕๙

คลองคูเมือง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๖๖
พระสมพล สิทฺธิเมธี โตใหญ่

๑๖/๒/๒๕๒๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

คลองคูเมือง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๖๗
พระธนารักษ์ ปฺาธโร มณีวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๖๘
พระอภิรมย์ ถิรธมฺโม พึงประชา

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๖ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๖๙
สามเณรยศพนธ์  แสงพลอยแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

 โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๗๐
สามเณรรัชพล  แสงพลอยแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

 โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๗๑
พระพีรวุฒิ ปฺาธโร ทองไถ่ผา

๑๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๗๒
พระไชยะ จนฺทสาโร พันมณี

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๕๙

โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๗๓
พระณัฐพล ิตเมโธ ชิณวงษ์เกตุ

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๗๔
พระสถาพร ฉนฺทกโร ถินวงศ์อินทร์

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๗๕
พระณรงค์เดช ิตคุโณ เอียมเลิศ

่

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๗๖
พระประยุทธ อนนฺโท อำเงิน

๐๖/๐๑/๒๕๐๐ ๐๖/๑๒/๒๕๕๓

ดอนยอ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๗๗
พระปราโมทย์ จนฺทสีโล สระทองพร้อม

๙/๔/๒๕๐๖ ๓๐/๗/๒๕๕๘

ดอนยอ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๗๘
พระอภิรักษ์ อภินนฺโท ศรีแดงบุตร

๒๐/๒/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ดอนยอ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๗๙
พระทศพร ปภาธโร ถินวงษ์แย

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๕
๑๙/๗/๒๕๕๙

ดอนยอ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๘๐
พระสดายุ สุจิณฺโณ สังข์ศิริ

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ดอนสามสิบ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๘๑
พระจักรพันธ์ อุตฺตรภทฺโท คล้ายจันทร์พงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ดอนสามสิบ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๘๒
พระธวัชชัย ธมฺมทินโน คชศิลา

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสามสิบ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๘๓
สามเณรมารุต  เมืองนก

๒๙/๐๑/๒๕๔๐

 ดอนสามสิบ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๘๔
พระอัครวิทย์ อนุตฺตโร ภิรมย์ศรี

๑๓/๐๙/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นราภิรมย์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๘๕
พระประวิทย์ จนฺทโชโต ประสพสม

๒๗/๐๙/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นิลเพชร  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๘๖
พระสนธยา อภิปฺุโ ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๒๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บัวปากท่า  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๘๗
พระชินวัฒน์ ธนวฑฺโฒ สัมผัส

๒๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บัวปากท่า  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๘๘
พระภานุพงศ์ ปฺาวุฑฺโฒ ธงชัย

๒๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บัวปากท่า  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๘๙
พระชัชชัย จนฺทิโม บุญมา

๒๘/๐๒/๒๕๒๗ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

บัวหวัน

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๙๐
พระกิตติ ติสรโณ ใจแสวง

๓๑/๑๒/๒๕๒๔ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

บัวหวัน

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๙๑
พระคทายุทธิ

์

คุณากโร เอียมยังยืน

่ ่

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บัวหวัน

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๙๒
พระขจรศักดิ

์

กิตฺติปฺโ เรืองหิรัญวนิช

๐๔/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บัวหวัน

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๙๓
พระอัมรินทร์ อรุโณ ศรีแตงอ่อน

๑๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บัวหวัน

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๙๔
พระกิตติพงษ์ สุธมฺโม ธัญญะดี

๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บัวหวัน

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๙๕
พระสหรัฐ วิสุทฺธสาโร เผือกบัวขาว

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บัวหวัน

่

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๙๖
พระสิงหา เขมวโร บูชา

๑๓/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางน้อยใน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๙๗
พระจีราวุฒิ เขมวีโร เรืองเชือเหมือน

้

๒๓/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางน้อยใน  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๙๘
พระวรรณมนูญ เมธิโน ศรีพารัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๓๐
๓๑/๕/๒๕๕๒

บางปลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๗๙๙
พระสามิตร กิตฺติเวทิ แสงขำ

๔/๑๑/๒๕๑๗ ๑๒/๔/๒๕๕๔

บางปลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๐๐
พระยุวชล นิติโก หงษ์ขจร

๑๑/๑/๒๕๓๕ ๒๗/๓/๒๕๕๙

บางปลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๐๑
พระโอปอล์ อติพโล จุลธุระ

๒๒/๐๓/๒๕๓๕
๒๗/๓/๒๕๕๙

บางปลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๐๒
พระเจษฎา อติสโย ศรีแพรศรี

๔/๙/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙
บางปลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๐๓
พระภิญโญ นิสโภ ฤทธิบัณฑิตย์

๑๐/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางปลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๐๔
สามเณรชาคริสต์  พุ่มกุมาร

๙/๑๒/๒๕๔๐

 บางปลา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๐๕
พระณัฐพงศ์ กนฺตสีโล ชัยยาพงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๒๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

บางไผ่นารถ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๐๖
พระสมพงษ์ กนฺตธมฺโม คชศิลา

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางไผ่นารถ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๐๗
พระชลวิทย์ อนาลโย ชัชวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางไผ่นารถ  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๐๘
พระพระณฐกร กิตฺติปาโล แสงอรุณ

๑๐/๐๑/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางภาษี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๐๙
พระพระชัยรัตน์ ชยวุฑฺโฒ ศรีพลทัศน์

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางภาษี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๑๐
พระพีรณัฐ ปรกฺกโม ลีเจริญ

้

๒๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางภาษี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๑๑
พระจตุพร อติภทฺโท ศรีติจารุวัตร์

๑๗/๑๒/๒๕๐๑ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗

บางหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๑๒
พระจรัน ิตธมฺโม สำลีฉาย

๓/๔/๒๕๑๗ ๒๙/๑/๒๕๕๘

บางหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๑๓
พระสมศักดิ

์

ิติธมฺโม กองเมือง

๒๓/๓/๒๕๒๗
๕/๖/๒๕๕๙

บางหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๑๔
พระหัสนัย อธิปฺโ อินทร์หลวงดี

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

บางหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๑๕
พระภรัณยู านสิริ สวัสดิกิจ

์

๒๖/๔/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

บางหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๑๖
พระจันทนุ กิตฺติเมธี ศิลารัตน์

๑๕/๓/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

บางหลวง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๑๗
พระยุทธนา านจาโร เย็นเพชร

๒๗/๐๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

บึงลาดสวาย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๑๘
พระสถาพร ภูริปฺโ อินทร์กรุงเก่า

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บึงลาดสวาย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๑๙
พระธนวัฒน์ จิตฺตสํวโร ชัยสุริวงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บึงลาดสวาย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๒๐
พระธีรวัฒน์ สุภกิจฺโจ เทพแสน

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๒๑
พระศุภกิจ ปภากโร สวนทอง

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ผาสุการาม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๒๒
พระสายชล ปฺาวุฑฺโฒ สุขเกษม

๐๑/๐๕/๒๕๐๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๒๓
พระชินวัฒน์ าณสิริ การะเกตุ

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๒๔
พระพลากร พลสมฺปนฺโน เรืองมัจฉา

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๒๕
พระลัทธวัฒน์ รตนโชโต สุวัณณะปุระ

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๒๖
พระเดโช สนฺตมโน ทองคงหาญ

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๒๗
พระจักรกฤษณ์ ปสนฺโน พึงจังาม

่

๒๑/๐๓/๒๕๐๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

พระอมรพิสัย  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๒๘
พระโชคอนันต์ ปภาโว ศรีโพธิทอง

์

๒๒/๑/๒๕๓๘ ๒๗/๓/๒๕๕๙

พุทธาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๒๙
พระปฐมพงศ์ กิตฺติโสภโณ สงวนไทร

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙
โพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๓๐
พระชนาธิป ปฺาสาโร ชูสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๓๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙
โพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๓๑
พระณัฐวุฒิ านกโร ศรีนิมิตร

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๓๒
พระพงษ์พล ิตคุโณ พงษ์วัน

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙
โพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๓๓
พระทิพากร อภิวณฺโณ วรเวทย์วสุ

๑๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙
โพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๓๔
พระพรเทพ กนฺตวีโร มะลิ

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
โพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๓๕
พระจตุพร านากโร เพชรดี

๐๗/๐๗/๒๕๒๕ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

รางกระทุ่ม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๓๖
พระรังสรรค์ อตฺถยุตฺโต พุ่มกุมาร

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

รางกระทุ่ม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๓๗
สามเณรพิษณุ  คำไทรแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๓๙

 รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๓๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เจริญสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๐

 รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๓๙
พระสมบูรณ์ อภิวณฺโณ ศรีสว่างวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๒๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๔๐
พระเอกชัย สิริชโย ศรีแสงจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๔๑
พระพิษณุ จนฺทโสภโณ ศรีสุข

๑๖/๑๑/๒๕๒๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๔๒
พระจรณชัย กิตฺติชโย เจียสมบูรณ์

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๔๓
พระณัฐพล ิตสุธี ศรีเผือกปน

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๔๔
พระธชธร ธมฺมธโร

ภัคธนาเดชานนท์ ๗/๔/๒๕๑๖ ๕/๔/๒๕๕๙
ราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๔๕
พระวสินธุ์ รตนรํสี ชูสุวรรณ

๗/๑๐/๒๕๓๕
๗/๕/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๔๖
พระอำนาจ กุสลจิตฺโต ปรางศร

๑๐/๗/๒๕๓๒
๙/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๔๗
พระจิรพันธุ์ โสภณจารี พิมพิรัตน์

๒๓/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๔๘
พระชาคริต สิริปฺโ จุปติ

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ลานคา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๔๙
พระธีรพล ขนฺติจิตฺโต สังข์ศิริ

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ลานคา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๕๐
พระจิรายุ ปริปุณฺโณ มูลทองคำ

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ลานคา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๕๑
พระจริกฤต อภินนฺโท ตรีแดงน้อย

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ลานคา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๕๒
พระจิณณวัตร อาวุธฺปฺโ สังข์สมุทร

๐๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลานคา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๕๓
พระภควัต สจฺจาโณ ภาวสุทธิ

๑๔/๐๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ลำพญา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๕๔
พระพีระพงษ์ ถรปฺุโ คำพยา

๒๘/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำพญา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๕๕
พระปราโมทย์ วรธมฺโม พลอยพฆัยค์

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ลำพญา  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๕๖
พระเอกราช าณทีโป กุลพญา

๒๒/๑๐/๒๕๒๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๕๗
พระพล ิติโก นรนิม

่

๐๖/๑๐/๒๕๐๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๕๘
พระสาลี

่

สุเมโธ พูนฃลสวัสดิ

์

๗/๑๑/๒๕๐๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๕๙
พระเจษฎาภรณ์ จารุวณฺโณ เกตพันษ์

๒๘/๑๒/๒๕๑๙
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๖๐
พระนภดล คมฺภีรธมฺโม นามแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๖๑
พระแสง ชุติปฺโ แสงสุรี

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๖๒
พระสมชาย กิติภทฺโท สาวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๖๓
พระแสงแก้ว นรินฺโท ทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๖๔
พระยีน าณสุทฺโธ แซ่โง้ว

๒๒/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๖๕
พระชัย ภูริปฺโ คำซอน

๐๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๖๖
พระชัชดล วิสุทฺโธ ชาตริตานนท์

๑๙/๒/๒๕๓๕
๕/๖/๒๕๕๙ ศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๖๗
พระอุดมพร ิตปฺโ เพชรหลิม

๑/๙/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙
ศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๖๘
พระณัฐภัทร คุณกโร ทองมาลัย

๒๔/๒/๒๕๓๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙
ศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๖๙
พระอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน วิวัชจรัลวงศ์

๑๓/๘/๒๕๓๖
๙/๕/๒๕๕๙

ศิลามูล  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๗๐
พระวิทยา ิตวํโส บุญทองเนียม

๒๓/๘/๒๕๓๘ ๑๓/๕/๒๕๕๙

ศิลามูล  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๗๑
พระนพพล ปภากโร วิมูลชาติ

๑๒/๑๑/๒๕๓๕
๑๙/๖/๒๕๕๙

ศิลามูล  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๗๒
พระณัฐวุฒิ สิริธมฺโม ชาญนอก

๒๕/๒/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ศิลามูล  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๗๓
พระภานุวัฒน์ ปยงุกุโร วิบูลย์ชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
ศิลามูล  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๗๔
พระนพดล ธมฺมโชโต สุขพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๒๑ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๗๕
พระชัยวัฒน์ ธีรธมฺโม ปนทองคำ

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๗๖
พระบัญชา ขนฺติธโร นรารัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๗๗
พระมงคลชัย มหาวีโร โสวรปรีชา

๑๘/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๗๘
พระนัทธี นนฺทิโย ปนระโรจน์

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๑๕๙/๐๘๗๙
สามเณรแสง  คำงาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

 ปรีดาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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