
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๓๗๔ รูป ขาดสอบ ๗๔ รูป คงสอบ ๓๐๐ รูป สอบได้ ๑๒๖ รูป สอบตก ๑๗๔ รูป (๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรกฤติพงษ์  อรุณเดชาชัย

๑/๑๒/๒๕๔๓

 กล้วย  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระเศกฉันท์ โอภาสี ยองเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๒๓ ๑๙/๐๔/๒๕๔๖

เขียน  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระสัญลักษณ์ มหาวีโร ขวัญเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๓๔ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

เขียน  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระมรกต กิจฺจสาโร ภู่พันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๐๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

เขียน  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระเชาว์รินทร์ สุธีโร ศรีโหมด

๒/๑๐/๒๕๑๓ ๑๖/๒/๒๕๕๖

ค้างคาว  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระสนทยา สุเมโธ เกิดคล้าย

๓/๙/๒๕๐๖ ๒/๑/๒๕๔๒
แจ้งศิริสัมพันธ์  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระสมเกียรติ สุวโจ รุ้งแปน

๒๕/๑๑/๒๕๐๙ ๑๐/๑๒/๒๕๕๗

แจ้งศิริสัมพันธ์  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระวสุพล เตชพโล สมเจริญ

๑๒/๐๓/๒๕๒๖
๓/๐๕/๒๕๕๘

ชมภูเวก  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระสุกฤษฎิ

์

จตฺตมโล อยู่เนียม
๕/๖/๒๕๒๑ ๒/๓/๒๕๕๗

โชติการาม  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระพรชัย วรชโย นุ่มน้อย

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระธันวา ธนวุฑฺโฒ สีทับทิม

๒๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระวันชัย ธมฺมชโย พุ่มขจร

๐๒/๐๘/๒๕๑๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระสุริยา สีหเตโช สีหามาตย์

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรวสวัตติ

์

 พรมทา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

 ทินกรนิมิต  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระชัญกร ธีรธมฺโม ช่วงโชติ

๕/๐๓/๒๕๒๘ ๓/๑๒/๒๕๕๗

ไทรม้าใต้  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระธรรมนูญ จิตฺตทนฺโต เปยมอำไพภักดี

๑๐/๑๒/๒๕๓๔

๗/๔/๒๕๕๕
ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระอาทิตย์ อรุโณ หอมกลิน

่

๔/๑๑/๒๕๒๒ ๒๑/๒/๒๕๕๙

ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระพีระนาท านสมฺปนฺโน บุญทะมาตย์

๒/๒/๒๕๓๗ ๒/๓/๒๕๕๗
นครอินทร์  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระก้องฟา ิตรตโน

เก่งบัณฑิตภัทกุล
๑/๖/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๕๘

นครอินทร์  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระวัฒนา ฉนฺทธมฺโม มาสวัสดิ

์

๑๙/๕/๒๔๙๙ ๒๐/๔/๒๕๕๗

น้อยนอก  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระสุเภีย เขมลาโภ ซอร์

๑๒/๔/๒๕๓๐
๙/๖/๒๕๕๐

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระสมบุตร สมจิตฺตโต ผลช่วย

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

๘/๒/๒๕๕๓
บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระมหาเอกชัย สมาจาโร ขันแก้ว

๑๕/๑/๒๕๓๖ ๒๕/๔/๒๕๕๖

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระวรวุฒิ สจฺจวโร ผ่องนาค

๓๑/๑๒/๒๕๓๖

๓๐/๓/๒๕๕๗

บัวขวัญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๕

้
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นบ ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระพัทธดนย์ จิตฺตปาโล เชียววณิชย์กร

่

๓๐/๑๑/๒๕๑๙
๕/๑๒/๒๕๕๗

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระเอกชัย อายุวฑฺฒโก ม่วงสุวรรณ

๑๘/๖/๒๕๒๑ ๕/๑๒/๒๕๕๗

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระนิยม สุนฺทโร ขุมเงิน

๑๗/๗/๒๕๑๓ ๑๔/๒/๒๕๕๘

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระอดุลย์ สิริปฺโ เนืองมัจฉา

่

๑๙/๔/๒๕๑๘
๒/๖/๒๕๕๘

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระอำนาจ โชติธมฺโม เจียงภู่

๑๔/๙/๒๕๑๙ ๑๐/๖/๒๕๕๘

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระกฤษฎา ภาณชโย แก้วศรีหาวงษ์

๙/๑๑/๒๕๒๑ ๓๐/๖/๒๕๕๘

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระอัครวัตร ิตสุทฺโธ แสงเทียน

๒๔/๑๑/๒๕๑๔
๑๗/๒/๒๕๕๙

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรเงิน  ชัยมงคล

๑๒/๕/๒๕๔๑

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรพิทักษ์พงศ์  พัฒน์คล้าย

๒/๑/๒๕๔๓
 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรคิมสาต  จี

๖/๗/๒๕๔๑
 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรกิตภาณุ  สะเทือนไพร

๑๙/๕/๒๕๔๓

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรดรัณภพ  แสนสร้อย

๒/๒/๒๕๔๔
 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรสมาน  ละมูล

๔/๙/๒๕๓๙
 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรยีแก้ว

่

 บุญเกษม
๗/๙/๒๕๔๔

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอดิศักดิ

์

 จันทร์ทอง

๒๖/๒/๒๕๔๖

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรจักรพงศ์  ชูประเสริฐ

๓/๑๒/๒๕๔๕

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรจักรพันธ์  ไชยสุวรรณ

๒๕/๑/๒๕๔๓

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรนพรัตน์  นาคเสน

๑๓/๕/๒๕๔๓

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรสมัคร  อันทรินทร์

๒๔/๒/๒๕๔๔

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรพุทธพร  พิริโยทัยสกุล

๑๗/๕/๒๕๔๓

 บางกร่าง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระกิติศักดิ

์

านวโร พูลปน
๕/๓/๒๕๒๓ ๘/๖/๒๕๕๘

บางแพรกใต้  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระปาฏิหาริย์ ปฺุลาโภ ปดกันภัย

๑๙/๒/๒๕๓๑
๘/๖/๒๕๕๘

บางแพรกใต้  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระเริมรัก

่

ิตธมฺโม นิลงาม

๑๘/๔/๒๕๒๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระกฤษณะพงษ์ กิตฺติคุโณ เลานอก

๑๕/๑๐/๒๕๓๓
๑๔/๘/๒๕๕๙

บางระโหง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรฉัตรติญะ  เกตุทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 บางระโหง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระสมยศ ปภากโร หงษ์สวัสดิ

์

๒๕/๙/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางรักน้อย  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระนฤเบศร์ ิตธมฺโม ทับทิม

๑๔/๘/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๘

บางศรีเมือง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระสมุห์ธนะสิทธิ

์

จนฺทสาโร ตุ้มนิลการ

๓/๑๒/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๕๗

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระวิฑูรย์ ปฺาธโร ม่วงเจริญ

๒๑/๙/๒๕๑๕
๙/๗/๒๕๕๔

ปากนำ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระทองใจ วรสทฺโธ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๒๙ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

ปากนำ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระวทัญู ชุติปฺโ สุขสมปรารถนา

๑๑/๑๒/๒๕๓๓
๒๖/๗/๒๕๕๘

ปากนำ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระสุขเกษม ขนฺติวโร พุ่มผกา

๗/๑๒/๒๕๐๗ ๔/๑๒/๒๕๔๙

ฝาง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๕๗
พระบุญมาก จิตฺตคุโณ มากมี

๒๗/๔/๒๕๑๔ ๑๐/๕/๒๕๕๒
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระกฤษดา ธมฺมวโร แม้นอ่วม

๑๙/๑๑/๒๕๒๖
๑๕/๒/๒๕๕๘

พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๒๕๙/๐๐๕๙
พระวิศิษฎ์ สุเมโธ พรหมเกิด

๑๗/๔/๒๕๓๐ ๒๔/๕/๒๕๕๘
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระอนันต์ สกฺโก บุญตัน

๐๘/๐๓/๒๕๐๑ ๐๓/๐๓/๒๕๕๔

เพลง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระวิฑูร นิสฺโภ บำรุงสุข

๐๔/๐๔/๒๕๑๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

เพลง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระสมศักดิ

์

รตนโชโต หนองพล

๒๘/๑๒/๒๕๒๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๕

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๒๕๙/๐๐๖๓
พระพรชัย สิริปฺโ คงเมือง

๑/๑๑/๒๕๐๐ ๒๕/๑/๒๕๕๘

ศาลารี  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๖๔
พระออ กิตฺติปฺโ ลุงจาย

๑๖/๔/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๕๕

สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระพรชัย วรชโย นกพ่วง

๒๐/๑๐/๒๕๓๓ ๒๓/๑๑/๒๕๕๖

สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระณัฐพล ปฺาพโล สงละออ

๗/๑๑/๒๕๒๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรสิริปญญา  นาบุญ

๐๓/๐๒/๒๕๓๘

 สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรศตวรรษ  จุติลักษ์

๒๑/๔/๒๕๔๖

 สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระวัชรพันธ์ จกฺกธมฺโม พิมพ์ไตรรัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๑๖

๕/๕/๒๕๕๗
สลักใต้  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระธิติวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ธนาสุทธิสาโรจน์

๔/๑๑/๒๕๒๙ ๒๘/๒/๒๕๕๓

สังฆทาน  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระชูเกียรติ โชติปฺโ สินศุข

๑๕/๖/๒๔๙๗
๗/๖/๒๕๕๗

อมฤต  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๗๒
พระพิชิต จารุธมฺโม พลงาม

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖

คลองขวาง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระชานนท์ อธิมุตโต กลินเทียน

่ ่

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

คลองขวาง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรสิงขร  อนุสรณ์ปรีดากุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

 คลองขวาง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระสุทิน ปยสีโล ขันจำนงค์

๐๑/๐๓/๒๕๓๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๗๖
พระสุชน สีลเตโช ศรียันต์

๑๔/๐๗/๒๕๓๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

ไทรน้อย  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระบุญเลิศ ปยชาโต พงษ์ธินาคม

๑๔/๐๔/๒๕๐๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕

ไทรใหญ่  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๗๘
พระวิวัฒน์ จิรวฒฺฒโณ จงประเสริฐกุล

๐๒/๐๘/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ไทรใหญ่  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๗๙
พระบุณย์ลัมภ์ มหามโน ใจมหา

๑๓/๐๑/๒๔๙๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

กล้วย  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระทินกร อุทยธมฺโม พึงนุ่ม

่

๒๗/๐๕/๒๕๐๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗ เกดประยงค์เล็กตังตรงจิตร

้

 

นบ ๒๒๕๙/๐๐๘๑
พระทาดคำ สนฺตจิตฺโต สุวรรณดี

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

จันทร์  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๘๒
พระแมน วุฑฺฒิโก หนูเอียม

่

๒๘/๔/๒๕๑๙ ๒๗/๒/๒๕๕๘

ชลอ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระปรีชา สมจิตฺโต รุ่งเรืองไพศาล

๓๑/๐๓/๒๕๑๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๕

บางค้อ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๘๔
พระอนุรักษ์ ปยสีโล ท้าวไทยสงฆ์

๒๙/๐๗/๒๕๑๙ ๐๑/๐๙/๒๕๕๖

บางค้อ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๘๕
พระพงษ์รณี โฆสธมฺโม ชูวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๓๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

บางค้อ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๘๖
พระวรพงษ์ อิสฺสริโย สันติทวีฤกษ์

๑๐/๐๒/๒๕๑๗ ๐๘/๑๐/๒๕๕๗

บางค้อ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๘๗
พระมานะ อภิวฑฺฒโน ยืนยง

๒๐/๐๔/๒๕๑๒ ๐๓/๐๘/๒๕๕๖

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๘๘
พระสมบัติ ธมฺมิโก ธัญญธนานันท์

๒๗/๐๕/๒๕๑๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๘๙
พระจำเริญ ถาวโร สวัสดี

๐๖/๐๔/๒๕๑๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๙๐
พระรณชัย านิโย ลิธรรม

๒๑/๐๙/๒๕๓๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรสรวิศ  เวียนรอบ

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

 โบสถ์บน  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๙๒
พระไอยรา อาภากโร มันทิม

่

๐๘/๐๓/๒๕๒๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๔

โพธิเอน

์

 

นบ ๒๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรสิทธิพร  วงษ์ชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีประวัติ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๙๔
พระมานิตย์ อภิปฺุโ เขียวแสงใส

๐๑/๐๗/๒๕๑๖ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗

ศรีเรืองบุญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๒๕๙/๐๐๙๕
พระธนารัต ทิฏธมฺโม เปยมคุ้ม

๐๘/๑๒/๒๕๓๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๙๖
พระกิติชัย สิริธโร ฉำเอียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๓๒ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

สิงห์  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๙๗
พระนฤพล เขมวีโร ภังคานนท์

๑๕/๐๘/๒๕๓๑ ๑๖/๐๘/๒๕๕๘

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรธินกร  เฉิดเจริญ

๑/๒/๒๕๔๔
 บางไผ่  

นบ ๒๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรวาที  กระลาศ

๑/๑๑/๒๕๔๔

 บางไผ่  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๐๐
พระพิจิกธนบูรณ์ โอภาโส จิระภคเดโชชัย

๑/๑๒/๒๔๙๘
๑/๕/๒๕๕๗

บางรักใหญ่  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๐๑
พระจรพนา คุณวีโร พรหมศีลา

๑/๖/๒๕๓๐ ๑/๖/๒๕๕๗
ไผ่เหลือง  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๐๒
พระเทวัญ เทวินฺโท ดำสนิท

๑/๓/๒๕๓๐ ๑/๒/๒๕๕๘
ไผ่เหลือง  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๐๓
พระนิวัฒน์ สติสมฺปนฺโน อมมาลี

๑/๑๑/๒๕๑๕
๑/๗/๒๕๕๘

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๐๔
พระชินพันธ์ อกฺกาโภ สกุลโชติพิภัทร์

๑/๘/๒๕๒๓ ๑/๗/๒๕๕๘
มะเดือ

่

 

นบ ๒๒๕๙/๐๑๐๕
พระรัตนพล ิตสุโข ชาวโพธิทอง

์

๑/๑๐/๒๕๒๓
๑/๗/๒๕๕๘

มะเดือ

่

 

นบ ๒๒๕๙/๐๑๐๖
พระสมชาย สุเมธโส บุญวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๘

ละหาร  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๐๗
พระกำธร กลฺยาณธโร จีนารักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๑๘
๑๐/๐๔/๒๕๕๘

ละหาร  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๐๘
พระอธิพจน์ านิสฺสโร เชาวน์เกรียงไกร

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๐๙
พระศุภชัย อธิชโย ประทุมนนท์

๒๐/๑๒/๒๕๓๔
๑๓/๓/๒๕๕๘

บางโค  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๑๐
พระธนัช โชติโก หงส์วิมล

๗/๑/๒๕๓๕ ๓/๕/๒๕๕๘
ไผ่เหลือง  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๑๑

พระบุญประเสริฐ สิริมงฺคโล พุนสะอาด

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๒๙/๖/๒๕๕๖

พระเงิน  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๑๒

พระนพดล นริสฺสโร ฉัตรวิมานรัตน์
๑/๙/๒๕๒๗ ๕/๗/๒๕๕๘

พระเงิน  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๑๓

พระชัยวัฒณ์ จารุธมฺโม พุ่มพันธ์
๑/๒/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๘

พระเงิน  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๑๔

พระวิทยา อชิโต พูสี

๒๔/๑๒/๒๔๙๓
๑๗/๖/๒๕๕๓

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๒๕๙/๐๑๑๕

พระคงณัฐ กตปฺุโ ฉายปญญา
๓/๘/๒๕๓๐

๒๒/๑๑/๒๕๕๗

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๒๕๙/๐๑๑๖

พระเสริมชัย ถาวโร เพไร
๒/๒/๒๕๒๔ ๑๔/๔/๒๕๕๐

สะแก  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๑๗

พระปริญญา มหาปฺโ จุลวัฒน์
๖/๖/๒๕๑๗ ๒๕/๑/๒๕๕๔

สะแก  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๑๘

พระจตุรงค์ านธมฺโม สำเภาเงิน

๑๑/๐๒/๒๕๑๙ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

กลางเกร็ด  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๑๙

พระองอาจ ถาวโร แก้วพิลา

๐๘/๑๑/๒๔๙๘ ๑๖/๑๒/๒๕๕๐

เกาะพญาเจ่ง  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๒๐
พระไพฑูรย์ ปภสฺสโร ประกัง

๑๕/๐๓/๒๕๑๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๒๕๙/๐๑๒๑

พระอำนาจ ปฺุกาโม ปุณยาจิน

๕/๑๐/๒๕๐๙ ๒๗/๖/๒๕๕๐

เชิงเลน  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๒๒

พระสิทธิพงษ์ สิทฺธิวํโส สุวรรณประเสริฐ
๒๕/๘/๒๕๓๗ ๑๔/๑๒/๒๕๕๗

เชิงเลน  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๒๓

พระพงษ์พันธ์ านวโร แก้วตา

๑/๑๑/๒๕๑๕ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗

เชิงเลน  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๒๔

พระโกศล มนาโป คงดัง
๖/๒/๒๕๒๙

๑๑/๑๐/๒๕๕๒

บางพูดนอก  

นบ ๒๒๕๙/๐๑๒๕

พระทวีวัฒน์ จิรวํโส ธนธีระเศรษฐ์

๒๖/๙/๒๕๒๑
๗/๘/๒๕๕๗

สนามเหนือ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๒๕๙/๐๑๒๖

พระสมศักดิ

์

คเวสโก อินทรีย์
๓/๕/๒๕๒๕ ๑๙/๗/๒๕๕๘

สนามเหนือ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕ / ๕

้
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