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สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครนายก  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๘๗ รูป ขาดสอบ ๑๒ รูป คงสอบ ๗๕ รูป สอบได้ ๓๓ รูป สอบตก ๔๒ รูป (๔๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระไพฑูรณ์ อธิปฺโ พ้นโภคา
๑๗/๗/๒๕๐๔

๑๖/๒/๒๕๖๐
วัดเขาชะโงก  

นย ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระจำรัส สุขุมาโณ กองจันทร์คา
๗/๑๐/๒๕๐๘

๕/๔/๒๕๕๕ วัดเขาน้อย  

นย ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระถวัลย์ สนฺตกาโย สวนสงค์
๑๘/๔/๒๕๐๕

๑/๘/๒๕๔๘ วัดเขาพระ  

นย ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระสถาพร สจฺจวโร ทรายสุข

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
๒๒/๔/๒๕๕๖

วัดตุมภรณ์รังษี  

นย ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระชนินทร์ ชุติปฺโ บุญประกอบ
๑๑/๙/๒๕๓๓

๖/๓/๒๕๕๗ วัดท่าด่าน  

นย ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระอภิชาต คนฺธยุตฺโต ลาภา

๑๗/๑๑/๒๕๒๓
๖/๑๐/๒๕๕๓

วัดบ้านขาม  

นย ๔๓๖๐/๐๐๐๗ พระสมชาย สุเมโธ ธนูศิลป
๔/๓/๒๕๒๔ ๒๕/๕/๒๕๕๗

วัดบ้านใหม่  

นย ๔๓๖๐/๐๐๐๘ พระสมพงษ์ ติสฺสวํโส โกมลบูรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๐๕ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖

วัดบุ่งกระเบา  

นย ๔๓๖๐/๐๐๐๙ พระนัฐกิตติ

์

านุตฺตโร ขันธ์วงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๐๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๔

วัดพราหมณี  

นย ๔๓๖๐/๐๐๑๐ พระฐานันดร ปฺุนนฺโท ตระกูลเกียรติยศ

๑๖/๐๒/๒๕๐๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดโพธิไทร

์

 

นย ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระเสฏฐวุฒิ ปฺาทีโป สินสงวน
๒๑/๖/๒๕๒๗ ๒๘/๖/๒๕๕๗

วัดโพธินายก  

นย ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระมานะ นาถธมฺโม ยิงยศ

่

๑๐/๑๒/๒๕๐๔
๓๐/๖/๒๕๔๑

วัดมงคลถาวร  

นย ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระจำลอง อาจาโร ชัยประสิทธิ

์

๑๙/๒/๒๕๐๘
๓/๓/๒๕๕๖ วัดวังไทร  

นย ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระกิตติ สุจิณฺโณ อินเทียง

่

๘/๙/๒๕๓๒ ๑๒/๑/๒๕๕๘
วัดวังไทร  

นย ๔๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรวิเชียร  เหลืองวัฒนพานิช ๗/๗/๒๕๔๑
 วัดวังไทร  

นย ๔๓๖๐/๐๐๑๖ พระพีระพงษ์ กตสาโร วงษ์มา
๒๘/๓/๒๕๑๗ ๒๐/๖/๒๕๕๘

วัดหนองเตย  

นย ๔๓๖๐/๐๐๑๗ พระวิศิษฏ์ วิสุทฺธสีโล เนียมหอม
๔/๓/๒๔๙๖ ๑๐/๕/๒๕๒๐

วัดทองย้อย  

นย ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระขวัญชัย สุทฺธจิตฺโต จันมา

่

๑๑/๖/๒๔๙๗
๙/๗/๒๕๕๗ วัดทางกระบือ  

นย ๔๓๖๐/๐๐๑๙ พระกมล มหาปฺโ บุญลือ
๑๙/๑/๒๔๘๑ ๑๒/๕/๒๕๔๑

วัดบุหัวแหวน  

นย ๔๓๖๐/๐๐๒๐ พระอนันต์ มหาปฺุโ
อิศรางกูร ณ อยุธยา

๔/๑/๒๕๐๔
๑๙/๗/๒๕๕๕

วัดโบสถ์เจริญธรรม  

นย ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระอดิเรก อภิชาโน ลภะวงศ์
๑๒/๔/๒๕๐๘ ๑๗/๑๐/๒๕๕๖

วัดวิหารขาวเจติยาราม
 

นย ๔๓๖๐/๐๐๒๒ พระชูศักดิ

์

ธมฺมเตโช ตันเอียม

๋

๑๒/๐๘/๒๕๐๒ ๑๔/๐๒/๒๕๕๗

วัดกลางโสภา  

นย ๔๓๖๐/๐๐๒๓ พระประสิต ตปสีโล สิงห์ทา

๑๖/๐๔/๒๕๑๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดขุมข้าว  

นย ๔๓๖๐/๐๐๒๔ พระอุทัย ปภากโร ศิริเพ็ง

๑๕/๐๑/๒๔๙๐ ๐๗/๐๓/๒๕๕๓

วัดคลองตะเคียน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครนายก  ๑ / ๒

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๓๖๐/๐๐๒๕ พระวิโรจน์ จนฺทวโร แสวงนิล

๐๙/๐๓/๒๔๙๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดโคกสว่าง  

นย ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระวรชัย ติกฺกปุปฺโ สุทธิเสงียม

่

๐๘/๐๗/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดโคกสว่าง  

นย ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระเทวัญ ปฺาคโม โพธิทรัพย์

์

๑๘/๐๗/๒๕๑๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดเนินสะทอน  

นย ๔๓๖๐/๐๐๒๘ พระคงฤทธิ

์

วิสุทฺโธ สุภรสุข

๑๔/๑๐/๒๔๙๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดเนินสูงสามัคคี  

นย ๔๓๖๐/๐๐๒๙ พระสุขสันติ

์

ติสรโณ เทียนประสาท

๑๓/๐๖/๒๕๑๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองบัวขอน  

นย ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระพิเชษฐ์ ปฺาวโร สันติตระกูล
๒๕/๙/๒๕๑๘ ๒๘/๘/๒๕๕๙

วัดคลอง ๑  

นย ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระวิสุตร ยติโก ยะลาทรัพย์

๑๒/๐๗/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดทวีพูลรังสรรค์  

นย ๔๓๖๐/๐๐๓๒ พระไกรสร กนฺตวีโร เนียมปาน

๐๘/๐๘/๒๕๒๖
๒๘/๔/๒๕๕๖

วัดสว่างอารมณ์  

นย ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระเกรียงศักดิ

์

จนฺทสโร คลังคง

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดอรุณฉายาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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