
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครนายก  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๔๐๒ รูป ขาดสอบ ๒๖ รูป คงสอบ ๓๗๖ รูป สอบได้ ๓๔๒ รูป สอบตก ๓๔ รูป (๙๐.๙๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระอภิเษก กิตฺติวณฺโณ เกตุแย้ม

๓/๑/๒๕๒๐
๒๑/๑๑/๒๕๕๘

กุฏิการาม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระจีระศักดิ

์

จนฺทวํโส อาษาไทย
๔/๒/๒๕๓๕ ๙/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระกิตติพงษ์ จนฺทสาโร สมบัติ

๑๑/๘/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กุดตะเคียน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระเกรียงไกร กนฺตวีโร คงเรือง

๒๙/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะทอง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระเฉลิมพล พลาโณ สมบูรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาแดง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระวิรุต ธมฺมทีโป บุญมา

๑๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาแดง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระเฉลิมพล จิรธมฺโม ม่วงอ่อน

๖/๒/๒๕๓๙ ๖/๔/๒๕๕๙
เขาทุเรียน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระทรงสิทธิ

์

สนฺติกโล พิมมา
๙/๖/๒๕๓๘ ๕/๖/๒๕๕๙

เขาทุเรียน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระณัฐเกียรติ ิติธมฺโม พวยอ้วน

๕/๗/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
เขาทุเรียน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๑๐
พระทนัญชัย อาจารสมฺปนฺโน แสงจันทร์

๙/๘/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เขาน้อย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระชัยวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ เนืองจากหนู

่

๐๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

เขานางบวช  

นย ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระณัฐกานต์ านวโร บุญไชย

๑๔/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาพระ  

นย ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสมพัฒน์  จันตืน

๑๗/๕/๒๕๔๕

 คีรีวัน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรอภิวัฒน์  คุณวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 คีรีวัน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระศราวุฒิ านวุฑฺโฒ พัฒน์เจริญ

๓๑/๗/๒๕๒๘ ๒๗/๑/๒๕๕๙

คีรีวัน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรบิก

๊

 มณีวงษ์
๔/๔/๒๕๔๗

 คีรีวัน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระธรรมรัตน์ อคฺคธมฺโม ศิริ

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คีรีวัน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระธนชยนน มหาาโณ ชุ่นตี

้

๑๘/๙/๒๕๐๑ ๒๐/๕/๒๕๕๙

โคกลำดวน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระปรีชนันท์ านวโร ผาสุขกาย

๐/๓/๒๕๓๘ ๐/๕/๒๕๕๙
เจดีย์ทอง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระไพศาล อภิฺโ กุสลาศรัย

๐/๘/๒๕๒๒ ๐/๗/๒๕๕๙
เจดีย์ทอง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระวีรชัย กนฺตวีโร ดาภี

๑๗/๑๒/๒๕๒๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

ชำนาญรังสรรค์  

นย ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระวุฒิพงษ์ จิรวฑฺฒโน ศิริโสภา

๐๘/๐๔/๒๕๒๙
๒๒/๕/๒๕๕๙

ชำนาญรังสรรค์  

นย ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระสฤษฎ์พง ขนฺติสาโร ศรีมี

๒๑/๑๐/๒๕๓๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

ชำนาญรังสรรค์  

นย ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระวินัส ปภสฺสโร องอาจ

๒๘/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ชำนาญรังสรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๑ / ๑๑

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระเกียรติศักดิ

์

ธมฺมจาโร มาทอง

๒๔/๘/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ชำนาญรังสรรค์  

นย ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิาโณ พิมพ์รันดา

๑๙/๙/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชำนาญรังสรรค์  

นย ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระอานนท์ ิติาโณ แก้วทอง

๑๓/๑/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ชำนาญรังสรรค์  

นย ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระชุงเล้ง ิตธมฺโม แซ่เฮง

๒๙/๐๔/๒๕๐๘ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

ดง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระสุวัฒชัย นาควณฺโณ นาคา

๐๖/๐๑/๒๕๒๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ดง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระณัฐ กตปฺุโ นุ่มนวล

๑๐/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตฺตสคฺโค พรมมา

๑๑/๑๒/๒๕๑๑
๒๖/๗/๒๕๕๘

ท่าข่อย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระแดนชัย คณงฺกโร มิตรมวลชล

๑๓/๒/๒๕๑๑ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

ท่าข่อย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระวิโรจน์ วิโรจโน ธรรมวิถี

๒๔/๗/๒๕๓๖ ๒๘/๓/๒๕๕๙

ท่าข่อย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระนาถวัฒน์ นาคปฺโ ยิมจันทร์

้

๒๑/๗/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าข่อย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระบุญส่ง โชติปฺโ ศรีสวรรค์

๑๗/๐๔/๒๔๙๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระนิตนิรันดร์ านวโร แข็งกล้า

๒๕/๐๖/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระอนันทชัย โชติาโณ จันทร์คล้อย

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระสมนึก นิราสโย ศิริเขตร

๒๕/๑๑/๒๕๓๒
๒๖/๕/๒๕๕๙

ท่าด่าน  

นย ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระประจักร ิติสีโร สุขสำราญ

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ท่าทราย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระสมชาติ โชติธมฺโม อินฤทธิ

๐๖/๑๐/๒๕๐๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ท่าทราย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระวีระ ิตปฺโ มังมี

่

๒๗/๐๖/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าทราย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระปยะพงษ์ ปภสฺสโร ทิมสวัสดิ

์

๐/๗/๒๕๓๖ ๐/๗/๒๕๕๙
นางหงษ์  

นย ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระวิเชียร สุภทฺโท วงศ์สะอาด

๒๓/๑/๒๕๓๗ ๒๑/๒/๒๕๕๙

บางหอย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระศราวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ พันธ์สอาด

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บางหอย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระนพพล วรธมฺโม ฉิมผูก

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บางหอย  

นย ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระฤทธิชัย

์

ปภาโส เข็มเพลีย

๒๙/๘/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บ้านวังรี  

นย ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระชัยวัฒน์ กนฺตวีโร ขุนนา

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

นย ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรอมรเทพ  โกมลมาลย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

 บ้านใหม่  

นย ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรณภัทร  สะเภา

๒๖/๗/๒๕๔๘

 บ้านใหม่  

นย ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรธนภัทร  ปนน้อย

๒๖/๘/๒๕๔๘

 บ้านใหม่  

นย ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรสหภัทร  วนาวฬณ์

๑๗/๕/๒๕๔๔

 บ้านใหม่  

นย ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรนที  แสงทอง

๒๐/๐/๒๕๔๓

 บ้านใหม่  

นย ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระภัทรพล ทตฺตชีโว เขียวแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

นย ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระสุรพล กตปฺุโ มาลัยห้อย

๒๓/๐๙/๒๔๘๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

นย ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระบริหาร นาถสีโล บุญบัว

๐/๓/๒๕๐๑ ๐/๓/๒๕๕๙
โบสถ์การ้อง  

นย ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระสนัน

่

อภิฺโ ยืนยง

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๕/๕/๒๕๕๙

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระธวัชชัย ขนฺติโก หิรัญหลวง

๑๔/๓/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๕๙

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระพงษ์สิทธิ

์

ิตปฺโ บุญชู

๒๓/๓/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๕๙

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระมานิจ ทีปธมฺโม บุญมา

๑๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๒ / ๑๑

้
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นย ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระจักรพรรณ อธิจิตฺโต มณีน่วม

๒๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระวรากร อาภากโร หนูมณี

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระเสน่ห์ อาภสฺสโร ดีเทศ

๒๖/๑๑/๒๕๐๔
๓๐/๗/๒๕๕๘

โพธิไทร

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระวันวลิต สมจิตฺโต โรจน์สาโรจน์

๐/๑/๒๕๒๙ ๐/๔/๒๕๕๙
โพธินายก  

นย ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระเจษฏ์ ฉนฺทโก ใบศรี

๐/๘/๒๕๓๓ ๐/๔/๒๕๕๙
โพธินายก  

นย ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระจักรชัย อภินฺโท นาคมาลี

๑๐/๖/๒๕๓๓
๕/๖/๒๕๕๙

มงคลถาวร  

นย ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระวาริชาติ ธนปาโล เรียงประดับ

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

มณีวงค์  

นย ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระพีรพล จนฺโทภาโส ทับทิม

๒๐/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มณีวงค์  

นย ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระมงคล ิตาโส จันทรังษี

๑๒/๐๔/๒๕๐๔ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

รังษีโสภณ  

นย ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระมานะชัย นิมพโล แก้วอินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๒๑ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

รังษีโสภณ  

นย ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระอดิศักดิ

์

อคฺคธมฺโม กิงแก้ว

่

๑๖/๐๙/๒๕๒๗ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

รังษีโสภณ  

นย ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระจักรกฤษ มนฺุโ คนมัน

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

รังษีโสภณ  

นย ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรภูวดล  ราชาเจริญ

๒๕/๙/๒๕๔๕

 วังตูม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรมงคล  ภักดีเวียง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 วังตูม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรธีรภัทร  ลาปาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 วังตูม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 พรมนิล

๒๘/๓/๒๕๔๗

 วังตูม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรณัฐพงษ์  กลมเหลือง

๒/๑๒/๒๕๔๗

 วังตูม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรคนัชชา  ศรีษะเกตุ

๓๑/๑/๒๕๕๑

 วังตูม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระบรรทม สุเมโธ ใจสุข

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

๓/๗/๒๕๕๙
วังตูม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระอภิวัฒน์ ปวโร วงษ์บุญธรรม

๑๘/๔/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

วังตูม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระอาณัติ อติภทฺโท แดงดี

๗/๑๒/๒๕๑๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังตูม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระประเวศ ปฺาโภ งามมีศรี

๒๙/๑๐/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

วังตูม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระเสน่ห์ สุชาโต พนมกุล

๘/๑/๒๕๑๙ ๑๒/๓/๒๕๕๙

วังไทร  

นย ๔๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรพิชัย  คำแดง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 วังยายฉิม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรคงกฤช  นิกรกูร

๑๖/๔/๒๕๕๐

 วังยายฉิม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรเพชรศิลา  ทับทิม

๑๐/๘/๒๕๕๐

 วังยายฉิม  

นย ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระประวิทย์ สีลเตโช ทรัพย์สนอง

๑๐/๑/๒๕๓๕
๕/๔/๒๕๕๙

ศรีจุฬา  

นย ๔๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรเฉลิมพร  หงส์คำนึง

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

 ศรีจุฬา  

นย ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระสุชาติ สุชาโต หมืนสุนทร

่

๓๐/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ศรีจุฬา  

นย ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระภาณุวัฒน์ สุวฑฺโฒ สีสา

๑๘/๙/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

ศรีจุฬา  

นย ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระสุรสิทธิ

์

สุทฺธสีโล ปฏิพัทธิชัยกุล

์

๓๑/๑/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีจุฬา  

นย ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระปฏิภาณ ทีฆายุโก โชติชืน

่

๓/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีจุฬา  

นย ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระพณัฐ สนฺตจิตฺโต แย้มเศียร

๒๒/๘/๒๕๒๖
๖/๙/๒๕๕๘

สมบูรณ์สามัคคี  

นย ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระนรินทร์ อุตฺตโร เอียมสกุล

่

๔/๙/๒๕๓๑
๒๗/๑๒/๒๕๕๘

สมบูรณ์สามัคคี  

นย ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระวรพงศ์ ถิจิตฺโต พรมตู้

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๒๑/๔/๒๕๕๙

สมบูรณ์สามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๓ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระณัฐนนท์ ทนฺตจิตฺโต เรืองเดช

๙/๙/๒๕๓๗ ๕/๕/๒๕๕๙
สมบูรณ์สามัคคี  

นย ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระบัญชา ปภสฺสโร เอียมสอาด

่

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

สมบูรณ์สามัคคี  

นย ๔๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรประกาศิต  อุทัยแสง

๒/๖/๒๕๔๖
 สุวรรณ  

นย ๔๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรเฉลิมพร  เรืองผึง

้

๒๐/๕/๒๕๔๗

 สุวรรณ  

นย ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระพรประสิทธิ

์

ปสิทฺธิวโร พึงเนตร

่

๒๒/๑/๒๕๓๒
๑/๕/๒๕๕๙

สุวรรณ  

นย ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระวีรพล วิชาธโร คงนิม

่

๑๒/๙/๒๕๓๗ ๑๔/๕/๒๕๕๙

สุวรรณศิริ  

นย ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระอิศระ านากโร วีระวุฒิ

๔/๓/๒๔๙๐
๑๖/๓/๒๕๕๖

หนองเตย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระสันต์ สนฺตจิตฺโต วงษ์โสม

๔/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองเตย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรแสงกล้า  สายภักดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรเสฏฐวุฒิ  บัวทอง

๒๑/๘/๒๕๔๖

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรพรชัย  สิทธิโวหาร

๒๘/๘/๒๕๔๖

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรพรสิทธิ

์

 สิทธิโวหาร

๒๘/๘/๒๕๔๖

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรกุศล  นวลน้อม

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรอาสา  จังจิตต์

๒๑/๗/๒๕๔๘

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรภูรินทร์  ไชยดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรเรืองเดช  สว่างอารมณ์

๑๗/๕/๒๕๔๙

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรอนุวัฒน์  ไชยดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระนที ลทฺธคุโณ ศรจันทร์

๒๙/๓/๒๕๓๘ ๒๖/๓/๒๕๕๙

หุบเมย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระทองสุข กตสาโร ผาจันทร์

๑๗/๔/๒๕๓๘ ๒๖/๓/๒๕๕๙

หุบเมย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระรัตนพล กิตฺติพโล แสงมณี

๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๕/๒๕๕๙

หุบเมย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระเฉลิมชัย อนุตฺตโร พูลศรี

๒๒/๒/๒๕๑๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หุบเมย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระอนุเทพ อภิปฺุโ อังคะ

๓๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

หุบเมย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระนัครินทร์ สิริธมฺโม มากเจริญ

๒๖/๐๘/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่ทักขิณาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๑๑๘
พระรัฐภูมิ ฉนฺทโก เจียมสกุล

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่โพธาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระสุขบรรณ์ดิษฐ์ ขนฺตยาลํกาโร จันทรา

๑๗/๙/๒๕๒๑ ๑/๑๒/๒๕๕๘

อุดมธานี  

นย ๔๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรธีรภัทร  พรมณี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

 อุดมธานี  

นย ๔๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรพงศกร  วงเวียน

๑๑/๐๖/๒๔๘๙

 อุดมธานี  

นย ๔๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรวสันต์  พวงจำปา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

 อุดมธานี  

นย ๔๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรสิกครินทร์  สุขลัด

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 อุดมธานี  

นย ๔๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรชลสิทธิ

์

 คำพิรานนท์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 อุดมธานี  

นย ๔๑๕๙/๐๑๒๕
พระบุตรี ถาวโร เอียมสุข

่

๘/๖/๒๕๓๔ ๒๑/๖/๒๕๕๙

เอียมประดิษฐ์

่

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๒๖
พระไมค์ ปภาโส ปนนิม

่

๓๑/๘/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

เอียมประดิษฐ์

่

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระสุรชัย สุรปฺโ สุขผ่อง

๒๕/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๕/๒๕๕๙

กระดาน  

นย ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระชาย ปรกฺกาโม แน่นอุดร

๑๐/๑๐/๒๕๒๘
๑๑/๖/๒๕๕๙

กระดาน  

นย ๔๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรกิตติชัย  นกเขา

๑๒/๔/๒๕๔๓

 เกาะพิกุลศรีโสภณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๔ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระวรเชษฐ์ วิมพโล กลินใบ

่

๖/๖/๒๕๓๓ ๑/๕/๒๕๕๙
เกาะพิกุลศรีโสภณ  

นย ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระจรินทร ธมฺมทีโป วังยายฉิม

๓๐/๑/๒๕๑๔ ๑๐/๕/๒๕๕๗

เขาคอก  

นย ๔๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรวีรภาพ  เอียมสะอาด

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 เขาคอก  

นย ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระวิโรจน์ อภิชาพโล นามมี

๒๘/๒/๒๕๒๕
๒/๗/๒๕๕๙

เขาคอก  

นย ๔๑๕๙/๐๑๓๔
พระนพวัฒน์ นาคพโล นิลประไพ

๑๗/๑๑/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาคอก  

นย ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระชำนาญ ชิาณโพธิ ผลวงษ์

๗/๕/๒๔๙๓ ๕/๒/๒๕๕๙
เขาเพิมศรีสว่าง

่

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระพจน์ ฉนฺทโสภโณ กุศลส่ง

๙/๑๒/๒๕๑๒ ๑๙/๕/๒๕๕๘

เขาส่องกล้อง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระไพโรจน์ จกฺกธมฺโม อยู่สุข

๓๑/๑๐/๒๔๙๒
๑๖/๕/๒๕๕๙

เขาส่องกล้อง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระมานพ มหาาโณ เผือกทองใบ

๓๑/๑/๒๕๐๐
๖/๖/๒๕๕๙

เขาส่องกล้อง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระสมบูรณ์ ธมฺมธีโร ประสพบุญ

๒๑/๑๐/๒๕๐๔
๑๐/๖/๒๕๕๙

เขาส่องกล้อง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระปยะ กตปฺุโ บุญเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๓๒
๒๔/๑/๒๕๕๖

เขาหัวนา  

นย ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระมณี ถิราโณ พรมศร

๓/๔/๒๔๗๗ ๑๗/๑/๒๕๕๙

เขาหัวนา  

นย ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระณัฐวุฒิ วยวุฑฺโฒ จารุสิงห์

๒๓/๑/๒๕๓๔ ๒๘/๒/๒๕๕๙

เขาหัวนา  

นย ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระเอกพล อตภาโร มงคลธนวัฒน์

๒๑/๔/๒๕๓๐ ๒๑/๔/๒๕๕๙

เขาหัวนา  

นย ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระมานพ นนฺทโก ทองอินทร์

๕/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๕/๒๕๕๙

เขาหัวนา  

นย ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระทองสา ธมฺมธโร สกุลทอง

๑/๕/๒๔๙๗ ๒๕/๗/๒๕๕๙

เขาหัวนา  

นย ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระธวัฒน์ชัย สุมงฺคโล กล่องแก้ว

๒๙/๗/๒๕๓๗ ๑๕/๒/๒๕๕๙

คลอง ๓๑  

นย ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระนัทธพงศ์ เตชธมฺโม เทศทอง

๒๓/๓/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

คลอง ๓๑  

นย ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระอนุชา อนุภทฺโท ชาญปรานีช

๒๓/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระอนุคิด กิตฺติปาโล สุดสวาท

๑/๘/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรสุเมธ  เจสละ

๗/๗/๒๕๔๐
 เจริญสุข  

นย ๔๑๕๙/๐๑๕๑
สามเณรกิตติภพ  

ประสิทธิแสงอารีย์

์

๑/๑๑/๒๕๔๕

 เจริญสุข  

นย ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระเอกชัย วราสโย มีเอนก

๑๔/๔/๒๕๐๘ ๒๙/๖/๒๕๕๘

เจริญสุข  

นย ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระศุภชัย วรธมฺโม เล็กเจริญศรี

๓๐/๔/๒๕๑๐
๑๕/๑๒/๒๕๕๘

เจริญสุข  

นย ๔๑๕๙/๐๑๕๔
สามเณรธรรมนูญ  ธนพิบูลผล

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 ช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๕๕
สามเณรไชยากานต์  ไชยมาคำ

๒๒/๗/๒๕๔๕

 ช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรณัฐวัฒน์  มีศรีสรรค์

๓/๑๐/๒๕๔๕

 ช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระสามารถ อคฺคปฺโ เสนาะ

๒๙/๙/๒๕๐๖ ๒๑/๒/๒๕๕๙

ช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระธิติ ชินวโร บำรุงจิตต์

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๒๑/๓/๒๕๕๙

ช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระคชานนท์ เตชพโล ภูมินทร์

๑/๑๐/๒๕๓๑ ๒๕/๔/๒๕๕๙

ช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระอานันท์ อภินนฺโท แก่นเพ็ชร์

๑๖/๖/๒๕๓๔
๑/๕/๒๕๕๙

ช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระสุธี สุเมโธ สารสุข

๕/๑/๒๕๓๓ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระทวีทรัพย์ มหาลาโภ เฮงรักษา

๒๒/๖/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระณัฐติพงษ์ ปฺาพโล รอดประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๒๑/๖/๒๕๕๙

ช้าง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระปรีชา สามตฺถิโก บำรุงกิจ

๖/๑๐/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

ช้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๕ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระณภัทร ขนฺติสโภ เกรียงวิภา

๒๑/๖/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ดอนเปร็ง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระฐากร ผาสุโก เกรียงวิภา

๒๑/๖/๒๕๓๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ดอนเปร็ง  

นย ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระธรรมนูญ านวโร รังศิริ

๑๒/๓/๒๕๓๙
๖/๕/๒๕๕๙

ทองจรรยา  

นย ๔๑๕๙/๐๑๖๘
สามเณรวีรพงษ์  สมทรง

๑๙/๗/๒๕๔๕

 ทองย้อย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรคุณากร  ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ทองย้อย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระธนภูมิ ตนฺติปาโล พิกุลแก้ว

๑๖/๙/๒๕๓๘
๖/๔/๒๕๕๙

ท่าทราย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระจีระศักดิ

์

จนฺทสีโล บุญรอด

๓/๑๐/๒๕๓๘
๘/๔/๒๕๕๙

ท่าทราย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระพิษณุ สุธมฺโม ฟกแฟง

๒/๑๑/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ท่าทราย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระศุภชัย สุภทฺโท พิกุลแก้ว

๕/๕/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

ท่าทราย  

นย ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระทองเหรียญ ิตาจาโร มิคำยา

๑๙/๖/๒๕๐๕ ๒๗/๒/๒๕๕๙

เนินสะอาด  

นย ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระนพดล มหิทฺธิโก เรืองฤทธิ

์

๓/๖/๒๕๓๖ ๒๘/๒/๒๕๕๙

เนินสะอาด  

นย ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระวัชรินทร์ อภินนฺโท ใจดี

๑/๑๒/๒๕๓๔
๖/๓/๒๕๕๙

เนินสะอาด  

นย ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระชวลิต ธมฺมสโร กรานสกุล

๒๓/๖/๒๕๒๒
๔/๖/๒๕๕๙

บางอ้อใน  

นย ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระบุญนาค วรปฺโ ระงับภัย

๘/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางอ้อใน  

นย ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระสุเทพ คุณพโล หมืนนาค

่

๒๒/๙/๒๕๒๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

บ้านพร้าว  

นย ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระฉัตร์พงศ์ ธมฺมพโล วงศ์ยืน

๒๑/๑๒/๒๕๓๔
๒๗/๓/๒๕๕๙

บ้านพร้าว  

นย ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระณัฐวุฒิ สุธีโร

ศรีชัยสุวรรณชาติ

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านพร้าว  

นย ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระเดชา สารคนฺโธ ไพพิบูลย์

๘/๙/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

บ้านพริก  

นย ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระณัฐพงศ์ กนฺตวณฺโณ รวมพล

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๒๙/๕/๒๕๕๙

บ้านพริก  

นย ๔๑๕๙/๐๑๘๔
พระคัมภีร์ ขนฺติธฺโม อรัญ

๒๘/๑๒/๒๕๓๖

๒๐/๖/๒๕๕๙

บ้านพริก  

นย ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระณัฐพงศ์ านธมฺโม พลายชุมพล

๑๑/๑/๒๕๓๘ ๒๐/๖/๒๕๕๙

บ้านพริก  

นย ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระสุริน วุฑฺฒิธมฺโม เขียนทอง

๑/๒/๒๕๐๕
๑๘/๗/๒๕๕๙

บ้านพริก  

นย ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระมานะ อาภสฺสโร นาห่อม

๒๓/๗/๒๕๒๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บ้านพริก  

นย ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระสมโภชน์ าณวโร แจ่มศรี

๑๐/๑๐/๒๕๓๒
๑๐/๓/๒๕๕๘

บุหัวแหวน  

นย ๔๑๕๙/๐๑๘๙
พระณัฐวุฒิ าณวีโร นุชา

๒๘/๑๒/๒๕๓๖
๑๙/๖/๒๕๕๙

โบสถ์เจริญธรรม  

นย ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระอภิศักดิ

์

ยโสธโร เปนวงศ์
๖/๙/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โบสถ์เจริญธรรม  

นย ๔๑๕๙/๐๑๙๑
พระธีระพงษ์ อมโล ทองอินทร์

๒๒/๔/๒๕๑๘
๔/๓/๒๕๕๙

ปาขะ  

นย ๔๑๕๙/๐๑๙๒
พระทักษิณ ธีราโณ เปรมปรี

๒/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๔/๒๕๕๙

ปาขะ  

นย ๔๑๕๙/๐๑๙๓
พระจักรกฤษณ์ กิตฺติปาโล ราษฎร์เจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๓๗

๘/๖/๒๕๕๙
ปาขะ  

นย ๔๑๕๙/๐๑๙๔
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติทตฺโต นาคพันธ์
๖/๗/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาขะ  

นย ๔๑๕๙/๐๑๙๕
พระพงศกร โฆสธมฺโม ประดับเพ็ชร์

๒๒/๒/๒๕๓๖ ๑๙/๓/๒๕๕๙

พระโต  

นย ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระธีรพัฒน์ วฑฺฒโน ประสาสนธิ

์

๒๓/๕/๒๕๓๓ ๑๙/๖/๒๕๕๙

พระโต  

นย ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระศุภกรณ์ ภูริปฺโ จันเพ็ชร

่

๒๗/๗/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

พิกุลแก้ว  

นย ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระนิรุทธ์ นรินฺโท กอเซ็ม

๒/๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๘
โพธิแก้วเบญจธาราม

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระประทีป วรปฺโ รอดประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๓๐/๔/๒๕๕๙
โพธิแก้วเบญจธาราม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๖ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระวิรไท ธมฺมปาโล รักษี

๒๔/๙/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙
โพธิแก้วเบญจธาราม

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระเปยมสุข ธมฺมวิริโย ฉิมคราม

๕/๓/๒๕๓๗ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ไม้รวก  

นย ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระนธี นาถธมฺโม ฉำเย็นอุรา

๑๔/๑๒/๒๕๓๔

๑๐/๖/๒๕๕๙

ไม้รวก  

นย ๔๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรอนุวัฒน์  อัศวกุล

๒๓/๘/๒๕๓๙

 รางตะเคียน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 เติมสุข
๙/๖/๒๕๔๐

 รางตะเคียน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรกัมพล  พระพิชิต

๒๕/๑/๒๕๔๒

 รางตะเคียน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระอนุเทพ ปฺุพโล เอียมอภัย

่

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

รางตะเคียน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระเมธี ปฺาวโร ฮุยเปา

๑๘/๔/๒๕๓๙
๑/๕/๒๕๕๙

รางตะเคียน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระปติศักดิ

์

กิตฺติปาโล ถวิลย์พงษ์
๘/๕/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

รางตะเคียน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระบุญยืน ปภาธโร พิลาวรรณ์

๑๐/๓/๒๕๑๑ ๒๓/๑๒/๒๕๕๙

รางตะเคียน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระดำรงค์ชัย ตนฺติปาโล คำสา

๑๘/๙/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เลขธรรมกิตติ

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระศราวุฒิ มนฺตชาโต เทียนจ่าง

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๔/๒๕๕๙

วังบัว  

นย ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระบุญส่ง วรธมฺโม สอยสละ

๓๐/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังบัว  

นย ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระกิตติภพ สิริทตฺโต ลายสุวรรณ

๔/๔/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วิหารขาวเจติยาราม

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระอำนาจเจริญ เตชวฑฺฒโน หอมบุปผา

๑๔/๑๐/๒๕๓๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

วิหารขาวเจติยาราม
 

นย ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระสามารถ ปริชาโน สมหวัง

๒๕/๑๒/๒๕๒๙
๑๙/๗/๒๕๕๙

วิหารขาวเจติยาราม
 

นย ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระสุริยา กิตฺติสาโร พูลสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณ  

นย ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระจรัญ จิตฺตปฺโ นาดี

๑/๙/๒๕๐๒
๑๗/๕/๒๕๕๙

สมอบุญคง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ คำชมภู

๑๓/๘/๒๕๐๘ ๑๖/๖/๒๕๕๙

สีนวนประชาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๒๑๙
สามเณรธีรพล  เรืองฉาย

๒๓/๙/๒๕๔๐

 สุเทพเจริญธรรม  

นย ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระสุพัฒน์กิจ สิริธมฺโม จันทร์ดี

๓/๔/๒๕๓๕ ๒๑/๕/๒๕๕๙

หนองคันจาม  

นย ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระกรกช อธิปฺโ นารุ่งเรือง

๔/๗/๒๕๓๖ ๒๑/๕/๒๕๕๙

หนองคันจาม  

นย ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระอดิสรณ์ อคฺคปฺโ เพ็ชร์เดชา

๒๑/๖/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๕๙

หนองคันจาม  

นย ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระประทีป านงฺกโร ลมสูงเนิน

๑๒/๗/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองเคียม

่

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระสมชาย กนฺตวีโร รัตเกล้า

๑/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองเคียม

่

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระไก่ วรธมฺโม บำรุงจิตร

๒๖/๘/๒๕๓๕
๖/๖/๒๕๕๙

หนองแฟบ  

นย ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระลำดวน ธมวโร วันเพ็ญ

๑/๔/๒๔๙๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แหลมไม้ย้อย  

นย ๔๑๕๙/๐๒๒๗
สามเณรศราวุฒิ  แพงทวด

๓๐/๑/๒๕๔๔

 อัมพวัน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระขจร เตชวโร นาเจริญ

๒/๓/๒๕๐๐
๒๐/๒/๒๕๕๙

เอกฉัตร  

นย ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระปฏิภาณ สนฺตจิตฺโต สุวรรณสาร

๔/๑๑/๒๕๓๗ ๒๗/๔/๒๕๕๙

เอกฉัตร  

นย ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระอานุเทพ วรธมฺโม มะลิวัลย์

๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เอกฉัตร  

นย ๔๑๕๙/๐๒๓๑
พระภาคิน านวุฑฺโฒ บุญชิต

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เกาะกา  

นย ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระชุมพล อินฺทวณฺโณ ยอดมิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกาะกา  

นย ๔๑๕๙/๐๒๓๓
พระกิตติพงษ์ กิตฺติชโย แสวงเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๓๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกาะหวาย  

นย ๔๑๕๙/๐๒๓๔
พระอุทัย อนาลโย วายลม

๐๔/๐๔/๒๕๑๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ขุมข้าว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๗ / ๑๑

้
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่

ชือ

่
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นย ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระขจรวงศ์ ิติโก แซ่ปง

๑๒/๐๓/๒๕๒๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ขุมข้าว  

นย ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระวิสันต์ จิตตฺคุโณ สังข์สุข

๑๙/๑๒/๒๕๑๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

แขมโค้ง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๓๗
สามเณรณัฐวุฒิ  ยะถาคาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 คลองตะเคียน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๓๘
สามเณรหาญชัย  วรบุญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

 โคกสว่าง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระดนัย จตฺตมโล นาดี

๐๘/๑๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

โคกสว่าง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระอาลักษณ์ กนฺตสีโล ชาติก้อน

๑๒/๑๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

โคกสว่าง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระภาณุพงศ์ ปรกฺกโม ศรีทรสุทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระบุญเลิศ อนาลฺโย ขาวงาม

๐๑/๑๐/๒๕๑๑ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

โคกสำโรง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระพระบุญสืบ ปฺาสาโร ขุนทองกลิน

่

๑๑/๑๒/๒๕๑๗
๐๙/๐๖/๒๕๕๙

จินดาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรบัณฑิต  ทรัพย์แสวงหา

๑๖/๐๙/๒๕๓๙

 ดงแขวน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระพัฒณะ สุจิตฺโต ปนนาค

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าประดิษฐ์  

นย ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระนพดล อภโย พุ่มใจดี

๑๙/๐๗/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่ามะปราง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระฉัตรชัย ยสินฺโธ ประชุมจิตร

๒๑/๐๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาหินลาด  

นย ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระดาวรุ่ง อภิชาโน หนองพงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๑๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๑

เนินสะทอน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระก้องพิภพ กิตฺติธโร รอบคอบ

๓๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เบญจภาศ  

นย ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระธนาเศรษฐ์ ชนาสโภ คุณเรืองโรจน์

๒๒/๐๖/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เบญจภาศ  

นย ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระเชาวนัน ขนฺติสาโร ประทุมมา

๐๑/๐๖/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ปทุมวงษาวาส  

นย ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระชัชวาลย์ ชินวโร นิมแนบ

่

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมวงษาวาส  

นย ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระชาญ เขมปฺโ ทองโต

๑๕/๐๗/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปทุมวงษาวาส  

นย ๔๑๕๙/๐๒๕๔
พระณรงค์ านวุฑฺโฒ ตันแดง

๒๘/๑๑/๒๕๐๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ฝงคลอง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระอรรถสิทธิ

์

อนามโย ประกอบลาภผล

๑๗/๑๑/๒๕๓๔
๒๒/๕/๒๕๕๙

โพธิปากพลี

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระชลนธี อธิปฺโ ลิมปตานนท์ชัย

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

โพธิปากพลี

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระพลภัทร์ สุรปฺโ ปนทอง

๑๗/๐๕/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

โพธิปากพลี

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๕๘
พระอิทธิพล อิทธิเตโช ศรีจำปา

๑๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิปากพลี

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระพิชิต ิตาสโย พิณโย

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิปากพลี

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๖๐
พระปรีชา เตชปาโล ทองอินทร์

๒๑/๐๔/๒๕๐๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระตุ๋ย กนฺตวีโร เคยอาษา

๐๔/๐๘/๒๕๐๔ ๐๙/๑๒/๒๕๕๘

ลำบัวลอย  

นย ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระวรวัชร จารุธมฺโม แสงมุข

๓๑/๐๕/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ลำบัวลอย  

นย ๔๑๕๙/๐๒๖๓
พระธันวา จนฺทิโก แขวงนก

๒๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลำบัวลอย  

นย ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระธีระพงษ์ อุทโย เคยอาษา

๓๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลำบัวลอย  

นย ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระประเทือง ปริสุทฺโธ คงพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๐๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองบัวขอน  

นย ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระฉัตรชัย จรณสมฺปณฺโณ รักษาทรัพย์

๐๕/๐๕/๒๕๒๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระปฐมรัฐ อาภาธโร จักรพัด

๒๓/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระอุดร านกโร คำทรา

๐๒/๐๒/๒๕๒๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๔

ห้วยโรง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระวัชรินทร์ อติภทฺโท นิลรัตน์คำ

๐๘/๐๔/๒๕๑๐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

ห้วยโรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๘ / ๑๑

้
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่
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นย ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระธวัชชัย านจาโร อ่อนศรี

๑๒/๑๐/๒๕๒๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ห้วยโรง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระคริสต์มาส จารุธมฺโม สุทฺธิ

๒๕/๑๒/๒๕๓๓
๐๙/๐๑/๒๕๕๙

ห้วยโรง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระเชษฐา อคฺควโร แก้วกัลยา

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

ห้วยโรง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระเผ่าพันธุ์ ชินวโร ไตรยขันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๒๓ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยโรง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระฉัตรมงคล สุปภาโต โพธิทอง

์

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยโรง  

นย ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระพิทักษ์ ขนฺติพโล แก้วสง่า

๐๒/๑๒/๒๕๐๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

กลางคลอง ๓๐  

นย ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระภานุ ปฺุาคโม ดาษพินิจ

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลางคลอง ๓๐  

นย ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระธนากร ธมฺมโชโต หอมชวน

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

กลางคลอง ๓๐  

นย ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระประเสริฐ มหิสฺสโร ครุฑฉำ

๑๕/๒/๒๕๐๒ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗

คลอง ๑  

นย ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระมณฑกานต์ านวโร คงมัน

่

๒๗/๓/๒๕๓๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

คลอง ๑  

นย ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระอู๊ด อวโร เพิมสุข

่

๑๙/๐๒/๒๕๐๓ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

คลอง ๑๔  

นย ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระนิพล อภิฉนฺโท ศรีรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๑๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

คลอง ๑๔  

นย ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระผดุง จนฺทปฺโ เอกศิริ

๑๙/๐๖/๒๔๙๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

คลอง ๑๔  

นย ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระศักดิชัย

์

จารุธมฺโม บุตรวงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลอง ๑๔  

นย ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระขวัญชัย ปริชาโน บุญประเสริฐ

๒๒/๑๐/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลอง ๑๔  

นย ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระศักดา จนฺทปฺโ กังสดาน

๑๐/๐๒/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลอง ๑๔  

นย ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระสุพจน์ านวีโร รุ่งสว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลอง ๑๔  

นย ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระสำราญ านวโร นวมนิม

่

๒๗/๖/๒๔๙๙ ๐๒/๐๙/๒๕๕๘

คลอง ๒๔  

นย ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระจักร์กฤษณ์ วรธมฺโม ผดุงกิจ

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

คลอง ๒๔  

นย ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระพงศ์พิชญ์ ธมฺวโร แก้วพรหมา

๐๗/๑๑/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองเทพโลก  

นย ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระพงษ์ศักดิ

์

ปฺาวโร จันทร์ทิพย์

๑๖/๐๖/๒๕๒๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

เชียวโอสถ

่

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระเทอดพงษ์ อชิโต สุขเจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๒๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

เชียวโอสถ

่

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระสุทธิพร ถิรปฺโ วรรณเจริญ

๒๖/๐๑/๒๕๓๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

เชียวโอสถ

่

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระอนุรักษ์ ธมฺมคุตฺโต พูลศรี

๓๐/๑๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เชียวโอสถ

่

 

นย ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระอุดม สิริธมฺโม คำดี

๒๒/๘/๒๕๐๑ ๒๐/๔/๒๕๕๙

เตยน้อย  

นย ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระนพสรณ์ วิชโย คชฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระสุรพล จนฺทธมฺโม แสนสนอง

๒๔/๐๒/๒๕๑๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระดุษฎี จรณธมฺโม แซ่โค้ว

๑๘/๑๑/๒๕๒๙
๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระดนัย ชยธมฺโม เวียงนนท์

๐๕/๐๖/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระชูเกียรติ ปริสุทฺโธ พุทธตรง

๒๖/๐๙/๒๕๐๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระปฐม ปสนฺโน ท้วมลี

้

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระมาโนชญ์ จนฺทสาโร ธิบดี

๑๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระกิตติภัทร์ อภโย หมู่สกุล

๐๖/๐๓/๒๕๒๗ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙
ปากคลองพระอาจารย์

 

นย ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระเกรียงศักดิ

์

ตนฺติปาโล หมู่สกุล

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๒๓/๕/๒๕๕๙ ปากคลองพระอาจารย์

 

นย ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระประทีป ปฺาทีโป เจียรสถิตย์

๑๐/๐๗/๒๕๓๖ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙
ปากคลองพระอาจารย์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๙ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระธีระชัย จารุวณฺโณ ทปะนานนท์

๐๓/๐๗/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

พลอยกระจ่างศรี  

นย ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระธีรพงษ์ ิตปฺุโ พันธุ์รักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

พลอยกระจ่างศรี  

นย ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระดิษฐพงษ์ สุภาจาโร เปรมปรีดา

๒๒/๑/๒๕๒๕ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

พลอยกระจ่างศรี  

นย ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระอนิวัฒน์ จนฺทวํโส ชัยเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิแทน

์

 

นย ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระจักรพันธ์ จนฺทวํโส ขอนปง

๑๑/๐๗/๒๕๓๒ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

มาลัยรัตนาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระบพิธพงษ์ อินฺทปฺโ หางแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๓๓
๐๔/๐๓/๒๕๕๙

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระกฤษณะ ปณฺฑิโต ร่วมพุ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระพรเทพ จนฺทสีโล เอียมสอาด

่

๒๔/๖/๒๕๒๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระจักรกริช จกฺวโร อารีราษฎร์

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๘/๒๕๕๙

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระพสธร เขมปฺโ ปตุโส

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระวีรพล ติสรโณ พิมพะ

๐๙/๐๗/๒๕๓๔ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระประจักษ์ านวโร เมตะศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๒๑
๑๖/๒/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระฉัตรชัย านธมฺโม พลอยทับทิม

๐๕/๐๕/๒๕๓๖
๒๔/๔/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระเอนก กิตฺติปาโล โสนน้อย

๒๙/๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระไพรวัลย์ กิตฺติปฺโ ทัพใหญ่

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระนพดล ปยสีโล พุ่มพวง

๑๖/๙/๒๕๓๖ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระทวีศักดิ

์

ิติโก อิมเจริญ

่

๒๘/๗/๒๕๓๖ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระสมบูรณ์ ธมฺมวิริโย ขิมมา

๐๕/๑๐/๒๕๐๑
๒๒/๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระสมศักดิ

์

กิตฺติสาโร คงมัน

่

๑๑/๐๑/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระพัทธยากร ิตาจาโร ทอหุน

๒๗/๑๑/๒๕๑๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระยุรเนตร ิตสาโร แท่งทองแท้

๑๑/๐๖/๒๕๓๔ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระธนะเมศฐ์ ธนภทฺโท

โกสินแก้วอำนาจกุล
๑๓/๑๐/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สันติธรรมราษฎร์บำรุง

 

นย ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระปญญา ปฺาวโร แก้วประดิษฐ

๐๕/๐๖/๒๕๒๕
๑๙/๘/๒๕๕๘

สุนทรพิชิตาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระอุดมทรัพย์ อภิวณฺโณ ทองสว่าง

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

สุนทรพิชิตาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระณรงพล กลฺยาโน โคตะรุ

๒๑/๙/๒๕๒๔ ๒๗/๑/๒๕๕๙

ใหม่พงษ์โสภณ  

นย ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระพีรพล อจโล สีสุขภู่

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

ใหม่พงษ์โสภณ  

นย ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระนัฐวุฒิ านจาโร สุทธิบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๓๖ ๐๖/๐๘/๒๕๕๙

ใหม่พงษ์โสภณ  

นย ๔๑๕๙/๐๓๓๒
สามเณรเสกสิทธิ

์

 กลินดี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

 

องครักษ์ธรรมปญญาราม

 

นย ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระสมภูมิ กิตฺติธโร ขาวโกมล

๐๕/๑๐/๒๕๐๘ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙ องครักษ์ธรรมปญญาราม

 

นย ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระสุคนธ์ กตปฺโ จันทวุฒิ

๐๙/๑๒/๒๕๓๗
๒๖/๖/๒๕๕๙ องครักษ์ธรรมปญญาราม

 

นย ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระสุจินต์ ปสนฺโน พามา

๑๐/๐๙/๒๕๑๓ ๓๐/๐๖/๒๕๔๔

อรุณฉายาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระมนูญ สุธมฺโม วงค์กลาง

๐๖/๐๖/๒๕๑๒ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

อรุณฉายาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺุาคโม หางแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

อรุณฉายาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระสุพจน์ จนฺทธมฺโม หอมเกษร

๑๖/๑๐/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

อรุณฉายาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๑๐ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๕๙/๐๓๓๙ พระจิรพรรณ จิรสุโภ กุลศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อรุณฉายาราม  

นย ๔๑๕๙/๐๓๔๐ พระเอกธนา ปวโร บุญแพทย์
๒๒/๔/๒๕๓๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

อำภาศิริวงศ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๔๑ พระพงษ์ศักดิ

์

สงฺวโร แจ่มดอน

๑๗/๑๑/๒๔๙๓
๒๕/๖/๒๕๕๙

อำภาศิริวงศ์  

นย ๔๑๕๙/๐๓๔๒ พระสร้างสรรค์ วิสุทฺโธ สวนการุณ
๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

อำภาศิริวงศ์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๑๑ / ๑๑

้
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