
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑,๑๕๙ รูป ขาดสอบ ๕๒ รูป คงสอบ ๑,๑๐๗ รูป สอบได้ ๗๒๗ รูป สอบตก ๓๘๐ รูป (๖๕.๖๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระพระสมรักษ์ สุจิตฺโต แย้มทรัพย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระพระจักรพันธ์ วิจาโร เขียนภูเขียว

๑๔/๐๕/๒๕๔๐ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระพระกิตติพันธ์ สุวณฺโณ คงจุติ

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระพระธนพล ธมฺมจาโร มีสวนพลอย

๐๑/๐๓/๒๕๔๐ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระพระพีรพงษ์ อภิปุณฺโณ ศรีเปารยะ

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระพระชลนที สมโชโต สายหยุด

๒๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระพระอัษฎา วิสุทฺโธ มีสี

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระพระกฤษฎิ

์

กิตฺติโก จันดี

๒๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระพระโสภณ จารุวณฺโณ แก้วเปลียน

่

๑๘/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระพระเจนภพ อนุตฺตโร เจียรนัยวิทยากุล

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระพระวศธร คุณงฺกโร อำเย็น

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระพระวิทยา มหาาโณ พานแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระพระธานินทร์ ปฺาวโร ใผ่ขาด

๐๕/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระพระกฤษณ์นันท์ ขนฺติธมฺโม บุตรทุ่งน้อย

๒๙/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระพระกิตติพงษ์ มหาปุณฺโณ ภู่ดัด

๒๗/๑๐/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เกาะวังไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระพงศกร อานนฺโท นุ่มละมูล

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระสังวาลย์ จิตฺตทนฺโต แอ่นศรี

๐๓/๐๗/๒๕๐๕ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระไพทูล ปภากโร ปลืมอุดม

้

๒๔/๐๘/๒๕๐๗ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระวัชระ ธมฺมวโร แซ่ลี

้

๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระประพาส อุชุจาโร จันทร์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระสมคิด ิตาโภ คงยุทธ

๒๓/๐๖/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระมนต์สินชัย ธนิสฺสโร ปูแตงอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๑๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระณัฐดนัย กิตฺติคุโณ ลอยขวัญ

๒๗/๐๕/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระวิทยา ณฏิโก เสถียรธีราภาพ

๒๔/๐๗/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนขนาก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๒๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระกันตภณ โสรโต โมครัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระวรยุทธ อนาลโย สุดใจ

๑๖/๐๙/๒๕๓๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนขนาก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระไฉน เมธิโน ห้วยหงษ์ทอง

๒๓/๐๒/๒๕๐๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระนำโชค านิสฺสโร นุชพุก

๑๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระกิตติชัย รตนโชโต พูลทอง

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระพานิช อภินนฺโท นวลคลำ

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระอภิชัย สีลเตโช กล่อมรักษา

๑๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระธนวุฒิ จิรวฒฺฑโน โพธิประสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระพัฒนะ วรวฑฺฒโน บุญยงค์

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระเกษมศักดิ

์

นนฺทสาโร สุขสมวัฒน์

๑๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระเอกชัย อิทฺธิเตโช บุญจอง

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระขจรศักดิ

์

เขมจาโร คุ้มชุ่ม

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระก่อพงศ์ สนฺตจิตฺโต จอมทอง

๑๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระกิตติศักดิ

์

สนฺตกาโย ตุ้มฉิม

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระโอฬาร มงฺคลสุชาโต เพชานาคินท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระกฤษณะ กิตฺติาโณ แซ่ลิม

้

๑๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนยายหอม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระวรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ระย้าย้อย

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ดอนเสาเกียด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระณัฐพล ถิรปฺโ ประสานศิลป

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ดอนเสาเกียด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระสมเจตน์ สุรปฺโ สรวงน้อย

๒๕/๐๖/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ดอนเสาเกียด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระสามนวล วิสุทฺโธ ชายแสง

๑๘/๐๒/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระพัทธะพล านิสฺสโร ปนทรัพย์

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตาก้อง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรภาณุวัฒน์  เอียมสะอาด

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

 ตาก้อง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระพงศ์เทพ สุปปฺโ พานทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ทัพยายท้าว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระอานนท์ นนฺทสีโล สืบสาย

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทัพยายท้าว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระสุรวุฑ เตชธมฺโม สืบสาย

๒๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทัพยายท้าว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระกอบชัย เขมโก พึงพันธ์

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ทัพยายท้าว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระบุญนภา านสมฺปนฺโน บุญมี

๑๕/๐๒/๒๕๓๒ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระกฤษฏา โสภณปฺโ เจียรกลาง

๒๓/๐๖/๒๕๓๘
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระวัชรพล จารุธมฺโม ตังอยู่ดี

้

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระอาทิตย์ อธิปฺโ บุญสอง

๒๔/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระวสุรัตน์ ธนปาโล ต้นวิทยา

๐๙/๑๐/๒๔๙๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรทรงวุฒิ  ศรีพรมมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

 ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรธนากร  แก้วบุญเพิม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

 ทัพหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระธนาวุฒิ ธนากโร เพิมสมบัติ

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งรี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระอลงกรณ์ กนฺตธมฺโม นาคทองดี

๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๒๒

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระสมบัติ จนฺทูปโม อ้นคลำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งรี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระธนา ธนปฺโ โพธิชุ่ม

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งรี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระพระชัยรัตน์ วิชิโต สงษ์ทอง

๒๑/๐๒/๒๕๒๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระพระอนุชา สุขิโต เหมทอง

๑๕/๐๕/๒๕๒๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระพระศุภณัฐ สุภกิจฺโจ ศุภมงคล

๒๕/๐๘/๒๕๓๖
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระพระชัยกฤต กิตฺติโก ทับทิม

๒๐/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระพระณัฐพล ปยภาณี อติธนานนท์

๐๒/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระพระอำนวย าณธโร จันทร์นาค

๑๕/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระเอกชัย ชินวํโส ขาวสอาด

๒๕/๐๗/๒๕๒๘
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

บางแขม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระอำพล พลวฑฺโฒ จิวสกุล

๋

๑๕/๐๑/๒๕๐๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

บางแขม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระธนโชติ โชติธมฺโม ทองแท้

๐๘/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

บางแขม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระสมควร สมจิตฺโต ทองอ่วม

๐๑/๐๒/๒๕๑๒ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

บางแขม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระสุเมธี สุเมโธ เก้าวงษ์วาน

๑๖/๐๙/๒๕๓๗
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

บางแขม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระพิเชฐ พลวฑฺฒโน ฉัตรพัชรภิญโญ

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บางแขม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระวราวัฒน์ วรวฑฺฒโน มีปน

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บางแขม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระศุภเกษม เขมธมฺโม ปนทองดี

๑๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

บางแขม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม บัวทอง

๒๗/๐๘/๒๕๓๙
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

บางแขม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรชัชวาล  สีดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

 บางแขม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระจิตริน อินฺทวณฺโณ จันทร์บาง

๑๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระกัณฐวัชร ปฺุกาโม อู่ตะเภา

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

บ้านยาง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรธัชกร  ปยะพันธุ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

 บ้านยาง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระเกียรติชัย ปยสีโล ศรีทร

๒๖/๑๑/๒๕๑๓
๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระสุรเทพ สุตธมฺโม สุวรรณผ่อง

๒๘/๐๗/๒๕๑๕ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระนพวิทย์ เตชวโร อุดมนวการกุล

๑๘/๐๔/๒๕๒๑ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระวิเชียร ปฺาสาโร รัตน์นุ่มน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๒๒ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระภาณุพันธุ์ สิริปฺโ บุญศรี

๒๗/๐๔/๒๕๒๒ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระสิรพงศ์ สิริปฺโ บุญดี

๒๒/๐๓/๒๕๒๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระเจษฎากรน์ นนฺทสาโร ขำพุด

๓๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระอุธิพล กตคุโณ มาลี

๐๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระชวัลวิทย์ อินฺทวีโร มาหลอด

๒๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระสุกฤษณ์ ปริฺาโณ พิสดาร

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระนที กิตฺติปาโล อเนกพิชญ์สิทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระณัฐพล ขนฺติพโล สิทธิโชค

๐๒/๐๓/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระกล้าณรงค์ ชาครธมฺโม เต็งสุจริต

๑๐/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระทศพร เขมวโร พงษ์ขวัญ

๐๒/๑๑/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๒๒

้
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นฐ ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระอรรถพร คุณวโร เทียมทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระสมพล จิตฺตสุโภ เกิดอุทัย

๒๖/๐๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระจักรกฤษณ์ ปฺาวุโธ พานิชเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระไกรสร หาสจิตฺโต เส็งคานนท์

๒๕/๐๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระศาสตรา วรจิตฺโต แต้มรุ่งเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระจักรพันธ์ จนฺทโสภโณ คงทรัพย์

๑๘/๐๘/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระจุติพงษ์ อริยวํโส ภักดีไตรภพ

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระฉัตรชัย คุณธโร แซ่ลี

้

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระงาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระทายเวียง อตฺตปฺเปโป ทรีว

๑/๐๑/๒๕๓๓ ๒๙/๗/๒๕๕๕

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระวันชาติ พุทฺธสโร สังข์ขำ

๐๗/๐๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระมกรธวัช สคฺคโชติโก อ่วมชม

๑๓/๐๑/๒๕๓๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระดณัฐ เทวเมโธ อินต๊ะ

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระพรเทพ ปฺุกาโม ปรากฏกาญจนา

๑๐/๑๒/๒๕๒๐ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระศราวุธ สิริจนฺโท ศรีภิรม

๑๗/๐๓/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระณฐนนท ิตสีโล ชัยศรี

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระพลลภัตม์ พลวโร พุทธปฏิโมกข์

๐๔/๐๗/๒๕๓๓ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระภานุสรณ์ วชิราโณ ชมภูนิช

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระนนท์ปวิธ นนฺทิโย จิระฤทธิพันธุ์

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระไพศาล มงฺคลสีโล แคน้อย

๐๐/๐๓/๒๔๘๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระจักรกฤษณ์ มงฺคลรตโน เกตุแก้ว

๒๑/๐๒/๒๔๙๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระยุทธชัย มงฺคลชโย มีสายมงคล

๑๑/๐๘/๒๔๙๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระสงกรานต์ มงฺคลวโร พุทธทองนาค

๑๔/๐๔/๒๕๐๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระรัฐภัทร์ มงฺคลรฺโ แหเกิด

๒๒/๐๖/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระสิงหา มงฺคลมาณโว แซ่ฉัว

่

๑๑/๐๗/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระสมุทร มงฺคลปุณฺโณ วักแน่ง

๐๓/๐๔/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระอนุภาพ มงฺคลานุภาโว สุภาณุเดช

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระกวิน มงฺคลสุวณฺโณ

อุดมกาญจนานนท์
๐๔/๐๒/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระทศชา มงฺคลจิตฺโต แจ้งจิตร

๐๔/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระวโรดม วรุตฺตโม ขำภาษี

๑๗/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระกฤษพงษ์ กิตฺติปฺโ วงษ์จู

๑๓/๐๗/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรศิริศักดิ

์

 มุ่งงาม

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรปณณธร  คุณอยู่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรวีรชาติ  ปุตตวงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรกฤษฎา  ภักดีพันธุ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรพงศกร  วิลาไล

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 พระปฐมเจดีย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔ / ๒๒

้
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นฐ ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระมนตรี ปฺาวุโธ มงคลศิริ

๒๑/๕/๒๕๐๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระกฤติน ธมฺมธโร ครองยุทธ

๓๐/๙/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๖๐ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระพศวัตร ขนฺติโก มิลินทคุปต์

๒๒/๙/๒๕๑๖
๒๐/๓/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระอภินันท์ อาทโร ภูศรี

๑๓/๔/๒๕๔๐
๔/๕/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระเอกพล ปฺาวชิโร ธรรมทีโป

๒๑/๕/๒๕๓๑ ๒๑/๕/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระสุทัศน์ ธีรปฺโ รอดทุกข์

๔/๓/๒๕๓๒ ๒๙/๕/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระตันติกร ถิรโสภโณ แตงจัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระพระพันธกานต์ อินทฺสโร ปนทอง

๓๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๑/๖/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระจรัญ สิริปฺโ อุ่นเต่า

๒๒/๔/๒๕๑๒ ๒๓/๖/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระวรวุธ สุทฺธสีโล อินทร์เกษม

๙/๑/๒๕๒๒ ๒๓/๖/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระจักพันธ์ จนฺทสาโร ตุ้มภู่

๑/๓/๒๕๓๑ ๒๓/๖/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระเมธี ธมฺมธโร บุญประเสริฐ

๓๐/๔/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระเตชสิทธิ

์

โชติาโณ เบญจาศิริโรจน์

๒๙/๑๐/๒๕๓๔
๒๔/๖/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระธนชิต สุวฑฺฒโณ คนอยู่

๕/๘/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระสมัชญ์ ปฺาธโร อยู่ญาติมาก

๒๙/๑๐/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระพันธกานต์ จนฺทสาโร สุขจินดา

๑๓/๗/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระชาคริต ปฺาวโร ทองขาว

๒๔/๒/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระอัครพล ภูริทตฺโต อิสระกูล

๑๓/๑๐/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
พะเนียงแตก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระเอนก อิทฺธิาโณ เปยสมุทร

๒๒/๑๐/๒๕๒๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระสนันชาติ

่

าณทีโป ศรีบานเย็น

๑๕/๑๐/๒๕๓๔
๒๘/๓/๒๕๖๐

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระพสธร เกสโร กษิตินทร์

๒๗/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระวรวัชร์ ยติโก แก่นจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระศรัณย์ ปภาโส วันเย็น

๒๙/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระธีรเดช ผาสุโก เชาว์วัย

๑๕/๑๐/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระสมจิตร ปคุโณ เต่าทอง

๒/๑๒/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระภัทรภณ าณพโล เส็งเจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ม่วงตารศ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระอภิเดช สุทฺธปฺโ โคปาน

๒๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

รัตนรังสี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระถิรวิทย์ อตฺถโกวิโท สุจริต

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

รัตนรังสี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระรุ่งทิวา สิริวณฺโณ บุญมา

๒๑/๐๕/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

รัตนรังสี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระอนุสรณ์ โชติปฺโ ทองหลี

๒๗/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

รางปลาหมอ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระสุทธิพงศ์ สุทฺธจิตฺโต พุ่มนิล

๒๙/๕/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

รางปลาหมอ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระนริศ ธมฺมิโก บัวคำ

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

รางปลาหมอ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระธนัท านุตตโร กลัดเงิน

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระพิเชษฐ์ อุตฺตธมฺโม เทียนทองดี

๓๑/๑๐/๒๕๓๑ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระพัฒนชัย อนาวิโล จิระรัตน์พิศาล

๒๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไร่เกาะต้นสำโรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระสหชัย อนามโย จิระรัตน์พิศาล

๒๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระสมรัก ติกฺขวีโร รัณระณา

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระนิวัฒน์ ปสนฺนจิตฺโต รัชตะพงศ์ธร

๑๘/๐๒/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรเพียบ  พานุต

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระจิรวัฒน์ อนาวิโล ห่วงนาค

๐๖/๐๘/๒๔๘๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระภูษณ สุทฺธิาโณ ศรีกลกลาง

๑๒/๐๘/๒๕๒๐ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

วังตะกู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระทรงเดช โชติปฺโ วงศ์คลำ

๑๗/๐๖/๒๕๓๓
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

วังตะกู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระธนบูรณ์ ธนปฺโ สุขสบาย

๐๕/๑๑/๒๕๓๓
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

วังตะกู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระจักรกริช ปวโร ไร่เหนือ

๑๖/๐๔/๒๕๓๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วังตะกู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระอภิสิทธิ

์

ิตวิริโย ทองอินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังตะกู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระวินะโย านุตฺตโม

บารมีพุทธไพศาล

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วังตะกู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระอานุภาพ มหาปฺโ รูปสูง

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วังตะกู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรสุทิวัส  หาสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 วังตะกู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรถาวร  ชังสกุล

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 วังตะกู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระอรรถสิทธิ

์

อตฺตธมฺโม แก่นจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๕/๐๕/๒๕๖๐

วังเย็น  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระจตุพงษ์ สุภทฺโท โกฏแสง

๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วังเย็น  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระสุชัย มงฺคโล เพชรม่อม

๓๑/๑๒/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิเศรษฐีวนาราม

์

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระตรีศักดิ

์

สีลาวุโธ ตันศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๑๐
๑๖/๗/๒๕๕๘

ศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระณรงค์ศักดิ

์

กิจฺจสาโร ถ้อยทัด

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

สะแกราย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระอิทธิพงษ์ อิทฺธิวํโส มวนอ่อม

๒๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

สะแกราย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระอนุชิต อิทฺธิปฺุโ เขียวพระอินทร์

๒๖/๐๗/๒๕๓๙
๒๐/๐๒/๒๕๖๐

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระวิชพล วิชฺชาธโร ประดิษฐ์ศิลป

๐๖/๑๐/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระสหวัชร์ สุวฑฺฒโน ศิริมงคลมิตร

๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระภัทรกร ปภากโร จงศร

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระปรีดา มงฺคลปโย จันทะบูรณ์

๒๗/๐๙/๒๕๐๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สามกระบือเผือก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระรังสรรค์ วรปฺโ ห้วยหงษ์ทอง

๑๕/๐๒/๒๕๒๗ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระกล้าณรงค์ กลฺยาโณ ยางสูง

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระไพโรจน์ วรกิจฺโจ กิจประเสริฐ

๒๕/๐๓/๒๔๙๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระสมบัติ วิปุโล ปฐมไพบูลย์

๑๕/๐๘/๒๕๑๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระพัฒน์พงษ์ ปภากโร พาดคง

๐๙/๑๒/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระจิรกิตติ

์

จิรกิตฺติโก มันคง

่

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรมงคล  แหสมุทร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรเทพฤทธิ

์

 ฟกทับทิม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 หนองกระโดน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระปยะพันธ์ ปยธมฺโม สังข์ชัย

๒๓/๑๐/๒๕๓๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระนพดล ิตมโน หล่อมหัทธนกุล

๓๐/๐๕/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองงูเหลือม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระอลงกต กตธุโร ครองระวะ

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระชยาธร อาทโร เมืองนก

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระสิทธิศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต จันทรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระศิริพงษ์ สิริวํโส น้อยจีน

๓๑/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองงูเหลือม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระสันติ อาภากโร ผิวงาม

๐๑/๐๕/๒๕๑๔ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองดินแดง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระเฉลิม จนฺทโชโต จันทร์ศรี

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระชัยยะ ภูริปฺโ แซ่ตัน

้

๐๘/๐๗/๒๕๑๘ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระเจษฎา โฆสวโร เปยมคล้า

๑๒/๐๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระชัยชนะ โอภาโส สุกกำ

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระอนุรักษ์ ทีปวํโส สร้อยแสง

๒๘/๐๓/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองเสือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระอัคเรศ เทวชาติโก สุวรรณาจารย์

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระปญญา ชยวโร กันสอน

๒๔/๐๖/๒๕๓๕
๐๘/๐๒/๒๕๖๐

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระภัทรเดช ภทฺทเตโช ถำน้อย

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระภวัต ชวนปฺโ ทันท์ปรีชา

๐๑/๐๑/๒๕๒๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระณรงค์ มงฺคลคุโณ พุ่มกุมาร

๑๓/๐๕/๒๕๑๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระเกียรติกูล มงฺคลกุโล กัณฑ์อเนกคบดี

๑๖/๐๓/๒๕๒๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระเทียนชัย มงฺคลทินโน นาคสินธุ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระสุรพันธ์ สุรพนฺโธ ขาววิเศษ

๐๖/๐๒/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระสุภปญญา สุภปฺโ ผลวิชา

๒๕/๐๒/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก ผลวิชา

๐๑/๑๒/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรอธิราช  โจรสา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

 ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรอภิรักษ์  พลอยพิมพ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

 ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระธนพล ชยานนฺโท สิงห์เรือง

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระวิฑูรย์ สุจิตฺโต สิงห์เรือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระเฉลิมชัย สุขวฑฺฒโน สุขกิจ

๑๒/๐๘/๒๕๓๙
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระชลธี ธมฺมโชโต แปนใจเย็น

๒๒/๐๑/๒๕๓๒ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระสุชัย สุธมฺโม เรืองบุบผา

๐๕/๐๕/๒๕๒๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระปฐมพร ปภสฺสโร น่วมปฐม

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระวีรยุทธ ธมฺมวิริโย ช้างทอง

๓๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระจิรภัทร จิรวฑฺโฒ แซ่ลิม

้

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระสุวิทย์ สุวฑฺโฒ คงกล่อม

๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระสาธิต สาทโร พิมพ์พา

๐๑/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระอาคม อาภาธโร รอดโพธิทอง

์

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรอัครรักษ์  แสงประเสริฐ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 ใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรคุณชัย  กรีกรน

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

 ใหม่ปนเกลียว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗ / ๒๒

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระบุณพล กมฺพโล อาภรณ์พิศาล

๒๐/๗/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระมารุต มหาปุโ ศรีสุวรรณ

๑๒/๒/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระจักริน จนฺทวณฺโณ พันธ์แจทม

๒๔/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระไพฑูลย์ ปยธฺมโม จีบเจือ

๒/๑๐/๒๕๑๘ ๙/๑๑/๒๕๔๗

อินทราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระศุภากร สุภาจาโร อยู่อ่อน

๑๕/๒/๒๕๓๙ ๑๔/๓/๒๕๖๐

อินทราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระจักรกฤษณ์ กิตฺติโก ทัศนเรืองเดช

๑๐/๑๒/๒๕๓๓
๓๑/๓/๒๕๖๐

อินทราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระธนวัฒน์ ชุตินฺธโร ศรีสุข

๒๒/๔/๒๕๔๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

อินทราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน เกิดขมิน

้

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

๕/๕/๒๕๖๐
กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระอนุรักษ์ อนุรกฺโข ดอนไพรแหยม

๒๒/๑๐/๒๕๓๗
๒๒/๕/๒๕๖๐

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระอดิศร อติสฺสโร จ้อยร่อย

๒๗/๒/๒๕๓๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระไพรินทร์ เวรินฺโท มังคง

่

๒๘/๒/๒๕๑๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ฮวดหนองโพธิ

์

๑๗/๒/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระกิตติภพ ภูมกิตฺติโก จ้อยร่อย

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระคฑาวุธ ธมฺมวุโธ ปูน้อย

๑๒/๕/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระอมเรศ อมโร รุผักชี

๓/๙/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐
กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระณัฐพงษ์ ณฏวํโส รุ่งสว่าง

๑๐/๔/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระขจรเกียรติ กิตฺติธโร ยาจรร

๕/๘/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระนนทนันท์ จิตฺตนนฺโท พันธ์ยุโดด

๑๕/๑๑/๒๕๔๐

๓/๗/๒๕๖๐
กำแพงแสน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระเอกพงษ์ ถิรปฺุโ จิตตามาศ

๖/๐๓/๒๕๒๕ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

เจริญราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระสันติ สนฺตมโน อ่อนสมกิจ

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

เจริญราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระนพเก้า โชติปฺุโ เวโรจนนันท์

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เจริญราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระชูพงษ์ ธนปฺุโ ลิมกุลวราภิวัฒน์

้

๒๖/๑๒/๒๕๓๕
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เจริญราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระณรงค์ศักดิ

์

านปุณฺโณ ลิมกุลวราภิวัฒน์

้

๑๘/๐๗/๒๕๒๗

๑/๐๗/๒๕๖๐

เจริญราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระศุภโชค มหาวีโร ศรีสุขจร

๗/๐๗/๒๕๓๗
๗/๐๗/๒๕๖๐

เจริญราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระศิริชัย สิริวิชโย นุสา

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

ทะเลบก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระสัณฐิติ ิตสาสโน บุญสันเทียะ

๗/๖/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

ทะเลบก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระสหรัฐ สมาหิโต เหล็งปก

๔/๑๒/๒๕๓๕ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรอภิชาติ  มูลทองคำ

๒/๑๑/๒๕๔๐

 นิยมธรรมวราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระณัฐพงษ์ นาถธมฺโม จันท์เพ็งสุริยา

๒๖/๐๔/๒๕๔๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

บ่อนำจืด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระศุภกิจ นิปปฺโก จ้อยหล่อย

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ่อนำจืด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระอำพันธ์ จกฺกธมฺโม สามเชียงพุฒ

๒๕/๐๔/๒๕๓๘

๗/๐๗/๒๕๖๐

บ่อนำจืด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระประกายวุฒิ ปฺาวุฑโฒ ชะนะวงศ์

๒๘/๗/๒๕๓๑
๒๐/๑/๒๕๖๐

ปทุมทองสุทธาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระสายชล ชลปาโล

กานติมาอัศจรรย์
๑๓/๓/๒๕๓๙

๕/๒/๒๕๖๐ ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระณัฐวุฒิ ณฏวุฑฺโฒ สุวรรณเวช

๓/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐
ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระเสฐวุฒิ เสฏวุฑฺโฒ ดวงสังข์

๑๙/๘/๒๕๑๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐
ประชาราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘ / ๒๒

้
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นฐ ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระโยธิน โยธินฺโน อินทร์เสนา

๑๓/๖/๒๕๓๖

๕/๖/๒๕๖๐ ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระธนภัทร ธนภทฺโท บัวตูม

๑๒/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระพีรพล วีรพโล แก้วกังวาล

๑๕/๗/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐ ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรวศิน  จ้อยร่อย

๒๙/๖/๒๕๔๕

 ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรสมบูรณ์  ชินวงศ์ท้วม

๒๙/๖/๒๕๔๔

 ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระธนพร ธมฺมสาโร ตรีอินทอง

๒๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

พุทธสันติธรรม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระวงศธร ติกฺขวีโร สระทองเทียน

๑๒/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

พุทธสันติธรรม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระสุริยาวุฒิ านกโร ปนแจ้งอรุณ

๑๖/๑๒/๒๕๒๔
๑๖/๐๑/๒๕๖๐

โพธิงาม

์

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระอภิฃาติ อชิโต เมธาจิตติกร

๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐
ราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระวัฒนา ธมฺมวฑฺฒโน สระทองบ้อง

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระวันชัย ปยธโร บุญวัน

๒๘/๑๑/๒๕๑๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระพิทักษ์พงศ์ ธมฺมสํวโร พลชัย

๑๗/๐๒/๒๕๒๕

๘/๐๒/๒๕๖๐

ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระอนุชา อนาลโย บัวนาค

๒๔/๐๘/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระวีรชัย วิชโย แตงสมบูรณ์

๓/๐๕/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระนธี นาคเสโน สุขเข

๒๔/๐๙/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ไร่แตงทอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระวรชิต ชุติมนฺโต นิมิตรบัญชา

๐๓/๐๑/๒๔๙๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระอนุศักดิ

์

อนุตฺตโร พรอุตตะมะกุล

๑๖/๑๑/๒๕๒๗
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระธนากร สนฺติกโร สงวนทรัพย์

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระสุรศักดิ

์

จนฺทสุทฺโธ วงศ์บัณฑิตย์

๒๑/๐๙/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระโชคชัย สุขวฑฺฒโน สนประเสริฐ

๐๔/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระเอกชัย อภิวโร กุยฮวยเตีย

๐๗/๐๙/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระพิทักษ์ านวุฑฺโฒ แซ่ตัน

้

๐๕/๐๘/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรภารดล  สุขศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระกฤษณะพงษ์ กิตฺติปฺโ วงษ์ทอง

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ศาลาตึก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระธนพล กนฺตสีโร ทองกัญญา

๑๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศาลาตึก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระวิธวัฒน์ จารุธมฺโม หนูวงษ์หนองรี

๒๒/๐๓/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

ศาลาตึก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระธนวัฒน์ ธนิสฺสโร สร้อยอูป

๑๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สระพัง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระธวัชชัย ชยวุฑฺโฒ ทองดอนเหมือน

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

สระพัง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระจิระภาคย์ จิรภทฺโท ประเสริฐวีรโชค

๑๖/๐๔/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สระสีมุม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ สระกบแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระสีมุม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระชาญณรงค์ ชาตวโร สระทองห้อย

๑๓/๐๓/๒๕๒๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สระสีมุม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระกานต์ สุมงฺคโล เกตุมอญ

๒/๑๑/๒๕๓๓

๒/๖/๒๕๖๐ สว่างชาติประชาบำรุง
 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระประทีป ทีปธมฺโม ยอดแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๑๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

สองห้อง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระขจรศักดิ

์

วรกิตฺติโก ศรีพูนทรัพย์

๐๗/๐๙/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สองห้อง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระกมล สุภทฺโท สุขสี

๒๒/๐๗/๒๕๒๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สองห้อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระสหรัฐ มหาปฺโ แสนศรี

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สองห้อง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระสำเภา จิณฺณธมฺโม เจนถูกใจ

๓๐/๑๑/๒๕๑๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๕

สุวรรณรัตนาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระจิรายุ อายุวฑฺฒโก สรณ์สุขิตกุล

๑๖/๔/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
สุวรรณรัตนาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระพงศ์ภัค พฺรหมฺปฺโ ปฐมกนกพงศ์

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระณัฐพงษ์ สิริมงฺคโร วันทอง

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระรัฐเศษฐ์ สิริสาโร สามคุ้มทิม

๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระคุณากร รตนปฺโ พลเสนา

๑๖/๑๐/๒๕๓๙

๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองจิก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระธนภัทร กวิวํโส เล่าเปยม

๓๑/๐๓/๒๕๔๐ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระณัฐพงษ์ ขนฺติโก พลชา

๑๕/๒/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระทัตพันธ์ สุมโน เปยมคล้า

๙/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระพิชัย เมธิโก แสงพิรุณ

๒๘/๑๒/๒๕๑๐

๔/๗/๒๕๖๐
ห้วยม่วง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระสุวิทย์ ปโยโค บุญเทียง

่

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระสมเกียรติ นรินฺโธ ณ ลำพู

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระสนธิชัย พยตฺโต อมรไพศาลเลิศ

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระวีระศักดิ

์

ชาคโร หวังดี

๑๘/๐๔/๒๕๑๖ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระทรงธรรม ธมฺมวโร เจริญยัง

๐๔/๐๙/๒๕๒๕ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระศักดา มุทิโต เอกเศรษฐ์

๑๕/๖/๒๕๒๗ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระวิภาส ธมฺมจาโร วสุพลกุล

๒๕/๑๐/๒๕๑๘
๐๘/๐๓/๒๕๖๐

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระชนินทร์ อินทโชโต บุญนุช

๑๔/๑๐/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อ้อน้อย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระเมธี เมธิโน แสนตุ้ม

๒๕/๗/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
กงลาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระอนิรุจน์ าณิสฺสโร ศรีเหรา

๒๒/๑๐/๒๕๓๙
๑๔/๕/๒๕๖๐

กงลาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระอภิชัย มหาปฺโ อายุกูล

๔/๑๑/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
กงลาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระเกียรติศักดิ

์

โกมโล ฟุกคุ่ย

๑๕/๒/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
กงลาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระอุดมทรัพย์ อินฺทวีโร แกว่นเขตรวิทย์

๒๔/๗/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
กงลาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระพาโชค มงฺคลทตฺโต จันทร์ชุ่ม

๒๙/๑๐/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
กงลาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระบุญเทียร อนาลโย สุขเกิด

๖/๑/๒๕๐๖ ๑๙/๔/๒๕๖๐

ดอนตูม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระสุรัตน ปฺุผโล นาคแสนพญา

๔/๗/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ดอนตูม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระกฤตภัตร กลฺลยาโณ เกตุเพ็ชร

๒๗/๕/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
ดอนตูม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระสมเกียติ

์

ิตธมฺโม แก้วพวง
๑/๙/๒๕๑๙ ๒/๗/๒๕๕๘

ดอนพุทรา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระภัทรพล ภทฺรพโล ดอกมะลิ

๑๗/๑๑/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
ดอนพุทรา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระอนุชิต อภิปฺโ สามสาหร่าย

๑๖/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ตะโกสูง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระพงศธร สนฺตจิตฺโต เส็งเจริญ

๒๕/๓/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ตะโกสูง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระอนุชา อธิปฺโ สามสีทอง

๑๑/๖/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ตะโกสูง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระอานนท์ อุตฺตโร อุสาหะ

๑๗/๓/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระพงษ์ศิริ ปฺาทีโป ดิลกรัตน

๒๔/๓/๒๕๒๕ ๒๘/๔/๒๕๕๙

ทุ่งพิชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระวรวิทย์ สจฺจวโร อ่อนสด

๑๔/๒/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระธเนศพล วรธมฺโม เชียงวรรณา

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

๑๒/๖/๒๕๖๐

ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระวีรยุทธ อุปสโม ดอนเพ็งไพร

๑/๒/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระทนง มงฺคลนนฺโท คำชู

๙/๓/๒๕๑๘ ๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๔๔
สามเณรบัญชา  รุ่งทัพพ่วง

๒๑/๗/๒๕๑๒

 ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระสุรชา ปุณฺณโก เพ็ญเจริญ

๑๒/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ลำลูกบัว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระชวลิต ชวนปฺโ บุตรดี

๑๑/๔/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ลำเหย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิมโน สุริยาวงษ์
๓/๙/๒๕๓๖ ๓๐/๕/๒๕๖๐

ลำเหย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระณัฐวุฒิ สิริปฺโ ทองขจร

๖/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ลำเหย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระภาคภูมิ ผาสุโก พรหมมี

๒๕/๕/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ลำเหย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระวิชญะ เปมสีโล ภิรมย์เพ็ญ

๓/๑๐/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

ลำเหย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระคธาวุธ รติโก ช่วยสำราญ

๒๓/๑๑/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
ลำเหย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระประภวัต วฒฺฑนเมธี วิกุลศุภภัค

๒๘/๐๗/๒๕๓๖
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

สระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระนันทวัฒน์ นนฺทเมธี กันหา

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระมงคล มงฺคลเมธี ศรีวิจารย์

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระชินท์ณภัทร จิรวฑฺโฒ บุญกำมา

๒๗/๒/๒๕๒๒ ๑๘/๒/๒๕๖๐

สามง่าม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระศักดา จิตฺตปฺโ รุ่งทวีชัย

๑๓/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สามง่าม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระศุภชัย สุทฺธิโก ภิรมย์สุข

๒๗/๑๒/๒๕๐๖

๑/๗/๒๕๖๐
สามง่าม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระชัยนคร ธมฺมรโต ก้อนแก้ว

๒๖/๕/๒๕๐๕
๓/๗/๒๕๖๐

สุขวราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระกฤตพล ชาคโร ทองคำ

๒๕/๐๙/๒๕๑๘
๐๙/๐๑/๒๕๖๐

หนองกระพี

้

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระปณณทัต จิตฺตสุทฺธิ พุ่มพวง

๒๗/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระพี

้

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระดลวัฒน์ สุวณฺณเมธี สุวรรณ์ดี

๒๖/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระพี

้

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระสมยศ สารโท ทองดี

๑๐/๒/๒๕๓๘
๙/๔/๒๕๖๐

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระสุรสิงห์ อคฺควโร สืบเชือ

้

๑๔/๑/๒๕๑๖ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระวรพจน์ อธิวโร คำโนนงิว

้

๒๔/๙/๒๕๒๑ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระประสพโชค โอภาโส ไทรท้วม

๒๒/๑๑/๒๕๓๐
๑๒/๖/๒๕๖๐

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระเกรียงศักดิ

์

กนฺตสาโร แสนคำ

๑๓/๘/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระอรรถพล นาควโร ตอนสุข

๘/๗/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระอภิเดช นาถธมฺโม แซ่โง้ว

๒๕/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระธนายุทธ จารุธมฺโม พันพุก

๒๓/๙/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระวีระพงษ์ ถาวโร กำมา

๗/๙/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระนัฐพล กิตฺติวณฺโณ รุ่งแจ้ง

๔/๖/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๖๐
ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระอชิรวิชญ์ กิตฺติสาโร จันทิมา

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระสุรพศ วณฺณธโร แก้วจินดา

๗/๑๑/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ห้วยพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระวีระ สิรินาโค จวนลูกบัว

๒๕/๕/๒๕๒๘

๑/๓/๒๕๖๐
แหลมมะเกลือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระเดชะสิทย์ อิสิาโณ สุวัณณะสังข์

๑๐/๙/๒๕๑๑ ๑๐/๔/๒๕๖๐

แหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระกิตติชัย กิตฺติชโย ศรีบุญส่ง

๑๒/๗/๒๕๑๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

แหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระเทวัญ เทวปฺุโ ทองบุญโฑ

๑๗/๑/๒๕๒๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

แหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระไพฑูรย์ โพธิวงฺโส ถินโพธิวงษ์

่ ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๔
๒๕/๖/๒๕๖๐

แหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระสุริยน จนฺทสาโร ประโทนเทพ

๑/๑๒/๒๕๐๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

กกตาล  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระนิพนธ์ ขนฺติพโล บุตรสุรีย์

๓/๐๘/๒๕๓๕
๔/๖/๒๕๖๐

กกตาล  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระอานุรักษ์ ชาตเมโธ จุ้ยเจริญ

๙/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๖๐

กลางบางแก้ว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระสมศักดิ

์

โอฬาริโก สุวณิชย์

๒๖/๗/๒๔๙๙

๗/๗/๒๕๖๐
กลางบางแก้ว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระธนพล สิริธมฺโม แสงตะโก

๒๙/๑๐/๒๕๓๖

๒/๘/๒๕๖๐
กลางบางแก้ว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระชัยวัตน์ จนฺทวํโส จุ่นดีวงษ์

๑๐/๑/๒๕๓๘ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

กลางบางพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระกัมพล ธมฺมพโล พรกำพลรัตน์

๒๔/๕/๒๕๓๕

๗/๔/๒๕๖๐
กลางบางพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระภาสกร ธมฺโมภาโส เถรกุล

๓/๖/๒๕๓๖ ๗/๔/๒๕๖๐
กลางบางพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระสหรัฐ ฉนฺทกาโม คุ้มใหญ่โต

๒๘/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กลางบางพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระทรงพล กตคุโณ ศรีกรำ

๗/๗/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
กลางบางพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระชณนวิช อุตมปฺโ หวังอุดม

๑๐/๓/๒๕๓๙
๒/๖/๒๕๖๐

โคกเขมา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระวิทยา ิตเมธี ปนตบแต่ง

๕/๘/๒๕๓๕ ๘/๗/๒๕๖๐
โคกเขมา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรภูธะเนตร์  ชมบุญ

๒๕/๑/๒๕๔๔

 โคกเขมา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรจรัญ  พูลสวัสดิ

์

๗/๘/๒๕๔๕
 โคกเขมา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระวิฑูรย์ ิตวีโร อุบล

๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๑/๓/๒๕๖๐

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระณัฐรพงษ์ ิตาโณ เพ็ญรัศมีพูนสุข

๑/๑๐/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระวริศ ถิราโณ โสดรัมย์

๑๒/๖/๒๕๓๖

๙/๖/๒๕๖๐
โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระสมพล จกฺกวโร ทรัพย์ประเสริฐ

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๒๒/๖/๒๕๖๐

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระธงชัย วรจิตฺโต ทองบุญส่ง

๑๘/๗/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระจักรินทร์ อิทฺธิโชโต เพ็ญรัศมีพูนสุข

๑๔/๒/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระณรงค์กร เขมกาโร กุ้ยบำรุง

๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระธีรวุฒิ วราโณ แซ่โค้ว

๒๙/๑๒/๒๕๓๖

๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระประพจน์ นาควโร ดิษแช่ม

๗/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระเทิดพงษ์ ทตฺตวณฺโณ ทองขวาง

๒๖/๑๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระนวพล เขมจาโร นาควงค์วาลย์

๑๙/๘/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรศุภณัฐ  มณีรัตนศุภร

๙/๘/๒๕๔๔
 โคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระธีรชัย ถิรปฺโ อักษรศรี

๐๑/๐๖/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

งิวราย

้

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระจิรพัฒน์ จนฺทสาโร มิงโพธิเตีย

่ ์ ้

๑๒/๑/๒๕๓๑ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ตุ๊กตา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระอานนท์ สุภทฺโท ศรีเหรา

๓/๗/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ตุ๊กตา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระทรงชัย านธมฺโม ว่องไวทวีวงศ์

๑๖/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ตุ๊กตา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระเสน่ห์ ถิรธมฺโม เขียวแท้

๘/๘/๒๔๙๖ ๒/๔/๒๕๖๐
ท้องไทร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒ / ๒๒

้
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่

ชือ

่
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นฐ ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระชัยชนะ ชยธมฺโม วงษ์วิสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าใน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระเอนก เตชธมฺโม เมืองบ้านกรวย

๓/๙/๒๕๐๙ ๘/๗/๒๕๖๐
ท่าใน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระมนตรี จารุวํโส สมาวงษ์

๒๒/๘/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งน้อย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระชณัญเทพ สุมงฺคโล วงศ์สิงห์

๔/๘/๒๕๐๔ ๔/๙/๒๕๖๐
ทุ่งน้อย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระรณกร ิตปฺุโ ล่าบ้านหลวง

๒๙/๓/๒๕๓๖ ๑๑/๕/๒๕๖๐

ไทยาวาส  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระกฤษดา ณฎฺิโก เรืองรังษี

๓๑/๕/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ไทยาวาส  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระนพพล โกวิโท แอร่มหล้า

๑๒/๒/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ไทยาวาส  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระภานุวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ฉำปรีชา

๒๓/๑๐/๒๕๓๕
๒๕/๖/๒๕๕๗

ไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระพงศกร โฆสทินฺโน เพชรวงษ์วาน

๑/๒/๒๕๓๖ ๒๔/๑/๒๕๕๙

ไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระพิสิทธิพงษ์

์

านิสฺสโร พุ่มปรีชา

๑๑/๖/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ไทร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระสุภชัย สุภกิจฺโจ ห่วงทอง

๒๗/๘/๒๕๔๐
๓/๖/๒๕๖๐ บ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระพรชัย พฺรหฺมปฺโ แสงศรี

๙/๖/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๖๐ บ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระอำนาจ โกวิโท สุขเกษมราษฎร์

๑/๑/๒๔๙๘
๑๔/๑๐/๒๕๖๐

บ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระศิริชัย มหิสฺสโร สิมะธีรนันท์

๑๒/๑๒/๒๕๐๘ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

บางแก้ว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระคณินทร์ สุทฺธิจิตฺโต ผลาผล

๑๒/๗/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บางแก้ว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระสนธิชัย สุวุฑฺโฒ นัดสูงวงศ์

๒๗/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระพีรพัฒน์ พฺรหฺมปฺโ คงเจริญ

๒๐/๒/๒๕๔๐
๓/๖/๒๕๖๐

บางพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระนราวุธ โฆสคุโณ นาพูนผล

๓/๑๑/๒๕๒๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระอิทธิพัทธ์ อิทฺธิาโณ นุชบุษบา

๒๙/๙/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
บางพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระธณัช าณวโร แจ่มนิยม

๓๑/๕/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
บางพระ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระเพิมพูน

่

ชุตินฺธโร อยู่ญาติมาก

๑๐/๘/๒๕๓๖
๒/๖/๒๕๖๐

พุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระทวีศักดิ

์

อภิวฑฺฒโน ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

๒๙/๙/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
พุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระไพโรจน์ อภินนฺโท จิตรักมัน

่

๑๔/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

พุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระจิรายุ จิรปฺุโ เนียมพูลทอง

๘/๘/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระสมบัติ สุจิตฺโต ชูราศรี

๒๐/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ละมุด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระอัครนันท์ นรินฺโท

แช่มช้อยกุลวัฒน์
๒๒/๔/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ละมุด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระอาทิตย์ อภิปุณฺโณ เกษมสุข

๙/๓/๒๕๔๐ ๐๓/๗/๒๕๖๐

ละมุด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระธเนศ ยสชาโต รอดแผ้วพาล

๑๐/๗/๒๕๓๙
๐๔/๗/๒๕๖๐

ละมุด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระธันยวัฒน์ อาสโภ แก้วนิลทอง

๑๗/๑๒/๒๕๓๘

๐๘/๗/๒๕๖๐

ละมุด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระสันติ กิตฺติโก วรรณโชติ

๒๔/๔/๒๕๑๔
๙/๓/๒๕๕๙

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระศรายุทธ โชติปฺโ ศรีสันฐาน

๘/๓/๒๕๒๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระธีระชัย กนฺตวีโร พระศรี

๑๖/๒/๒๕๓๙ ๒๒/๓/๒๕๖๐

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระสุทธิพงษ์ ธีรวโร สวัสดิใช้

์

๒๒/๘/๒๕๓๗

๙/๔/๒๕๖๐
ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระสูทธิพงษ์ าณสาโร เหมือนวงษ์ธรรม

๓/๕/๒๕๓๙
๔/๕/๒๕๖๐

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระภาวัช าณจารี เย็นสบาย

๒๔/๗/๒๕๓๘

๑/๖/๒๕๖๐
ลานตากฟา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระศุภฤกษ์ าณเมธี วรทรัพย์

๑๓/๖/๒๕๔๐
๕/๖/๒๕๖๐

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระวิชา ฉนฺทธมฺโม เอียมสุวรรณ

่

๕/๕/๒๕๓๗
๘/๖/๒๕๖๐

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระวุฒิชัย ปฺาวชิโร ชมภูนิช

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

๑๑/๖/๒๕๖๐

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระชาตรี ธมฺมโชโต เผือกพิลาศ

๘/๒/๒๕๐๕ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระวทัญู ปุณฺณวุฑฺโฒ รอตงาม

๒๐/๙/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระณัฐพล กิตฺติเมธี เทียนทอง

๑๙/๙/๒๕๒๙ ๑๓/๗/๒๕๖๐

ลานตากฟา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระวีรยุทธ อุฏาโน ออมทรัพย์

๔/๘/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐
ลานแหลม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระทรงศักดิ

์

ผาสุโก ศรีเฟอง

๒๖/๔/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระธนพล ธนพโล ทองบ้านกวย

๑/๕/๒๕๔๐ ๑/๕/๒๕๖๐
ศีรษะทอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระวงศกร ปภากโร นาบ้าน

๑/๙/๒๕๓๕
๑/๗/๒๕๖๐

ศีรษะทอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระธนาธิป าณิสฺสโร ตะโกพร

๑/๘/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๖๐
ศีรษะทอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระบดินทร์ ิตปฺโ สถาพร

๒๑/๔/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรมงคล  แก้วสะอาด

๒๔/๗/๒๕๔๕

 สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระอณรรฆ กตธมฺโม ขำเดช

๑๔/๙/๒๕๑๓ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

สำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระทวีชัย อภิปฺุโ ปตเนตร

๖/๑๒/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระอมรเทพ กิตฺติทตฺโต เจตศักดิรุ่งโรจน์

์

๒๔/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
สำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระธีรพงษ์ โรจนธีโร ปานคงคา

๑๒/๙/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๖๐
สำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระศิลปกร สุทธิวํโส มหาสวัสดิ

์

๒๐/๑/๒๕๑๙
๖/๗/๒๕๖๐

สำโรง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระสกุลเกียรติ สุทฺธิปฺุโ บุญชืน

่

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๙/๒/๒๕๖๐

เสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระสุทธิพงษ์ สุเมโธ เก้าวงษ์วาล

๔/๑๐/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

หลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรพศวี  ลอยละลิว

่

๒๖/๖/๒๕๔๔

 หลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระอัฐพงษ์ ขนฺติธโร สิทธิศุภฤกษ์

๗/๓/๒๕๒๔ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ห้วยพลู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระศุภชัย สุภชโย อยู่เปนสุข

๖/๗/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ห้วยพลู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระรักษ์เกียรติ านิโย เทียงธรรม

่

๓/๘/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ห้วยพลู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระมงคลเทพ มงฺคโล กำจัดภัย

๒๓/๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ห้วยพลู  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระสันติสุข สนฺติกโร แก้วบูชา

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระนพดล นาควํโส แก้วบูชา

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

ใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระวีรธนา โอภาโส เปรมมางกูร

๑๒/๔/๒๕๐๗ ๑๙/๒/๒๕๖๐

ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระเสวี ขนฺติโก แก้วพึงทรัพย์

่

๒๑/๖/๒๕๐๘
๕/๗/๒๕๖๐

ใหม่สุปดิษฐาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระภานุกร ชาตโร โพธิแก้ว

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

เทพนิมิต  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระนพพร วรโท ตะโกเผือก

๐๑/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพนิมิต  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๗๖
สามเณรศิริพงษ์  จาดไร่ขิง

๑๒/๒/๒๕๔๑

 เทพนิมิต  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระวัชระ สิริภทฺโท ทองจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๒๘/๐๒/๒๕๖๐

มงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ทิมทอง

๒๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

มงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระประทิน นาควณฺโณ นาคแกมทอง

๒๔/๐๖/๒๕๓๔
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

มงคลประชาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระนัฐวุฒิ สุจิตฺโต นงนุช

๒๙/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๐๖/๒๕๖๐

มงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระอดิศักดิ

์

อนุตฺตโร คุ้มคลองโยง

๒๔/๓/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๖๐

มงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระพชร เขมจาโร กระราชเพชร์

๙/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

มงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระทวัตชัย ชาตวิริโย วงศ์จันแก้ว

่

๓๑/๐๑/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

มงคลประชาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระวัชรกิตติ จนฺทสาโร จันทร์อุดร

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

มะเกลือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระจักริน จกฺกวโร รอดจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

มะเกลือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระปกรณ์ านิสฺสโร เนียมพูลทอง

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

มะเกลือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระเดชฤทธิ

์

เตชวโร จันทา

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มะเกลือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระวิศวชิต ชุติปฺโ จันทร์แสง

๐๙/๑๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มะเกลือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระธนธรณ์ โชติปฺโ กลินหอม

่

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มะเกลือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระนิวัฒ เกตุธมฺโม เอียมประเสริฐ

่

๐๙/๐๕/๒๕๐๓ ๒๙/๑๒/๒๕๕๕

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระจิรายุส สุธีโร จิรสัตยาภรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระรณกร กิตฺติโสภโณ แสงเสงียม

่

๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระสาราวานุรฌน์ ชุติวณฺโณ ทองผาภูมิสูติ

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระธีรวุฒิ าณวุฑฺโฒ เลิศทวีวัฒนา

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระอานนท์ อินฺทปฺโ ทองจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๓๙ ๒๑/๑๑/๒๕๖๐

วัดสาลวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระชนาธิป สํวโร ทัศนดี

๔/๖/๒๕๓๙
๑/๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระอนุสรณ์ านจาโร เทพสุภา

๐๖/๐๔/๒๕๒๓ ๒๕/๐๙/๒๕๕๙

หทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระภฤศ ปภาโส เอียมภาษี

่

๑๙/๑๐/๒๕๑๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

หทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระชัยยะ ธมฺมรโต ไชยยายงค์

๑๖/๐๖/๒๔๙๙ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

หทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระวิชัย อติเมโธ

จันทร์สุวรรณรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๒๐
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

หทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระชัยยุทธ เตชธโร ธารธารา

๒๕/๐๘/๒๕๑๖
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระคณิน สุเขสิโน วิบูลย์ศิริชัย

๒๒/๐๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๐๓
พระธนากร กนฺตพโล ชูใหม่

๑๖/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระกนกศักดิ

์

จนฺทสโร จำปเรือง

๑๓/๐๘/๒๕๓๔ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

คลองอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระทศพร านวโร ระนาดแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

คลองอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระพิษณุ อธิปฺโ เดือนฉาย

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

๑๘/๖/๒๕๖๐

คลองอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระณัฐพงษ์ อภิปฺโ เคียนสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระสาคร ิตปฺโ สุนเลียง

้

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระธาดา ธีรปฺโ น้อยวิไล

๑๕/๐๓/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระณัฐวุฒิ สุมโน มากรักษา

๐๗/๐๖/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คลองอ้อมใหญ่  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระบุรินทร์ ิตมโน แซ่ไหล

๑๑/๙/๒๕๓๙ ๑๙/๒/๒๕๖๐

จินดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๑๒
พระนรินทร์ เหมโก นาคแก้ว

๒๗/๑/๒๕๒๗ ๑๒/๔/๒๕๖๐

จินดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๑๓
พระธวินท์รภัส ธมฺมธีโร สหวรรธนกรณ์

๗/๑๐/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๖๐

จินดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๑๔
พระสุบรรณ จกฺกวโร บุญส่ง

๒๖/๙/๒๕๒๑ ๒๘/๕/๒๕๖๐

จินดาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕ / ๒๒

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระจตุรงค์ กิตฺติาโน เรืองสังข์

๑๔/๘/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๖๐

จินดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระขจรศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ เงินทองขำ

๑๓/๙/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

จินดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระสุรชัย ถามวโร บัวแก้ว

๒๘/๓/๒๕๒๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

จินดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระจตุพร ภทฺทโก บุญมีฤทธิ

์

๗/๖/๒๕๒๗ ๒/๗/๒๕๖๐
จินดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระอนุชา สุจิตฺโต แสงสุก

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
จินดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระรัฐชัยวัธช์ โฆสโก ผินมณี

๒๐/๑/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

จินดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระจันตุพล ฉนฺทพโล แสนศรี

๒๑/๐๘/๒๕๒๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

เชิงเลน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระพัฒนศักดิ

์

วฑฺฒนสกฺโก กลินนิมนวล

่ ่

๑๙/๔/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เชิงเลน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระอำนาจ อธิธมฺโม ใยอยู่

๒๓/๑๐/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เชิงเลน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระธนสาร ภทฺทธมฺโม

รัตนมาโนชญ์วงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระณัฐสิทธิ

์

านวโร สุรีย์ชัยนิรันดร์

๒๒/๐๖/๒๕๐๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระสุพจน์ ปภากโร ตุลาการวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๑๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระษิลายุ วรติฏโ คนุชดิษฐ์

๑๐/๐๙/๒๕๑๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

านภทฺโท เมฆลอย

๑๙/๑๐/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระสุรชาต ธมฺมสูโร ผดุงจันทน์

๒๕/๐๒/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระก้องเกียรติ สนฺตจิตฺโต นพแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระพิริยะ าณวีโร ลู่ประเสริฐกุล

๒๒/๑๒/๒๕๓๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระธิติวัฒน์ อุตฺตมาโณ อัศวรางกูร

๑๐/๐๑/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระพิศาล สทฺธารุโณ อรุณแสงทอง

๑๘/๑๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระณัฐวุฒิ ิตจิตฺโต สุขสงวน

๑๑/๑๐/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระเก้า นโวภาโส เกิดวัน

๐๕/๐๕/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระนรุตม์ ชนุตฺตโม เจริญสุข

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระมติธร อาภาธโร

ประจวบเหมาะชัยมังคโล
๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระนราธิป อุตฺตโม สาวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเกตุ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระสมศักดิ

์

านจาโร ยอดนาวัน

๓๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเกตุ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระสุรพันธ์ อาจาโร หงแปง

๑๔/๐๘/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเกตุ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๔๑
พระสุธี ธมฺมทีโป

ปญญาพิพัฒน์กุล

๑๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เดชานุสรณ์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๔๒
พระนิพนธ์ นิพฺภโย จันทร์กลัด

๒๐/๓/๒๕๓๖ ๑๙/๒/๒๕๖๐

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๔๓
พระฤทธิเกียรติ จิรสุโภ ปูมัน

่

๑๙/๗/๒๕๓๗

๕/๓/๒๕๖๐
ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระธีรพงษ์ ปฺาวโร จิวพานิช

๑๗/๑๐/๒๕๓๙
๒๖/๓/๒๕๖๐

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระภูวนาท ภูริาโณ นาคอ่วมค้า

๖/๒/๒๕๓๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระสุรศักดิ

์

ปฺาสาโร ปูมัน

่

๒๗/๓/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระธนกร อภโย กองเกิดทอง

๑๖/๙/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระวีรศักดิ

์

โกสโล เลียงประยูร

้

๖/๔/๒๕๒๔ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ทรงคนอง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระจิรายุส มหานาโค จุลปาน

๒๘/๑๐/๒๕๓๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

ทรงคนอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖ / ๒๒

้
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นฐ ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระวุฒิพงษ์ อธิปฺโ สุจิรารัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าข้าม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระอัษฎาวุธ ถิรคุโณ แซ่ลิม

้

๒๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าข้าม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระโชคอนันต์ วิสาทโร เจตน์บุญชู

๓๐/๑๐/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าข้าม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระนาถวัฒน์ ปภาโส ใหลงาม

๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระชัยพงษ์ ถิรธมฺโม บัวไร่ขิง

๐๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๓/๐๒/๒๕๖๐

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระวิษณุ ปฺาวโร แจ้งขำ

๐๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระภานุวัฒน์ ขนฺติวโร ชาญชัย

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระนพดล กิตฺติปาโล ตะเพียนทอง

๐๗/๑๐/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระอรรคเดช านวีโร ดวงจรัสแสง

๑๗/๙/๒๕๒๙

๙/๖/๒๕๖๐
ท่าพูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระวิษณุกร ติสฺสโร บุตรโคตร

๒๔/๐๔/๒๕๓๖
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระศตพล กนฺตสีโล สุขสงวน

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระพุฒิพงศ์ สิริจนฺโท สีผึง

้

๑๓/๑๑/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระวุฒิศักดิ

์

เตชธมฺโม พรมเลิศ

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ท่าพูด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระรพิน สมาหิโต แย้มเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๑๕
๒๓/๖/๒๕๕๗

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระชาลี เมตฺติโก พิมสวา

๐๕/๐๘/๒๕๐๖ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระณัฐวุฒิ ปภสฺสโร ยอแซ

๑๓/๑๑/๒๕๑๒
๒๖/๐๓/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระสายชล เทวธมฺโม หงษ์ทอง

๐๑/๐๖/๒๕๐๖ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระณัฐวุฒิ ฉนฺทณฏโ ปานเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระธานินทร์ ธมฺมรโต บุญประคอง

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๖๙
พระมารุต ิติคุโณ มณฑลจรัญ

๓๑/๐๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๗๐
พระธีรศักดิ

์

กตปฺุโ เฮ้งเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระภัทรพล นาถสีโล เชิดชูมาลัยกิจ

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๗๒
พระธนวัตร วรวตฺโต บุญประคอง

๐๗/๑๒/๒๕๒๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๗๓
พระคมกริช สุปฺปฺุโ บุญประคอง

๑๖/๐๕/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระยุทธนา อธิปฺโ อ่อนนาคคลำ

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๐๔/๐๙/๒๕๖๐

เทียนดัด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระสุดทา ิตธมฺโม จันทรเสนา

๐๔/๐๘/๒๔๙๔ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระประกิจ จกฺกวโร เจริญสุข

๒๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระณัฐธัญ กุสลจิตโต สุกแสงศรี

๑๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๗๘
สามเณรภูริพัชร  เกตุมณีพรรณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

 นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๗๙
สามเณรชัยมาศ  ธรรมมาพาณิชย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๘๐
สามเณรกิตติภัฏ  ศรีกร

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 นครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระธีระศักดิ

์

ชาครธีโร แสงพิทักษ์

๖/๑๑/๒๕๓๓ ๒๑/๗/๒๕๕๘

บางช้างใต้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระชำนาญยุทธ ตุลธมฺโม จรดล

๔/๑๐/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

บางช้างใต้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระเชาวรัตน์ ฉนฺทโสภโณ เลียงรักษา

้

๒๗/๑๒/๒๕๓๑

๑/๗/๒๕๖๐
บางช้างใต้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๘๔
พระสมภพ กตสาโร เผือนประไพ

่

๒๗/๑๑/๒๕๒๑
๐๙/๑๐/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๘๕
พระศุภชัย ปฺุมโน ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๐๔ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระหนึง

่

ยติยุตฺโต ชินบูรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๓๓ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระชัยนันท์ วุฑฺฒิสาโร ยิมถนอม

้

๑๒/๐๘/๒๕๓๕
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระชัยวัฒน์ อนาลโย พัดมณี

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระจิราวัฒน์ อธิฉนฺโท เพ็ชทอง

๓๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระอภิชาติ กิตฺติโสภโณ ตันติเกตุ

๒๗/๐๙/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๙๑
พระจิรายุส วรจิตฺโต น้อยพิทักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๙๒
พระสุรศักดิ

์

ชยนฺโต แสงคำ

๑๙/๐๕/๒๕๒๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๙๓
สามเณรจันตรา  สรุน

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระกัมพล กตวโร จันทรโณทัย

๒/๔/๒๔๙๔ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระคนึง คณิสฺสโร แก้วมณี

๒๓/๑๑/๒๕๒๔

๘/๑/๒๕๖๐
ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระศักดิชัย

์

อนิฺชิโต โตสาคร

๒๑/๔/๒๕๓๔ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๙๗
พระอนาวิล อนาวิโล พรหมณี

๑๙/๒/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระสุวิทย์ ธมฺมวฑฺฒโน แสงเดือน

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

๗/๗/๒๕๖๐
ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระนาตพงษ์ ภูริวฑฺฒโน พิณทอง

๑๘/๖/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๐๐
สามเณรเอกพัน  อินทอง

๒/๘/๒๕๔๗
 ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๐๑
สามเณรธนบดี  ชูวงษ์วาลย์

๑๑/๕/๒๕๔๙

 ปรีดาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๐๒
พระทรรณ์ธร ภทฺรธมฺโม แซ่เฮ้ง

๒๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เพลินเพชร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระคุณานนต์ สุธมฺโม ชูสืบสาย

๑๑/๐๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เพลินเพชร  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๐๔
สามเณรพานทอง  ศรีโหร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๐๕
สามเณรเดชาวัฒ  คำดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

 

มหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๐๖
พระบุญไม ิตโสภโณ เผ่าฤทธิ

์

๒๔/๒/๒๔๙๙ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๐๗
พระยุทธภูมิ อภิชาโต ศรีโหร

๒/๗/๒๕๒๑ ๕/๒/๒๕๖๐
ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๐๘
พระธนากร โชติปฺโ เพิมพิพัฒน์

่

๒๕/๗/๒๕๓๘ ๒๖/๓/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๐๙
พระมนตรี ทนฺตจิตฺโต เส็งเอียมง

่

๑๕/๒/๒๕๓๕

๕/๕/๒๕๖๐
ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๑๐
พระณรงค์ชัย กนฺตสีโล รวยรืน

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๔
๑๙/๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๑๑
พระวิชัย ทีปโก กบิลพัฒน์

๒/๓/๒๕๐๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๑๒
พระเจนณรงค์ จิตฺตกุสโล ปานเจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๑๓
พระณรงค์ คุณาธิโก จันทร์จารุวัฒน์

๓๐/๐๗/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๑๔
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 จิรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 ไร่ขิง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๑๕
พระสนธยา สุธมฺโม บุญนำ

๘/๓/๒๕๐๐
๑๕/๑๒/๒๕๕๕

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๑๖
พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม กวยรักษา

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

๘/๔/๒๕๖๐
วังนำขาว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๑๗
พระวิทิต ถิรปสาโท เอียมสุวรรณ์

่

๑/๑/๒๔๙๕ ๑๐/๕/๒๕๖๐

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๑๘
พระสัญญา สนฺตจิตฺโต เซ็งมณี

๑๔/๑๐/๒๕๒๖

๑๐/๕/๒๕๖๐

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๑๙
พระศรีวิชัย โชติธมฺโม คุ้มพงษ์พันธ์

๖/๒/๒๕๓๓ ๑๐/๕/๒๕๖๐

วังนำขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๒๐
พระอนิวรรต อธิจิตฺโต มณีโชติ

๒/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๕/๒๕๖๐

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๒๑
พระอโนชา อภิวโร มณีจินดา

๑๑/๕/๒๕๓๙

๖/๖/๒๕๖๐
วังนำขาว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๒๒
พระภัทร ิติโก มณีจินดา

๒๒/๓/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๖๐

วังนำขาว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๒๓
พระณัฐพล สณฺหวาโจ นิรันดร

๓/๓/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
วังนำขาว  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๒๔
พระเกรียงศักดิ

์

ตปสีโล สุขพิศาล

๒๓/๐๖/๒๕๐๑ ๑๔/๑๑/๒๕๕๖

สรรเพชญ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๒๕
พระชัยณรงค์ ปยธโร มีเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๒๖ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

สรรเพชญ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๒๖
พระนันทวิสา อตฺตสาโร ชำนิปา

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

สรรเพชญ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๒๗
พระจิณณวัตร อนาลโย ทองบุญเพียร

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๒๘
พระพิชาติ านารโห ฮ่งกือ

๑๖/๐๙/๒๕๒๔
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๒๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปภสฺสโร คำพิทำ

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๓๐
พระทัศพล อคฺคธมฺโม อานอาชา

๐๙/๐๒/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๓๑
พระอนุวัฒน์ ิตวํโส การอุภัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๓๒
พระสาธิต เขมรโต ฝดค้า

๒๙/๐๗/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๓๓
พระเทิดศักดิ

์

ขนฺติยุตฺโต ผู้รักชาติไทย

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๓๔
พระพงศกร นิราสโย กมลศักดาวิกุล

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๓๕
พระธนพล กตกุสโล ทัดแช้ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๓๖
พระวรวุฒิ อตฺถกาโม คุ้มสกุล

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๓๗
พระกิตตินัย สุทฺธจาโค เภาจี

๋

๑๕/๐๗/๒๕๓๑
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๓๘
พระอภิชัย สุทฺธจิตฺโต ศิริฐิติวิทยา

๐๓/๑๑/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๓๙
พระชาญวิทย์ สุทฺธมโน อ่อนนาเลน

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๔๐
พระธรรมนิตย์ เขมาสโย เตสุวรรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๔๑
พระวายุ มหาสกฺโก จันทร์ฉาย

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หอมเกร็ด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๔๒
พระชูศักดิ

์

โชติวโร ศรีโหมดสุข

๐๗/๐๕/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

เกษตราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๔๓
พระภานุวงค์ ิตธมฺโม อุบลรัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เกษตราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๔๔
พระขวัญ สนฺตมโน เกตุฉิม

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกษตราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๔๕
พระทวีทรัพย์ สมจิตฺโต แสงนิล

๐๒/๐๓/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เกษตราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๔๖
พระธนทรัพย์ ชุตินฺธโร สุทธิโพธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เกษตราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๔๗
พระวันชนะ อธิวโร พุ่มทอง

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เกษตราราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๔๘
พระเอกลักษณ์ ขนฺติโก น้อยแดง

๑๓/๐๑/๒๕๓๕ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๔๙
พระชาตรี านธมฺโม ทรัพย์ฤทธา

๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๕๐
พระสมพงศ์ ปยธมฺโม จันทร์ละมูล

๑๗/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๕๑
พระเฉลิมชัย ปยสีโล กังใช่ง้วน

๑๓/๒/๒๕๔๐
๙/๒/๒๕๖๐

คลองคูเมือง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๕๒
พระธีราพัทธ์ ธีรภทฺโท นรวรรณ์

๑๒/๐๔/๒๕๒๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๕๓
พระวันชัย วณฺณชโย บุญจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๕๔
พระบุญประสิทธิ

์

สิทฺธิปฺุโ จันทร์อำ

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองเสมียนตรา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๕๕
พระพูนสิน ตปสีโล แก้วดี

๑๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๕๖
พระนัณฑวัฒน์ ขนฺติธมฺโม จำปาศรี

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๕๗
พระพงษ์ศักดิ

์

ถาวโร เปลียนสมัย

่

๐๕/๐๖/๒๕๑๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๕๘
พระภูมิพัฒน์ สุขิโต พิพัฒน์ธนาภูมิ

๐๖/๑๐/๒๕๑๐ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

โฆสิตาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๕๙
พระสุวิศิษฎ์ ปริปุณฺโณ อวิคุณประเสริฐ

๘/๑๑/๒๕๐๑
๗/๔/๒๕๖๐

ดอนยอ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๖๐
พระเกียรติศักดิ

์

กนฺตสาโร กัณฑา
๒/๖/๒๕๒๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ดอนยอ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๖๑
พระนพดล ธนลาโภ ชินวงศ์พรหม

๑๕/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ดอนยอ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๖๒
พระกำพล สจฺจาโณ นำใจดี

๑๐/๐๒/๒๔๙๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

ดอนสามสิบ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๖๓
พระสดายุ ภทฺทวโร สมศรี

๒๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ดอนสามสิบ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๖๔
พระวิชัย มารชิโน ศรีด้วงกัง

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ดอนสามสิบ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๖๕
พระพงษ์พันธ์ ปมุตโต เสือโตใหญ่

๒๐/๑๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนสามสิบ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๖๖
พระอภิชัย ปสนฺโน จิตพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

นราภิรมย์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๖๗
พระไพรัช ชุติปฺโ คงยืน

๑๒/๐๙/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บัวปากท่า  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๖๘
พระธิติวัฒน์ จนฺทโชโต ชัยศรีนารัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๓๑
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

บัวหวัน

่

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๖๙
พระพนอม ถาวรธมฺโม ศรีหรังไพโรจน์

่

๑๘/๔/๒๕๐๗
๗/๑/๒๕๖๐

บางน้อยใน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๗๐
พระวิวัฒน์ ธมฺมวโร ประทุมพา

๒๕/๑๐/๒๕๔๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

บางปลา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๗๑
พระวิเชียร านิโย ทองจันทา

๑๓/๗/๒๔๙๒

๑/๗/๒๕๖๐
บางปลา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๗๒
พระราชานนท์ มหาวีริโย นนทภา

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
บางปลา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๗๓
สามเณรพัฒนพงษ์  ไทรชมภู

๗/๘/๒๕๔๕
 บางปลา  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๗๔
พระประสิทธิ

์

ปริปุณฺโณ สงวนไทร

๐๕/๐๑/๒๔๗๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

บางไผ่นารถ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๗๕
พระย้อย กิตฺติวณฺโณ แย้มโต

๐๑/๐๓/๒๕๐๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

บางไผ่นารถ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๗๖
พระสาธิต สุเมธโส จันทมูล

๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บางไผ่นารถ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๗๗
พระรุ่งอรุณ สุภกิจฺโจ ศรีหรังไพโรจน์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางไผ่นารถ  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๗๘
พระปราโมทย์ ภทฺทโก สาทประสม

๑๒/๐๗/๒๕๒๒ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

บางภาษี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๗๙
พระชัยวัฒน์ ชยปาโล ศรีเอม

๐๕/๑๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

บางภาษี  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๘๐
พระนัฐชัย สนฺตจิตฺโต คอนธิเสน

๒๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บางเลน  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๘๑
พระสุริยน โสภณสีโล แซ่ลิม

้

๑๐/๖/๒๕๑๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บางหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๘๒
พระชานนท์ ิติสิริ สิงห์สุทัศน์

่

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

๓/๑/๒๕๖๐
บางหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๘๓
พระธนธรณ์ อธิวโร สระทองพร้อม

๒๑/๔/๒๕๓๙ ๒๓/๔/๒๕๖๐

บางหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๘๔
พระสาธิต ธมฺมครุ บุญวงษ์

๔/๑/๒๕๔๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

บางหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๘๕
พระชวลิต อตฺตทนฺโต คำยวง

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

๑๔/๗/๒๕๖๐

บางหลวง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๘๖
พระอนิรุทธิ

์

อติเมโธ แก้วน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๒๕
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บึงลาดสวาย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๘๗
พระมนัสวี ธมฺมวโร แก้วน้อย

๒๒/๐๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บึงลาดสวาย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๘๘
พระอาณัติชัย วิโรจโน พลอยบ้านแพ้ว

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บึงลาดสวาย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๘๙
พระสุเทพ ปฺาทีโป ศรีสุดดี

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บึงลาดสวาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐ / ๒๒

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๙๐
พระสังสรรค์ ปฺาธโร แสงเรืองงาม

๐๒/๐๔/๒๕๐๑ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

ผาสุการาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๙๑
พระมาตร กนฺตสาโร ฟองโหย

๐๖/๑๐/๒๕๑๘ ๓๑/๑๐/๒๕๖๐

ผาสุการาม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๙๒
พระสนัน

่

โชติโก ถินวงษ์โพธิ

่ ์

๐๕/๐๕/๒๔๙๔ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ไผ่จระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๙๓
พระขวัญศิระ นรเทโว ศรีบุญรอด

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ไผ่จระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๙๔
พระปวรุตม์ ิตวายาโม สงค์ประชา

๒๖/๐๙/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่จระเข้  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๙๕
พระภาณุพงษ์ ิติสิริ ศรีมากเปยม

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

ไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๙๖
พระสุพจน์ ิตวํโส นราอินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๑๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

พระอมรพิสัย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๙๗
พระโสภณ จนฺทธมฺโม ช่อนเจริญ

๒๗/๐๖/๒๕๓๙
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

พระอมรพิสัย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๙๘
พระอัครเดช กลฺยาณธมฺโม ดวงจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พระอมรพิสัย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๖๙๙
พระพสธร กลฺาณธมฺโม ช่อนเจริญ

๑๗/๐๗/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระอมรพิสัย  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๐๐
พระสรศักดิ

์

อคฺคธมฺโม เหลาประทุม

๑๔/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐
โพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๐๑
พระสมัย ธมฺมทินนฺโน ผิวดำ

๒๘/๐๗/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๐๒
พระชุติโชต อาภสฺสโร วงศ์ปาน

๒๐/๐๔/๒๕๑๑ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๐๓
พระนิวัฒน์ ภูริวฑฺฒโน วงศ์จันแก้ว

่

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๐๔
พระสัญญา โชตินนฺโท พิมพ์เลขา

๒๕/๑๒/๒๕๐๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๐๕
พระพิชิต สิทฺธิโชโต ศิลาโชติ

๑๗/๑๐/๒๕๑๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๐๖
พระมนตรี เตชธมฺโม ศรีสังวาลย์

๒๙/๐๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๐๗
พระอัครชัย วรวิฺู ศรีธรา

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๐๘
พระนนธกานต์ ชยานนฺโท ภิรมย์พุธ

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

รางกำหยาด  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๐๙
พระอดิศักดิ

์

ชยานนฺโท อุตสา

๐๓/๑๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖

ลาดสะแก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๑๐
พระจันทรวงศ์ ธมฺมวโร พันพุก

๑๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ลาดสะแก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๑๑
พระสันติ สิริสาโร วงษ์น้อย

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ลาดสะแก  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๑๒
พระจิรภาส อภินนฺโท นาคแกมทอง

๑๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

เวฬุวนาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๑๓
พระณัฐพงษ์ ปโมทิโต เพชรเอีย

๑๑/๖/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐
ศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๑๔
พระเฉลียว โชติธมฺโม หนูวรรณะ

๖/๕/๒๕๐๗ ๑๑/๒/๒๕๖๐

ศิลามูล  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๑๕
พระอภิสิทธิ

์

อธิปฺโ วิมูลชาติ
๕/๕/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
ศิลามูล  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๑๖
พระชนภัทร ตุลฺยธมฺโม คมคาย

๓๐/๑/๒๕๓๖ ๑๘/๕/๒๕๖๐

ศิลามูล  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๑๗
พระกฤษณะ ปยสีโล ขันกสิกรรม

๔/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๕/๒๕๖๐

ศิลามูล  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๑๘
พระสรพล กตปฺุโ วิมูลชาติ

๑๒/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศิลามูล  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๑๙
พระชูโต อภิวํโส ตรีเกษม

๓๐/๒/๒๕๒๗
๒/๗/๒๕๖๐

ศิลามูล  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๒๐
พระศรายุทธ์ อาภสฺสโร คุ้มใหญ่โต

๓๑/๐๘/๒๕๒๓
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๒๑
พระปกรณ์ ขนฺติธโร ฟกเขียว

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๒๒
พระณัฐพงษ์ ิตโสภโณ นรวรรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๒๓
พระกิติศักดิ

์

กิตฺติคุตฺโต เทศแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๒๔ พระนครินทร์ ชยธมฺโม ศรีสนิท

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๒๕ พระพัชรพล พุทฺธสโร นุ่มพญา

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๒๖ พระวิชัย วิสุทฺโธ อินทร์กลำ

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๑๖๐/๐๗๒๗ พระฐิติพันธุ์ ิติาโณ วิโรจการดำริห์
๑๔/๒/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุขวัฒนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒ / ๒๒

้
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