
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครนายก  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๔๕๕ รูป ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๔๓๓ รูป สอบได้ ๓๔๔ รูป สอบตก ๘๙ รูป (๗๙.๔๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระอัฒฑ์พันธ์ จนฺทสาโร มีคุณศรี

๑/๔/๒๕๑๘ ๒๐/๑/๒๕๖๐

เขาชะโงก  

นย ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระสิงห์โต สีลปุณฺโณ อัครธรรม

๑๑/๒/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
เขาชะโงก  

นย ๔๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรพงศ์ธนศิริ  กล้าหาญ

๖/๓/๒๕๔๕
 เขาน้อยหินกอง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระสุมิตร อตฺติพโล ทองโสม

๑๓/๑๑/๒๕๒๘

๓/๗/๒๕๖๐
เขาน้อย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระสภัทร์พร กตทีโป ยุทธเสรี

๔/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เขานางบวช  

นย ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระปราโมทย์ วิสุทฺธิาโณ เจริญพร

๕/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คีรีวัน  

นย ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระอำนาจ จิตฺสํวโร ผาสุข

๑๑/๐๒/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คีรีวัน  

นย ๔๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรธีรภัทร  จิตต์ภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

 คีรีวัน  

นย ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระพัขร กลฺาโณ แก้วโพธิ

์

๑/๙/๒๕๒๓ ๒๐/๙/๒๕๕๙

เจดีย์ทอง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระเอกสิทธิ

์

วิสุทฺธิจิตฺโต พุทธสุวรรณ

๑๗/๗/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
เจดีย์ทอง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระนพพร กตธมฺโม เจริญธรรม

๑/๐๗/๒๕๑๑
๓/๖/๒๕๖๐

ชำนาญรังสรรค์  

นย ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระนัฐพล าณธโร คำนัล

๑๘/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชำนาญรังสรรค์  

นย ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระบุญมี ปฺุสมฺภโว ชุมภูชิต

๒๗/๐๒/๒๕๑๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ชำนาญรังสรรค์  

นย ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระภาสกร ภาสกโร สุวรรณพงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๓๔

๓/๐๗/๒๕๖๐

ชำนาญรังสรรค์  

นย ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระทศพล กนฺตธมฺโม กัณหา

๐๑/๐๗/๒๕๓๔ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

ดง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระอดิศักดิ

์

จารุวณฺโณ ประดิษฐกรศักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระธนู ธมฺมทินฺโน จันทร์เรือง

๑๓/๐๘/๒๕๓๓
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ตุมภรณ์รังษี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระเจนณรงค์ จนฺโทภาโส หีบทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ตุมภรณ์รังษี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระปรัชญา จารุธมฺโม บุญฑิตย์

๑๓/๔/๒๕๓๘

๘/๑/๒๕๖๐
ท่าข่อย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรศุภฉัตร  ปอมปล้อง

๕/๕/๒๕๔๖
 ท่าข่อย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระวีรพันธ์ ปฺุภทฺโท หงษ์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๓๑
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ท่าชัยศรีสุทธาวาส  

นย ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระฐพีชร์ กิติปฺโ สีสุข

๐/๖/๒๕๑๔
๐/๖/๒๕๖๐ ท่าช้าง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระเอกชัย เตชวโร เชียงดา

๐/๘/๒๕๔๐ ๐/๖/๒๕๖๐ ท่าช้าง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระอาทิตย์ อนาลโย ชืนอารมย์

่

๐/๑๒/๒๕๔๐

๐/๖/๒๕๖๐ ท่าช้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๑ / ๑๑

้
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นย ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระสนธยา สนฺตมโน เขียนทอง

๑๔/๐๑/๒๕๒๐ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๒๖
พระอุเทน ฉนฺทสุโภ คงสมฤกษ์

๒๐/๐๔/๒๕๒๘ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๒๗
พระอนรรฆ าณวโร บุญพร้อม

๒๔/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระวิศกร นาถกโร สีเรือง

๕/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระชัยมงคล อภิปุณฺโณ เหลงสิต

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระสุรชัย ธมฺมทีโป มงคล

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระปยะ วิทูโร รุ่งเรือง

๑๙/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระตวงสิทธิ

์

จรสุโภ จันทโชติ

๐๙/๐๑/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระธีรวุฒิ อมุตฺโต รักษากลิน

่

๙/๖/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระบรรจบ ิตคุโณ ตรีสงค์

๒๒/๐๘/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระจตุรงค์ อิทฺธิเตโช เม้าประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรวันชัย  นกอยู่

๑๐/๗/๒๕๔๕

 บางหอย  

นย ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระเกรียงไกร กิตฺติาโณ บัวหงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

บ้านดง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระประพจน์ ยุตฺตธมฺโม นาคดอนบก

๒๖/๐๔/๒๕๑๕
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านดง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระสุรชัย ธมฺมทีโป เขียวชอุ่ม

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านดง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระพิทักษ์ พุทฺธสโร ราชวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๓
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านดง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระธนัทสักก์ คเวสโก เจริญสุขสิริทิน

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านดง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระมีโชค ทีปธมฺโม ขาเคน

๑๑/๐๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านดง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระสุธิมนต์ สิริธมฺโม บุญเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านวังรี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระศักดินนท์ สนฺติโก ลอยชัยภูมิ

๒๘/๐๘/๒๕๓๙
๐๘/๑๐/๒๕๖๐

บ้านวังรี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระณัฐวุฒิ มหาวีโร สุขประเสริฐ

๕/๖/๒๕๓๕ ๒๕/๔/๒๕๖๐
บุญนาครักขิตาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระบุญเกิด เขมปฺโ วงษ์โสม

๑๘/๖/๒๔๙๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

บุหย่อง  

นย ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระปฐวี ถาวรจิตฺโต พุกประเสริฐ

๒๙/๐๘/๒๕๓๕
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระพาโชค ธมฺมโชโต ผาริกา

๒๓/๐๙/๒๕๓๗
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระกฤษฎา โอภาโส อิมทรัพย์

่

๒๐/๑๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระรุ่งโรจน์ กตวณฺโณ จุลโยธิน

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระขวัญ สิริภทฺโท ไตรมนต์

๑๓/๐๕/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระมงคล กตธมฺโม พวงจำปา

๒๓/๐๙/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระธนวัฒน์ าณทีโป วิไลย์

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระอาทิตย์ อภิปุณโณ มันคง

่

๑๙/๐๓/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระมงคล ถิรธมฺโม คำใส

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระเกียรติศักดิ

์

ขนฺติวโร ปสฺสาพาลา

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระทศพร ธมฺมทีโป เมธากูล

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระสถาพร สีลเตโช บุญเนตร์

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระกำธร โฆสธมฺโม ทองปญญา

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๒ / ๑๑

้
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นย ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระสมศักดิ

์

เตชวณฺโณ ประทุมมัง

๒๗/๐๓/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระมานพ จนฺทธมฺโม เกิดทอง

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พรหมมหาจุฬามณี  

นย ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระจิรวัฒน์ อาจาโร ชมเดช

๒๕/๙/๒๕๒๐ ๒๔/๖/๒๕๕๕

พระธรรมจักร  

นย ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระธีระวัฒน์ ธีรวโร ช่วยอารี

๒๘/๙/๒๕๓๔ ๒๘/๖/๒๕๕๘

พระธรรมจักร  

นย ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระปริญญา ธิติมนฺตโพธิ หิรัณย์ธิติมา

๖/๑๐/๒๕๒๗
๒/๖/๒๕๕๙

พระธรรมจักร  

นย ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระพรรษิษฐ์ ปริปุโ นพสุวรรณ

๑๓/๓/๒๕๔๐ ๒๑/๑/๒๕๖๐

พระธรรมจักร  

นย ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระแมนพงศ์ สนฺติมโน บุญอร่าม

๑๓/๗/๒๕๓๙ ๒๙/๔/๒๕๖๐

โพธิงาม

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระสมรัก สุธมฺโม ทรงสถิตย์

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิไทร

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปสาโท เจริญสุข
๐/๓/๒๕๓๓

๐/๗/๒๕๖๐ โพธินายก  

นย ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระสุทัศน์ ิตคุโณ สังโยฆะ

๑๓/๕/๒๕๓๕ ๔/๑๐/๒๕๕๙

มณีวงค์  

นย ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระชัยยุทธ เตชวโร สุทธิสิงห์

๓/๘/๒๕๓๔ ๒/๗/๒๕๖๐
มณีวงค์  

นย ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระเอกพจน์ ิตวตฺโต โพธิน้อย

์

๕/๒/๒๕๓๑ ๗/๗/๒๕๖๐
มณีวงค์  

นย ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระบุญวิจักษณ์ ปริปุณฺโณ สุขโสม

๒๗/๑๐/๒๔๙๘

๓/๐๖/๒๕๖๐

รังษีโสภณ  

นย ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระจักรกฤษณ์ สุจิณณธมฺโม นาดี

๕/๐๔/๒๕๓๔ ๑/๐๗/๒๕๖๐

รังษีโสภณ  

นย ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระจุมพฎ ธมฺมรโต พังสอาด

๓/๑๑/๒๕๒๗
๒/๐๗/๒๕๖๐

รังษีโสภณ  

นย ๔๑๖๐/๐๐๗๕
พระวันชัย คุเณสโน โพธิสูง

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

รังษีโสภณ  

นย ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระคำมิน อนิโฆ ขาวฉ่อง

๑๕/๐๓/๒๕๐๗ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วังตูม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระเศรษฐวัจน์ พรหมฺโณ พรมดี

๐๕/๐๘/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังตูม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระปยะวัฒน์ ปยวฆฺฑโน

ธนชิตปญญาวัฒน์
๒๗/๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังตูม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรณัฐชวัลกร  ตราชู

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 วังตูม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรพรรคพล  ส่องเสนา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 วังตูม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรภานุพงษ์  หมืนพรม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

 วังตูม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรศุภกร  ไชยพิมพ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 วังตูม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรสุระพล  นาแสวง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

 วังตูม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรศราวุฒ  กิจนภาพงศ์

๑๔/๗/๒๕๔๗

 วังไทร  

นย ๔๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรชุติมันต์  ศิลาชัย

๘/๖/๒๕๔๙
 วังไทร  

นย ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระชาญวิทย์ อนุตฺตโร เชียงดา

๒๕/๑๐/๒๕๓๐
๒๓/๔/๒๕๖๐

วังปลาจีด  

นย ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระสุรศักดิ

์

สุตฺธมฺโม บุญโต

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

๒๐/๖/๒๕๖๐

วังปลาจีด  

นย ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระไพบูลย์ สุภทฺโท สุขสมบัติ

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วังปลาจีด  

นย ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระจักรรินทร์ เตชพโล วังยายฉิม

๒๕/๑๑/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
วังยายฉิม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระเกียรติศักดิ

์

สจฺจวโร วังยายฉิม

๑๙/๗/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
วังยายฉิม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระวุฒิชัย นาถสีโร คำดี

๑๕/๗/๒๕๓๘ ๒๕/๗/๒๕๖๐

วังยายฉิม  

นย ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระอำนาจ อาภทฺธโร ศรีลือแสง

๒๑/๑/๒๕๓๓ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ศรีจุฬา  

นย ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระศักดิชัย

์

สุเมโธ ทองประเสริฐ

๒๕/๑๐/๒๕๓๓
๒๒/๖/๒๕๖๐

ศรีจุฬา  

นย ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระอำนาจ าณวโร ทองประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๓๓

๒๒/๖/๒๕๖๐

ศรีจุฬา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๓ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระนารายณ์ ชุติปฺโ กมลศรี

๑๐/๑๑/๒๕๓๖
๒๒/๖/๒๕๖๐

ศรีจุฬา  

นย ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระพีระพล กมฺมสุทฺโธ ประกอบ

๑๑/๑๐/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
ศรีจุฬา  

นย ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระพงศกร วชิรสํโส นาคทองดี

๑๔/๓/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีจุฬา  

นย ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระณัฐนนท์ ยสินฺธโร อ่อนยิม

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ศรีจุฬา  

นย ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระสมชาย ปสนฺจิตฺโต ดอนทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สมบูรณ์สามัคคี  

นย ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระณัฐวุฒิ ธนปาโล พุมมาวงค์

๒๑/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สมบูรณ์สามัคคี  

นย ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระสิทธิชัย กตปฺุโ ปนรัตน์

๑๐/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

สมบูรณ์สามัคคี  

นย ๔๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรภาณุพงศ์  มนตรี

๓/๘/๒๕๔๓
 สมบูรณ์สามัคคี  

นย ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระจิรเมช อธิปฺโ ปาสวน

๓/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๔/๒๕๖๐

ส้มปอย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระมารุเดช มหาพโล หิงห้อยทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สวนหงษ์  

นย ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระทวี ิตเมโท ศรีสุโข

๑/๗/๒๔๙๓ ๕/๗/๒๕๔๙
สันติวัฒนาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระวิมนต์ มานธมฺโม ศรีประดับ

๑/๕/๒๔๙๗ ๕/๗/๒๕๕๑
สันติวัฒนาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระพรชัย จิตสีโร คงษร

๑/๑๒/๒๕๑๔

๕/๕/๒๕๖๐
สันติวัฒนาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระวีระ วรธมฺโม พงศ์ผการัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๐๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

สุตธรรมาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระสมชาย ิตธมฺโม ชวยกระจ่าง

๒๔/๒/๒๕๐๑ ๑/๑๒/๒๕๕๙

สุตธรรมาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระสุขเกษม สุวณฺโณ บุตรศรี

๑๒/๕/๒๕๓๖

๙/๕/๒๕๖๐
สุตธรรมาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระชัยวัชรัช ปริสุทฺโธ ขำแปง

๑๐/๒/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สุตธรรมาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระอัครพงษ์ จิตฺตสุโภ จันทร์หอม

๓/๑๐/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุตธรรมาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระวีระพงษ์ ปยวฑฺฒโน พิมพ์ทอง

๓๐/๔/๒๕๓๕
๑/๗/๒๕๖๐

สุตธรรมาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระศุภักษร อภิชาโต ธนสาระวิสุทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
สุตธรรมาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระสุรศักดิ

์

ปยธโน สังฆธรรม

๑๒/๓/๒๕๓๐
๔/๗/๒๕๖๐

สุตธรรมาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระเกียรติศักดิ

์

ขนฺติโก ทองบริบูรณ์

๒๓/๙/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
สุตธรรมาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระธีระพงษ์ ิตสทฺโท คงนิม

่

๒๕/๔/๒๕๓๓ ๒๙/๔/๒๕๖๐

สุวรรณศิริ  

นย ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระบรรจง กตคุโณ ชาญธิตร

๒๖/๑๐/๒๕๑๓
๒๙/๕/๒๕๖๐

สุวรรณศิริ  

นย ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระสมชาติ ชินวโร ชาวเวียง

๑๔/๖/๒๕๓๑ ๒๙/๕/๒๕๖๐

สุวรรณศิริ  

นย ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระพรชัย ปภากโร แย้มสุนทร

๗/๑๐/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สุวรรณศิริ  

นย ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระสุขเกษม เขมจาโร จันทร์เรือง

๒๔/๒/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สุวรรณศิริ  

นย ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระนพรัตน์ ขนฺติวโร เทียมทัศน์

๐๖/๐๕/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
โสภาประชาสรรค์  

นย ๔๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรอนุวัต  ร้อยทอง

๑๒/๓/๒๕๔๖

 หนองทองทราย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรอัครพล  ดอกชบา

๑๘/๓/๒๕๔๗

 หนองทองทราย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรเสรี  เกียเต๊ะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 หนองทองทราย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรพุฒิศตพรรษ  รำพึงกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

 หนองทองทราย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรนัฐภูมิ  บุปผาชาติ

๑/๑/๒๕๔๖
 หนองทองทราย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระนิพน จิรวฑฺฒโณ ตลับทอง

๒๐/๐๙/๒๕๓๗
๒๖/๖/๒๕๖๐

หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรรุจิภาส  บุญชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 หนองโพธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๔ / ๑๑

้
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นย ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรอดิเทพ  พะธะนะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรนพจร  ไชยบำรุง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 พืนแสน

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

 หนองโพธิ

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระชาณนุพงค์ สิริปฺโ กุหลาบ

๒๗/๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หุบเมย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระสุพรรณ์ อธิวโร สมเสงียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๒๐ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐

หุบเมย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระศุภชัย อานนฺโท น้าเจริญ

๔/๐๔/๒๕๓๖ ๗/๐๖/๒๕๖๐

ใหญ่ทักขิณาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระธรรมรัตน์ ิติธมฺโม เพ็ชรเลียม

่

๑๙/๒/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อินทาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระธันยากร ธีรวโร ใจงาม

๘/๙/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
อินทาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระวรโชติ อภิชาโต แนวพังพัน

๓๐/๑๐/๒๕๑๙

๓/๗/๒๕๖๐
อินทาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระสมชาติ อธิตปฺโ พาณิชย์พงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๐๑ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

กระดาน  

นย ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระเชาวลิต จิรวฑฺฒโน รักษาวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กระดาน  

นย ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระสรรพากร อาภากโร พุฒซ้อน

๑๐/๕/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

กุฎีเตีย

้

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระสุนทร สุนฺทโร สุขสำราญ

๘/๑๐/๒๔๙๘
๓/๗/๒๕๖๐

กุฎีเตีย

้

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระทายวุฒิ วยวุฑฺโฒ ธันยาการย์

๒๐/๓/๒๕๑๒
๘/๗/๒๕๖๐

กุฎีเตีย

้

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระวันชัย านวโร หาวิถี

๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

เขาคอก  

นย ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระปฏิพัทธิ

์

พทฺธพโล พึงเฮง

่

๑๒/๑๑/๒๕๒๙
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เขาคอก  

นย ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระอรรถพล กนฺตสีโล ตระกูลนิตย์

๑/๗/๒๕๓๔ ๑๔/๕/๒๕๖๐

เขาเพิมศรีสว่าง

่

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระบุญมา กตปฺโ

อิศรางกูร ณ อยุธยา
๑๐/๐๘/๒๕๑๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาเพิมศรีสว่าง

่

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระกิตติ กตธมฺโม อุดมศิลป

๐๓/๐๖/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาเพิมศรีสว่าง

่

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระจรรยาวุฒิ วฑฺฒิาโณ ฤาชัย

๑๕/๙/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
เขาเพิมศรีสว่าง

่

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระวีระยุทธ จารุวํโส ทองคำ

๓๐/๑๑/๒๕๒๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เขาเพิมศรีสว่าง

่

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระจักรกฤช กตธมฺโม คงดี

๘/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๖๐

เขาส่องกล้อง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระณรงค์ศักดิ

์

านกโร ศรีนาทนันท์

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

เขาหัวนา  

นย ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระรณชัย สนฺตมโน คงแสง

๒/๘/๒๕๓๔ ๒๒/๑/๒๕๖๐

เขาหัวนา  

นย ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระสุเมธ อนาวิโล จำปาเงิน

๑๖/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๖/๒๕๖๐

เขาหัวนา  

นย ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระเอกพล ิตธมฺโม บุบผาวงษ์

๓/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

เขาหัวนา  

นย ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระศุภศิริ สุภทฺโท เอียมภิรมย์

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
เขาหัวนา  

นย ๔๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรประณัตพงษ์  ลีสุวรรณ

้

๒๕/๓/๒๕๔๒

 เขาหัวนา  

นย ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระภาวินัย สุเมโธ ชังคล้าย

๓/๗/๒๕๓๕ ๒๐/๔/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระฉันทพัฒน์ สุทฺธาโณ บุตรโคษา

๑๗/๑/๒๕๓๕ ๑/๑๑/๒๕๕๙

ช้าง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระอนันทพงศ์ ชวนปฺโ รอดประเสริฐ

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ช้าง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระยสินพร จนฺทวณฺโณ พยัพเมฆ

๒๔/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ช้าง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระวีระชน นาถปฺโ กองศรี

๑๘/๗/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ช้าง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระบุญส่ง มงฺคโล คำแก้ววันดี

๐๑/๐๓/๒๕๐๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ช้าง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระธวัชชัย ยโสธโร ปนนาค

๑๘/๕/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ช้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๕ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระสมชาย ปยธมฺโม วราโภค

๑๕/๐๗/๒๔๙๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ช้าง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระปรีชา อาภสฺสโร บำรุงพาทย์

๑๙/๗/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ช้าง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรอานนท์  ทนช่างยา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 ช้าง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระณพัชร ปริปุณฺโณ เรืญพานิชย์

๙/๕/๒๕๐๖
๑๘/๖/๒๕๕๘

ดอนเปร็ง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระสมทบ เขมาสโย นินทลักษณ์

๕/๑๑/๒๕๐๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

ดอนเปร็ง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระวัชระ ธมฺมธีโร อยู่เรือง

๒๔/๗/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ดอนเปร็ง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระสายชล สาทโร แสงชัย

๔/๒/๒๕๓๗ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ดอนเปร็ง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระอุดมศักดิ

์

สุธีโร โลกนิมิตร

๑๖/๙/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
ทองย้อย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระอัครเดช อคฺคธมฺโม บำรุงกิจ

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทองย้อย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระพีระ จิตฺตธมฺโม กูลธรรม

๒๐/๙/๒๕๓๘
๓/๖/๒๕๖๐

ทองหลาง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระศุภณัฐ วรธมฺโม พานทอง

๒๑/๕/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ทองหลาง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระอนุวัฒน์ กิตฺติธโร บุษบง

๖/๑๒/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ทองหลาง  

นย ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระนพดล กิตฺติปาโล พึงทรัพย์

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
ท่าทราย  

นย ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระณัฐวุฒิ อนาวิโล แจ้งสว่าง

๓/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เนินสะอาด  

นย ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระไพศาล ถิรธมฺโม เพ็งสุคนธ์

๓๐/๑๒/๒๕๒๑

๘/๗/๒๕๖๐
เนินสะอาด  

นย ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระศุกล านวโร อินิมิตร

๓๑/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
บางอ้อใน  

นย ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระศตวรรษ สุภกิจฺโจ ธรรมทรัพย์

๒๔/๔/๒๕๓๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บ้านคลอง ๓๐  

นย ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระพยัพ พุทฺธพโล บำรุงจิตต์

๒๔/๙/๒๕๐๒
๒/๙/๒๕๕๙

บ้านพร้าว  

นย ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระวโรดม เตชพโล จิตรสะอาด

๙/๑๑/๒๕๓๙

๒๕//๒๕๖๐
บ้านพร้าว  

นย ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระทีปกร ทีปโก พลูทวี

๑๘/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บ้านพร้าว  

นย ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระพิภัส ปยสีโล วันทอง

๒๕/๘/๒๕๓๑ ๒๒/๑/๒๕๖๐

บ้านพริก  

นย ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระพงษ์วริช วรธมฺโม พิสิฐวรากุล

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

บ้านพริก  

นย ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระวีระ อภโย นิสสัย

๒๒/๘/๒๕๐๘ ๑๒/๒/๒๕๖๐

บุหัวแหวน  

นย ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระภิเษก จารุธมฺโม รัญจวนจิตร์

๒๙/๑๐/๒๕๓๙
๑๑/๖/๒๕๖๐

ปาขะ  

นย ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระอนุวัฒน์ อาภากโร ไทยเจริญ

๑๑/๕/๒๕๔๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ปาขะ  

นย ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระวัยธยา ธมฺมิโก เกตุสุวรรณ

๑๑/๑/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ปาขะ  

นย ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระจักรพันธุ์ สุมงฺคโล บุปผาวงษ์

๑๗/๖/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
ปาขะ  

นย ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระอมร อมโร เนตรประมง

๓๐/๕/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

ปาขะ  

นย ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระวริศ ิติโก แสงวิจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๓๔

๙/๑/๒๕๖๐
พระโต  

นย ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระนันทพงศ์ กิตฺติภทฺโท กำจัด

๕/๕/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๖๐

พระโต  

นย ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระมงคล ยติกโร ศรีทับทิม

๓๐/๑/๒๕๒๒ ๒๖/๖/๒๕๖๐

พิกุลแก้ว  

นย ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระจตุพล จิตฺตปาโล จันทรสูต

๒๓/๑๐/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
พิกุลแก้ว  

นย ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระประทีป ทีปธมฺโม เกตุสมบูรณ์

๑๒/๔/๒๕๑๒ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

โพธิแก้วเบญจธาราม

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระนิติพงศ์ นิติสาโร ศิรอักษร

๑๔/๑๐/๒๕๓๘
๑๕/๑/๒๕๖๐

โพธิแก้วเบญจธาราม

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระไพโรจน์ ถาวรธมฺโม ยุบลพริง

้

๑๑/๗/๒๕๒๔ ๒๕/๓/๒๕๖๐
โพธิแก้วเบญจธาราม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๖ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระพรเทพ เทวสโร ปราบไพรี

๑๒/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๔/๒๕๖๐
โพธิแก้วเบญจธาราม

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระอภินันท์ อภินนฺโท ภู่ทอง

๑๒/๖/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐ โพธิแก้วเบญจธาราม

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระศรัณย์ สนฺติกโร ชายทวีป

๕/๑/๒๕๓๓ ๑/๗/๒๕๖๐ โพธิแก้วเบญจธาราม

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระบุญสม ปฺาทีโป แซ่โค้ว

๐๘/๐๙/๒๕๐๙ ๒๓/๐๑/๒๕๖๐

รางตะเคียน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระอธิวัฒน์ กนฺตวณฺโณ ตานะอาจ

๒๓/๗/๒๕๐๕ ๑๒/๒/๒๕๖๐

รางตะเคียน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระวิวรรธน์ ธีปธมฺโม หวังกิจจิรานนท์

๑๒/๙/๒๕๐๒
๕/๔/๒๕๖๐

รางตะเคียน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระวรพจน์ กิติปฺุโ ปูรณะวิบูรณ์

๘/๗/๒๕๓๔ ๘/๔/๒๕๖๐
รางตะเคียน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระธนัท กมโล สุขเรือง

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๒๕/๖/๒๕๖๐

รางตะเคียน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระนพพร านิโย คุณชม

๒๑/๔/๒๕๑๙

๑/๗/๒๕๖๐
รางตะเคียน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระประดิษฐ กิติพโล เงินพรัก

๑๔/๑๐/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
รางตะเคียน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรณัฐพล  เพชรกลม

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

 รางตะเคียน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรพันธาร  บุญช่วย

๘/๓/๒๕๔๙
 รางตะเคียน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระสำเร็จ อธิปฺโ สมานทรัพย์

๑๕/๑๑/๒๕๐๓
๒๑/๕/๒๕๖๐

เลขธรรมกิตติ

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระธนพนธ์ กิตฺติปฺโ ธนวิวัฒนชัย

๑๖/๘/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เลขธรรมกิตติ

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระจิรายุ สนฺตจิตฺโต เจียรนันท์

๓/๑๒/๒๕๓๖

๑/๒/๒๕๖๐
วังบัว  

นย ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระประทิน อินฺทวีโร แสงจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๓๗

๘/๔/๒๕๖๐
วังบัว  

นย ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระสมพร อาภสฺสโร เลิศณรงค์

๒๒/๑๑/๒๕๑๖

๒๓/๕/๒๕๖๐

ศรีสุวรรณ  

นย ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระสาธิต ธมฺมสโร วัฒนประสพโชค

๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีสุวรรณ  

นย ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระวสันต์ ปภสฺสโร บุตรศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๑๙

๑/๕/๒๕๖๐
สมอบุญคง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระธวัชชัย ธมฺมวโร อินทร์จันทร์

๑๐/๑/๒๕๒๔
๖/๗/๒๕๖๐

สมอบุญคง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระปญญา ิตปฺโ คำชืน

่

๑๑/๘/๒๕๑๓ ๑๖/๗/๒๕๖๐

สมอบุญคง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระภารัชศกร ภทฺทโก ศุจิภานันท์

๒๐/๘/๒๕๓๘
๘/๓/๒๕๖๐

สะพาน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระจิณณวัตร์ จิรปฺุโ เสนอใจ

๔/๓/๒๕๓๙ ๑๖/๕/๒๕๖๐

สะพาน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระพูนพชร์ จิตฺตคุโณ แก้วจินดา

๖/๔/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
สะพาน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระพงษ์ธร กิตฺติสาโร ไผ่ล้อม

๑๑/๑๐/๒๕๑๔
๑/๑๑/๒๕๕๙

สุเทพเจริญธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระสรศักดิ

์

ปฺาโภ ศรีครินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุเทพเจริญธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระกิตติธัช สิริภทฺโท ธรรมบุญญา

๑๓/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๓/๒๕๖๐

หนองคันจาม  

นย ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระวงศธร กิตฺติสาโล สัมพันธ์

๒๐/๖/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

หนองคันจาม  

นย ๔๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรธันวา  วาวิไลย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

 หนองเคียม

่

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรมาโนชณ์  พุฒตาล

๗/๒/๒๕๔๘
 หนองเคียม

่

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระณรงค์ เตชธมฺโม กรุณวงค์

๗/๘/๒๕๐๔
๑๗/๑๒/๒๕๕๘

หนองแฟบ  

นย ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระสมคิด สมาจาโร นำทอง

๒๖/๕/๒๕๑๗
๓๐/๓/๒๕๖๐

อัมพวัน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระศรวณะ สุธมฺโม บ้านใหม่

๒๔/๑๐/๒๕๓๙

๑/๖/๒๕๖๐
อัมพวัน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระสถาพร ธมฺมวโร จันทรประทักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๑๖

๒/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระวุฒินันท์ โชติปฺโ พันธ์ประคุณ

๙/๖/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๗ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระบัณฑิต กิจฺจสาโร ชืนทรัพย์

่

๘/๑/๒๕๒๓ ๒๔/๑/๒๕๖๐

เอกฉัตร  

นย ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระสมพงษ์ านธมฺโม แซ่เฮง

๑๒/๖/๒๕๑๑

๙/๒/๒๕๖๐
เอกฉัตร  

นย ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระกันตวิชญ์ จกฺกวโร รุ่นประพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ขุมข้าว  

นย ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระธิติวุฒิ จิตฺตวุฒิโฑ ยิมย้อม

้

๑๘/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ขุมข้าว  

นย ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระวีวัฒน์ สุเมโธ ราศรีมิน

๓๐/๑๒/๒๕๓๗
๐๘/๐๒/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระทวีวุฒิ มหาปุโ แก้วสุข

๐๗/๐๔/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระกฤตภาส สุภาธโณ กันยะวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๐๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

โคกสำโรง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระฐิติวัฒน์ ิตสีโล โฉมยงค์

๑๐/๑๒/๒๕๑๗
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

โคกสำโรง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระวันชัย ธมฺมเตโช มังคัง

่ ่

๒๗/๐๗/๒๕๑๗ ๑๓/๑๐/๒๕๕๙

ดงแขวน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระวรุณ ธมฺมสโร เอือนจิตร

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดงแขวน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระสุศิลป สิลปชโย ไชยโคตร

๒๐/๐๘/๒๕๑๒ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

ท่าแดง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระสัญญลักษณ์ สฺลโก รุ่งทอง

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ท่าแดง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระวรพล ปริสุทฺโธ บุตรแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๑/๐๘/๒๕๖๐

ท่าแดง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระณัฐพงศ์ านิสฺสโร นามรักษา

๒๐/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ท่ามะปราง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระณัฐกิตติ

์

านากโร ชาวบล

๑๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ท่ามะปราง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระเอกรัตน์ วราโณ วิชัยกุล

๑๔/๑๑/๒๕๒๗
๑๔/๐๖/๒๕๖๐

นาหินลาด  

นย ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระธนวิชญ์ านกโร ทับทิมทอง

๐๘/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นาหินลาด  

นย ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระวรานนท์ วรธมฺโม จันทร์ฉาย

๐๖/๐๓/๒๕๑๕ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐

เนินสะทอน  

นย ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระทำเนา านวีโร พวงจินดา

๑๒/๐๘/๒๕๑๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินสูงสามัคคี  

นย ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระเวสารัตร์ สาทโร สิงห์โส

๒๙/๐๗/๒๕๒๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ปทุมวงษาวาส  

นย ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระธนวัตน์ ธนปาโล ตาทอง

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ปทุมวงษาวาส  

นย ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระณยศ เขมจาโร ชนินทราสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ปทุมวงษาวาส  

นย ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระศุภโชค จิรวฑฺฒโน จารวัฒน์

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปทุมวงษาวาส  

นย ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระอัศรวินท์ สุจิตฺโต ตันแดง

๐๕/๑๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ฝงคลอง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระธนชัย ชาคโร ยอดมณี

๐๙/๐๗/๒๕๐๓ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

พรหมเพชร  

นย ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระโกวิทย์ คุณสมฺปนฺโน แข็กโปก

๐๙/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

พรหมเพชร  

นย ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระสรสิช ปฺาวโร ชืนชอบ

่

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

โพธิปากพลี

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระปยะกิศย์ กิตฺติาโณ ฉายวัฒนะ

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

โพธิปากพลี

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระชาญวิทย์ อธิจิตฺโต ศรีสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ลำบัวลอย  

นย ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระสิงห์ศึก สิงฺหสโก บุญเพือน

่

๑๖/๐๗/๒๕๒๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

สะแกซึง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระพงศธร ิตคุโณ แสวงเงิน

๑๗/๐๘/๒๕๒๖
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระประสิทธิพร านวีโร กรทัศนา

๐๙/๑๐/๒๕๑๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยโรง  

นย ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระสุวิทย์ สมตฺโถ ชนะพันธ์

๐๑/๐๖/๒๔๙๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๕

กลางคลอง ๓๐  

นย ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระประเสริฐ ธมฺมจฺฉนฺโท เพ็งเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๐๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

คลอง ๑๔  

นย ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระสมชาย ทีปโก ดิษราธร

๑๘/๐๓/๒๕๑๐ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

คลอง ๑๔  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๘ / ๑๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระประชา วรปฺโ ดิลกกาญจนาคม

๐๕/๐๒/๒๕๑๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองเทพโลก  

นย ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระสมพงษ์ อธิปฺโ กริมใจ

่

๑๑/๐๕/๒๕๒๑
๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองเทพโลก  

นย ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระสุนันท์ ธมฺมวโร กริมใจ

่

๑๖/๑/๒๕๒๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองเทพโลก  

นย ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระนิติธร จนฺทสาโร จูฑา

๑๓/๔/๒๔๙๘ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐

คลองเทพโลก  

นย ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระสืบศักดิ

์

อธิปฺโ เพชรสง่า

๐๘/๐๘/๒๔๙๖ ๐๓/๑๑/๒๕๖๐

คลองเทพโลก  

นย ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระอานนท์ จนฺทิโก สิงเสวก

๒๑/๐๑/๒๕๓๕
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

เชียวโอสถ

่

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระพงศธร กนฺตจารี กรัดศิริ

๒๐/๕/๒๕๓๔ ๑๔/๕/๒๕๖๐

เตยน้อย  

นย ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระธนพล อจโล บุญเผือก

๒๑/๖/๒๕๓๕ ๒๒/๕/๒๕๖๐

เตยน้อย  

นย ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระวัชรินทร์ เตชวโร วงษ์เจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ทวีพูลรังสรรค์  

นย ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระภานุวัฒน์ ปริสุทฺโธ ประคองสินธุ์

๑๐/๐๕/๒๕๓๒
๒๖/๒/๒๕๕๙

บุญเขตร์  

นย ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระวิชัย สุจิตฺโต ทิวิโส

๐๓/๐๑/๒๕๑๖
๑๘/๑/๒๕๕๙

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระธรรมภัทร ขนฺติพโล ตะติยะตระกูล

๔/๓/๒๕๓๔ ๑๐/๔/๒๕๖๐

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระสมเกียรติ ปภาธโร เผือกผ่องใส

๘/๗/๒๕๑๙ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระวันชัย สนฺติกโร ช่วยประคอง

๑๖/๑๑/๒๕๑๖

๕/๖/๒๕๖๐
ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระเอนกพงศ์ อภิชาโน ประยงค์

๓๐/๖/๒๕๓๔
๕/๖/๒๕๖๐

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระมณฑป สุขิโต มีสูงเนิน

๐๑/๐๖/๒๔๘๕ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระสินเชาว์ ถิรสทฺโธ ตองคำ

๒๐/๖/๒๕๐๒ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระวินัย ปฺาวชิโร ไมเจริญ

๒๕/๙/๒๕๑๘ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระสุวัฒ วีรวํโส ผำไชย

๑๑/๐๑/๒๕๒๑
๑๗/๖/๒๕๖๐

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระนัฐพงษ์ ปภาโต สาระจันทร์

๑๖/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระสุรัตฐชัย อนุตฺตโร สาระจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

๑๗/๖/๒๕๖๐

ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระศรัณย์ ปฺาวโร สกุณา

๑๙/๘/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
ประสิทธิเวช  

นย ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระสำรวย ชุติยตฺโต เจ้าสุวรรณ

๘/๙/๒๕๐๑ ๔/๓/๒๕๖๐
ปากคลองพระอาจารย์

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระอิทธิ อคฺคธมฺโม โยวรรณ

๒/๗/๒๕๓๒ ๕/๓/๒๕๖๐
ปากคลองพระอาจารย์

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระธนบัตร านธมฺโม มังคัง

่ ่

๔/๓/๒๕๑๓
๙/๗/๒๕๖๐

ปากคลองพระอาจารย์

 

นย ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระวิเชษฐ อธิปฺโ นวลคล้าย

๕/๓/๒๕๑๕ ๒๗/๕/๒๕๖๐

พลอยกระจ่างศรี  

นย ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระรณกฤษ านวีโร สันทัดงาน

๒๗/๓/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๖๐

พลอยกระจ่างศรี  

นย ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระเมธีสิทธิ

์

จิตฺตทนฺโต คชเถียร

๖/๑๒/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พลอยกระจ่างศรี  

นย ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระอนิรุทธ์ จนฺทปฺโ สุกกลัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๒๓

๒/๗/๒๕๖๐
พลอยกระจ่างศรี  

นย ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระวุฒิติวัฒน์ ปคุโณ โตโสม

๒๖/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
พลอยกระจ่างศรี  

นย ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระศักดิดา

์

ฉนฺทกาโม นิมเรือง

่

๒๒/๑/๒๕๑๗

๕/๗/๒๕๖๐
พลอยกระจ่างศรี  

นย ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระอุดร โชติปฺโ แหลมทอง

๒๕/๑๐/๒๕๓๑
๐๕/๐๘/๒๕๖๐

พลอยกระจ่างศรี  

นย ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระสุรสิทธิ

์

ปฺาวโร นวลโฉม

๒๙/๑๐/๒๕๑๗ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

โพธิแทน

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระดวงดี กนฺตธมฺโม ฟองแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๐๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิแทน

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระสมชาย สุทธิาโณ ราชรินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิแทน

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๙ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระนิธินันท์ อภิปฺโ เกตุจินดา

๐๒/๐๕/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิแทน

์

 

นย ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระอัษฎาวุธ อุปคุตฺโต แพสันเทียะ

๙/๒/๒๕๔๐ ๒๓/๔/๒๕๖๐

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระธนากร ปฺาวโร รุ่งเรือง

๒๗/๓/๒๕๔๐
๗/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระวีระพงษ์ วราโภ ชืนอารมณ์

่

๒๙/๖/๒๕๓๙
๒๐/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระปฎิพัทธ์ านิสฺสโร มูลศรี

๒๔/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระอานันท์ นนฺทโก รวมพุ่ม

๑๓/๘/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ประดิษฐ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระสุโชติ ปภสฺสโร จันทโชติ

๒๑/๓/๒๕๒๒ ๒๓/๖/๒๕๕๙
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระเสกสรร อิทธิาโณ ไวยพจน์

๓/๗/๒๕๓๗ ๒๔/๓/๒๕๖๐
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระศรัณพงษ์ ปภสฺสโร บุญสมบัติ

๑/๙/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๖๐
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระสายัณห์ านธมฺโม โปะบุญมา

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๒๘/๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระเอกพล อธิปฺโ แก้วน้อย

๑๗/๓/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐ ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระวุฒิชัย อติธมฺโม ช่วยประคอง

๑๓/๘/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระวรวุฒิ อคฺคธมฺโม ประสิทธิ

์

๑๐/๓/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐
ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระธนา สิริธมฺโม จันนา

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระนัฐพล จิรธมฺโม รักการ

๒๘/๑/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐ ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระอณวัฒน์ ปยธมฺโม โฉมยงค์

๒๔/๖/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระอนุวัตร อาจาโร ทองโพธิ

์

๒๘/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระชานนท์ ชยธมฺโม สุดใจชมภู

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๖/๑๑/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม สะใบบาง

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ สันติธรรมราษฎร์บำรุง

 

นย ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระวสันต์ ิตปฺุโ เกิดเจริญ

๑๔/๘/๒๕๓๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

สุนทรพิชิตาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระทศพร กิตฺติวณฺโณ หนูจันทร์

๑/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สุนทรพิชิตาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระรุ่งฤทธิ

์

ชุตินฺธโร เหลียมเลิศ

่

๑๐/๖/๒๕๒๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สุนทรพิชิตาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระจรุวัฒน์ เขมปฺโ เทียนน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
สุนทรพิชิตาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระธนวรรธ กนฺตปฺโ อินโต

๘/๔/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
สุนทรพิชิตาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระสมาน กมโล ศิริ

๐/๐/๒๔๙๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ใหม่พงษ์โสภณ  

นย ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระศรราม มหาวีโร อิสารพายุห์

๓๐/๑๐/๒๕๓๖
๑๒/๒/๒๕๖๐

ใหม่พงษ์โสภณ  

นย ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระฮง ขนฺติโก บุญลาศ

๓/๒/๒๕๐๐
๒๓/๕/๒๕๖๐

ใหม่พงษ์โสภณ  

นย ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระสายชล ตปสีโล แคล้วกลาง

๒๔/๔/๒๕๑๔

๕/๖/๒๕๖๐
ใหม่พงษ์โสภณ  

นย ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระภิรมย์ เตชวโร อาภรณ์รัตน์

๐/๐/๒๔๙๖
๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่พงษ์โสภณ  

นย ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระปจพล จารุวณฺโณ จันทร์ทอง

๐๑/๐๗/๒๕๓๕
๑๓/๑/๒๕๖๐

องครักษ์ธรรมปญญาราม

 

นย ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระบุญสม ิตปฺุโ ทิมแจ

๐๙/๑๑/๒๕๐๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐ องครักษ์ธรรมปญญาราม

 

นย ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระมานิตย์ านวีโร ศรีงาม

๐๗/๐๓/๒๕๑๑ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐ องครักษ์ธรรมปญญาราม

 

นย ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระกนกพล คุณวโร นาคสุขสนธิ

์

๒๘/๔/๒๕๔๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐ องครักษ์ธรรมปญญาราม

 

นย ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระนครินทร์ ิตคุโณ มูลผล

๒๑/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐
องครักษ์ธรรมปญญาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครนายก  ๑๐ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๑๖๐/๐๓๓๙ พระนที อภินนฺโท เลิกการ

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐
อรุณฉายาราม  

นย ๔๑๖๐/๐๓๔๐ พระวีระวัฒน์ สจฺจวโร วิจิตร์

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๒๔/๖/๒๕๖๐ อารีราษฎร์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๔๑ พระไพบูลย์ สุทฺธจิตฺโต โพธิดี

์

๐๗/๐๒/๒๔๙๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

อำภาศิริวงศ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๔๒ พระบุญเถิศ อชิโต ผดุงกิจ

๒๙/๑๐/๒๕๑๗
๑๒/๒/๒๕๖๐ อำภาศิริวงศ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๔๓ พระวัชรพงษ์ ถิรธมฺโม มณีฉาย
๑๓/๑/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐ อำภาศิริวงศ์  

นย ๔๑๖๐/๐๓๔๔ พระนคร ขนฺติมโน นิมเซียน

่

๒๒/๘/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐ อำภาศิริวงศ์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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