
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๓๗๖ รูป ขาดสอบ ๖๔ รูป คงสอบ ๓๑๒ รูป สอบได้ ๒๕๔ รูป สอบตก ๕๘ รูป (๘๑.๔๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๖๐/๐๐๐๑ พระอินที านวโร ฟองดี

๑๘/๐๙/๒๕๑๐ ๒๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดเกตุคีรี  

นว ๓๓๖๐/๐๐๐๒ พระสุรเดช เตชธมฺโม ทองเพชร

๑๖/๐๗/๒๕๒๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดเกตุคีรี  

นว ๓๓๖๐/๐๐๐๓ พระทัศนัย วิสุทฺธิเขโม สุพานิช

๑๐/๐๑/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดเกตุคีรี  

นว ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระสุริยา ิตฺาโน พุทธรักษา

๐๘/๑๐/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดเกตุคีรี  

นว ๓๓๖๐/๐๐๐๕ พระสำพาน อธิปฺโ ปนทอง

๑๕/๐๓/๒๕๐๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดเกรียงไกรใต้  

นว ๓๓๖๐/๐๐๐๖ พระโกศล พลปฺโ ภู่โพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๑๒ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดเกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๐๗ พระรักษา ปฺาวโร แสนวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๑๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดคีรีสวรรค์  

นว ๓๓๖๐/๐๐๐๘ พระวินัย ขนฺติวโร วันเรียน

๒๒/๐๖/๒๕๑๓ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๓๖๐/๐๐๐๙ พระธนวัฒน์ อนุตฺตโร อยู่อ่อน

๒๓/๐๙/๒๕๓๓ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๓๖๐/๐๐๑๐ พระเพิมเกียรติ

่

านิสฺสโร จำปาทอง

๑๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๓๖๐/๐๐๑๑ พระไพศาล ปยสีโล ใบมาก

๑๖/๐๗/๒๕๑๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๕

วัดตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๓๖๐/๐๐๑๒ พระสุเมธ ปยวณฺโณ บัวศรี

๑๐/๐๑/๒๕๑๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๓๖๐/๐๐๑๓ พระศุภชัย สีลสาโร ขวัญตา

๐๘/๑๐/๒๕๑๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรอภิวัฒน์  อันผาสุข
๒๐/๙/๒๕๔๑

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรอนันต์  ธรรมมุนี

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรกฤษฎา  เดชเดชา

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรกฤตภัค  คุณาพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรสุทธิพงษ์  กระทิงหลวง ๘/๑/๒๕๔๓  วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรพิชัย  ไพรปณิธาน
๑๑/๔/๒๕๔๔

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรอมรเทพ  เจนเขตกิจ
๑๓/๕/๒๕๔๔

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรศิวกร  เทียนแพ
๗/๓/๒๕๔๕

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๒๒ สามเณรวัชรพงษ์  เทศณี
๑๖/๓/๒๕๔๕

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรธรรมรักษ์  ถนอมสังข์
๒๗/๕/๒๕๔๕

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรศิรสิทธิ

์

 ชุมภร
๑๓/๖/๒๕๔๕

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรเอกพล  พุ่มสงวน
๑๗/๙/๒๕๔๕

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๒๖ พระสุดใจ นนฺทโก นาคสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๑๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘
วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม

 

นว ๓๓๖๐/๐๐๒๗ พระชาลี ติกฺขวีโร นิยมพลอย

๒๘/๐๗/๒๕๑๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๑

วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๓๖๐/๐๐๒๘ พระศรีไชยณรงค์ ภทฺรจิตฺโต แจ่มสิธร

๐๕/๐๒/๒๕๐๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๓๖๐/๐๐๒๙ พระศุภปญญา สฺโต เตยหอม

๒๑/๐๗/๒๕๒๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดไทรใต้  

นว ๓๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรณัฐพล  โพธิวหวี

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรประสิทธิ

์

 สุวรรณชาติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรอุเทน  จำปาคง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรพีรพัฒน์  แปนจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรสนธยา  ทับชู

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรสลา  แพง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรฉัตรชนินทร์  จุ๋ยปน

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๓๗ พระจุมพล าณพโล ประภัตรกุล

๑๑/๐๙/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดนครสวรรค์  

นว ๓๓๖๐/๐๐๓๘ พระโพธิรักษ์ พุทฺธิวํโส พุทธวงค์

๑๒/๐๙/๒๕๓๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดนครสวรรค์  

นว ๓๓๖๐/๐๐๓๙ สามเณรวิทวัส  ดิษสละ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

 วัดนครสวรรค์  

นว ๓๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรธีรเจต  โชติจิระสุนทร

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 วัดนครสวรรค์  

นว ๓๓๖๐/๐๐๔๑ พระศุภชัย สนฺตจิตฺโต วิไลเกตุ

๒๔/๐๙/๒๕๒๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

วัดบวรประชาสัคค์  

นว ๓๓๖๐/๐๐๔๒ พระชาลี ผาสุโก ปานกรด

๐๙/๐๒/๒๕๑๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดบ่อพยอม  

นว ๓๓๖๐/๐๐๔๓ พระประทีป อรุโณ เฉลียวชาติ

๐๕/๑๑/๒๕๑๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดบางม่วง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๔๔ พระภูมิสิทธิ

์

ิตสีโล บุญวัตร

๒๐/๑๑/๒๕๒๘ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดบางม่วง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๔๕ พระอิศรา ชยธมฺโม แพทย์สมาน

๐๒/๐๘/๒๕๐๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดปากนำโพเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๔๖ พระชัยรัตน์ ชยวุฑโฒ ปรัชญาโณทัย

๑๐/๐๑/๒๕๐๔ ๒๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพรหมจริยาวาส  

นว ๓๓๖๐/๐๐๔๗ พระบุญชู ปริปุณฺโณ อิมโอสถ

่

๒๕/๑๒/๒๕๑๔ ๐๒/๐๓/๒๕๔๐

วัดพระบางมงคล  

นว ๓๓๖๐/๐๐๔๘ พระเสนาะ ขนฺติธโร กิจควร

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๑๗/๑๐/๒๕๕๒

วัดพระบางมงคล  

นว ๓๓๖๐/๐๐๔๙ พระธนภัทร ชยธมฺโม สิทธิสาริกรรม

๒๑/๐๕/๒๕๓๔ ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

วัดพระบางมงคล  

นว ๓๓๖๐/๐๐๕๐ พระดวง าณธโร นมเกษม

๑๘/๑๑/๒๕๒๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดโพธาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรจิระศักดิ

์

 ชาวละหาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๐

 วัดโพธาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๐๕๒ สามเณรวุฒิชัย  สิมารักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 วัดโพธาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๐๕๓ พระสมยศ กนฺตสาโร เพชรท้วม
๑๗/๖/๒๕๓๗ ๑๓/๓/๒๕๕๘

วัดภัทรสิทธาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๐๕๔ พระอำนาจ โกวิโท สุขสำราญ

๓๑/๐๗/๒๕๑๕ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดยางงาม  

นว ๓๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรสุริยะ  ประจุลลา

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๕๖ พระครูใบฎีกา ภูษิต ยสวฑฺฒโก ภักดีสุข

๑๘/๐๗/๒๕๑๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๕๗ พระดำรง สุเมโธ เทียนขำ

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ ๒๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๕๘ พระอนุวัฒน์ กิตฺติปฺโ อ่อนนวล

๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๕๙ พระธนา ภทฺทเมธี พิลึก

๐๔/๐๗/๒๕๓๗
๐๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดวรนาถบรรพต  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๖๐/๐๐๖๐ พระไพโรจน์ วิโรจโน คุ้มหุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๐๓ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรพิชชากร  กองสินธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

 วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรนภดล  ฃืนบาน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๓๖๐/๐๐๖๓ พระอภิสิทธิ อธิจิตฺโต บุญสวน

๑๘/๐๒/๒๕๑๘ ๐๒/๑๑/๒๕๕๓

วัดศรีมงคล  

นว ๓๓๖๐/๐๐๖๔ พระสมชาย ปภสฺสโร อัศวเกรียงไกร

๑๘/๑๑/๒๕๑๙ ๓๑/๐๗/๒๕๕๗
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๓๖๐/๐๐๖๕ พระนพดล ขนฺติธโร จันทร์วิโรจน์

๑๙/๐๕/๒๔๙๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีอุทุมพร  

นว ๓๓๖๐/๐๐๖๖ พระวิทวัส ชุตินฺธโร แสนปญญา

๐๒/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีอุทุมพร  

นว ๓๓๖๐/๐๐๖๗ พระสุทัศน์ อคฺคธมฺโม จันเกิด

๒๕/๑๑/๒๕๒๒ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

วัดศรีอุทุมพร  

นว ๓๓๖๐/๐๐๖๘ พระธวัชชัย ปยสีโล บรรพหาร

๒๙/๐๘/๒๕๐๐ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดศรีอุทุมพร  

นว ๓๓๖๐/๐๐๖๙ พระนัฐพล สทฺธาธิโก มันเกษวิทย์

่

๐๘/๑๑/๒๕๑๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีอุทุมพร  

นว ๓๓๖๐/๐๐๗๐ พระณรงค์ ถาวรธมฺโม สกุลพงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๑๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดสโมสร  

นว ๓๓๖๐/๐๐๗๑ พระตติพงษ์ ิตปฺุโ ทองเนียม

๐๒/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๐๘/๒๕๕๕

วัดสุบรรณาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๐๗๒ พระสำเภา กนฺตธมฺโม พันธุรี

๑๔/๐๓/๒๕๑๙ ๒๒/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองถ่าน  

นว ๓๓๖๐/๐๐๗๓ สามเณรสมชาย  วิเวคศาล

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๗๔ สามเณรปรัชญา  เวียงวนาวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๗๕ สามเณรวีระชัย  ณรงค์ศักดิถาวร

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๗๖ สามเณรวิทยา  รัตน์บุรีพนาดอน

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรมงคล  ขจรเดชดำเกิง

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๗๘ สามเณรไพฑูรย์  เอกนารายณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๗๙ สามเณรกฤตพจน์  สลธีบุปผา

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๘๐ สามเณรสมพงษ์  อาศรมฤาษ๊

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๘๑ สามเณรอภิชาต  เวียงผาหลวง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๘๒ สามเณรธนโชติ  คำพาลี

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๘๓ สามเณรศรราม  เพชรนาภูมิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๘๔ สามเณรสุรศักดิ

์

 เพชรไพรงาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๘๕ สามเณรวรวิทย์  สวรรค์ในพนา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรพงษ์ธวัช  เวียงอาภรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๘๗ สามเณรวรุต  รักชะนาท

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๘๘ พระอธิการ สมเกียรติ สนฺติกโร จันทนา

๑๕/๐๑/๒๕๑๔ ๐๑/๐๕/๒๕๓๙

วัดนากลาง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๘๙ พระสายชล ปฺาพโล แม้นพยัคฆ์

๐๖/๐๑/๒๕๒๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดนากลาง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๙๐ พระรุ่งโรจน์ สนฺตจิตฺโต อำไพแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดเนินเวียง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๙๑ พระจันทร์แรม กุสลจิตฺโต ยันยงค์

๐๗/๐๘/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๓

วัดบางประมุง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๙๒ พระวรฤทธิ

์

กิตฺติปฺโ อินทร์ฉัตร

๑๖/๐๑/๒๕๓๒ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดยางตาล  

นว ๓๓๖๐/๐๐๙๓ พระสมศักดิ

์

อชิโต เทียนทอง

๒๘/๐๖/๒๕๐๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดสามัคคีราษฎร์  

นว ๓๓๖๐/๐๐๙๔ พระนันทปรีชา ขนฺติธมฺโม อักษร

๒๔/๐๓/๒๕๐๖ ๒๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดสามัคคีราษฎร์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๖๐/๐๐๙๕ พระนรินทร์ นราสโภ ชัยพิพัฒน์

๐๘/๐๒/๒๕๒๔ ๐๕/๐๓/๒๕๕๗

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๙๖ พระปฏิมา ิตสทฺโธ รักษางาม

๑๖/๐๓/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๐๙๗ พระเสน่ห์ อนุตฺตโร คงชล

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ ๓๐/๐๕/๒๕๕๑

วัดคลองปลากดใน  

นว ๓๓๖๐/๐๐๙๘ พระนรภัทร อคฺคธมฺโม พรพิทักษ์มงคล

๑๑/๑๑/๒๕๒๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๓๖๐/๐๐๙๙ สามเณรธวัชชัย  คำสด

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

 วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรโกสุมภ์  ศรีคำมูล

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๐๑ พระจักรพรรดิ เตชวณฺโณ บัวอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดท่าจันทร์วิปสสนา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๐๒ พระธีระศักดิ

์

ธีรปฺโ สีนวล

๐๕/๑๑/๒๕๓๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดท่าจันทร์วิปสสนา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๐๓ พระทวีป อุตฺตมวํโส โพธิชัยยา

์

๑๘/๐๓/๒๕๒๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดท่าไม้  

นว ๓๓๖๐/๐๑๐๔ พระยิงศักดิ

่ ์

ธีรปฺโ อภิรดีเสถียน

๐๒/๑๐/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๓๖๐/๐๑๐๕ พระไพรัช วรปฺโ โพธิขำ

์

๓๐/๐๖/๒๕๑๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

วัดวังใหญ่  

นว ๓๓๖๐/๐๑๐๖ พระสุชาติ านธมฺโม ศรชัย

๒๔/๐๗/๒๕๑๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดสระตาล  

นว ๓๓๖๐/๐๑๐๗ พระพิทักษ์ สีลานนฺโท อุ้ยเพพร

๑๐/๐๕/๒๕๑๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดหนองโก  

นว ๓๓๖๐/๐๑๐๘ พระกิตติศักดิ

์

ยติกโร ปานกรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๐๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๔

วัดหนองโก  

นว ๓๓๖๐/๐๑๐๙ พระปยะพันธุ์ จนฺทธมฺโม เสนา

๒๓/๑๐/๒๕๑๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดหนองโก  

นว ๓๓๖๐/๐๑๑๐ พระสิทธิโชค เขมาสโย ยิมสาระ

้

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองขอน  

นว ๓๓๖๐/๐๑๑๑ พระอรรณพ อนาลโย กวางทอง

๑๕/๐๒/๒๕๒๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๑

วัดแหลมยาง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๑๒ พระสันต์ชัย ขนฺติสาโร พุ่มเจริญ ๕/๖/๒๕๒๑ ๑/๓/๒๕๕๘ วัดเขาทอง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๑๓ พระเทพกุมาร านิสฺสโร สมบูรณ์อินทร์
๑๔/๔/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๕๘ วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๓๖๐/๐๑๑๔ พระนิรันดร์ ปฺาวโร โพศรี
๔/๘/๒๕๑๙

๒๖/๗/๒๕๔๗
วัดสระปทุม  

นว ๓๓๖๐/๐๑๑๕ พระธีรศักดิ

์

านธมฺโม แก้วสุขประสิทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๓/๒๕๕๖
วัดห้วยบง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๑๖ พระสมพงษ์ สุชาโต คำขมภู

๑๓/๑๑/๒๔๙๖ ๑๖/๐๒/๒๕๕๖

วัดแคทราย  

นว ๓๓๖๐/๐๑๑๗ พระประพันธ์ รกฺขิตธมฺโม ปญญาไว

๑๙/๐๗/๒๕๓๒ ๑๘/๐๙/๒๕๕๔

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๓๖๐/๐๑๑๘ สามเณรอรรถกร  แก่นมะสังข์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๑๙ สามเณรชัยชนะ  ตาไวไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๒๐ สามเณรคมกริช  สำแดงชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๒๑ สามเณรโชคดี  หมวดแดง

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๒๒ สามเณรปฏิภาณ  รูปงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๒๓ สามเณรศรราม  ใสสด

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๒๔ สามเณรมานพ  ใจคำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๒๕ สามเณรชัชวาล  เลิศฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๒๖ สามเณรรักษิต  พาชืมใจ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๒๗ สามเณรญาณวัฒน์  บัวศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๒๘ สามเณรภานุวัฒน์  ชูประดิษฐ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๒๙ สามเณรวุฒิเกียรติ  สีสันต์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๖๐/๐๑๓๐ สามเณรธวัชชัย  ปุกปนันท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๓๑ สามเณรศุภกร  โลกร่วม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๓๒ สามเณรอนันตชัย  รับเพ็ชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๓๓ สามเณรกรรณทรรศน  ศรีสุธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๓๔ สามเณรอาหลี  นพรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๓๕ สามเณรพีระพล  วงศ์ไทย

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๓๖ สามเณรพงศพัฒน์  ฆารผุด

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๓๗ สามเณรพีรพล  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๓๘ สามเณรสุธี  ฉำกลิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๓๙ สามเณรกิตติพงษ์  อิสิสิงห์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๔๐ สามเณรธนบูรณ์  พุทธรักษา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๔๑ สามเณรตรีโรจน์  หระดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๔๒ พระธีรศักดิ

์

จนฺทโชโต อินทรสาร

๐๘/๐๑/๒๕๒๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดถำพรสวรรค์  

นว ๓๓๖๐/๐๑๔๓ พระกฤต กิจฺจปจฺโจ ตาใจ

๐๓/๐๒/๒๕๐๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดถำพรสวรรค์  

นว ๓๓๖๐/๐๑๔๔ พระชีพ อนุตฺตโร มีสำราญ

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๒๑/๐๗/๒๕๔๕

วัดประชาสรรค์  

นว ๓๓๖๐/๐๑๔๕ พระเล็ก เตชพโล มันศรี

่

๑๑/๐๗/๒๔๙๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๒

วัดประชาสรรค์  

นว ๓๓๖๐/๐๑๔๖ พระศักดิสยาม

์

จนฺทโชโต แก้วอ่อง

๐๕/๐๗/๒๕๐๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดประชาสรรค์  

นว ๓๓๖๐/๐๑๔๗ พระอธิการ มัน โอภาโส โพสิม

๑๘/๐๒/๒๕๐๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดลำเจริญ  

นว ๓๓๖๐/๐๑๔๘ พระสุชาติ สนฺติกโร ชูศรี

๐๑/๐๑/๒๕๒๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๓๖๐/๐๑๔๙ พระสมบูรณ์ วีตโรโค ฟกผล

๒๘/๐๖/๒๕๑๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๓๖๐/๐๑๕๐ สามเณรอนุชา  อินทร์ปรางค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดหนองพิกุล  

นว ๓๓๖๐/๐๑๕๑ พระวีระชัช สุมงฺคโล วงศ์อินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๑๓ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดเขาฝา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๕๒ พระสุนทร ธมฺมิโก ผาสุก

๒๑/๐๖/๒๕๑๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดเขาวงษ์  

นว ๓๓๖๐/๐๑๕๓ พระธรรศณ จิรสุทฺโธ สรรพสอน

๓๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดเขาวงษ์  

นว ๓๓๖๐/๐๑๕๔ พระทูล สุจิตโต นาเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๒๗
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

วัดโคกเจริญ  

นว ๓๓๖๐/๐๑๕๕ พระสุวรรณ จารุธมฺโม ศรีนุ่ม

๑๘/๑๒/๒๕๐๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดชัยมงคล  

นว ๓๓๖๐/๐๑๕๖ พระมาโนชญ์ ธมฺมทินฺโน พุทธสกุล
๗/๙/๒๕๑๔ ๑๔/๒/๒๕๕๘

วัดดงมัน  

นว ๓๓๖๐/๐๑๕๗ พระสมทบ พุทฺธสโร คำสี

๒๔/๑๐/๒๔๘๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดตาคลี  

นว ๓๓๖๐/๐๑๕๘ พระชุมสิน กนฺตสีโล ปยปาณานนท์

๓๑/๐๘/๒๕๐๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดถำผาสุขใจ  

นว ๓๓๖๐/๐๑๕๙ พระพงศภัค ขนฺติพโล สมสุข

๐๖/๑๐/๒๕๑๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๕

วัดพุช้างล้วง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๖๐ พระจำลอง กนฺตธมฺโม จันทวงษ์ศรี

๓๑/๐๗/๒๕๑๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดโพนทอง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๖๑ พระพงษ์ภิญณ์ เขมกาโร ชวดเชือ

้

๒๔/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดโพนทอง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๖๒ สามเณรอนุชา  กลาดเกลือน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

 วัดวาปรัตนาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๑๖๓ พระไพรัช อนาลโย ชัยพิพัฒน์

๑๙/๑๑/๒๕๒๑ ๐๔/๐๑/๒๕๕๗

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๓๖๐/๐๑๖๔ พระสรวิชญ์ สุจิตฺโต หลอดคำ

๑๘/๐๒/๒๔๙๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองดุก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๖๐/๐๑๖๕ พระธนายุพงศ์ พงวุฑฺโฒ อาสนธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๒๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดหนองดุก  

นว ๓๓๖๐/๐๑๖๖ พระสมหมาย กตคุโณ แก้วมัน

่

๑๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดหนองโพ  

นว ๓๓๖๐/๐๑๖๗ พระสำเร็จ อินฺทาโณ สวนสุข

๓๐/๐๖/๒๕๐๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองโพ  

นว ๓๓๖๐/๐๑๖๘ พระนรินทร์ จิตฺตทโม ชิตประเสริฐ

๐๑/๑๐/๒๕๐๘ ๐๒/๑๑/๒๕๕๑

วัดหลังเขา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๖๙ พระทะนง จนฺทสโร เกิดแก่น
๓/๘/๒๕๓๑

๒๗/๑๑/๒๕๕๕

วัดห้วยหอม  

นว ๓๓๖๐/๐๑๗๐ พระพิศิษฐ์ พยตฺโต เผือกผาสุขต์ ๑/๔/๒๕๒๑
๒๒/๑๒/๒๕๕๕

วัดห้วยหอม  

นว ๓๓๖๐/๐๑๗๑ พระจเร อาภาธโร บุญศรี

๒๓/๐๔/๒๕๑๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๔

วัดหัวเขาตาคลี  

นว ๓๓๖๐/๐๑๗๒ พระสมชัย จนฺทปฺโ ปยภัทรกุล

๒๕/๐๔/๒๕๐๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดหัวเขาตาคลี  

นว ๓๓๖๐/๐๑๗๓ พระพุทธคุณ อภิปุณฺโณ บุราณเศรษฐ์

๐๙/๐๑/๒๕๒๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดหัวเขาตาคลี  

นว ๓๓๖๐/๐๑๗๔ พระชำนาญ ปคุณฺธมฺโม รักการดี

๒๗/๐๖/๒๕๐๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดใหม่ราษฎร์บำรุง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๗๕ พระสาธิต โชติาโณ กองกิม

๒๗/๑๒/๒๕๓๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดดอนคา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๗๖ พระนัฐวุฒิ คมฺภีโร วังเวง

๐๑/๑๑/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนคา  

นว ๓๓๖๐/๐๑๗๗
พระกังวาลย์ ฉนฺทกโร สระน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๑๒ ๐๓/๐๖/๒๕๕๗

วัดตุ๊กแก  

นว ๓๓๖๐/๐๑๗๘ พระเฉลิมพล ขนฺติสาโร สวนกอง

๑๙/๑๐/๒๕๐๗ ๐๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดราษฎร์บำรุงธรรม  

นว ๓๓๖๐/๐๑๗๙ พระจำลอง อติธมฺโม มีเพชร

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๒

วัดวังมหากร  

นว ๓๓๖๐/๐๑๘๐ พระธวัช อนาวิโล ปนทอง

๒๘/๐๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดวังมหากร  

นว ๓๓๖๐/๐๑๘๑ พระจิรายุทธิ

์

อนาลโย เอืยมชม

่

๒๐/๐๑/๒๕๓๒ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

วัดหัวถนนใต้  

นว ๓๓๖๐/๐๑๘๒ พระอำพร โชติปฺโ มลสิน

๑๔/๐๗/๒๕๐๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดหัวถนนเหนือ  

นว ๓๓๖๐/๐๑๘๓ พระบัญชา ปยธมฺโม สิงห์พระยา

๒๐/๐๘/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดหัวพลวง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๘๔ พระศราวุฒิ ิตปฺโ เข้มเอียม

่

๑๘/๐๖/๒๔๙๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๓ วัดกระทุ่มทองศรัทธาธรรม

 

นว ๓๓๖๐/๐๑๘๕ พระกอบศักดิ

์

กมโล ฉายานันท์

๒๕/๑๐/๒๕๐๘ ๒๑/๑๑/๒๕๕๒

วัดเขาดินวนาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๑๘๖ พระอวิรุต อนาลโย อู่ตุ้ม

๑๒/๐๖/๒๕๒๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๐

วัดคีรีล้อม  

นว ๓๓๖๐/๐๑๘๗ พระทวี ชนาสโภ โกจินอก

๒๒/๐๔/๒๕๒๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดคีรีล้อม  

นว ๓๓๖๐/๐๑๘๘ พระมานพ านงฺกโร สีสุหร่าย

๒๕/๐๕/๒๕๐๙ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

วัดโค้งสวอง  

นว ๓๓๖๐/๐๑๘๙ พระจำเริญ กลฺยาโณ คำประวัติ

๒๓/๑๒/๒๕๒๕
๐๖/๐๖/๒๕๕๓

วัดซับสมบูรณ์  

นว ๓๓๖๐/๐๑๙๐ พระอธิการ ธานินทร์ ปฺุาโภ อ่อนขำ

๒๗/๐๔/๒๕๑๘ ๒๔/๐๔/๒๕๔๐

วัดบ้านใหม่  

นว ๓๓๖๐/๐๑๙๑ พระอธิการ อัครพล สุทฺธิปฺโ บุตรม้วย

๒๗/๐๖/๒๕๒๙
๑๒/๐๖/๒๕๕๒

วัดพุฝรัง

่

 

นว ๓๓๖๐/๐๑๙๒ พระสมาน อาจาโร วงศ์เพ็ง

๐๒/๐๙/๒๔๙๙ ๐๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดไพศาลี  

นว ๓๓๖๐/๐๑๙๓ พระสัญชัย ปภากโร เรืองแสวง

๑๐/๑๑/๒๕๒๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖
วัดหนองปรือเทพนิมิต

 

นว ๓๓๖๐/๐๑๙๔ พระอดิศักดิ

์

จนฺทูปโม สถิต

๐๒/๐๘/๒๕๓๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองปลาย  

นว ๓๓๖๐/๐๑๙๕ พระลือนาม ตปกโร จันทร

๒๘/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดห้วยตะโก  

นว ๓๓๖๐/๐๑๙๖ พระชะอุ่ม จนฺนสาโร แก้วทอง

๒๕/๐๑/๒๔๙๘ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๓๖๐/๐๑๙๗ พระพยนต์ ิตคุโณ ทรงกลิน

่

๒๗/๐๕/๒๕๐๗
๐๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๓๖๐/๐๑๙๘ พระประธาน าณธโร เทียนเผือก

๒๐/๐๙/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดคลองลานใต้  

นว ๓๓๖๐/๐๑๙๙ พระไตรภพ สิริธโร มีสี

๒๘/๐๕/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดคลองลานใต้  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๖๐/๐๒๐๐ พระวินัย ปสนฺโน สานกระสุน

๑๒/๐๒/๒๕๒๐
๓๐/๓/๒๕๕๖

วัดโคกสะอาด  

นว ๓๓๖๐/๐๒๐๑ สามเณรอนันธชัย  ฉำน้อย
๐/๐๔/๒๕๔๓

 วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๓๖๐/๐๒๐๒ พระครูนิรภัยประสาธน์ ปภสฺสโณ งิวเพ็ง

้

๑๕/๐๘/๒๕๐๑
๑๙/๑/๒๕๔๒

วัดวังแรต  

นว ๓๓๖๐/๐๒๐๓ พระนเรศ อคฺคปฺโ แสงบุญ

๑๖/๐๔/๒๕๑๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองโบสถ์  

นว ๓๓๖๐/๐๒๐๔ พระบุญนาค ชาคโร เกิดสงค์

๐๗/๑๐/๒๕๑๐
๐๖/๗/๒๕๕๗

วัดหนองม่วง  

นว ๓๓๖๐/๐๒๐๕ พระสัญญา เตชวโร แสงพิมพ์
๐/๐๙/๒๕๒๓ ๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดห้วยถัวใต้

่

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๐๖ พระอภิชัย อภิปุณฺโณ ภู่ภักดี
๐/๑๐/๒๕๓๕ ๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดห้วยถัวใต้

่

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๐๗ พระชัยยันต์ อริโย จิตตไพบูลย์ ๑/๘/๒๕๐๙ ๒๑/๑/๒๕๕๔
วัดยางใหญ่  

นว ๓๓๖๐/๐๒๐๘ พระคำนึง จิรธมฺโม มีโภคา

๒๙/๑๑/๒๔๙๒
๒๔/๗/๒๕๕๓

วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๓๖๐/๐๒๐๙ พระอุดม สุทนฺโต อุดมวงษ์ ๑/๑/๒๔๙๖ ๓/๗/๒๕๕๘ วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๓๖๐/๐๒๑๐ พระโกมินทร์ จารุวณฺโณ อุบลไพร
๑๓/๗/๒๕๒๕ ๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๑๑ พระกิจคชา สุทธาโณ แพงเม้า

๒๗/๐๕/๒๕๐๓
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๑๒ พระชโลม สุจิตฺโต สุจริยา

๑๕/๑๐/๒๕๑๔ ๒๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๒๑๓ พระณรงค์ศักดิ

์

านสมฺปณฺโน จังอินทร์

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๒๑๔ พระประเสริฐ เขมวีโร แสนจา

๒๔/๑๑/๒๕๑๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดหนองจิกทรายมูล  

นว ๓๓๖๐/๐๒๑๕ พระอธิการ ไพโรจน์ อินฺทโชโต อินทร

๐๖/๐๕/๒๔๙๙ ๒๒/๐๘/๒๕๓๐

วัดเขาหน่อ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๑๖ พระสุรินทร์ ปฺาวชิโร อ่องเล็ก

๒๑/๐๙/๒๕๒๑ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดเขาห้วยลุง  

นว ๓๓๖๐/๐๒๑๗ พระฐนพร ขนฺติวโร เอกปชชา

๐๗/๐๓/๒๕๒๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๑

วัดคลองธรรม  

นว ๓๓๖๐/๐๒๑๘ พระเฉลา ขนฺติพโล อ่อนเทศ

๒๐/๐๓/๒๕๐๔ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดเจริญผล  

นว ๓๓๖๐/๐๒๑๙ พระอนุชา จนฺทสาโร มุงช่วยกลาง

๒๙/๑๑/๒๔๙๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดเนินทราย  

นว ๓๓๖๐/๐๒๒๐ พระณัฐวุฒิ อุปสโม นาคไสย

๑๒/๐๘/๒๕๓๓ ๒๗/๐๕/๒๕๕๕

วัดบ้านแดน  

นว ๓๓๖๐/๐๒๒๑ พระสมพร โฆสนาโม บุญทิม

๐๒/๑๑/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านไผ่  

นว ๓๓๖๐/๐๒๒๒ พระสมบูรณ์ ปฺาธโร ทาสีสร

๒๖/๐๔/๒๕๐๗ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดบ้านวัง  

นว ๓๓๖๐/๐๒๒๓ สามเณรจิตริน  ทองพลัด

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๒๔ สามเณรสราวุธ  สังข์ชา

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

 วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๒๕ สามเณรทวีศักดิ

์

 ราชไทย

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

 วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๒๖ สามเณรปภาวิน  อินจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๒๗
สามเณรวันชัย  โกมินวานิช

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๒๘ สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 สุภาษี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๒๙ พระธเนส ฉฬภิฺโ สิงห์สม

๒๓/๐๙/๒๕๔๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดสองพีน้อง

่

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๓๐ พระบุญมัน

่

สีลเตโช วงษ์กันหา

๑๑/๐๖/๒๕๑๙ ๒๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดหนองคล้า  

นว ๓๓๖๐/๐๒๓๑ พระณัฎฐชัย ปยวณฺโณ คำภูษา

๐๕/๐๙/๒๕๑๗ ๐๓/๐๓/๒๕๕๖

วัดหนองปรือ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๓๒ พระอธิการ กลอย อภิปฺุโ สุขเกษม

๐๑/๐๔/๒๔๘๑ ๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วัดหนองเสือ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๓๓ พระสุบรรณ มหิทฺธิโก ซ่อนกลิน

่

๑๕/๐๙/๒๕๐๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๕

วัดหูกวาง  

นว ๓๓๖๐/๐๒๓๔ พระวัชระ วชิราโณ พะวา

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดหูกวาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗ / ๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๖๐/๐๒๓๕ พระสมุห์ สาคร ยสินฺธโร เสนารัตน์
๑/๐๓/๒๕๑๕ ๑๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดลานชัยสามัคคี  

นว ๓๓๖๐/๐๒๓๖ พระสมพงษ์ ปฺาธโร นาตุ่น ๖/๖/๒๕๓๔
๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีกัลยาณนิคม  

นว ๓๓๖๐/๐๒๓๗
พระบุญโฮม เขมทตฺโต มุ้ยโท

๑๖/๐๔/๒๕๒๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองอ้ายสา  

นว ๓๓๖๐/๐๒๓๘ พระนิรามิส จรณธมฺโม สระทอง

๓๑/๐๕/๒๕๒๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดนิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๒๓๙ พระคเชนทร์ ถิรธมฺโม เจริญสุข

๑๕/๑๐/๒๕๐๙ ๑๘/๐๒/๒๕๕๐

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๔๐ พระสำลี สมจิตฺโต ศรีกระแจะ

๐๒/๐๕/๒๕๑๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๓

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๔๑ พระธนะชัย ชยวุฑฺโฒ ตราชู

๒๑/๐๘/๒๕๒๒ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๔๒ พระนาวิน นาวิกธมฺโม ม่วงทอง

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๔๓ พระธีรพัฒน์ ธีรวฑฺฒโน บุญดี

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๔๔ สามเณรอวิรุทธิ

์

 จงเฃือกกลาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๔๕ พระอัครพล กนฺตวีโร เกตุกรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๐๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดวังม้า  

นว ๓๓๖๐/๐๒๔๖ พระศักดิชัย

์

สุเมโธ เยาวนิล

๒๐/๑๑/๒๕๓๐ ๒๔/๐๓/๒๕๕๗

วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๔๗
พระนคร กตทีโป สมทบ

๐๔/๐๑/๒๕๑๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๓๖๐/๐๒๔๘ พระธนบัตร ชยธโร นิคมขำ

๐๑/๐๙/๒๕๓๐ ๐๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๓๖๐/๐๒๔๙ พระทนงศักดิ

์

ภิรจิตฺโ ชูกลีบ

๒๐/๐๒/๒๕๑๘ ๒๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดสามัคคีประดิษฐ์  

นว ๓๓๖๐/๐๒๕๐ สามเณรจงเจริญ  เจริญรส

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๕๑ สามเณรอนุวัติ  นวลดอกไม้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๓๖๐/๐๒๕๒ พระอธิการ รัตน์ ยโสธโร ภู่เกตุ

๑๔/๑๐/๒๕๑๓ ๒๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดหนองกระทุ่ม  

นว ๓๓๖๐/๐๒๕๓ พระประจักร ขนฺติโก โอสถ

๐๖/๐๖/๒๕๒๘ ๑๖/๑๑/๒๕๕๓

วัดหนองเตย  

นว ๓๓๖๐/๐๒๕๔ พระเกรียติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท รักษาธิกรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๒ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗

วัดหนองแฟบ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘ / ๘

้

http://www.tcpdf.org

