
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๖๑ รูป ขาดสอบ ๔ รูป คงสอบ ๑๕๗ รูป สอบได้ ๘๖ รูป สอบตก ๗๑ รูป (๕๔.๗๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๐๑ พระบุญชัย ธมฺมธีโร ส่งเจริญทรัพย์

๑๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๐๒ พระธณาวุฒิ ฉนฺทกาโม บุษบา

๒๕/๐๕/๒๕๓๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๐๓ พระเอกชัย อภิชาโน ขจรกลิน

่

๑๕/๐๗/๒๕๓๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๐๔ พระสุพพัต สุปภาโส ศรีสดสุข

๑๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๐๕ พระชญานิน ชยานนฺโท แช่มทองดี

๑๙/๐๙/๒๕๒๙ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรสมัคร  องอาจ

๑๓/๐๙/๒๕๓๙

 วัดตาก้อง  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๐๗ พระเสวตร จนฺโท คลำดำ

๒๙/๐๗/๒๕๑๘
๑๐/๐๒/๒๕๕๒

วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๐๘ สามเณรวัชระ  ปญญาคารวะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

 วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๐๙ พระวันชนะ อุทโย เทพจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๒๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๑๐ พระสมชาติ สนฺตกาโย แวววีรคุปต์

๐๘/๐๑/๒๕๐๒ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๑๑ พระสุเมธ สุเมโธ จันทร์คณาโชค

๑๑/๑๑/๒๕๓๑ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๑๒ พระภัทรพงศ์ ภทฺรธมฺโม เตชรุ่งอรุณ

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๑๓ พระสมยศ มหาคุโณ เจตนเมษฐ์

๒๐/๑๑/๒๕๑๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๑๔ สามเณรสุราวี  วอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

 วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรสหภาพ  พิศเพ็ง

๒๐/๐๕/๒๕๓๙

 วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๑๖ พระวุฒิโชค ติกฺขวีโร สุดใจชืน

้

๐๓/๐๔/๒๕๑๙ ๒๗/๐๘/๒๕๕๕

วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระสัจจวัฒณ์ วชิราโณ ฉัตรไทยแสง

๒๔/๐๑/๒๕๐๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๑๘ พระชนม์ ชาตวีโร ทองลินันท์

๐๔/๐๙/๒๕๑๔ ๐๗/๐๒/๒๕๕๓

วัดวังตะกู  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๑๙ พระอนันต์กรณ์ อนนฺตคุโณ สงวนทรัพย์

๒๔/๐๕/๒๕๑๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๒

วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๒๐ พระมหาบันดิษฐ์ สิริคุตฺโต คำมุงคุณ

๒๖/๐๗/๒๕๒๘
๓๐/๑๐/๒๕๕๓

วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๒๑ พระกิจจา กิจฺจกาโร เหลืองประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๓๒

๙/๕/๒๕๕๓ วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระอดิศักดิ

์

อติฉนฺโท หิรัณยเพทาย
๖/๑๑/๒๕๒๘

๕/๗/๒๕๕๖ วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระวัชระ คมฺภีรธมฺโม ใจงาม

๑๒/๑๐/๒๕๓๐
๑๔/๖/๒๕๕๗

วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๒๔ พระอดิเรก อนุตฺตโร นวลตา ๓/๔/๒๕๒๐ ๑/๗/๒๕๕๗ วัดใหม่ห้วยลึก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอนุสรณ์  พันธ์เพชร

๓๐/๔/๒๕๔๑

 วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๒๖ สามเณรธนกฤต  แสนรัมย์
๑๘/๒/๒๕๔๖

 วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรวิทยา  แสนรัมย์

๑๑/๑/๒๕๔๗

 วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระกฤษณพัฒน์ สิริมงฺคโล เส็งดอนไพร

๑๔/๘/๒๕๒๓
๓/๓/๒๕๕๕ วัดทะเลบก  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระศักดิชัย

์

สนฺตจิตฺโต เบาบาง

๑๒/๐๗/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๓๐ พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต อ้องาม

๒๕/๑๑/๒๕๑๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๓๑ พระจักรพงศ์ จกฺกวํโส เกศมณีพรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๓๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๖

วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระทิวานนท์ ธมฺโมภาโส ประมาณ

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๓๓ พระสุภชัย สุภชโย อุปแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๒๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๐

วัดสุวรรณรัตนาราม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๓๔ พระมานพ มานิโต แย้มเดช

๑๒/๐๑/๒๕๒๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๒

วัดสุวรรณรัตนาราม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๓๕ พระณัฐภัทร ณฏภทฺโท พิมพา

๑๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดสุวรรณรัตนาราม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๓๖ พระสมศักดิ

์

สกฺกชโย ศักดิธงชัย

์

๑๗/๐๑/๒๕๐๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณรัตนาราม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระศุภศิลป ธมฺมธโร ญาติมิ

๓/๑๒/๒๕๓๑ ๑๗/๒/๒๕๕๗
วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๓๘ พระวิชญพงศ์ สุธมฺโม วงษ์พันธุ์

๓๐/๐๖/๒๕๒๒ ๒๔/๐๖/๒๕๕๐

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระจิรวัฒน์ อภิปฺุโ ปรีชาทรัพย์

๑๒/๓/๒๕๓๖ ๒๕/๕/๒๕๕๗
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๔๐ พระนพพร ิตคุโณ ทยาพัชร

๐๗/๐๕/๒๔๙๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดกกตาล  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๔๑ พระณัฐพัชร์ ภทฺทวโร อัครยศภิญโญ

๑๓/๐๕/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดกกตาล  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรวันชัย  เอกจีน

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

 วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๔๓ พระภาณุพงศ์ กตปฺุโ แสงใส

๑๐/๐๕/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๔๔ พระสัญญา เตชธมฺโม เก้าวงษ์วาน

๒๕/๐๙/๒๕๑๙ ๒๓/๑๐/๒๕๕๔

วัดไทร  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๔๕ พระณัฐวัตร เขมนิวตฺโต สุโธ

๐๔/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๔๖ พระอัครชา ิติธมฺโม อุ้ยเว้ง

๑๔/๐๔/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๓

วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๔๗
พระสุพัฒน์ สุปฺโ ขอเหนียวกลาง

่

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๔๘ พระสมศักดิ

์

อุปสนฺโต ศรีสนาม

๓๐/๐๖/๒๕๐๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๖

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรชินกฤต  เปลียนสมัย

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

 วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๕๐ พระธนัทศาสตร์ ชินวํโส ธนัยวิศวยศ

๐๕/๑๒/๒๕๑๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๖

วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๕๑ พระมาโนช สุมโน เกิดเนียม

๒๓/๑๐/๒๕๒๔ ๒๔/๐๓/๒๕๕๗

วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๕๒
พระพัฒนิล ธมฺมเมธี จูแวน

๐๓/๐๔/๒๕๒๗ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๕๓ พระเอกรินทร์ านจารี ชูชะเอม
๓/๙/๒๕๒๓ ๒๓/๓/๒๕๕๗

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๕๔ พระมงคล ถิรจิตฺโต ศรีสนอง

๐๙/๐๕/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๕๕ พระสันติ สิริปฺโ ทรัพย์แก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๕๖ พระวชิราวุธ วชิราวุโธ
ไอศุริยะเสนานุวัตร

๑๙/๐๖/๒๕๑๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดลำพญา  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๕๗
พระปญญา จิตฺตคุโณ ปานสอาด

๑๐/๑๐/๒๕๒๑ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดลำพญา  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๕๘ พระกัณฑพล อาภทฺธโร ภิรมย์รืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๑๒ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๕๙
พระไพศาล กตปฺุโ ผู้วิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๐๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

วัดสว่างอารมณ์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๖๐ พระธกร ธมฺมทีโป เอียมนูน

่

๖/๙/๒๔๙๗ ๖/๒/๒๕๕๒ วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๖๑ พระประทีป ธมฺมจิตฺโต ขันกำเหนิด
๗/๙/๒๕๐๘ ๗/๑๒/๒๕๕๖

วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๖๒ พระลาภ อาสโภ โสภา ๑/๓/๒๔๙๖ ๖/๗/๒๕๕๗ วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๖๓ พระพสิษฐ์ ปริสุทฺโธ ผลเพียร

๒๘/๑๒/๒๕๑๐
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๖๔ พระเพชร จิรสุโภ เหลางาม

๑๖/๑๑/๒๕๑๙
๑๓/๓/๒๕๕๓

วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๖๕ พระสมศักดิ

์

านากโร คำแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๒๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๕

วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๖๖ พระกิตติศักดิ

์

ถิรสทฺโธ วงแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดท่าพูด  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๖๗
พระฐานันดร ตือบี

่

น้อยดิษฐ์
๔/๒/๒๕๒๒ ๑๐/๔/๒๕๕๑

วัดธรรมปญญารามบางม่วง

 

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๖๘ สามเณรนิธิ  คุณนัว

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

 วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๖๙ สามเณรสิทธิชัย  สุขเนตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๐

 วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๗๐ พระอิทธิพล สนฺตมโน บำรุงศรี

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

๓/๑/๒๕๕๓ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๗๑
พระประกิจ ภทฺทธมฺโม ชัยวิชยานันท์

๕/๑๑/๒๕๓๕
๓/๓/๒๕๕๖ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๗๒
สามเณรณัฐพล  บุญชู

๒๘/๑/๒๕๔๕

 วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๗๓
พระสมชาย ปฺาวุฑฺโฒ ยอดศิรินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๑๖ ๓๐/๐๓/๒๕๕๖ วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรอิทธิเดช  บรรลือหาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

 

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 แก้วคำแสน

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

 

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรเจษฎาภรณ์  ทองทำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

 

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรกฤษณะ  บุดดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

 

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรอดิเทพ  เฟองไทย

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

 

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๗๙
พระภาสพงษ์ อนุตฺตโร บุญวิธวาเจริญ

๑๒/๕/๒๕๒๘ ๒๘/๗/๒๕๕๕
วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๘๐ พระหยุน ปฺาวุโธ จำปาศรี ๙/๘/๒๕๐๖ ๒๓/๖/๒๕๒๙
วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๘๑ พระณัฏฐพัฒน์ อชิโต เมืองพรหม

๐๒/๐๙/๒๕๒๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖

วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๘๒ พระประสิทธิ

์

ถิรสํวโร พวงไพโรจน์

๓๑/๑๐/๒๔๙๐ ๐๔/๐๗/๒๕๔๗

วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๘๓ พระคมกริช ชาคโร ศรีปฐมสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๔๙๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๘๔ พระชาติ ิตเปโม ชูชอบเชิง

๑๕/๐๓/๒๕๒๑ ๒๔/๐๒/๒๕๕๗

วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๘๕ พระปารเมศ ิตปสาโท เจริญสิน

๑๑/๐๒/๒๕๒๔ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๓๕๙/๐๐๘๖ พระมนตรี ิตปรกฺกโม ท้วมเกร็ด

๐๙/๐๖/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดหอมเกร็ด  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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