
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)

ส่งสอบ ๕๙ รูป ขาดสอบ ๑๙ รูป คงสอบ ๔๐ รูป สอบได้ ๓๕ รูป สอบตก ๕ รูป (๘๗.๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระชาลี ชาธนโม สิทธิธนชาติ

๑๒/๐๘/๒๕๑๕ ๑๗/๐๘/๒๕๕๘

พุทธมงคลนิมิต  

นว ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระคุณากร วิชิโต คล้ายแสง

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระพงศธร วิจาโร กลัดเพชร

๑๗/๐๔/๒๕๓๗
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระธวัชชัย อุปสนฺโต วงค์อินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระพรชัย กนฺตสีโล ทับทาบ

๑๕/๐๑/๒๕๓๓
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระธีรวัฒน์ จารุวโส ธีรานุตร

๓๑/๐๑/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระสธิมนต์ สุจิตฺโต สิงต์เพชร

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระกิตติพัฒน์ กิตฺติวณฺโน โชติจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๓๔ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระภาณุวัฒน์ วรธมฺโม เย็นสุข

๑๒/๐๔/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระปริญญา ปสนฺโน โกวิท

๑๑/๐๗/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระเฉลิมฉัตร ฉนฺทกาโม อินทร์อารักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระวิบูลย์ สนฺตจิตฺโต เกตสาคร

๒๐/๑๒/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระอำนาจ อภิปุณฺโน จันทร์สดใส

๑๓/๐๖/๒๕๐๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

นว ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระสมพงศ์ อคฺคธมฺโม เทพณรงค์

๐๖/๐๑/๒๕๐๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

แสงธรรมสุทธาราม  

นว ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระนคร ชาพโร จันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๓๓ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

ชายธงวราราม  

นว ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระประวิทย์ านิโย พมานนท์

๐๑/๑๐/๒๕๐๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘
เทพมงคลปานสาราม

 

นว ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระแสน ปภสฺสโร เขียววงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๑๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐
เทพมงคลปานสาราม

 

นว ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระพงษพัฒน์ อภิปฺุโณ พยมหน

๒๔/๐๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เทพมงคลปานสาราม
 

นว ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระพงษพันธุ์ อภิวฺโท พยมหน

๒๔/๐๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เทพมงคลปานสาราม
 

นว ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระอนุพงศ์ กิติพโล พูลทอง

๐๗/๐๒/๒๕๓๑ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

พุทธนิมิต  

นว ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระกรกฏ านกโร ขามเทศ

๑๒/๐๗/๒๕๓๒ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

พุทธนิมิต  

นว ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระศราวุฒิ ปฺาธโร วันทะนา

๒๘/๑๐/๒๕๐๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

พุทธนิมิต  

นว ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระสมศักดิ

์

อฺปสฺนโน โพธิอ่อง

์

๑๕/๐๖/๒๕๒๑
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

พุทธนิมิต  

นว ๖๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรศุภกรณ์  เวชกิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 พุทธนิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระอนุชิต รตนปฺโ ศรีเสน่ห์

๐๘/๐๔/๒๕๐๗ ๒๓/๐๗/๒๕๔๕

ปาสิริวัฒนวิสุทธิ

์

 

นว ๖๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรภิเศก  ทัศนสนวิจารณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

 ปาสิริวัฒนวิสุทธิ

์

 

นว ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระกุศีล จรณธมฺโม นาสมรูป

๑๑/๑๑/๒๕๑๖
๒๐/๐๗/๒๕๕๖

เทพสถาพร  

นว ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระอนุวัตร อรุโณ เพ็งหัวรอ

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

เทพสถาพร  

นว ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระตรีภพ อภิวโส เสนสาย

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

เทพสถาพร  

นว ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระอภิเดช สิริภทฺโท แสนเพชร

๒๗/๐๖/๒๕๒๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เทพสถาพร  

นว ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระเนวิน อภิชฺชโว กระจ่างถิน

่

๒๕/๐๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เทพสถาพร  

นว ๖๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 แสงสี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

 เทพสถาพร  

นว ๖๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรเศวตโชติ  พเยาว์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

 เทพสถาพร  

นว ๖๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรนนทกานต์  คุมตะสิน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

 เทพสถาพร  

นว ๖๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธิติ  แพงเพ็ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

 เทพสถาพร  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเมธี)

เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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