
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑,๗๔๘ รูป ขาดสอบ ๓๒๕ รูป คงสอบ ๑,๔๒๓ รูป สอบได้ ๑,๑๔๙ รูป สอบตก ๒๗๔ รูป (๘๐.๗๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๐๐๑
พระพระรังสรรค์ สุภาจาโร คงทอง

๒๗/๐๒/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลางแดด  

นว ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระพระทรงพล กนฺตธมฺโม กลินฉำ

่

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลางแดด  

นว ๓๑๕๙/๐๐๐๓
พระพระมหัทธน์กรณ์ กิตฺติวุฒโฑ อัมระนันทน์

๑๗/๑๒/๒๕๒๗
๐๔/๐๔/๒๕๕๙

เกตุคีรี  

นว ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระคมกริช อธิปฺโ มลูสัวสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๓๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

เกรียงไกรกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระสนอง เตชวโร นาคสุข

๑๐/๑๑/๒๕๑๒ ๐๙/๐๒/๒๕๕๑

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๐๖
พระวสุกิจจ์ ธมฺมทีโป คำสุข

๒๙/๐๓/๒๕๑๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๔

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๐๗
พระมานิตย์ อธิจิตฺโต ผินอินทร์

๐๕/๑๐/๒๔๘๔ ๑๙/๐๘/๒๕๕๕

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๐๘
พระณรงค์ วรปฺโ โพธิอ่อง

์

๐๗/๐๕/๒๕๑๗ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๐๙
พระเดชา มหาาโณ แห่ลงหล้า

๐๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๑๐
พระสายสัมพันธ์ วรธมฺโม พันธ์รอด

๐๕/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระธงชัย อติธมฺโม สุ่มเล็ก

๒๘/๐๙/๒๔๙๐ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๑๒
พระณรัช จารุธมฺโม ฐานุตระกูล

๐๘/๐๓/๒๕๓๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๑๓
พระนพพล นาถปฺโ ฟองเอม

๒๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๑๔
พระธเนตร์ จิตฺตปาโล เกตุพลอย

๐๘/๐๗/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๑๕
พระธรรมชาติ าณสีโล มันใจ

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๑๖
พระปราชญา ฉนฺมธมฺโม ดาขุนทด

๑๙/๐๕/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๑๗
พระทศพร ปฺาวโร เรือนเย็น

๒๔/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๑๘
พระวิชิตชัย ชาตเมโธ จิระศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระประเทือง กนฺตธมฺโม อินทรสุนทร

๑๙/๐๒/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๒๐
พระมานะ โชติกโร เกษกรรณ

๑๔/๐๖/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๒๑
พระณัฐวัฒน์ อนาวิโล น้อยเอียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๒๒
พระบุญอนันต์ านกโร ฉายาขจร

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๒๓
พระธรรมรัตน์ กนฺตธมฺโม พุ่งแจ้ง

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระมารุต ขนฺติพโล บัวฉิม

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๐๒๕
พระอนันต์ ปฺาวุฑฺโฒ เจริญสอน

๑๕/๐๘/๒๕๒๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรนพรัตน์  ไพศาล

๒๔/๑๐/๒๕๓๙

 เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๐๒๗
พระกิตติพันธ์ ิติจนฺโท โชติจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๑๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

เขาฤาษีเวฬุวัน  

นว ๓๑๕๙/๐๐๒๘
พระกำไร กตปฺุโ อินทร์พินิจ

๑๔/๐๙/๒๕๑๓ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

คลองคาง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๒๙
พระสายชล ชยานนฺโท ไทยเขียว

๒๐/๐๖/๒๕๑๕ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗

คลองคาง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๓๐
พระธีรวุฒิ านวีโร เนียมจะโปะ

๒๖/๐๔/๒๕๐๑ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

คลองคาง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๓๑
พระอำนาจ ปภากโร สะอาดอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๐๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

คลองคาง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๓๒
พระภุชงค์ สุภาจาโร ไทยเขียว

๒๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

คลองคาง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๓๓
พระนายทองหล่อ ชินวโร ศิรินัย

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

คลองคาง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๓๔
พระพงศกร คุณวโร กลินฤทธิ

่ ์

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

คลองคาง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรอภิวัฒน์  แก้วรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรนนทวัฒน์  สมควร

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรธนกฤต  ฉิมเชิด

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรธนกฤต  วสุวัติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรปราเมทย์  จอดนอก

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรณัฐวุฒิ  หล้าชาญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรกฤษฎา  ดวงทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรอนุทินธ์  พงษ์โอสถ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรณพล  รุ่งคณาวุฒิ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรกิตติธัช  กลินบำรุง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรกฤษฎา  เพชรหมัด

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรฤทธิณรงค์

์

 อุตสาห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรนนทรี  สมานจิต

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรอธิศ  ไวเกษตรกรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธนธรณ์  พรมพินิจ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรธนกฤต  ม่วงลาย

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรวายุ  มีสินทรัพย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรวรกานต์  วิลัยเกษ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๕๓
พระคมกฤษ กิตฺติสาโร พลดงนอก

๒๒/๐๕/๒๕๒๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

คีรีสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๕๔
พระสุริยา สุภาจาโร ถุงจิงหลีด

้

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

คีรีสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๕๕
พระทศพร เตชปฺโ นาคพ่วง

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

คีรีสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๐๕๖
พระธนกร ขนฺติธมฺโม จิตตัง

้

๒๑/๐๗/๒๕๒๙ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

จอมคีรีนาคพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๕๗
พระพระนภธร เทวธมฺโม ชลิตพลวัชร

๑๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๕๘
พระพระณรงค์ ิตเมโธ คูหาทอง

๒๐/๐๒/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๕๙
พระพระเลิศชาย ขนฺทปฺโ คันศร

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒ / ๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๐๖๐
พระพระดุสิต ขนฺติสาโร ปานสีทา

๒๕/๐๘/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๖๑
พระพระพงษ์ทอง ธมฺมวโร คำทะ

๐๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๖๒
พระพระดำรงค์ ธมฺมโชโต พันธุ์แย้มมาลี

๒๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๖๓
พระณรังสรรค์ สุภาจาโร โพธิทัย

์

๒๑/๐๘/๒๕๒๐ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๖๔
พระบุญญฤทธิ

์

ยสชาโต ร่มลำดวน

๒๓/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๖๕
พระกฤษณะ ถาวโร ศรีประทัก

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๖๖
พระสถาพร สิริปฺโ พุกบ้านเก่า

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๖๗
พระสมบัติ อาภากโร ไทยเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๑๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๖๘
พระพิตตินันท์ นนฺทธมฺโม ลอยเมฆ

๑๖/๐๙/๒๕๒๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๐๖๙
พระประยุทธ านวุฒฺโฒ ษามี

๐๕/๐๑/๒๕๐๑ ๐๙/๑๐/๒๕๕๘

ท่าดินแดง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระสมเดช ธมฺมทินฺโน ทิมรอด

๑๙/๐๙/๒๕๐๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ท่าดินแดง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๗๑
พระวันชัย ธมฺมวโร เต็งศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๐๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ท่าดินแดง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๗๒
พระชินราช เขมจิตฺโต นาคสนิท

๒๑/๐๔/๒๕๒๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าดินแดง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๗๓
พระอำนาจ กิตฺตสาโร มากเอียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าดินแดง  

นว ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระสุทธิพร สิริธโร จัดเกษกรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๗๕
พระนลธวัฒน์ เขมจาโร แจ่มเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๗๖
พระสรายุ จนฺทสาโร สอนธิราช

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๗๗
พระอมรเทพ ธมฺมธีโร เปยมบุญ

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๗๘
พระอานนท์ กิตฺติาโณ หมอบอก

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๗๙
พระวรวุฒิ สิริจนฺโท รักกลิน

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๘๐
พระภานุพงศ์ อภินนฺโท แตงนวลจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๘๑
พระสุขสันต์ จนฺทสโร สงวนแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๘๒
พระวิศิษฐ ปฺาทีโป ฉัตรโพธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๒๑ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรเทวฤทธิ

์

 โพธิอิม

์ ่

๐๖/๐๒/๒๕๔๐

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสมบูรณ์  มาสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรวรพงศ์  อู่เพชร

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรเอกวัฒน์  อุดมพรพนา

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรพะลุกุ  -

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรธนวัฒน์  จำเริญไชสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรกสิณ  บุญมี

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรอัมรินทร์  สุภาผล

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรสุริยา  เนตรวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรวิพน  พวงทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรพิชชากร  รานุต

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรชานนท์  สุทธิศรี

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 ท่าพระเจริญพรต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรจิณภัทรณ์  จิตตา

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรภูมัย  ภูโยฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรกิตติพงษ์  ช้างปาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรชาคริต  วงศ์ศรีเทพ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรเนรมิต  กระกุลดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรอดิเทพ  แย้มแสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรฐิติ  พูลศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรอภิวิชญ์  ศิลาเลิศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรพรอำนวย  เพิมบุญ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๕๙/๐๑๐๔
พระอนุวัฒน์ อนุตฺตโร ช่างปรีชา

๐๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

เทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๐๕
พระสัวสดิ

์

อาจาโร นิตราทอง

๑๖/๐๒/๒๔๘๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

ไทรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๑๐๖
พระวาที กุสลวาที ซือไพศาล

่

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ไทรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๑๐๗
พระมนัส มหาวีโร โพธิอยู่

์

๒๒/๐๘/๒๕๑๑ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ไทรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๑๐๘
พระพชรดนัย กิตฺติปาโล ฆารจรัส

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ไทรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๑๐๙
พระรัตนชัย ิตนนฺโท ศิมานนท์

๒๕/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไทรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระอรรถชาวุฒิ กตคุโน โตแย้ม

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไทรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๑๑๑
พระนิตย์ ธมฺมจาโร ไชยภูมิ

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไทรใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๑๑๒
สามเณรเปรมปยะ  พุ่มเกิด

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรรัฐสรณ์  ศรีคันธมาตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรอติกานต์  อุปชฌาย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรบอส  

ไสยอินทรานุรักษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรรุ่งทิวา  เกตุสุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรเตชิน  ชูโตศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรจิตนา  

บาฮาดร ทาปา ปากอน ๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรณัฐวุฒิ  ว่องวิการ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรภูวนาท  พิมพ์พา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรภานุเดช  พุกแสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรฟาสว่าง  ชูโฉม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรภูวดล  ช่อชัน

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรธนวัฒน์  ฤทธินวล

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรธเนศ  คำตะลุง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรรชานนท์  อนุชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๒๗
สามเณรอำพล  อุ่มจันทร์สา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๒๘
สามเณรอนันท์  ประมูลทรัพย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรคเชนดรอ  ซิงค ตามาง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรบุลากร  สุขโสภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๓๑
สามเณรธีรไนย  สุดตา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรภัทรดร  ศรีคันธมาตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๓๓
สามเณรศุภกิจ  บรรจมาตย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๓๔
พระพีรวัส ชุติาโณ ศิริสวัสดิพิพัฒน์

์

๑๖/๑๒/๒๕๒๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

นครสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๑๓๕
พระกิตติภพ กิตฺติภทฺโท บุตรลบ

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นครสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๑๓๖
พระอัยยะ ปฺาธโร เกลียวพันธ์รัศมี

๑๑/๐๔/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นครสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๑๓๗
สามเณรธนชัย  สุ่มเล็ก

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 นครสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๑๓๘
สามเณรธนาธร  อุทัยเก่า

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 นครสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรภาดล  สินทร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 นครสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรราธา  ศิริพงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

 นครสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๑๔๑
พระสุพิทย์ านุตฺตโร สมดี

๗/๗/๒๕๑๕ ๒๐/๓/๒๕๕๙

บริรักษ์ประชาสาร  

นว ๓๑๕๙/๐๑๔๒
พระวิรัช จกฺกวโร ปรางค์ทอง

๓๑/๐๑/๒๕๐๔ ๓๐/๑๐/๒๕๔๔

บ่อพยอม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๔๓
พระสำเริง สนฺตกาโย วรวาส

๑๖/๐๙/๒๔๙๒ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

บ่อพยอม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๔๔
พระสมควร ปยธมฺโม ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๑๕ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

บ่อพยอม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๔๕
พระสันติ ปสนฺนจิตฺโต ดิษสาคร

๒๐/๐๓/๒๔๙๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

บ่อพยอม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๔๖
พระปรีชา ปฺาวโร ทองเหมือน

๐๕/๑๒/๒๕๐๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

บางม่วง  

นว ๓๑๕๙/๐๑๔๗
พระวันชัย อภิวณฺโณ ตังแต่ง

้

๕/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บ้านแก่ง  

นว ๓๑๕๙/๐๑๔๘
พระเอกรัฐ กณฺตนวิโร สุวรรณสมบูรณ์

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บ้านแก่ง  

นว ๓๑๕๙/๐๑๔๙
พระปุริม ิตธมฺโม สวัสดีนาม

๑๔/๕/๒๔๘๙
๙/๗/๒๕๕๙

บ้านแก่ง  

นว ๓๑๕๙/๐๑๕๐
พระวุฒินันท์ สุภาจาโร เช้าโต

๑๗/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านแก่ง  

นว ๓๑๕๙/๐๑๕๑
พระจักรกฤษณ์ ิตธมฺโม บุญอุ่น

๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บ้านไร่  

นว ๓๑๕๙/๐๑๕๒
พระภานุพงศ์ สมจิตฺโต เฉลิมรัมย์

๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไร่  

นว ๓๑๕๙/๐๑๕๓
สามเณรกรวิทย์  จำปาคง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านไร่  

นว ๓๑๕๙/๐๑๕๔
พระสัญชัย ปภากโร สุขพ่วง

๒๒/๐๔/๒๕๒๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ปากนำโพใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๑๕๕
พระชานนท์ ปฺาวชิโร ตังประดิษฐ์

้

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำโพใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๑๕๖
พระธรรมศักดิ

์

จารุธมฺโม บำรุงศรี

๑๒/๑๐/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำโพใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๑๕๗
พระสำเรียง อุตฺตโม ลำเลิศ

๐๖/๐๓/๒๕๐๓ ๑๓/๐๒/๒๕๕๘

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๕๘
พระพิสิษ สุทฺธสีโล นธการนิชกิจกุล

๐๙/๑๐/๒๕๐๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๕๙
พระสุริยะ จิตฺตคุตฺโต ทองรอด

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๖๐
พระทรงกฤษ สุคนฺธวํโส สุคันธกุล

๒๖/๐๔/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๖๑
พระธนโชค กุสลจิตฺโต น่วมขยัน

๐๘/๑๒/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๖๒
พระชัชวาลย์ ชวนปฺโ จวงสาคร

๐๘/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

พรหมจริยาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๑๖๓
พระเอกรักษ์ ฌานวโร สุริยะสิงห์

๑๓/๑๐/๒๕๓๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

พรหมจริยาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๑๖๔
พระฌานวิทย์ จิตฺตปฺุโ เยือกเย็น

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

พรหมจริยาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๑๖๕
พระบรรหาญ ปฺาวุฑฺโฒ ยาคำ

๐๘/๑๒/๒๕๐๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พรหมจริยาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๑๖๖
พระสมาน อตฺถสุโภ ทองเชือ

้

๒๖/๐๕/๒๕๑๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

พระนอน  

นว ๓๑๕๙/๐๑๖๗
พระมานะ จนฺทวณฺโณ ศรีทรัพย์

๒๙/๐๔/๒๕๓๘ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

พระนอน  

นว ๓๑๕๙/๐๑๖๘
พระเอกพล รวิวณฺโณ เรือนเงิน

๑๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๙/๒๕๕๙

พระนอน  

นว ๓๑๕๙/๐๑๖๙
พระกฤษฎา สิริธมฺโม ผดุงธรรม

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๙/๒๕๕๙

พระนอน  

นว ๓๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรจักรกฤษณ์  ผดุงธรรม

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

 พระนอน  

นว ๓๑๕๙/๐๑๗๑
พระพรหมศิริ ปสนฺโน เลิศลำ

๑๔/๑๒/๒๕๓๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

พระบางมงคล  

นว ๓๑๕๙/๐๑๗๒
พระชิษณุ สุนฺทโร ขำกระแสร์

๐๖/๑๐/๒๕๓๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

พระบางมงคล  

นว ๓๑๕๙/๐๑๗๓
พระเจษฎา อินฺทวีโร สุขวิญญา

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

พระบางมงคล  

นว ๓๑๕๙/๐๑๗๔
พระวรุตม์ นริสฺสโร ประทุมชัย

๒๑/๑๑/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

พระบางมงคล  

นว ๓๑๕๙/๐๑๗๕
พระสาธิต ชาตเมธี ทับกรุง

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พระบางมงคล  

นว ๓๑๕๙/๐๑๗๖
สามเณรทรงภพ  เพิมลาภ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 พระบางมงคล  

นว ๓๑๕๙/๐๑๗๗
สามเณรเดย์วิน  ทิพโอสถ

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๗๘
สามเณรเบอร์วิน  ทิพโอสถ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรยอดธง  หนองหลวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรพีระพล  ชะอ้อนรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๘๑
สามเณรธนากร  บุญเพ็ง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๘๒
สามเณรสุชาติ  มีเสมอ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรอนุกูล  วิชายงค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรนราธิป  ชะลุนรัมย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรทักษิณ  ยีจอหอ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรกรชัย  ขุนวิงวอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรบุณรภัทร  อ่อนเนืองเพชร

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรกรภัทร  จันภูผา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรสุภัทรชัย  ไชยสุวรรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรปณชัย  รู้สมกาย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๙๑
พระณัฐกิตติ

์

อภิวโร เกิดเมฆ

๑๗/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางงาม  

นว ๓๑๕๙/๐๑๙๒
พระศตยา สุทฺธจิตฺโต พุ่มเดช

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๙๓
พระสมพงษ์ โชติกโร หลักหนองบุ

๒๘/๑๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๙๔
พระรัชพล รชฺชพโล จันทร์สว่าง

๑๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรวุฒินันท์  สุริโน

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

 วรนาถบรรพต  

นว ๓๑๕๙/๐๑๙๖
สามเณรชนะวงศ์  สุขแพทย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วรนาถบรรพต  

นว ๓๑๕๙/๐๑๙๗
พระทองหยอด ทีปธมฺโม เหมือนศรี

๐๘/๐๖/๒๕๐๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

นว ๓๑๕๙/๐๑๙๘
พระธีรพงษ์ ยสปาโร สายคงดี

๑๘/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

นว ๓๑๕๙/๐๑๙๙
พระกมล กิตฺติปฺโ กมุทากลน์

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๒๐๐
พระพระวิทวัส จิรปฺโ คำภู

๑๓/๐๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๐๑
พระพระพินิจ สพฺพโต น้อยมนต์

๒๔/๐๖/๒๔๙๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๐๒
พระพระธงชัย ปยธมฺโม เรืองอินทร์

๑๕/๐๔/๒๔๙๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๐๓
พระพระสามารถ โชติธมฺโม กลัดหงิม

๒๒/๐๙/๒๕๑๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๐๔
พระพระสิทธิศักดิ

์

กุสลจิตฺโต ฉวีจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรบดินทร์  ถึงทรัพย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

 ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๐๖
พระสำเริง านกโร ขันกสิกรรม

๑๗/๐๗/๒๕๑๗ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๐๗
พระธนาธิป จิตคุโณ นิลเนตร์

๒๕/๐๑/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๐๘
พระภัทรพล ชุติทตฺโต กสิวุฒิ

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๐๙
พระมงคล ปุสฺสวโร จันทร์แจ่ม

๒๐/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๑๐
พระบุญมี ปุสฺสทตฺโต อิมพงษ์

่

๑๑/๐๑/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๑๑
พระจักรกฤษณ์ สุกฺกธมฺโม อุ่นใจ

๑๕/๐๖/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๑๒
พระอนุชิต สารคนฺโธ เขตร์วิริยะการ

๐๓/๐๕/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๑๓
พระจักรพันธ์ คุณงฺกโร ยิมละมัย

้

๑๔/๑๐/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๑๔
พระมานพ ถามวโร อาจสาริกรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๑๕
พระธิชากรณ์ สุมงฺคโล วัฒนเวทย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๑๖
พระเก่งกาจ อนุตฺตโร พูกันเก่ง

๒๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๑๗
พระสิทธิเดช ธมฺมปาโล คำจ่าง

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๑๘
พระวรเชษฐ์ จารุธมฺโม เพ็ชรลือชัย

๐๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๑๙
พระภานุวัฒน์ กิตฺติทตฺโต พ่วงโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๒๐
พระจิรพันธ์ กิจฺจธโร คงขันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๒๑
พระสายเมฆ อคฺคเตโช ผึงสวัสดิ

้ ์

๒๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๒๒
พระนพดล กิตฺติวณฺโณ วงศ์เมือง

๑๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๒๓
พระพระวันเฉลิม อคฺคธมฺโม สมุทรประภูต

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ศาลจ้าว (สกุลณีอนุสรณ์)

 

นว ๓๑๕๙/๐๒๒๔
พระนราธร ยโสธโร สีนารอด

๒๗/๓/๒๕๑๙
๕/๓/๒๕๕๙

สมานประชาชน  

นว ๓๑๕๙/๐๒๒๕
พระฉัตรไชย ธมฺมวโร ยิมเจริญ

้

๑/๙/๒๕๐๕ ๑/๗/๒๕๕๙
สมานประชาชน  

นว ๓๑๕๙/๐๒๒๖
พระกษิดิศ ธมฺมวโร เหลืออ่อน

๐๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

สโมสร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๒๗
พระอนุพล ิตเมโธ เพียรธุรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๓๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สวรรค์ประชากร  

นว ๓๑๕๙/๐๒๒๘
พระฤทธิเกียรติ อินฺทปฺโ พุ่มเงิน

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สันคู  

นว ๓๑๕๙/๐๒๒๙
พระธนายุทธ กิตฺติคุโณ รัตนสมบัติ

๑๕/๑๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สันคู  

นว ๓๑๕๙/๐๒๓๐
พระวีรวัฒน์ อคฺคปฺโ โปร่งใจ

๐๓/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สันติธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๓๑
พระทรงยศ ขนฺติธมฺโม สมานวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

สุคตวราราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๓๒
พระสิงห์ จนฺทวํโส ยืนยง

๑๖/๐๗/๒๕๐๐ ๐๖/๐๙/๒๕๕๘

สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๓๓
พระชัยวัฒน์ กิตฺติสาโร สังข์ทรัพย์

๓๐/๐๓/๒๕๓๕ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๓๔
พระบุญส่ง ปฺาธโร เอียมสะอาด

่

๐๔/๐๘/๒๕๐๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

สุบรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๒๓๕
พระศรนรนทร์ อภิวณฺโณ อรรถโกวิท

๐๓/๑๒/๒๕๑๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๓๖
พระพิพัฒน์พงษ์ เมตฺตจิตฺโต กุลจิรภรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๓๗
พระสุดใจ ตปสีโล มาเลิศ

๐๓/๑๐/๒๕๐๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๓๘
พระปารินท์ ชุตินฺธโร เสือทอง

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๓๙
พระพิภพ กนฺตวีโร เลิศพิทักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๔๐
พระราชภัฏ วรธมฺโม มาหล้า

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรกิตติธัช  สีลำยงค์

๑๐/๑๑/๒๔๘๖

 สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๔๒
สามเณรชัยยันต์  พรัมสะโล

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๔๓
สามเณรจักกฤษ  เรืองฤทธิสุรเดช

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรโอมณัสม์  จันทสิม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

 สุบรรณาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๔๕
พระนำเชียว

่

จิตฺตทินฺโน สมบูรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นว ๓๑๕๙/๐๒๔๖
พระธนวัฒน์ อุปสนฺโต โกดี

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นว ๓๑๕๙/๐๒๔๗
พระเสริมสร้าง คนฺธสีโล คงจุ้ย

๐๑/๐๖/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นว ๓๑๕๙/๐๒๔๘
พระพิมล ถาวโร วรรณแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๔๙
พระสุภาพ กิตฺติธมฺโม ผลทวี

๑๙/๐๘/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๕๐
พระธนดล อภิรโม เรืองโชติ

๑๙/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๕๑
สามเณรบัญชา  สันติดงสกุล

๐๒/๐๘/๒๕๓๙

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรวิสุทธิ

์

 คล้ายอมร

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๕๓
สามเณรกำจร  ไพวันรุ่งเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๕๔
สามเณรสุริยัน  ศุภกุลเจริญวนา

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรชุติพนธ์  เจริญกิตต์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๕๖
สามเณรวิรัตน์  ภนาขาวผ่อง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรพงษ์ธวัช  อารีย์เกือกูล

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรนาคา  ห้วยสายชล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๕๙
สามเณรประวิทย์  ทะเลรักษา

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรสมบัติ  ก้องพนาอำพล

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรวาชะลิ  ครอฃบังอาจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรมีศักดิ

์

 วนาสารสมบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรกาสุ  ม่อนรักเลขา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรภูวนัย  สมมีไชยเลิศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรศักดิดา

์

 คุณกลมเกียว

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๖๖
สามเณรอาคม  ไพงามภูมิ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๖๗
สามเณรธนกร  พัจนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรกันตภณ  สุรเกียรติสิงขร

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรธนิตพล  เสือแสนสิบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรชัยชนะ  ไพรนฤโลก

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๗๑
สามเณรวรวุฒิ  ภัทรก่อเกิดบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๗๒
สามเณรนันทกร  ทะเลเดิม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๗๓
สามเณรณัฐยศ  สวรรค์ในพนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๗๔
สามเณรเอกพจน์  รุ่งรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๗๕
สามเณรฐิติศักดิ

์

 ถาทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๗๖
สามเณรสถิตคุณ  โพเขียว

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๗๗
สามเณรวิกันต์  ไพรอุดมสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๗๘
สามเณรณัฐพล  กล้าเหมาะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๗๙
สามเณรภัทรภณ  มหิดุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรวีรชัย  เสือแสนแสบ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๘๑
สามเณรกรวิชญ์  ดวงมณี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๘๒
สามเณรยงยุทธ  กิจการจรัส

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๘๓
สามเณรชนาภันทร  สกาวดาราคีรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๘๔
สามเณรวรพล  คำพาลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๘๕
สามเณรพึสุ  ม่อนรักเลขา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๘๖
สามเณรศุภากร  ทามแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๘๗
สามเณรสรวิศ  กอคูณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรกิตตินันท์  สินธ์สันเทียะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๘๙
สามเณรชีวันธร  อุปปชฌาย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรชนะพล  มูลมี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

 หนองปลิง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๙๑
พระพงษ์สิทธิ

์

านุตฺตโร ราชสีห์

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองโรง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๙๒
สามเณรธนากร  แก้วสิทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

 หนองโรง  

นว ๓๑๕๙/๐๒๙๓
พระภาคภูมิ ชาตปณฺโ จูเทศ

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

หัวถนน  

นว ๓๑๕๙/๐๒๙๔
สามเณรปรเมศ  คมขำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๐

 หัวถนน  

นว ๓๑๕๙/๐๒๙๕
พระพระภานุวัตร์ ปยธมฺโม พลล่องช้าง

๒๒/๐๒/๒๕๑๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

หาดทรายงาม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๙๖
พระพระทักษิณ กาจนโชโต ประเสริฐดี

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

หาดทรายงาม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๙๗
พระพระสุรเชษฏ์ ภูริปฺโ เกษรสุข

๑๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หาดทรายงาม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๙๘
พระพระพิพัฒน์ ปุทินฺโน ศรีวงษ์จันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หาดทรายงาม  

นว ๓๑๕๙/๐๒๙๙
พระพระต่อพงศ์ โสนนฺโท หงสไกร

๐๓/๐๒/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หาดทรายงาม  

นว ๓๑๕๙/๐๓๐๐
พระพระวสิษฐ์พล ปฺานนฺโท ชัยสอาด

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หาดทรายงาม  

นว ๓๑๕๙/๐๓๐๑
พระวันเฉลิม กนฺตสาโร มาสบาย

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๒๐/๐๔/๒๕๕๙

อมรประสิทธิ

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๓๐๒
พระธนวัฒน์ วราโณ พรหมพิทยากูล

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

อมรประสิทธิ

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๓๐๓
พระสุชน ผลาโณ อินทรประเสริฐ

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

อมรประสิทธิ

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๓๐๔
พระวรวุธ เตชปฺโ แสงสร้อย

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๓๐๕
พระวงศธร ธมฺมวโร เสือสังข์

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

เขาดินเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๐๖
พระอดิศักดิ

์

สุธมฺโม พรมานะ

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาดินเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๐๗
พระกฤษดา ยติกโร โพธิยา

์

๒๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาดินเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๐๘
พระธนนต์ กิตฺติาโณ โพธิยา

์

๑๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาดินเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๐๙
พระโยธิน ธมฺมานนฺโท หนูสะอาด

๒๗/๑๐/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาดินเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๑๐
พระสนอง ปฺุกาโม พ่วงแตง

๐๑/๐๕/๒๕๐๓
๑๗/๓/๒๕๕๖

คลองช้าง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๑๑
พระเปย สิริปฺุโ ยิมละมัย

้

๑๕/๐๖/๒๕๑๐ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งตาทัง

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๓๑๒
พระชาตรี ธมฺมโชโต มิรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๒๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

พระหน่อธรณินทร์  

นว ๓๑๕๙/๐๓๑๓
พระมงคล มหาปฺโ ปนเงิน

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

พระหน่อธรณินทร์  

นว ๓๑๕๙/๐๓๑๔
พระสายชล รวิวณฺโณ พวงทอง

๒๗/๑๐/๒๕๑๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

พระหน่อธรณินทร์  

นว ๓๑๕๙/๐๓๑๕
พระสมชัย คุณวโร เจียมตน

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

มหาโพธิใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๓๑๖
พระศราวุธ วราโภ ไหมทอง

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

มหาโพธิเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๑๗
พระมณเทียร มหาเมธี จันทร์เชย

๐๗/๑๒/๒๕๐๘
๒๐/๙/๒๕๕๗

ลาดค้าว  

นว ๓๑๕๙/๐๓๑๘
พระสุพจน์ ตปสีโล บุญมี

๑๒/๐๔/๒๕๐๐ ๑๔/๑๒/๒๕๕๒

หนองเต่าใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๓๑๙
พระกันยา ปฺาวุฑฺโฒ เปนมงคล

๒๓/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองหัวเรือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๒๐
พระสุนทร ธมฺมสาโร ดำนงค์

๓๑/๐๘/๒๕๑๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๕

ห้วยรัว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๓๒๑
พระสุเชษฐ์ กิตฺติวณฺโณ พุ่มพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยรัว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๓๒๒
พระจตุพร จารุวณฺโณ ด้วงชืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๐๑ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หัวดงใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๓๒๓
พระสิทธิชัย กตปุโ กลัดบุบผา

๒๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

หัวดงเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๒๔
พระกิตติพงศ์ เตชพโล คงขันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หัวดงเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๒๕
พระกลวัตร กววํโส เทศเสนาะ

๒๕/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หัวดงเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๒๖
พระนิรภัฎ ฉนฺทธมฺโม กรมภักดี

๒๙/๐๕/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หาดเสลา  

นว ๓๑๕๙/๐๓๒๗
พระพงศธร กิตฺติโสภโณ เกิดเกตุ

๑๕/๐๑/๒๕๓๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

กระจังงาม  

นว ๓๑๕๙/๐๓๒๘
พระธันวา ขนฺติโก ขำขุข

๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เกษมศานติ

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๓๒๙
พระประพล อิโย วิลัย

๒๐/๐๕/๒๕๐๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกษมศานติ

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๓๓๐
พระกวี าณฺพโล ภูเขาทอง

๑๙/๑๐/๒๕๐๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

โกรกพระใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๓๓๑
พระภานุพงศ์ มหาวีโร เมืองชม

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

โกรกพระใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๓๓๒
สามเณรนิพนธ์  พลอยประดับ

๑๔/๐๘/๒๕๔๐

 โกรกพระใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๓๓๓
สามเณรธนากร  ประสาทสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 โกรกพระใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๓๓๔
สามเณรชนัญู  สีนวล

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

 โกรกพระใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๓๓๕
สามเณรศรราม  พูลเขตต์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 โกรกพระใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๓๓๖
พระวันเฉลิม โกวิโท เกษวิทย์

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

โกรกพระเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๓๗
พระไวยวิทย์ สุภทฺโท สาริกุล

๖/๘/๒๕๑๐
๑๔/๖/๒๕๕๙

โกรกพระเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๓๘
พระปยศักดิ

์

ตปสีโล สมบัติ

๒๓/๑๐/๒๕๑๙
๑๙/๖/๒๕๕๙

โกรกพระเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๓๙
พระสสิพงษ์ จนฺทธมฺโม บุญมา

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โกรกพระเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๓๔๐
พระสเทือน

้

ิตาจาโร บุญลือ

๒๓/๐๓/๒๕๒๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ทองคำอิง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๔๑
พระชรินทร์ นิสโภ หาทรัพย์

๐๙/๑๒/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

ท่าซุด  

นว ๓๑๕๙/๐๓๔๒
พระนัทชา ชินวโร ดวงดารา

๒๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

ท่าซุด  

นว ๓๑๕๙/๐๓๔๓
พระสมพงษ์ อาภสฺสโร เชยจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าซุด  

นว ๓๑๕๙/๐๓๔๔
พระจักรกฤษ านกโร ดวงทอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าซุด  

นว ๓๑๕๙/๐๓๔๕
พระณัฐพงศ์ ขนฺติสุโภ ดวงทอง

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าซุด  

นว ๓๑๕๙/๐๓๔๖
พระสมพงษ์ อาสโภ ตุมทอง

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าซุด  

นว ๓๑๕๙/๐๓๔๗
พระณัฐกิตติ

์

ิติโก ซือตรง

่

๒๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าซุด  

นว ๓๑๕๙/๐๓๔๘
พระณรงศ์ ปฺาวโร อ้นอุระ

๓๐/๐๕/๒๕๑๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

นากลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๔๙
พระนครินทร์ ิตธมฺโม สุวรรณ์ไพรัช

๐๓/๐๕/๒๕๑๕ ๒๑/๐๘/๒๕๕๘

นากลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๕๐
พระวัฒนา อภิวณฺโณ อำภูธร

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

นากลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๕๑
พระศักดิชัย

์

อุปสโม บุญจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๐๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

นากลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๕๒
พระสมชาย ธมฺมสโร เชือเขตกิจ

้

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

นากลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๕๓
พระคมสัน ิตคุโณ นาดวส

๐๕/๐๖/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

นากลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๕๔
พระคุณากร ิตคุโณ จัตุพจน์

๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

นากลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๕๕
พระสุธิวัฒน์ สุจิณฺโณ ขวัญงาม

๐๓/๑๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

นากลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๕๖
พระธีรพล ขนฺติพโล เยาวภาค

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นากลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๕๗
พระชุติพงศ์ ชุติวงฺโส ทองหาร

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เนินเวียง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๕๘
พระพันธ์เทพ สุรวํโส อำพาส

๑๖/๐๒/๒๕๓๗ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

เนินเวียง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๕๙
พระสมรัตน์ านวโร จันวดี

๒๖/๐๑/๒๕๐๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

บางประมุง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๖๐
พระสมาน จิรสุโภ กลินเจริญ

่

๐๙/๐๒/๒๔๙๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

บางประมุง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๖๑
พระพงศกร ปภฺสโร ประสาทเขตการ

๒๔/๐๕/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บางประมุง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๖๒
พระสาธิต วิจิตฺโต ประดษฐ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๔ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

บางมะฝอ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๖๓
พระอิธิพล ปสาโท ทูรศิลป

๐๔/๑๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

บางมะฝอ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๖๔
พระจินดา สุขวโล ชาตรี

๒๙/๐๗/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางมะฝอ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๖๕
พระอภินันทธ์ านทินฺโณ เนาวนิตย์

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางมะฝอ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๖๖
พระสุทัศน์ ปนาโท เนาวนิตย์

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางมะฝอ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๖๗
พระรัฐพล รฺพโล สิงหนาท

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางมะฝอ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๖๘
พระชัยณรงค์ กิตจิตฺโต เงินทอง

๐๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางมะฝอ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๖๙
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน เมืองสบาย

๑๐/๑๑/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหว้า  

นว ๓๑๕๙/๐๓๗๐
พระอณุชา อนุชาโต ขวัญใจ

๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชาศึกษา  

นว ๓๑๕๙/๐๓๗๑
พระประหยัด าณวีโร เล็กรัตน์

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ศาลาแดง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๗๒
พระวรพงษ์ อินฺทวีโร ต่อต่ายผล

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาแดง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๗๓
พระกฤตพล กมโล ไชยผล

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีราษฎร์  

นว ๓๑๕๙/๐๓๗๔
พระธีรชัย ทีฆายุโก วังยายฉิม

๐๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีราษฎร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๓๗๕
พระดอกไม้ สุขิโต เปยมส้ม

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๗๖
พระณัธนนท์ คเวสโก ชัยดา

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๗๗
พระสิรดนัย เปมสีโล บุญชู

๐๘/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๗๘
พระประสาน สุจิตฺโต ขาวสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๔๘๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๓๗๙
พระณัฐดนัย กนฺตวีโร แปนขอบ

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองปลากดใน  

นว ๓๑๕๙/๐๓๘๐
พระศรัณย์ ปยธมฺโม อู่สุวรรณ

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองปลากดใน  

นว ๓๑๕๙/๐๓๘๑
พระสุรธน เตชธมฺโม นิมพวง

่

๒๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดคลองระนง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๘๒
พระคเชนทร์ เตชปุโ สาสนะ

๐๙/๐๑/๒๕๓๑ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดคลองระนง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๘๓
พระสิริศักดิ

์

พุทฺธิสาโร พุฒหอม

๐๘/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองระนง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๘๔
พระพัฒนภูมิ ิตเมโธ เหลืองอรุณ

๐๔/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองระนง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๘๕
พระเทพรักษา ธมฺมทีโป เจริญทอง

๐๔/๐๒/๒๕๒๑ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดฆะมัง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๘๖
พระปริญญา อภโย อ้นกอง

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดฆะมัง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๘๗
พระโพยม คเวสโก โตเทศ

๐๘/๑๑/๒๕๑๔ ๐๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดชุมแสง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๘๘
พระนฤทธิ

์

อภิปฺุโ คงเมือง

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๘๙
พระธนชิต สุหชฺโช นุชนาท

๑๕/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๙๐
พระสมศักดิ

์

อิทฺธิาโณ ชนะภัย

๑๓/๑๑/๒๕๐๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๙๑
พระนวพล กนฺตสีโล แสงสาตร์

๒๑/๐๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๙๒
พระไพรศาล รวิวณฺโณ มาตรสิงห์

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๙๓
พระวรวุฒิ ชินวโร แก่นพ่วง

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๙๔
พระภานุพงษ์ ปภากโร บรรณา

๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๙๕
พระนิพนธ์ อคฺคธมฺโม เข้มประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๙๖
พระสถิตคุณ นฎฺิโก ปะปนนา

๑๓/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรชยธร  สินโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

 วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๙๘
สามเณรสมภพ  โคกอุ่น

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๓๙๙
สามเณรวรวัฒน์  น้อยแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๔๐๐
พระอนุรักษ์ โชติกโร ศุภลักษณ์

๓๑/๐๓/๒๕๓๐ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๔๐๑
พระสุทธิรักษ์ ิตสาโร แพแจ่ม

๑๘/๑๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๔๐๒
พระวีรพงศ์ ปภสฺสโร ศรีรอด

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๔๐๓
พระเนตร ธมฺมเตโช รุ่งเรือง

๒๔/๐๘/๒๔๙๔ ๐๑/๐๒/๒๕๕๗

วัดทับกฤชเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๔๐๔
พระทวิช ชาตเมโธ เดือนสว่าง

๒๖/๑๒/๒๕๓๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดทับกฤชเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๔๐๕
พระไกรสร รกฺขิตฺตจิตฺโต อาสนะ

๑๕/๐๕/๒๕๒๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าจันทร์วิปสสนา
 

นว ๓๑๕๙/๐๔๐๖
พระวิษรุต สนฺตจิตโต สายแวว

๑๗/๐๗/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าจันทร์วิปสสนา
 

นว ๓๑๕๙/๐๔๐๗
พระเนย สุจิณฺณธมฺโม เสาร์ม่วง

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖ วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

 

นว ๓๑๕๙/๐๔๐๘
พระเสนอ ปฺาวโร จักรเพชร

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

 

นว ๓๑๕๙/๐๔๐๙
พระอภิเศก สารโท มหาพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าไม้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๔๑๐
พระปรีดา ปสนฺนจิตฺโต เชือยา

้

๑๑/๑๒/๒๕๒๓
๐๔/๐๑/๒๕๕๘

วัดทุ่งแว่น  

นว ๓๑๕๙/๐๔๑๑
พระธวัชชัย าณวโร เกิดมัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งแว่น  

นว ๓๑๕๙/๐๔๑๒
พระพิเชต สีลเตโช พุกทรัพย์

๐๔/๐๑/๒๕๐๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งแว่น  

นว ๓๑๕๙/๐๔๑๓
พระชูชัย ชยปาโล นิลนบดี

๐๗/๐๒/๒๕๐๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดเนินสะเดา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๑๔
พระธีรพรรณ ิตเมโธ นิมศรี

่

๒๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดพันลาน  

นว ๓๑๕๙/๐๔๑๕
พระเกรียงศักดิ

์

ิตเมโธ จันทร์เอียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๑๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดพันลาน  

นว ๓๑๕๙/๐๔๑๖
พระอำนวย กฺนตธมฺโม จูเทศ

๐๗/๐๕/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพันลาน  

นว ๓๑๕๙/๐๔๑๗
พระศิริวงษ์ ติกฺขาโณ นามวงค์

๐๓/๑๐/๒๕๑๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙ วัดโพธิเงินราษฎร์ศรัทธา

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๔๑๘
พระพงษ์พัฒน์ ธมฺมปาโล มากทรัพย์

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๔๑๙
พระวศิน วรสทฺโธ เสงียมศิล์ป

่

๑๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๔๒๐
พระสายธาร ปฺาสาโร ชักนำ

๐๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๔๒๑
พระมนตรี ทินฺนพโล กะมุทา

๒๗/๑๐/๒๕๐๕ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดมงคลสุจริตธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๔๒๒
พระธันวา ฉนฺทสุโภ จันทร์กระจ่าง

๑๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดวังใหญ่  

นว ๓๑๕๙/๐๔๒๓
พระดนัย มนาโป พุกทอง

๒๒/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังใหญ่  

นว ๓๑๕๙/๐๔๒๔
พระกฤษณะ กิตติาโณ เมืองคุ้ม

๐๑/๐๙/๒๕๒๒ ๑๔/๐๘/๒๕๕๘

วัดแสงสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๔๒๕
พระชัยวัฒน์ ชยภาณี บุญรอด

๒๔/๐๖/๒๕๓๔ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดแสงสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๔๒๖
พระมลเทียน ติสฺสวโร พุ่มจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๒๗ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองขอน  

นว ๓๑๕๙/๐๔๒๗
พระประเสริฐ อภโย กลินลำยงค์

่

๑๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองขอน  

นว ๓๑๕๙/๐๔๒๘
พระเจษฎา ิตธมฺโม อิมเขียน

่

๒๒/๐๗/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหางตลาด  

นว ๓๑๕๙/๐๔๒๙
พระนที อติภทฺโท ณรงค์น้อย

๒๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหางตลาด  

นว ๓๑๕๙/๐๔๓๐
พระวิเชียร วิโรจโน จันทร์แจ้ง

๓๐/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดแหลมยาง  

นว ๓๑๕๙/๐๔๓๑
พระนนทกร านวโร สุภาสถาน

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

เขากา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๓๒
พระเจษฎากร ปภากโร เจริญกุล

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

แคทราย  

นว ๓๑๕๙/๐๔๓๓
พระณัฐพงษ์ พุทฺธสโร วารภาพ

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

แคทราย  

นว ๓๑๕๙/๐๔๓๔
พระสกุล กิตฺติปฺโ ประชุม

๐๕/๐๒/๒๔๙๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

โคกขาม  

นว ๓๑๕๙/๐๔๓๕
พระภาณุวัฒน์ อาภากโร พงษ์พูล

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โคกขาม  

นว ๓๑๕๙/๐๔๓๖
พระนิธิกร สนฺติกโร กิงจำปา

่

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกขาม  

นว ๓๑๕๙/๐๔๓๗
พระวรวิทย์ อุชุจาโร พวงเงิน

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกขาม  

นว ๓๑๕๙/๐๔๓๘
พระอิสรพงษ์ จารุธมฺโม คงดี

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ชอนทุเรียน  

นว ๓๑๕๙/๐๔๓๙
พระชวลิต ชวโน ชวโน

๑๖/๐๖/๒๕๐๓ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

ชอนพลูวราราม  

นว ๓๑๕๙/๐๔๔๐
พระณัฐวุฒิ ปยธมฺโม ฉิมมา

๐๔/๐๘/๒๕๓๗ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

ดำรงธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๔๔๑
พระเจษฎา ปริชาโน เชือรอด

้

๒๖/๐๙/๒๕๓๙ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

ดำรงธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๔๔๒
พระฉัตรชัย อธิปฺุโ แก้วมัน

่

๒๙/๐๘/๒๕๓๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ดำรงธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๔๔๓
พระชัยวุฒิ จรณธมฺโม การุณวงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดำรงธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๔๔๔
สามเณรมาโนช  นาทันรีบ

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

 ตากฟา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๔๔๕
สามเณรอภิวัฒน์  สุภิวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๔๖
สามเณรชิษณุชา  แดงพึงทรัพย์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๔๗
สามเณรธีรภัทร์  ตุลาทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๔๘
สามเณรธีรภัทร์  รามวงศ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๔๙
สามเณรสุขเกษม  ตุลาทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๕๐
สามเณรสราวุฒิ  สุริโย

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๕๑
สามเณรพลพล  บุญพรมมา

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๕๒
สามเณรเจษฎาพร  โสชนะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๕๓
สามเณรสิทธิชัย  สืบสมุทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๕๔
สามเณรธีรภัทร์  ถนอมสิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๕๕
สามเณรวัชรพงษ์  คำปราตัน

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๕๖
สามเณรเจษฎากร  แซ่เรือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๕๗
สามเณรกมลภพ  ใจรักษา

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๕๘
สามเณรวุฒิชนะศักดิ

์

 บุญเกิด

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๕๙
สามเณรศุภฤกษ์  สมัครกสิการ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๖๐
สามเณรนาคราช  อาจหาญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๖๑
สามเณรณัฐกิตติ

์

 จันทร์พิลา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๖๒
สามเณรรชานนท์  ลครกัณฆ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๖๓
สามเณรชาคริต  สุขจิตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๖๔
สามเณรณัฐวุฒิ  มูลจัด

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๖๕
สามเณรวรวุฒิ  แซ่เตีย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๖๖
สามเณรจักรวาล  ภู่น้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๖๗
สามเณรขจรศักดิ

์

 วงษ์สุวรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๖๘
สามเณรศรานนท์  วรรณา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๖๙
สามเณรธีรภัทร  นาคแสงเพชร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๗๐
สามเณรพัชรพล  อุทธกัง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๗๑
สามเณรพิศณุกรณ์  โงนขำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๗๒
สามเณรธีรศักดิ

์

 เพ็ชรจรุญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๗๓
สามเณรพัสกร  กะโห้เหม

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๗๔
สามเณรธีรเดช  ขำประดัษฐ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๗๕
สามเณรณฐกร  ไชยราช

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๗๖
สามเณรรังสรรค์  สิหิงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๗๗
สามเณรธีรภัทร  บุญมา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๗๘
สามเณรชลนที  ตึกโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๗๙
สามเณรนัทตพงศ์  สุขสบาย

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๔๘๐
สามเณรวิชิตชัย  นาคทองคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๘๑
สามเณรศักดินฤน

์

 อาสา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๘๒
สามเณรพฤษณะ  ระเวงวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๘๓
สามเณรธีรศักดิ

์

 รืนเริง

่ ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๘๔
สามเณรชนิตพล  เหง้าโอสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๘๕
สามเณรอิศวะ  ใจเย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๘๖
สามเณรสุรศักดิ

์

 ทิพสัพภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๘๗
สามเณรอนุชิต  คงวารี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๘๘
สามเณรกฤษณะ  สอปญญา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๘๙
สามเณรณัฐชัยยศ  สุจิตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรศิริชัย  นุ่มน้อย

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๙๑
สามเณรอนวัช  ทองสุข

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๙๒
สามเณรญัฐกิตติ

์

 คำจำปา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๙๓
สามเณรพงศธร  จันทะลัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๙๔
สามเณรศิรวิชญ์  อนุวัตร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๙๕
สามเณรนนทวัฒน์  แผ่นสุวรรณ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๙๖
สามเณรศรีเพ็ชร  นรสาร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๙๗
สามเณรเดชสพล  จำปา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๙๘
สามเณรณัฐพร  แตงอ่อน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๔๙๙
สามเณรเฉลิมชัย  หงส์ทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๕๐๐
สามเณรอภิชัย  นิทาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๕๐๑
สามเณรวุฒิชัย  โมเทียน

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๕๐๒
สามเณรธีรพงษ์  อบมาลี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรกวี  บุญเกิด

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๕๙/๐๕๐๔
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติธมฺโม เถือนวัฒน์

่

๑๗/๑๒/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ถำพรสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๐๕
พระสมบุญ ทีปธมฺโม ถัทรวรางกูร

๑๗/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถำพรสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๐๖
พระชลกร ปฏิภาณธมฺโม พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

เทพพนม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๐๗
พระอำนาท จนฺทสาโร นาคปร้อง

๑๔/๐๑/๒๕๐๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๔

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๐๘
พระณัฐวุฒิ านิสฺสโร นามเกิด

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๐๙
พระกิตติ ขนฺติธมฺโม ทองเนียม

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๑๐
พระอิดศักดิ

์

โชติวโร นิมสวน

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๑๑
พระรณชัย ยติโก ทองสา

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๑๒
พระทรงคุณ ิตธมฺโม นาคอนุรักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๑๓
พระกิตติโรจน์ อิทฺธิเตโช โพสัย

๐๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๑๔
พระสุชิน กตธมฺโม เพ็ญพาต

๑๐/๑๐/๒๕๒๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

บ้านใหม่สามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๕๑๕
พระศรายุทธ์ ิตวิริโย ยงโภชน์

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

บ้านใหม่สามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๕๑๖
พระชัยชนะ จารุธมฺโม แสวงสุข

๐๓/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านใหม่สามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๕๑๗
พระณัฐพล านธมฺโม ทองแท้

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่สามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๕๑๘
พระสันติ สุธมฺโม มะลิช้อน

๑๑/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่สามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๕๑๙
พระวรรนพ มหาปฺุโ เริงใจ

๒๔/๐๓/๒๕๐๙ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

ประชาสรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๒๐
พระสมพร ิตธมฺโม แผ่นทอง

๐๓/๑๐/๒๕๑๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ประชาสรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๒๑
พระสมพงษ์ ิตธมฺโม ยังเจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โปงสังข์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๒๒
พระวัชรพงษ์ เตชพโล ทัพวัตร

๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ไผ่นาเริง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๒๓
พระวรุฒน์ ธมฺมวโร บุญมี

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่นาเริง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๒๔
พระศรัณย์ ปยสีโล เสือนิม

่

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พุนกยูง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๒๕
พระมนัส ปสนฺนจิตฺโต กลินนวน

่

๒๔/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

พุนิมิต  

นว ๓๑๕๙/๐๕๒๖
พระสุชาติ สนฺติกโร ชูศรี

๑๖/๐๑/๒๕๒๕ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเจริญธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๒๗
พระอานันท์ ธมฺมวโร เอียมชู

่

๑๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเจริญธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๒๘
พระณภัทร ชินวโร คงใจดี

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเจริญธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๒๙
พระภานุเดช สีลเตโช ใจชืน

้

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๕๓๐
พระบัญชา ธมฺมทินฺโน ทวีนพรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๐๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๓๑
พระสมภพ านิสฺสโร โตเจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๒๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๓๒
พระพงษ์ทอง ยสชาโต จวงจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองรัว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๕๓๓
พระอาทร ชุตินฺธโร แหลมแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๒๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยลำใย  

นว ๓๑๕๙/๐๕๓๔
พระภูนรินทร์ ภูริวฒฺฑโก สุขเภา

๑๑/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยลำใย  

นว ๓๑๕๙/๐๕๓๕
พระกิตติศักดิ

์

ปฺาวุฒฺโฑ ศรีดี

๑๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยลำใย  

นว ๓๑๕๙/๐๕๓๖
พระบัวลา านุตฺตโร วิเชียร

๑๑/๑๒/๒๔๙๑ ๑๘/๐๒/๒๕๕๗

กกกว้าว  

นว ๓๑๕๙/๐๕๓๗
พระชาญวุฒิ านกโร รัตนชูศรี

๒๒/๐๔/๒๕๐๐ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

กกกว้าว  

นว ๓๑๕๙/๐๕๓๘
พระสมพร อภิจิตฺโต คงเสือ

๐๕/๑๑/๒๕๑๐ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

กกกว้าว  

นว ๓๑๕๙/๐๕๓๙
พระสฤษฎ์พงศ์ สิรินาโค เกตุกล้า

๒๖/๐๘/๒๕๓๖ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

กกกว้าว  

นว ๓๑๕๙/๐๕๔๐
พระเทวิน กิตฺติปฺโ จำปาทิพย์

๑๒/๐๔/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กกกว้าว  

นว ๓๑๕๙/๐๕๔๑
พระคณิตพจน์ สุทฺธมฺโม แดงไผ่

๐๒/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เขาตอง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๔๒
พระอัมรินทร์ สฺจิตฺโต สิงห์ทอง

๑๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำบุญนาค  

นว ๓๑๕๙/๐๕๔๓
พระไชยยันต์ ชาตเมธี บาลมิทะ

๑๑/๐๒/๒๕๒๗
๓/๐๔/๒๕๕๖

เขาถำประทุน  

นว ๓๑๕๙/๐๕๔๔
พระเฉลิมพล อนาลโย กำลังเสือ

๒๔/๐๔/๒๔๙๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

เขาถำประทุน  

นว ๓๑๕๙/๐๕๔๕
พระหิรัญกฤษฎิ

์

ปฺาวโร ธูปแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๓๘
๑/๐๕/๒๕๕๙

เขาฝา  

นว ๓๑๕๙/๐๕๔๖
พระเทะชัย สิริวฑฺฒโน ตนบูรณ์ทรัพย์

๒๗/๐๘/๒๕๒๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

เขาภูคา  

นว ๓๑๕๙/๐๕๔๗
พระณัฐพงศ์ ธมฺมวโร วารี

๐๙/๐๙/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาภูคา  

นว ๓๑๕๙/๐๕๔๘
พระชืน

่

เปมสีโร แก้วแจ่มฟา

๐๑/๐๒/๒๔๙๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๗

เขาวงษ์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๔๙
พระอิสรเทพ ิตปฺโ โตวัฒนกิจ

๒๕/๐๖/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เขาวงษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๕๕๐
พระวิชัย อธิปฺโ โอชา

๑๐/๐๘/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาวงษ์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๕๑
พระธนากร ฉนฺทวณฺโณ นาวีระ

๐๖/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาวงษ์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๕๒
พระจักรพันธ์ อาภทฺธโร ทองดี

๒๘/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาวงษ์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๕๓
พระวัชระ วริโย หริงทอง

่

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

โคกกร่าง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๕๔
พระณรงค์ คุณวโร ทองลอย

๐๖/๐๕/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกกร่าง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๕๕
พระวรกุล อานนฺโท มาศบรรจง

๑๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โคกกร่าง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๕๖
พระชาตรี โอภาโส เขาทอง

๑๙/๐๕/๒๕๓๙
๗/๐๕/๒๕๕๙

จันเสน  

นว ๓๑๕๙/๐๕๕๗
พระณัฐพงษ์ ิตปฺโ บุญเติร

๑๕/๐๓/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

จันเสน  

นว ๓๑๕๙/๐๕๕๘
พระธีรพันธุ์ ทินฺนยาโน พลายละเอียด

๑๓/๐๗/๒๕๑๒
๙/๐๗/๒๕๕๙

ช่องแค  

นว ๓๑๕๙/๐๕๕๙
พระนันธพงศ์ ภทฺทธมฺโม จันทร์แก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ช่องแค  

นว ๓๑๕๙/๐๕๖๐
พระคมสันติ

์

วรจิตฺโต แก้วดวงดี

๐๔/๐๖/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ช่องแค  

นว ๓๑๕๙/๐๕๖๑
พระอภิชัย กิตฺติธโร พลเทพ

๐๑/๐๖/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ช่องแค  

นว ๓๑๕๙/๐๕๖๒
พระฉัตรชัย ชาตเมโธ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ช่องแค  

นว ๓๑๕๙/๐๕๖๓
พระประเทือง กนฺตสีโล คำแมน

๑๓/๐๗/๒๔๙๗ ๑๐/๐๙/๒๕๕๘

ชอนเจริญธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๖๔
พระนิเวศน์ เตชวโร ทองภูมิพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๒๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ชอนเจริญธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๖๕
พระอมร สีลคุโณ สินมา

๒๐/๑๐/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตาคลี  

นว ๓๑๕๙/๐๕๖๖
พระอรุณ ธมฺมรโต รอดไผ่

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนิมิต  

นว ๓๑๕๙/๐๕๖๗
สามเณรนิติธร  ประสมพงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๖๘
สามเณรธนา  สุระ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๖๙
สามเณรปองภพ  มะกอกคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๗๐
สามเณรภูมินทร์  สอนสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๗๑
สามเณรพัชรพล  สรงภู่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๗๒
สามเณรเทิดศักดิ

์

 แซ่กือ

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๗๓
สามเณรธนธรณ์  มันพัฒนาการ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๗๔
สามเณรอภิเดช  มนัสมโนธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๗๕
สามเณรชัยวัฒน์  แซ่ซ้ง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๗๖
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ประเสริฐรัศมี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๗๗
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 มันพัฒนาการ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๕๗๘
พระมิตร อภิวฑฺฒโน จันทร์รักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๑๒ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๗๙
พระวรวิทย์ วรธมฺโม พรมประสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๘๐
พระณัฐพล าณเมโธ พลายนุ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๘๑
พระไตรภพ ติสรโณ จูอ่วม

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๘๒
พระอำพล จิรสุโภ กระจายศรี

๐๑/๐๖/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๘๓
พระพิชานนท์ าณกโร กระจายศรี

๒๔/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๕๙/๐๕๘๔
สามเณรรังสรรค์  ปรางทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

 สว่างวงษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๕๘๕
พระสำราญ อธิปฺโ ภู่สิงห์

๒๓/๐๒/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองกรวด  

นว ๓๑๕๙/๐๕๘๖
พระวันชัย กนฺตวณฺโณ เพ็งมา

๒๐/๐๗/๒๕๐๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

หนองคูน้อย  

นว ๓๑๕๙/๐๕๘๗
พระพงษ์พันธุ์ เมธิโก พันธ์ทรัพย์

๖/๐๒/๒๕๐๗ ๗/๑๒/๒๕๕๘

หนองจิกรี  

นว ๓๑๕๙/๐๕๘๘
พระกฤษณุพัฒน์ อภินนฺโท พินิจชัย

๒๒/๑๒/๒๕๓๐
๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองจิกรี  

นว ๓๑๕๙/๐๕๘๙
พระปญญา านวีโร สังทิพย์

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองตาพัน  

นว ๓๑๕๙/๐๕๙๐
พระธิติพนธ์ ิตาโภ เดชาติวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๙๑
พระสมพร โชติปฺโ อังกาบกิง

่

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๙๒
พระสมลักษณ์ อาภสฺสโร สำเภาลอย

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๙๓
พระสุรชัย สุรปฺโ สรงเนย

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๙๔
พระประวิตร าวุฑฺโฒ ชำนาญไพร

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๙๕
พระปรัชญา มหาวีโร เพ็ชรอินทร์

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๙๖
พระสัมพันธ์ สํวุฑฺโฒ มีมุข

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๕๙/๐๕๙๗
พระรัฐศาสตร์ ปภสฺสโร บัวสุข

๓๑/๐๕/๒๕๒๒ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

หนองโพ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๙๘
พระสหรัฐ ิตปฺโ ชะเอม

๑๙/๐๖/๒๕๓๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

หนองโพ  

นว ๓๑๕๙/๐๕๙๙
พระทินภัทร เขมจิตฺโต แตงโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองโพ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๐๐
พระวิสูตร วชิราโณ พันธ์รอด

๒๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๐๑
พระจิรายุ โฆสธมฺโม สมติ

๑๗/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๐๒
พระภาณุพงษ์ ปฺาสาโร มีโลง

๓๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๐๓
พระพิษณุ กตสาโร ทับเรือง

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๑/๒๕๕๗

หนองลาดสามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๐๔
พระยูร สุธมฺโม กลินบุญ

่

๑๑/๐๑/๒๔๙๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองสีนวล  

นว ๓๑๕๙/๐๖๐๕
พระชัย ชาคโร ทองทัพ

๒๕/๐๕/๒๔๙๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองสีนวล  

นว ๓๑๕๙/๐๖๐๖
พระมณู ฉนฺทสีโล แตงจันทรา

๒๙/๑๒/๒๔๙๖ ๑๑/๐๘/๒๕๕๘

หลังเขา  

นว ๓๑๕๙/๐๖๐๗
พระธวัชชัย จารุวณฺโณ ขวัญดำ

๒๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

หลาสะแก  

นว ๓๑๕๙/๐๖๐๘
พระเทพา ปริสุทฺโธ เผือกผาสุข

๒๐/๐๘/๒๕๑๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยหอม  

นว ๓๑๕๙/๐๖๐๙
พระนเรศ นริสฺสโร พุ่มไสว

๑๗/๑๑/๒๕๒๐ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๑๐
พระธานี วชิรธมฺโม บุตรเพ็ช

๑๕/๐๓/๒๕๑๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๑๑
พระสุเทพ สุทฺธมโน ฟูคำ

๒๔/๐๗/๒๕๑๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๑๒
พระกฤษณะ กิตฺติธโร ถนอมดี

๒๒/๑๒/๒๕๑๘
๐๕/๐๓/๒๕๕๙

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๑๓
พระพิชัย ภทฺทโก โสรัดดา

๐๑/๐๕/๒๕๑๘ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๑๔
พระคมสันต์ อคฺคธมฺโม เสมอภาพ

๐๐/๐๐/๒๕๐๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๑๕
พระอรรถพล อตฺถกาโร วราหลิน

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๑๖
สามเณรจ่อย  บุญเกิด

๐๒/๐๙/๒๔๙๔

 หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๑๗
พระภานุพงศ์ มหาคุโณ นาดบุตร

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวหวาย  

นว ๓๑๕๙/๐๖๑๘
พระพีรพัฒน์ านวีโร วงษ์ตา

๓๐/๑๑/๒๔๙๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวหวาย  

นว ๓๑๕๙/๐๖๑๙
พระธนวิชญ์ านิสฺสโร สาระบ้ว

๑๕/๐๘/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวหวาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๖๒๐
พระบำรุง อคฺธมฺโม กันทอง

๒๖/๐๘/๒๔๙๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวหวาย  

นว ๓๑๕๙/๐๖๒๑
พระหาญณรงค์ ปริปุณฺโณ เพ็งมาลา

๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่ราษฎร์บำรุง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๒๒
พระเอกชัย สิริเมโธ ศิริเจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๓๒ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

อัมพวันคีรี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๒๓
พระธีรยุทธ์ จนฺทโสภโณ คะลา

๒๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวันคีรี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๒๔
พระอุดมพล สิริปฺโ กวางแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อินทรเมรี  

นว ๓๑๕๙/๐๖๒๕
พระประสิทธิ

์

ปริปุณฺโณ ดอนชะเอม

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

เขาดินศิริวัฒนา  

นว ๓๑๕๙/๐๖๒๖
พระเฉลิมศักดิ

์

ธนลาโภ สว่างยิง

่

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

เขาดินศิริวัฒนา  

นว ๓๑๕๙/๐๖๒๗
พระสันติ สนฺติวํโส นุชโสภา

๒๖/๐๓/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาดินศิริวัฒนา  

นว ๓๑๕๙/๐๖๒๘
พระปยะ อติธมฺโม ยอดดารา

๒๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองบอน  

นว ๓๑๕๙/๐๖๒๙
พระนิทัศน์ านวุฑฺโฒ ทองคุ้ม

๒๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองบอน  

นว ๓๑๕๙/๐๖๓๐
พระรัฐพล ิตผโล กะมะโร

๒๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองบอน  

นว ๓๑๕๙/๐๖๓๑
สามเณรสุเทพ  เทพบุรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

 คลองบอน  

นว ๓๑๕๙/๐๖๓๒
พระวิรัติ อินฺทาโณ คชแพทย์

๒๗/๑/๒๕๒๓ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

โคกกระถิน  

นว ๓๑๕๙/๐๖๓๓
พระวิชาญ จนฺทาโภ เจริญสุข

๐๒/๐๓/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ตุ๊กแก  

นว ๓๑๕๙/๐๖๓๔
พระธนาธิป จารุธมฺโม เปยมสุข

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ตุ๊กแก  

นว ๓๑๕๙/๐๖๓๕
พระสำราญ อนาลโย ราชสมบัติ

๐๕/๐๗/๒๕๐๗ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

ท่าตะโก  

นว ๓๑๕๙/๐๖๓๖
พระอธิกฤษ์ อธิปฺโ จิตรสมประสงค์

๐๘/๐๕/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าตะโก  

นว ๓๑๕๙/๐๖๓๗
พระศิวกร ผลปฺโ น่วมภักดี

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าตะโก  

นว ๓๑๕๙/๐๖๓๘
พระอนันต์ สมาหิโต คงเมือง

๒๑/๐๕/๒๕๑๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าตะโก  

นว ๓๑๕๙/๐๖๓๙
พระปรีชา ธีรปฺโ วงษ์ซีวะสกุล

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ทำนบ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๔๐
พระกฤษณะ กตทีโป ยุปานันท์

๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ทำนบ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๔๑
พระสุรศักดิ

์

ปฺาทีโป เหมือนสุทธิวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทำนบ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๔๒
พระชนาธิป อภิสมฺปนฺโน นุชถนอม

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปากง่าม  

นว ๓๑๕๙/๐๖๔๓
พระวัลลภ ภทฺทโก อินทร์ปญญา

๐๙/๑๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พนมเศษใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๖๔๔
พระรุ่งนภา เขมธมฺโม เหลืองอร่าม

๑๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

พนมเศษใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๖๔๕
พระธนาธิป ชยธมฺโม แก้วสาคร

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

พนมเศษเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๔๖
พระสมพร ถิรปฺุโ บุญประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พนมเศษเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๔๗
พระกิตตินันท์ ธมฺมเตโช อยู่สุข

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พนมเศษเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๔๘
พระชำนาญ จิตฺตปาโล ธูปขำ

๐๘/๑๑/๒๕๑๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

วังมหากร  

นว ๓๑๕๙/๐๖๔๙
พระสายชล กิตฺติปฺโ ปานเกตุ

๒๒/๐๙/๒๕๑๒ ๒๐/๐๘/๒๕๕๘

วังมหากร  

นว ๓๑๕๙/๐๖๕๐
พระบรรหาร านุตฺตโร ยอนเกิน

้

๐๒/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังมหากร  

นว ๓๑๕๙/๐๖๕๑
พระสิทธิชัย ขนฺตาภรโณ เพ็งอิม

่

๐๒/๐๙/๒๕๒๔ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

สามัคยาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๖๕๒
พระรัฐ พรหมสุโภ แก้วพราย

๑๐/๑๒/๒๕๓๐ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

สามัคยาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๖๕๓
พระนิชนันท์ สิริวฑฺฒโน เข็มเปา

๑๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

สายลำโพงกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๕๔
พระพิเชษฐ์ ทนฺตจิตฺโต สังวรลิ

๒๔/๐๘/๒๕๑๕ ๐๘/๑๒/๒๕๕๗

สายลำโพงใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๖๕๕
พระคำรณ สิริปฺโ รนัตนภักดี

๑๘/๐๘/๒๕๐๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สายลำโพงใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๖๕๖
พระพรเทพ ชยานนฺโท สังวรลิ

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สายลำโพงใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๖๕๗
พระทศพล สุทฺธปฺโ เกตุชัง

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

สายลำโพงเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๕๘
พระธีรภัทร ฉนฺทธมฺโม ภู่ภักดี

๓๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

สายลำโพงเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๕๙
พระธวัชชัย สติสมฺปนฺโน สุขน้อย

๐๔/๐๗/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สายลำโพงเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๖๐
พระศรัณย์ ปฺาพโล มีศรี

๑๙/๑๐/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สายลำโพงเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๖๑
สามเณรธนดล  กรตุ้ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

 สายลำโพงเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๖๒
พระเอกชัย จนฺทสาโร เขียนสุข

๑๖/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเนิน  

นว ๓๑๕๙/๐๖๖๓
พระปรมินทร์ ปยธมฺโม คารวะวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเนิน  

นว ๓๑๕๙/๐๖๖๔
สามเณรกฤษดา  เจริญศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 หนองสะแก  

นว ๓๑๕๙/๐๖๖๕
พระจักรพงษ์ รตนวณฺโณ จวงสาคร

๑๑/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

หนองหลวง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๖๖
พระคมสัน สนฺตมโน บัวคลี

่

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองหลวง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๖๗
พระรัตนพงศ์ รตนาโณ สอนชม

๒๘/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

หนองหลวง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๖๘
พระอาคม อาสโภ สมบัติหลาย

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หัวถนนกลาง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๖๙
พระสิทธิกร รติโก สายทอง

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

หัวถนนใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๖๗๐
พระวรพันธุ์ ปฏิภาโณ พุ่มพึง

่

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หัวถนนใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๖๗๑
พระชยพล อาสโภ ว่องวิการณ์

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หัวถนนใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๖๗๒
พระนฤเดช านรโต น้อยกลิน

่

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๓/๒๕๕๙

หัวถนนเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๗๓
พระวรุตม์ ธมฺมวโร เจริญพร

๐๓/๐๔/๒๕๐๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

หัวถนนเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๗๔
พระปวิธ รกฺขิโต ซาวทองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หัวถนนเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๗๕
พระสุรนาฑ อภิาโณ มีมุข

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หัวถนนเหนือ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๗๖
พระจรัญ ทิวากโร เจริญคง

๐๑/๐๓/๒๕๐๓ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

กลำหูกวาง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๗๗
พระแสนดี านวโร พิมพา

๑๔/๐๕/๒๕๒๓ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

กลำหูกวาง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๗๘
พระธงชัย าณชโย กำเนิดอินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๓๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

กลำหูกวาง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๗๙
พระปริญญา านวีโร แจ้งนิล

๑๖/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

กลำหูกวาง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๘๐
พระวีระพงษ์ สิริปฺโ บัวหลวง

๒๕/๑๐/๒๕๑๗
๔/๑๑/๒๕๕๘

เขาหน่อ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๘๑
พระอดิศักดิ

์

ธมฺมสโร ยาสูงเนิน

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองขวัญ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๘๒
พระอนันต์ อนนฺโท ทองสุข

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองขวัญ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๘๓
พระพิชิต โสภโณ พาลุน

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองขวัญ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๘๔
สามเณรปรีชา  แสงศรี

๑๐/๗/๒๕๔๐

 คลองจินดา  

นว ๓๑๕๙/๐๖๘๕
พระประเสริฐ ปวโร สุมหะ

๒๗/๐๔/๒๕๒๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

คลองธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๖๘๖
พระมาโนช คุณสํวโร อินทร์สิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองมงคล  

นว ๓๑๕๙/๐๖๘๗
พระธนวัฒน์ วิชฺชากโร มะนาวทอง

๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๐/๕/๒๕๕๙

คลองวิไล  

นว ๓๑๕๙/๐๖๘๘
พระหัสดา ติกฺขปฺโ เอกปชชา

๗/๙/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

คลองวิไล  

นว ๓๑๕๙/๐๖๘๙
พระศรเพชร ติสฺสโร เถือนปาน

่

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๒๒/๖/๒๕๕๙

คลองวิไล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๖๙๐
พระอภิสิทธิ

์

ธมฺมสโร โพธิสะอาด

์

๑๐/๓/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

คลองสองหน่อ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๙๑
พระเจริญชัย ชยวฑฺฒโน รอดเลิศ

๙/๓/๒๕๐๘ ๓/๗/๒๕๕๙
คลองสองหน่อ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๙๒
พระไตรภูมิ จิตฺตปสนฺโน สุขพิทักษ์

๒/๙/๒๕๒๗ ๓/๗/๒๕๕๙
คลองสองหน่อ  

นว ๓๑๕๙/๐๖๙๓
พระถวิล ปยสีโล สินทร

๐๕/๐๔/๒๕๐๕ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

โคกกว้าง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๙๔
พระวัลลภ กนฺตวณฺโณ สาแสงพวง

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

โคกกว้าง  

นว ๓๑๕๙/๐๖๙๕
พระศิริพงษ์ ขนฺติวโร วงเวียน

๑๑/๐๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

จิกลาด  

นว ๓๑๕๙/๐๖๙๖
พระศรราม ธมฺมทินฺโน ทองเชือ

้

๐๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

จิกลาด  

นว ๓๑๕๙/๐๖๙๗
พระอนุวัต ิตธมฺโม เสตวีรางกูร

๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

จิกลาด  

นว ๓๑๕๙/๐๖๙๘
พระธีรวุฒิ สุปภาโส บรรจงกุล

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

จิกลาด  

นว ๓๑๕๙/๐๖๙๙
พระพงษ์สิทธิ

์

ิตวํโส ทองสะอาด

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

จิกลาด  

นว ๓๑๕๙/๐๗๐๐
พระมาโนช สุปภาโส เอียมพันธ์

่

๐๘/๑๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ดงคู้  

นว ๓๑๕๙/๐๗๐๑
พระอนุชา อภิชาโต ประทุมทอง

๒๔/๗/๒๕๑๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตาสังใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๗๐๒
พระธีรยส ปฺาทีโป ฉวีอินทร์

๑๑/๐๕/๒๔๙๙ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

ท่างิว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๐๓
พระธวัชชัย นาถสีโล ทองคำน้อย

๙/๕/๒๕๓๙ ๗/๔/๒๕๕๙
ท่าจันทร์  

นว ๓๑๕๙/๐๗๐๔
พระสุเรนทร์ ชาติธมฺโม นิราโพธิ

์

๑/๑๑/๒๕๓๗
๙/๔/๒๕๕๙

ท่าจันทร์  

นว ๓๑๕๙/๐๗๐๕
พระบุญรอด วิปุโล บุผาสุข

๑๒/๐๔/๒๕๒๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแรต  

นว ๓๑๕๙/๐๗๐๖
พระภานุมาศ อภินนฺโท สอนพงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแรต  

นว ๓๑๕๙/๐๗๐๗
พระอรรถพล อติสุโภ บุญมา

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งแคแดง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๐๘
สามเณรตะวัน  ติดยง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 ทุ่งท่าเสา  

นว ๓๑๕๙/๐๗๐๙
พระสุทิน จนฺทวณฺโณ มณีวงค์

๓๐/๐๓/๒๕๑๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่งสนามชัย  

นว ๓๑๕๙/๐๗๑๐
พระไล้ อติพโล นาคสุทธิ

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

ทุ่งสนามชัย  

นว ๓๑๕๙/๐๗๑๑
พระรัง กิตฺติธโร กลัดปรี

๒๓/๐๓/๒๔๖๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมจริยาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๗๑๒
พระศรัณย์ ปยปุตฺโต อินทะมา

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมจริยาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๗๑๓
พระวีรยุทธ ถาวรธมฺโม แก้วกงพาน

๑๕/๐๓/๒๕๒๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมจริยาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๗๑๔
พระสิน สนฺตกาโย กลินบุหงัน

่

๒๗/๐๙/๒๔๙๕ ๒๖/๐๙/๒๕๕๙

ธรรมจริยาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๗๑๕
สามเณรพงศ์ศิริ  อ่อนธรรม

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

 ธรรมจริยาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๗๑๖
พระวิสุ สีลวฑฺฒโน อิมเต็ม

่

๒๕/๑/๒๕๑๗ ๒๔/๑/๒๕๕๙

นาหุบ  

นว ๓๑๕๙/๐๗๑๗
พระจีรพนธ์ อุทโย สีระคาน

๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นาหุบ  

นว ๓๑๕๙/๐๗๑๘
พระทัสน์ธนพงศ์ ยติกโร ดอนสีจันทร์

๑๗/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาหุบ  

นว ๓๑๕๙/๐๗๑๙
พระอานนท์ อคฺคปฺโ มงคลเกิด

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินทราย  

นว ๓๑๕๙/๐๗๒๐
พระอำนาจ ทีปธมฺโม ทองนิตย์

๒๐/๐๙/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินโพธิ

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๒๑
พระพงษ์ศักดิ

์

ภทฺทโก แสนหลวง

๐๒/๐๑/๒๔๙๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

เนินสะเดาหวาน  

นว ๓๑๕๙/๐๗๒๒
พระณัฐกานต์ อภิวณฺโณ บุญเฉลิม

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

นว ๓๑๕๙/๐๗๒๓
พระชยพล จนฺทวํโส ม่วงไม้

๒๗/๐๗/๒๕๑๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

นว ๓๑๕๙/๐๗๒๔
พระนิรุตติ

์

ปฺาวโร ทับกลัด

๑๘/๕/๒๕๓๘
๔/๔/๒๕๕๙

บ้านวัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๗๒๕
พระประพัฒน์ ปภสฺสรจิตฺโต ดาวสุก

๑/๑๑/๒๕๑๔
๓/๗/๒๕๕๙

บ้านวัง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๒๖
พระทองสุข สุทฺธิาโณ ใจบุญ

๔/๖/๒๕๒๒ ๓/๗/๒๕๕๙
บ้านวัง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๒๗
พระภัทรพล ภทฺทสีโล มีศักดิ

์

๑/๕/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
บ้านวัง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๒๘
พระณัฐพงษ์ ณฏภทฺโท เกาะพราหมณ์

๒๔/๕/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

บ้านวัง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๒๙
พระวสันต์ จิตฺตปฺุโ ใจบุญ

๓๐/๔/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านวัง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๓๐
พระอภิสิทธิ

์

จิตฺตปาโล คงมา

๒๓/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านวัง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๓๑
พระเอียม

่

สนฺตจิตฺโต บานเย็น

๒๖/๑๐/๒๕๐๘
๑๙/๗/๒๕๕๙

บ้านวัง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๓๒
พระภัทรพงศ์ ธมฺมกาโม แปนสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บึงปลาทู  

นว ๓๑๕๙/๐๗๓๓
พระศตวรรษ สนฺตกาโย ชาระ

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

บึงปลาทู  

นว ๓๑๕๙/๐๗๓๔
พระศราวุฒิ สมตฺโถ ศรีสว่าง

๑๘/๐๔/๒๕๒๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

โบสถ์สามัคคีธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๓๕
พระวุฒิกร ปยธมฺโม ขวัญนาค

๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โบสถ์สามัคคีธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๓๖
พระประสาท จารุธมฺโม เรืองรอด

๑๙/๐๓/๒๕๐๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์สามัคคีธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๓๗
พระวสันต์ อิทฺธิเตโช พิมราช

๑๙/๐๖/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์สามัคคีธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๓๘
สามเณรณัฐพล  แจ้งเจน

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 โบสถ์สามัคคีธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๓๙
พระทองเบิม

้

กนฺตสีโล อินทร์ประสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๑๒
๑๒/๒/๒๕๕๙

มงคลสถิตย์  

นว ๓๑๕๙/๐๗๔๐
พระชัยวัฒน์ ฌานวโร ศรีจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วงฆ้อง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๔๑
พระณัตพงษ จิรสุโภ กุลฉิม

๐๔/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วงฆ้อง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๔๒
สามเณรนันทวัฒน์  ดวงรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 วงฆ้อง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๔๓
พระโกมินทร์ อาภาจิตฺโต แสงภักดี

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วงษ์มณีศรัทธา  

นว ๓๑๕๙/๐๗๔๔
พระธรรมสรณ์ กนฺตธมฺโม โพธิเพียร

์

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วิมลประชาราษฎร์  

นว ๓๑๕๙/๐๗๔๕
พระอำนาจ ติสาโร สุขมาก

๐๖/๐๓/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วิมลประชาราษฎร์  

นว ๓๑๕๙/๐๗๔๖
พระวิทยา โชติโก หงษ์ทอง

๑๓/๐๖/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วิมลประชาราษฎร์  

นว ๓๑๕๙/๐๗๔๗
พระปรัชญา ปาริสุทฺโธ รัตนานพ

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วิมลประชาราษฎร์  

นว ๓๑๕๙/๐๗๔๘
พระสุรชัย านวโร ศรีมงคล

๐๕/๐๗/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วิวิตตาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๔๙
พระสุวิทย์ านธมฺโม กิงก้อน

่

๑๓/๐๖/๒๕๒๗ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

ศรีนิคมรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๕๐
พระเกษมสันต์ อธิปฺโ เนียมคำ

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

ศรีนิคมรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๕๑
พระถิรวัฒน์ ปยธมฺโม เจริญวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ศรีนิคมรัตนาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๕๒
พระสมหมาย จินฺตามโย สาตรา

๒๐/๐๗/๒๔๘๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๕๓
พระอนุสรณ์ พลาโณ ขะจิตร์

๒๘/๐๑/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๕๔
พระกำไร าณวีโร สายทอง

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๕๕
สามเณรพิทักษ์  ปนรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๕๖
สามเณรพิเชษชัย  สังข์สุวรรณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๕๗
สามเณรบุญฤทธิ

์

 สาวาศิษย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๕๘
สามเณรสุธี  จันทะแสน

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๕๙
สามเณรวัชระ  ชัยชะนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ส้มเสียว

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๗๖๐
พระสำรวย อนาลโย มลิรุ้ง

๑๖/๐๓/๒๕๐๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สระนิมิตรังสรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๗๖๑
พระบุญธรรม สนฺตจิตฺโต วงษ์วัน

๐๗/๐๗/๒๔๘๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

สังขวิจิตร  

นว ๓๑๕๙/๐๗๖๒
พระสมชาย มนาโม ศรีนาค

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘

สังขวิจิตร  

นว ๓๑๕๙/๐๗๖๓
พระธวัฒชัย ิตมโน เต่าทอง

๑๖/๑๒/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สังขวิจิตร  

นว ๓๑๕๙/๐๗๖๔
พระสมชาย สมจิตฺโต เปยดี

๒/๑๒/๒๕๐๓ ๒๗/๓/๒๕๕๖

สังขสุทธาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๗๖๕
พระรังสิมันต์ จนฺทสโร คงคา

๓/๔/๒๕๒๒ ๒๓/๔/๒๕๕๙

สังขสุทธาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๗๖๖
พระสราวุธ ชาตวีโร สิงหราช

๖/๒/๒๕๓๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สังขสุทธาวาส  

นว ๓๑๕๙/๐๗๖๗
พระกฤษณะ รตฺนโชโต เพชรเทียม

๐๗/๐๓/๒๕๒๒ ๒๙/๐๓/๒๕๕๐

สีแพ่ง

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๖๘
พระรัต สิริปณฺโณ ขวัญตา

๐๑/๐๑/๒๔๗๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

สีแพ่ง

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๖๙
พระนัสนัณน์ กิตฺติโสภโณ แก้วอ่อน

๑๗/๗/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

หนองคล้า  

นว ๓๑๕๙/๐๗๗๐
พระเฉลิมพร ทีปธมฺโม ชีวัต

๑๒/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองคล้า  

นว ๓๑๕๙/๐๗๗๑
พระกฤษดา ิตวินโย เขาทุมาศ

๒๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองตางู  

นว ๓๑๕๙/๐๗๗๒
พระศตวรรต กมฺมสุโภ ดีวัน

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

หนองตางู  

นว ๓๑๕๙/๐๗๗๓
พระธนันชา เกสโร กุดมหาราช

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองตางู  

นว ๓๑๕๙/๐๗๗๔
สามเณรณัฏฐพล  แม่นปน

๑๐/๕/๒๕๔๐

 หนองปรือ  

นว ๓๑๕๙/๐๗๗๕
พระขวัญชัย กนฺตธมฺโม อยู่สุภาพ

๒๒/๑/๒๕๑๖ ๑๘/๔/๒๕๕๘

หนองมะขาม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๗๖
พระวิไล อาทโร กิมไล้

๖/๑๐/๒๕๐๖
๖/๔/๒๕๕๙

หนองมะขาม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๗๗
พระอนุวัฒน์ ปภากโร ราชแสง

๒๕/๗/๒๕๓๙ ๒๒/๔/๒๕๕๙

หนองมะขาม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๗๘
พระบรรเจิด จนฺทสาโร คำรอด

๓๐/๑/๒๕๓๘
๔/๖/๒๕๕๙

หนองมะขาม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๗๙
พระอมรเทพ อธิปฺโ รอดย้อย

๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๕๙

หนองมะขาม  

นว ๓๑๕๙/๐๗๘๐
พระสุทธิชัย จิตฺตทนฺโต สละทอง

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองละมาน  

นว ๓๑๕๙/๐๗๘๑
พระเฉลิมวุฒิ อุภาโน จันทร์ประยูร

๑๒/๐๘/๒๕๓๓ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่หนองกรด  

นว ๓๑๕๙/๐๗๘๒
พระมาโนช านธมฺโม อาจหาญ

๐๓/๐๑/๒๕๒๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่หนองกรด  

นว ๓๑๕๙/๐๗๘๓
พระวรปรัชฌ์ ปฺาวโร ภุมราพันธุ์

๒๕/๔/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

นว ๓๑๕๙/๐๗๘๔
พระมานพ ธมฺมธโร นิลสนธิ

๑๒/๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

นว ๓๑๕๙/๐๗๘๕
พระอิทธิพล านวโร หมีทอง

๖/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๔/๒๕๕๙

เขาทอง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๘๖
พระสุภาพ อภิาโณ ธูปบูชา

๓๑/๓/๒๕๓๔
๗/๕/๒๕๕๙

เขาทอง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๘๗
พระศุภชัย สีลสุทฺโธ ฉายทอง

๘/๙/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

เขาทอง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๘๘
พระธวัชชัย คนฺธสาโร ยอดหงษ์

๗/๘/๒๕๓๘ ๕/๖/๒๕๕๙
เขาทอง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๘๙
พระอภิสิทธิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ สินพรม

๒๗/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙

เขาทอง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๙๐
พระนิรุช จรณธมฺโม ลอยบัณดิษฐ์

๗/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๕๙

คลองบางเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๙๑
พระณัฐวุฒิ ปยสีโล ฉำสอน

๙/๓/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙
คลองบางเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๗๙๒
พระคมสัน อุปสนฺโต สุขประเสริฐ

๕/๑๑/๒๕๒๑ ๑๖/๔/๒๕๕๔

ดอนกระชาย  

นว ๓๑๕๙/๐๗๙๓
พระธรรมรงค์ ฌานวีโร กัวพิจิตร

๙/๓/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙
ท่าตะโก  

นว ๓๑๕๙/๐๗๙๔
พระเปรม านิโย กลีนซีน

๒๐/๑๑/๒๕๓๔
๑๒/๗/๒๕๕๙

ท่าตะโก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๗๙๕
สามเณรสงกรานตร์  พลายสายทอง

๒๗/๓/๒๕๔๑

 ท่าตะโก  

นว ๓๑๕๙/๐๗๙๖
พระสมเกียรติ จนฺทโชโต สามัคคี

๒๖/๑๐/๒๕๓๒
๑๔/๘/๒๕๕๙

เนินมะกอก  

นว ๓๑๕๙/๐๗๙๗
สามเณรพีรพล  ทองเสงียม

่

๓๑/๗/๒๕๔๓

 บ่อเพลง  

นว ๓๑๕๙/๐๗๙๘
พระยุทธนา วรปฺโ บัวพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๗
๑๖/๔/๒๕๕๙

บ้านบน  

นว ๓๑๕๙/๐๗๙๙
พระมนต์รักษ์ สุรปฺโ ทองใบ

๓/๑๑/๒๕๒๑ ๑๕/๕/๒๕๕๙

บ้านบน  

นว ๓๑๕๙/๐๘๐๐
พระทินกร ปยธมฺโม บัวสุข

๒๓/๗/๒๕๑๓ ๒๙/๕/๒๕๕๙

บ้านบน  

นว ๓๑๕๙/๐๘๐๑
พระกิตติศักดิ

์

โสภณปฺโ แสงโพธิ

์

๗/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านบน  

นว ๓๑๕๙/๐๘๐๒
พระสิทธิชัย ปฏิภาโณ แสงอรุณ

๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านบน  

นว ๓๑๕๙/๐๘๐๓
พระมาโนช เตชธมฺโม จันเทศ

่

๒/๗/๒๕๒๙ ๑๖/๔/๒๕๕๙

พระปรางค์เหลือง  

นว ๓๑๕๙/๐๘๐๔
พระสุรินทร์ สนฺติกโร อิมเต็ม

่

๑/๓/๒๕๐๑ ๑๐/๖/๒๕๕๙

พระปรางค์เหลือง  

นว ๓๑๕๙/๐๘๐๕
พระเทียมดาว สิริจนฺโท โพเกต

๖/๓/๒๕๐๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

สระทะเล  

นว ๓๑๕๙/๐๘๐๖
พระชัชวาล จนฺทวํโส ถุงเชือ

้

๒/๖/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

สระทะเล  

นว ๓๑๕๙/๐๘๐๗
พระปรเมศ รานํกโร ภาณไพบลูย์

๒๐/๗/๒๕๓๗
๕/๓/๒๕๕๙

สระปทุม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๐๘
พระอนุสรณ์ จนฺทวํโส โพธิอ่อง

์

๖/๖/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

สระปทุม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๐๙
พระอิทธิพล ขนฺติโก ใส้พงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๓๑
๑๕/๖/๒๕๕๙

สระปทุม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๑๐
พระอภิชาติ นิปโก เกตุศรี

๓๐/๔/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สระปทุม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๑๑
พระสหรัฐ ฉนฺทกาโม คล้ายบัญดิษฐ์

๑/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สระปทุม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๑๒
พระจีระศักดิ

์

ขนฺติธมโม ทองอิม

่

๑/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สระปทุม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๑๓
พระตะวัน สิริจนโก เครือนาค

๒๑/๗/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สระปทุม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๑๔
พระใหม่ สุทฺาโณ ทองกล่อมสี

๖/๑/๒๕๒๑ ๒/๔/๒๕๕๙
สระเศรษฐี  

นว ๓๑๕๙/๐๘๑๕
พระอติเทพ จกฺกวโร ผันโต

๑๒/๖/๒๕๓๓ ๑๒/๓/๒๕๕๙

หนองกลอย  

นว ๓๑๕๙/๐๘๑๖
พระจีรวุฒิ จกฺกวโร เปยมสุก

๕/๑๑/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๕๙

หนองกลอย  

นว ๓๑๕๙/๐๘๑๗
พระศุภกิจ อํสุธมฺโม ชะโกทอง

๑๗/๘/๒๕๒๓ ๒๘/๗/๒๕๕๘

หนองเต่า  

นว ๓๑๕๙/๐๘๑๘
พระอุทิศ อธิธมโม ภูห้อย

๗/๘/๒๔๙๘ ๓/๑๒/๒๕๕๘

หนองไม้แดง  

นว ๓๑๕๙/๐๘๑๙
พระอนุรักษ์ อธิปฺโ สมพงษ์ศิริ

๗/๗/๒๕๓๙ ๒๔/๕/๒๕๕๙

ห้วยบง  

นว ๓๑๕๙/๐๘๒๐
พระภาณุ ปฺาวโร ลานำเทียง

่

๒๙/๘/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ห้วยบง  

นว ๓๑๕๙/๐๘๒๑
พระสุกฤษฎิ

์

ปภากโร ลอยบรรดิษฐ์

๒๘/๙/๒๕๓๘
๘/๔/๒๕๕๙

หางนำหนองแขม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๒๒
พระบุญญารักษ์ สุรจิตฺโต นาควัน

๗/๙/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หางนำหนองแขม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๒๓
พระเสฎฐวุฒิ วราโณ วรรณศรี

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

หางนำหนองแขม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๒๔
พระจักรีวัตร ธมฺมกาโม โตอิม

้

๖/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หางนำหนองแขม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๒๕
พระธณภัทร ฉนฺทธมฺโม คงเมฆ

๑๔/๘/๒๕๐๙ ๒๐/๔/๒๕๕๙

หาดสะแก  

นว ๓๑๕๙/๐๘๒๖
พระวรพงษ์ ปยสีโล บัวพันธ์

๘/๑๑/๒๕๑๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หาดสะแก  

นว ๓๑๕๙/๐๘๒๗
พระคะนึง ปลนฺโน อินทพันธ์

๑๑/๙/๒๕๑๑ ๕/๑๒/๒๕๕๘

อินทาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๒๘
พระเชาวฤทธิ

์

กนฺตสาโร ห้วยหงษ์ทอง
๗/๑/๒๕๐๖

๑๒/๔/๒๕๕๙

อินทาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๒๙
พระวันฉัตร านวโร เงินอยู่

๕/๕/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๕๙
อินทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๘๓๐
พระภัทรธินันท์ จนฺตตฺนาโน ตำเตีย

้

๒๙/๑๒/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๓๑
พระสมที ิตวิโ เสืองาม

๐๓/๐๑/๒๔๘๗ ๑๙/๐๖/๒๕๔๐ กระทุ่มทองศรัทธาธรรม

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๓๒
พระศุภกร ปฺาวโร จิตรประสงค์

๐๗/๐๗/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

เขาหลักชัย  

นว ๓๑๕๙/๐๘๓๓
พระวิโรจน์ านงฺกโร คลังสกุล

๒๑/๐๖/๒๕๒๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เขาหินกลิง

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๓๔
พระเอกภาพ มหาปฺโ แก้วเก่ง

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เขาหินกลิง

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๓๕
สามเณรภูวนัต  แซ่ลิม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๓๖
สามเณรภูวนาท  กาพิมพ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๓๗
สามเณรพิพรรธ์  คงคารักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๓๘
สามเณรวีรภัทร  อบถม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๓๙
สามเณรณัฐภูมิ  บุญประเสริฐ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๔๐
สามเณรภูวดล  พรมมา

๐๖/๑๑/๒๕๕๑

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๔๑
พระยงยุทธ วิจิตฺตธมฺโม จงสงวน

๑๙/๐๔/๒๕๑๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

คีรีประสาท  

นว ๓๑๕๙/๐๘๔๒
พระทศพล านุตฺตโร เพิมพูนมหาศาล

่

๑๗/๐๖/๒๕๒๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

คีรีล้อม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๔๓
พระวัน โชติปฺโ ศรรุ่ง

๑๘/๐๘/๒๕๐๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๔๔
พระทวีศักดิ

์

ถิรธมฺโม ประเสริฐสุข

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๔๕
พระเดชาพล กนฺตสีโล สำเกตุ

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๔๖
พระพิพัฒน์ กนฺตธมฺโม เรืองภวัด

๒๒/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๔๗
พระภารดร านิสฺสโร ยอดทอง

๑๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๔๘
พระกฤษฎา านธมฺโม ลิมสุวรรณ

้

๒๘/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๔๙
พระศิขรินทร์ วิชฺชาธโร บัวชืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๕๐
สามเณรอนุสรณ์  ปนสีทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๕๑
สามเณรธนพัฒน์  สัมฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๕๒
พระไพฑูรย์ ปสนฺนจิตฺโต นิลวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๐๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกมะขวิด  

นว ๓๑๕๙/๐๘๕๓
พระวสันต์ ิตวโร สิงหา

๑๗/๐๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกมะขวิด  

นว ๓๑๕๙/๐๘๕๔
พระไชยภพ ชินวโร มากบุญ

๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ซับสมบูรณ์  

นว ๓๑๕๙/๐๘๕๕
พระชัยนะ อาทโร ชืนสบาย

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ตะกุดภิบาล  

นว ๓๑๕๙/๐๘๕๖
พระรณชัย จารุจิตฺโต เกตุพันธุ์

๑๖/๐๕/๒๕๓๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ตะคร้อ  

นว ๓๑๕๙/๐๘๕๗
พระฤทธิเดช สุทฺธิมโน หมืนภักดี

่

๐๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ตะคร้อ  

นว ๓๑๕๙/๐๘๕๘
พระอธิการประเสริฐ าณวีโร เหล็กทอง

๐๑/๐๓/๒๔๘๔ ๐๓/๐๒/๒๕๔๘

นาขอม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๕๙
พระมีชัย พุทฺธาโณ เหล็กทอง

๑๓/๐๕/๒๔๙๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

นาขอม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๖๐
พระสุรพงษ์ กนฺตสีโล พลเยียม

่

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาขอม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๖๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

านวีโร พฤกรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านใหม่  

นว ๓๑๕๙/๐๘๖๒
พระสายยัณห์ จนฺทสุวณฺโณ นามนานอก

๑๐/๐๕/๒๕๒๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

นว ๓๑๕๙/๐๘๖๓
สามเณรภูวเดช  ดีนุช

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 บ้านใหม่  

นว ๓๑๕๙/๐๘๖๔
สามเณรอนุชิต  ด้วงสุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

 บ้านใหม่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๘๖๕
พระวิทยา ปฺาธโร สุขสถิตย์

๒๗/๐๑/๒๕๒๖ ๒๒/๐๙/๒๕๕๖

พระพุทธบาท  

นว ๓๑๕๙/๐๘๖๖
พระเสงียม

่

สมาจาโร โพธิแจ่ม

์

๐/๐/๒๔๙๓
๐๔/๑๒/๒๕๕๖

พระพุทธบาท  

นว ๓๑๕๙/๐๘๖๗
พระจัตุรัส าณธโร เต่าแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พระพุทธบาท  

นว ๓๑๕๙/๐๘๖๘
พระดอน สุภาจาโร ชูโฉม

๐๓/๐๖/๒๕๑๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

พุฝรัง

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๖๙
พระณัฐพล นรินฺโท ทัพหมี

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พุฝรัง

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๗๐
พระวันเฉลิม ชยาภิรโต มันต่าย

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พุฝรัง

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๗๑
พระสุรศักดิ

์

ฉนฺทปาโล เขียวลาย

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พุฝรัง

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๗๒
พระบุญช่วย ภูริปฺโ พรหมบุญชู

๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พุฝรัง

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๗๓
พระบุญอำนวยชัย าณวีโร นิยมวรรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๐๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๗๔
พระวันดี พุทฺสโร หอมลา

๒๐/๐๓/๒๕๐๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๗๕
พระจารุพงษ์ ถิราโณ โมงขุนทด

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๗๖
พระสิงหา านธมฺโม ประภัสราง

๒๑/๐๖/๒๕๑๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธิประสาท

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๗๗
พระนคร เตชปฺโ คงพิทักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๓๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

โพธิประสาท

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๗๘
พระอมรเทพ อคฺคธมฺโม รินสอน

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิประสาท

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๗๙
พระศุภชัย สิริจนฺโท ปติไทย

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิประสาท

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๘๘๐
พระจำปา สิริปฺโย สุรินทร์

๐๑/๑๑/๒๔๙๖ ๐๔/๐๑/๒๕๕๓

ไพศาลี  

นว ๓๑๕๙/๐๘๘๑
พระสนิท ขนฺติโก บัวสุวรรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๑๒ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

ไพศาลี  

นว ๓๑๕๙/๐๘๘๒
พระสุดใจ มนฺตสีโล อ่อนละมุล

๐๓/๐๔/๒๕๑๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ไพศาลี  

นว ๓๑๕๙/๐๘๘๓
พระธนโชต ฉฺนสีโล พรมวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ไพศาลี  

นว ๓๑๕๙/๐๘๘๔
พระสาคร รกฺขิตธมฺโม แก่นยิง

่

๐๙/๑๑/๒๕๓๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ไพศาลี  

นว ๓๑๕๙/๐๘๘๕
พระชูชาติ สีลสํวโร ปานพรม

๑๖/๑๑/๒๕๐๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไพศาลี  

นว ๓๑๕๙/๐๘๘๖
พระอภินันท์ ฉนฺทสีโล เมฆสันเทียะ

๊

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วังข่อยสามัคคีธรรม  

นว ๓๑๕๙/๐๘๘๗
พระรัชพล ถาวรสทฺโธ สีกำพล

๑๑/๐๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วังนำลัด  

นว ๓๑๕๙/๐๘๘๘
พระพยัฆ พรหมฺสโร วงษ์มัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สำโรงชัย  

นว ๓๑๕๙/๐๘๘๙
พระพัสกร สุวณฺโณ อินทร์ผล

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงชัย  

นว ๓๑๕๙/๐๘๙๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

านิสฺสโร กวีศิริกรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงชัย  

นว ๓๑๕๙/๐๘๙๑
พระศรายุทธ อุชุจาโร แก้วอุบล

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงชัย  

นว ๓๑๕๙/๐๘๙๒
พระพรชัย ปนฺนภาโร ปานทรัพย์

๒๗/๐๒/๒๕๑๒ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองปรือเทพนิมิต  

นว ๓๑๕๙/๐๘๙๓
พระกิตติพันธ์ กิตฺติปาโล อยู่เปนสุข

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองปรือเทพนิมิต  

นว ๓๑๕๙/๐๘๙๔
พระเติมศักดิ

์

เขมจาโร ฉำคำ

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองปรือเทพนิมิต  

นว ๓๑๕๙/๐๘๙๕
พระสมชาย อคฺคปฺโ แก้วมโหสถ

๑๙/๐๑/๒๕๑๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๕

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๐๘๙๖
พระคำรณ มหาาโณ นัยวิจารณ์

๐๔/๐๓/๒๕๒๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๐๘๙๗
พระรุ่งอรุณ าณสมฺปนฺโน คงเพชรศักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๐๘๙๘
พระก้องณฤทธิ

์

สิริสาโร มีแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๐๘๙๙
พระเกรียงไกร ธมฺมรกฺขิโต สอนเมือง

๑๙/๐๙/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๖ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๙๐๐
พระชุติวัต อตฺตโม ศักดิศรี

์

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๐๙๐๑
พระดนัยภัทร ขนฺติวโร สร้อยพูล

๒๓/๑๐/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๐๙๐๒
พระจิรายุ จิตฺตกาโร เม่นสุข

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๐๙๐๓
พระประยูร เขมโก เย็นสันเทียะ

๊

๒๔/๑๑/๒๔๙๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๐๙๐๔
พระสมเกียรติ ธีรภทฺโท ภูมิคำ

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพธิศรี

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๙๐๕
พระจีรศักดิ

์

สิริปฺโ ชาติเผือก

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพธิศรี

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๙๐๖
พระพันตรี าณสีโล ดีแพง

๑๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพธิศรี

์

 

นว ๓๑๕๙/๐๙๐๗
สามเณรธนา  ฉำคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 หนองสะแกยาว  

นว ๓๑๕๙/๐๙๐๘
สามเณรไพรัตน์  ไพรศาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 หนองสะแกยาว  

นว ๓๑๕๙/๐๙๐๙
สามเณรอภิชาติ  บุญเพ็ง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

 หนองสะแกยาว  

นว ๓๑๕๙/๐๙๑๐
พระพิศิษฐ กิตฺติปฺโ

เจริญอรุณตระกูล

๐๖/๐๓/๒๔๙๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๑๑
พระจิรายุส ปณณกาโม บุญอาจ

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๑๒
พระอโนชา อิสสฺโร สาระดี

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๑๓
พระวิราช ธีรวโร ทองลพ

๒๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๑๔
พระพสิษฐ์ ปภากโร พงษ์สาริกันฐ์

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๑๕
สามเณรเมธัส  ทองลพ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๑๖
สามเณรสุพจน์  ศรีวิลาศ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๑๗
สามเณรมานะ  คุ้มตระกูล

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๑๘
สามเณรปญญา  คุ้มตระกูล

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๑๙
สามเณรธารา  งามสงวน

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๒๐
สามเณรธีรภัทร  ภูมิเลิศ

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๒๑
สามเณรไชยเฉลิม  ตะถา

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๕๙/๐๙๒๒
พระสมนึก ขนฺติจิตฺโต ขุนหลวง

๒๒/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๒/๒๕๕๙

คลองไทร  

นว ๓๑๕๙/๐๙๒๓
พระสายชล สุจิณโณ ลาคำ

๙/๔/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

คลองไทร  

นว ๓๑๕๙/๐๙๒๔
พระประเทือง ปภาโส ฉำกิง

่

๑๗/๗/๒๕๓๒
๘/๗/๒๕๕๙

คลองแบ่ง  

นว ๓๑๕๙/๐๙๒๕
พระสฐาปกรณ์ สุทฺธาโภ เดชเดชา

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองแบ่ง  

นว ๓๑๕๙/๐๙๒๖
พระจักรกริช จิรสุโภ บัวผัน

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองแบ่ง  

นว ๓๑๕๙/๐๙๒๗
พระเทวิน ธมฺมวโร ดวงแก้ว

๒๘/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองแบ่ง  

นว ๓๑๕๙/๐๙๒๘
พระเทพฤทธิ

์

มหิทฺธิโก ตาสุวรรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองม่วง  

นว ๓๑๕๙/๐๙๒๙
พระภาณุพงศ์ ภูริสีโล ขำอิง

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนงาม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๓๐
พระสุริยา ปรกฺกโม สมสุข

๒๖/๑๐/๒๕๓๒

๙/๗/๒๕๕๙
ทรัพย์สมบูรณ์  

นว ๓๑๕๙/๐๙๓๑
พระยงยุทธ ปวโร พลไกร

๐๓/๐๙/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

เทพสวรรค์สีมาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๓๒
พระปยะคม จิตฺตสํวโร อินทร์ปอ

๐๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทพสวรรค์สีมาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๓๓
พระพรชัย วิสุทฺโธ พรมกุล

๘/๑/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านน้อย  

นว ๓๑๕๙/๐๙๓๔
พระบุญทัน กนฺตสีโล ลุนลา

๑/๑/๒๔๙๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มฤคทายวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๗ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๙๓๕
พระสุเมธ วิสุทฺโธ พลดงนอก

๗/๑๑/๒๕๒๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มฤคทายวัน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๓๖
พระมานะชัย ชวโร กล้าหาญ

๑/๘/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มฤคทายวัน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๓๗
พระวรัตก์ เตชวโร ปานพรม

๓/๔/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มฤคทายวัน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๓๘
พระจิราวุส สุปฺโ กลำเจริญ

๑๑/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มฤคทายวัน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๓๙
พระสาธิต อิสฺสโร ธรรมชีวรรณ

๑๖/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มฤคทายวัน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๔๐
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโณ จันทร์สกุล

๑/๖/๒๕๓๖ ๔/๗/๒๕๕๙
ยางสองพีน้อง

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๙๔๑
พระอุดร อุตตโร วงศ์แก่น

๔/๘/๒๕๑๑ ๑๓/๘/๒๕๕๙

ยางสองพีน้อง

่

 

นว ๓๑๕๙/๐๙๔๒
พระประดิษฐ์ กตปฺุโ ชิตอุทัย

๐๙/๑๐/๒๕๓๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วังซ่าน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๔๓
พระจเร ิตาจาโร พรหมโชติ

๑๘/๐๙/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วังซ่าน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๔๔
พระรุ่งโรจน์ โอฬาริโก พรหมโชติ

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วังซ่าน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๔๕
พระเกียรติศักดิ

์

หิริธมฺโม เกตุวิทย์

๑๙/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังซ่าน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๔๖
พระณัฐพล หิริมโน จันทพาท

๐๑/๑๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วังซ่าน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๔๗
พระเล็ก ธมฺมธโร สุระภีร์

๑๗/๔/๒๔๙๑
๔/๗/๒๕๕๗

วังนำขาว  

นว ๓๑๕๙/๐๙๔๘
พระประสาท ชนุตฺตโม พวงทอง

๔/๓/๒๕๑๗ ๑๑/๔/๒๕๕๙

วังนำขาว  

นว ๓๑๕๙/๐๙๔๙
พระสมเกียรติ

์

โรจนธมฺโม ผิวนวล

๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วังปาใหญ่  

นว ๓๑๕๙/๐๙๕๐
พระจิระภาส ปยธมฺโม ชอบสว่าง

๘/๓/๒๕๒๗
๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ศรีกัลยาณนิคม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๕๑
พระปยะบุตร วิสุทฺโธ พิลึก

๓๑/๔/๒๕๒๑ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ศรีกัลยาณนิคม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๕๒
พระวรพล กิตฺติสาโร นิลใจพงษ์

๑๕/๙/๒๕๑๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

ศรีกัลยาณนิคม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๕๓
พระปรีญาณัฐ กิตฺติสาโร พรหมจรรยา

๘/๕/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ศรีกัลยาณนิคม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๕๔
สามเณรสหรัฐ  โฮนอก

๕/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีกัลยาณนิคม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๕๕
พระประกาย อธิจิตฺโต คงการเรียน

๑/๔/๒๕๐๖
๘/๑๑/๒๕๕๖

ศรีสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๐๙๕๖
พระนัทธพงศ์ วุธวาโร ภูหัดสวน

๒๙/๙/๒๕๐๘ ๒๑/๗/๒๕๕๘

สามแยกพัฒนา  

นว ๓๑๕๙/๐๙๕๗
พระจิรายุส ปยุตโต ขันลา

๒๓/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สามแยกพัฒนา  

นว ๓๑๕๙/๐๙๕๘
พระเสถียร สมทฺโถ ร้อยลา

๑๕/๑/๒๕๐๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หนองตะเคียน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๕๙
พระวันชัย จนฺทสาโร น้อยสุข

๑๖/๙/๒๕๒๓ ๑๑/๒/๒๕๕๑

หนองไม้ใต้  

นว ๓๑๕๙/๐๙๖๐
พระอารี รุจิธมฺโม ศรีเพ็ชร

๒๙/๑/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

หนองเย็นสามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๙๖๑
พระวัชระ เตชวโร ทัดศรี

๑๔/๑๐/๒๕๓๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หินดาดสามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๙๖๒
พระธนิษฐ์ ธนิสฺสโร ครองสินธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หินดาดสามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๙๖๓
พระรักชาติ รกฺขิตฺวํโส พรมแสง

๐๖/๐๗/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หินดาดสามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๙๖๔
พระไชยวัฒน์ ชนาสโภ บำรุงขันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หินดาดสามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๐๙๖๕
พระเจตรินทร์ จิตฺตทฺนโต ซาบุตร

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เกาะเปา  

นว ๓๑๕๙/๐๙๖๖
พระวัชรพงศ์ จิตฺตสํวโร เทียนประดับ

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เกาะเปา  

นว ๓๑๕๙/๐๙๖๗
พระเฉลียว สุขกาโม แก้วทิม

๐๕/๐๗/๒๔๙๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

เกาะเปา  

นว ๓๑๕๙/๐๙๖๘
พระธีระพร ชิตมาโร ฤทธิเดช

์

๐๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทราราม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๖๙
สามเณรอิสรา  บำขำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๐

 จันทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๘ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๐๙๗๐
พระนิรุตต์ เตชวณฺโณ ไกรส่ง

๒๙/๐๙/๒๕๓๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๕

ดงจังหัน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๗๑
พระสุกกิณห์ ปุณฺณวณฺโณ ภูสีฤทร์

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงจังหัน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๗๒
พระบุญทรง ปฺุธโร คล้ายแปน

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

ดงสีเสียด  

นว ๓๑๕๙/๐๙๗๓
พระนิพพล อิณมุตฺโต แก้วซุง

๒๖/๑๒/๒๕๑๔ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ดอนพลอง  

นว ๓๑๕๙/๐๙๗๔
พระอานนท์ อานนฺโท ข้ามสำโรง

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

ดอนโม่  

นว ๓๑๕๙/๐๙๗๕
พระอานนท์ ปฺาทีโป สงคราม

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ดอนโม่  

นว ๓๑๕๙/๐๙๗๖
พระถนอมศักดิ

์

สฺโต เหล่าแสนคำ

๑๖/๐๔/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ดอนโม่  

นว ๓๑๕๙/๐๙๗๗
พระวรศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต กำลังแรง

๒๔/๐๘/๒๕๓๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ท่าตะโก  

นว ๓๑๕๙/๐๙๗๘
สามเณรกิตติพงษ์  เหมมฤก

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

 ทุ่งตัน  

นว ๓๑๕๙/๐๙๗๙
พระประจวบ ปภสฺสโร อาจสาริกิจ

๒๔/๐๗/๒๕๐๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๕

ทุ่งนาผาสุข  

นว ๓๑๕๙/๐๙๘๐
พระลือสาย จารุธมฺโม เนาเหนียว

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งแม่นำน้อย  

นว ๓๑๕๙/๐๙๘๑
พระศุกร์ศิริ สุชาโต แซ่ไล่

๒๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๘๒
พระณัฐพงษ์ าณวโร มิงขวัญ

่

๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๘๓
พระสุทิน โฆสวโร ชารัมย์

๒๕/๐๘/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๘๔
พระสิทธิชัย ถิราโณ วงษ์สอน

๑๖/๐๔/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๕๙/๐๙๘๕
พระเสน่ห์ ปริปุณฺโณ สีโห่

๑๙/๐๘/๒๕๐๑ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

บ้านไร่  

นว ๓๑๕๙/๐๙๘๖
พระพงศธร อหึสโก พวงมี

๐๒/๐๗/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พรมเขต  

นว ๓๑๕๙/๐๙๘๗
พระสุธิชัย สุธีโร อำพาศ

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

พรมเขต  

นว ๓๑๕๙/๐๙๘๘
พระทรงสิทธิ

์

อมโล มีสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พรมเขต  

นว ๓๑๕๙/๐๙๘๙
พระฟน ิตธมฺโม สามล

๑๓/๐๒/๒๕๑๗ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

มาบแก  

นว ๓๑๕๙/๐๙๙๐
พระประจวบ อตฺตธมฺโม คำนึงชาติ

๐๑/๐๕/๒๕๐๓ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

ราษฎร์บำรุง  

นว ๓๑๕๙/๐๙๙๑
พระกฤษฏ์ นราธิโป พันสิงห์

๑๗/๑๐/๒๕๓๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

นว ๓๑๕๙/๐๙๙๒
พระพชรพล าณสาโร สมานกสิกรณ์

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

นว ๓๑๕๙/๐๙๙๓
พระปริวัตร ขนฺติกโร เฉลยโฉม

๑๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

นว ๓๑๕๙/๐๙๙๔
พระจรินทร์ จิริโก คล่องใจ

๐๕/๐๑/๒๕๐๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๑๕๙/๐๙๙๕
พระพุฒิพงศ์ วุฑฺฒิธมฺโม ทรัพย์ศรี

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๑๕๙/๐๙๙๖
พระวิญู สุปฺโ แข็งกสิการ

๒๖/๐๓/๒๕๑๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๑๕๙/๐๙๙๗
พระพจน์ สุวจโน อยู่ปาน

๐๗/๐๘/๒๕๒๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๑๕๙/๐๙๙๘
สามเณรเดชาพล  ใจกล้า

๐๘/๑๐/๒๕๑๓

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๑๕๙/๐๙๙๙
พระสมพงษ์ กุสลจิตฺโต วราหะ

๐๕/๐๘/๒๕๒๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ลาดยาว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๐๐
พระสงกรานต์ ธมฺมทีโป ศรีห้วยตัง

้

๑๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ลาดยาว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๐๑
พระภาณวิชญ์ ปสนฺนจิตฺโต สงฉิม

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลาดยาว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๐๒
พระปยบุตร ปยสีโล ภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลาดยาว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๐๓
พระพะยอม กนฺตวีโร โพธิม่วง

์

๑๑/๐๗/๒๕๐๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วังม้า  

นว ๓๑๕๙/๑๐๐๔
พระชวินทร์ อานนฺโท บัวหลวง

๒๓/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังม้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๙ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๑๐๐๕
พระนัทฐพงค์ อภินนฺโท บัวเทศ

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังม้า  

นว ๓๑๕๙/๑๐๐๖
พระสุทัศน์ าณวโร ปรเสริฐดี

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีไกรลาศ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๐๗
พระอานนท์ อานนฺโท เขม้นเขตกรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีไกรลาศ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๐๘
พระอนิรุติ ปภากโร ชาญธัญกรรม

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีไกรลาศ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๐๙
สามเณรทิวธารา  อิมขำ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๑๐
พระทวีศักดิ

์

ทนฺตาจาโร ขันธ์แก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๑๑
พระณัฐพล นาถสีโล ไพรฑูรย์

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

ศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๑๒
พระโสภณ โสภโณ หนองนำใส

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๑๓
พระสุทธี ปฺุจฺจโย หนูอ้น

๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๑๔
พระสุพจน์ ทตฺตมโน ประสาทสิทธิ

๑๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๑๕
พระสมพงษ์ สุจิตฺโต ยืนยง

๑๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๑๖
พระแข่ง อภิวณฺโณ หอยสังข์

๐๖/๑๒/๒๕๐๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

สระแก้ว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๑๗
พระประจวบ สุภทฺโท เฟองฟุง

๑๙/๐๔/๒๕๑๑ ๑๘/๐๑/๒๕๕๕

สระปทุม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๑๘
พระนาวิน โกสโล สังข์เงิน

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๙/๑๐/๒๕๕๙

สวนหลวง  

นว ๓๑๕๙/๑๐๑๙
พระสุระชัย ิตโสภโณ สุขแสน

๐๑/๐๔/๒๕๓๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๕๙/๑๐๒๐
สามเณรสุขใจ  นันทะแจ่ม

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๕๙/๑๐๒๑
สามเณรศุภากร  แปนโก๋

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๕๙/๑๐๒๒
สามเณรวิทยาพร  แปนโก๋

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๕๙/๑๐๒๓
สามเณรศรัณย์  พุ่มแสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๕๙/๑๐๒๔
สามเณรวทัญู  พึงพันธ์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๕๙/๑๐๒๕
สามเณรพรสวัสดิ

์

 ดวงรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๕๙/๑๐๒๖
สามเณรแสงเทียน  แสงแมงทับ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๕๙/๑๐๒๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ช้อยนิยม

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๕๙/๑๐๒๘
สามเณรวิวัฒน์  คำสีทา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 หนองขีใต้

้

 

นว ๓๑๕๙/๑๐๒๙
พระอาทิตย์ อนาลโย ทองยุ้น

๑๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองชำนาญ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๓๐
พระสุภัค สุชาโต เพียรกสิกรรม

๒๘/๐๕/๒๕๐๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖

หนองเตย  

นว ๓๑๕๙/๑๐๓๑
พระสิปปกร สนฺตกาโย ขู่คำราม

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

หนองนมวัว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๓๒
พระมานพ สิริธมฺโม กล้าเขตกิจ

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองนมวัว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๓๓
พระธวัชชัย ปริปุณฺโณ ครุทพันธุ์

๑๖/๐๘/๒๕๑๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

หนองพลับ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๓๔
พระสมพร จรณธมฺโม แก้ตา

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองไร่  

นว ๓๑๕๙/๑๐๓๕
พระวิชัย ชยนนฺโท มากรืน

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๐ ๐๗/๐๕/๒๕๔๗

หนองสังข์  

นว ๓๑๕๙/๑๐๓๖
พระทวี เขมวีโร ครุธบุญคุณ

๒๗/๐๖/๒๕๐๙ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

หนองสังข์  

นว ๓๑๕๙/๑๐๓๗
พระบุญนำ คุณากโร ยมนา

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองสังข์  

นว ๓๑๕๙/๑๐๓๘
พระสุวิจักขณ์ ปุณฺณโก พัดศรี

๒๓/๔/๒๕๐๗ ๒๓/๘/๒๕๕๘

กระดานหน้าแกล  

นว ๓๑๕๙/๑๐๓๙
พระบรรจง วราสโภ ปานพลอย

๑/๑/๒๕๐๗
๒๙/๑๑/๒๕๕๘

กระดานหน้าแกล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๐ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๑๐๔๐
พระนวพล นาควโร รอดเทศ

๑๑/๘/๒๕๓๓ ๒๑/๕/๒๕๕๙

กระดานหน้าแกล  

นว ๓๑๕๙/๑๐๔๑
พระสถิต สธฺธาโภ จูมทอง

๑๔/๘/๒๕๑๘ ๒๐/๗/๒๕๕๘

เขานางต่วม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๔๒
พระสาธิต อคฺคมุโน มนตรี

๓/๕/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
เขานางต่วม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๔๓
สามเณรสิริชัย  ประจำการ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

 เขานางต่วม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๔๔
พระเกียติก้อง อาภากโร จันทร์อำไพ

๘/๑/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

เขามะเกลือ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๔๕
พระมังกร อตฺตโสภโณ มะโนน้อย

๒๑/๘/๒๕๐๓
๕/๘/๒๕๕๔

คลองกำลัง  

นว ๓๑๕๙/๑๐๔๖
พระอภิสิทธิ

์

อธิจิตฺโต ขวัญเรือน

๑๘/๘/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คลองกำลัง  

นว ๓๑๕๙/๑๐๔๗
พระวัชระ จนฺทธมฺโม ศรีพระจันทร์

๒๖/๓/๒๕๓๔ ๒๔/๗/๒๕๕๘

คลองลานใต้  

นว ๓๑๕๙/๑๐๔๘
พระเข็มเพชร เขมวโร สุขแจ่ม

๘/๗/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองลานใต้  

นว ๓๑๕๙/๑๐๔๙
พระสยาม โชติโก อ่วมไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๓๒
๒๑/๒/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

นว ๓๑๕๙/๑๐๕๐
พระเทิดพงษ์ ชินฺวโร ศิริชาติ

๒๖/๑/๒๕๓๔ ๒๑/๒/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

นว ๓๑๕๙/๑๐๕๑
พระธนบูลย์ ธนปฺโ บางทอง

๑๙/๒/๒๕๓๗ ๑๙/๓/๒๕๕๙

จิกยาวใต้  

นว ๓๑๕๙/๑๐๕๒
พระจอมจักร สุขิโต เอิบอาบ

๑๑/๖/๒๕๓๖ ๒๔/๕/๒๕๕๘

จิกใหญ่  

นว ๓๑๕๙/๑๐๕๓
พระเฉลิมพล จตฺตมโล แก้วดวงแสน

๑๔/๑๐/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๕๙
จิกใหญ่  

นว ๓๑๕๙/๑๐๕๔
พระจรัญ สนฺตกาโ สุขประเสริญ

๒๗/๑๒/๒๕๐๙
๒๘/๒/๒๕๕๗

ทุ่งทอง  

นว ๓๑๕๙/๑๐๕๕
พระเสกสรร ฉนฺทกาโม โพธิศรี

์

๑๐/๑/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๘

ทุ่งทอง  

นว ๓๑๕๙/๑๐๕๖
พระขวัญชัย ขนฺติวโย เณรแก้ว

๒๑/๔/๒๕๒๓ ๒๗/๗/๒๕๕๘

ทุ่งทอง  

นว ๓๑๕๙/๑๐๕๗
พระก่อพงษ์ สาทโร พุกน้อย

๑๒/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๑/๒๕๕๙

เทพสุทธาวาส  

นว ๓๑๕๙/๑๐๕๘
พระกฤติพงษ์ ิตมโน จากิจ

๑๓/๓/๒๕๓๙ ๑๙/๓/๒๕๕๙

เทพสุทธาวาส  

นว ๓๑๕๙/๑๐๕๙
พระปณิธาน อภิปฺุโ ฉำน้อย

๕/๕/๒๕๓๙ ๒๓/๕/๒๕๕๙

เทพสุทธาวาส  

นว ๓๑๕๙/๑๐๖๐
พระพรชัย จารุธมฺโม ตุ้ยแก้ว

๙/๓/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เทพสุทธาวาส  

นว ๓๑๕๙/๑๐๖๑
พระประทวน กตวีโร ฤทธิมาก

์

๖/๕/๒๕๑๑ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ไทรงาม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๖๒
พระกฤษณ กตปุณฺโ พลอยไป

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๒/๖/๒๕๕๙

ไทรงาม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๖๓
พระศราวุฒิ สุมโน

โชคพานิชฐิติวัฒนา ๖/๘/๒๕๐๘
๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ธารทหาร  

นว ๓๑๕๙/๑๐๖๔
พระคณาธิป ิตคุโณ ปนจันทร์

๓/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาเรไร  

นว ๓๑๕๙/๑๐๖๕
พระบุญทัย อุธโย บัวพล

๒๕/๖/๒๕๒๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

รังงามปทุมรักษ์  

นว ๓๑๕๙/๑๐๖๖
พระพิชิต มงฺคโร ทองละออ

๙/๑๒/๒๕๐๕ ๓/๑๒/๒๕๕๘

วังแรต  

นว ๓๑๕๙/๑๐๖๗
พระสมชาย รตินฺธโร ดำชม

๖/๖/๒๕๑๘ ๙/๖/๒๕๕๙
วังแรต  

นว ๓๑๕๙/๑๐๖๘
พระลักคณา กนฺตธมฺโม มิงเหล็ก

่

๒๒/๗/๒๕๒๗ ๑๗/๘/๒๕๕๙

วังแรต  

นว ๓๑๕๙/๑๐๖๙
พระทน ชินวโร ดีแปน

๒๓/๘/๒๕๒๒ ๒๔/๘/๒๕๕๙

วังแรต  

นว ๓๑๕๙/๑๐๗๐
พระอำไพ ปนาโท บุตรดี

๒/๓/๒๕๒๐ ๒๐/๔/๒๕๕๙

วังใหญ่  

นว ๓๑๕๙/๑๐๗๑
พระนัดตพงษ์ ิติโก ล้วนพอน

๑๗/๑๑/๒๕๓๔
๑๓/๓/๒๕๕๘

สระงาม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๗๒
พระวรเมธ ธีรวโร ปานนิล

๘/๗/๒๕๓๘ ๒๙/๔/๒๕๕๙
สหชาติประชาธรรม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๗๓
พระเทพพิทักษ์ ชุติปฺโ เซ็งขุดทด

๒๓/๔/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๕๙ สหชาติประชาธรรม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๗๔
พระธนาดล ธมฺมธีโร ใยคง

๒๐/๔/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙ สหชาติประชาธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๑ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๑๐๗๕
พระศิริพงศ์ ปฺุกาโม ดวงตาทิพย์

๒๕/๑/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙
สหชาติประชาธรรม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๗๖
สามเณรชิษณุพงศ์  สอนดี

๒๐/๖/๒๕๔๖

 สหชาติประชาธรรม  

นว ๓๑๕๙/๑๐๗๗
พระอดิศักดิ

์

เตชวโร โพพันพา
๒/๑/๒๕๒๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘

หนองกลับ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๗๘
พระธเนศ สนฺตกาโย บุญเกตุ

๒๕/๘/๒๕๓๘
๓/๔/๒๕๕๙

หนองกลับ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๗๙
พระมาโนช ปาโมชฺโช ครองชีพ

๕/๑๐/๒๕๒๒
๙/๔/๒๕๕๙

หนองกลับ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๘๐
พระวรพงษ์ วรวิโส เมืองชม

๓๑/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๔/๒๕๕๙

หนองกลับ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๘๑
พระนิติพล นิติพโล กรมบัว

๒๖/๕/๒๕๓๙ ๒๒/๔/๒๕๕๙

หนองกลับ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๘๒
พระนิรันดร์ นิรนุตฺตโร อินทะชิต

๓๑/๕/๒๕๓๐
๙/๗/๒๕๕๙

หนองกลับ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๘๓
พระกิตติกร กิตฺติกโร

เลิศธนะแสงจันทร์
๒๔/๕/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๕๙
หนองกลับ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๘๔
พระสมคิด สมจิตฺโต บุญจิตร

๒๘/๒/๒๕๒๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองกลับ  

นว ๓๑๕๙/๑๐๘๕
พระอาคม สุเมโธ ดวงแก้ววุฒิไกร

๗/๒/๒๕๓๕ ๒๘/๒/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๘๖
พระวรเชษฐ์ โชติปฺโ เล็กดี

๔/๕/๒๕๓๖ ๒๐/๓/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๘๗
พระสุดรัก สุทฺธมโน ยืดกระโทก

๒๓/๒/๒๕๓๙
๕/๔/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๘๘
พระอำนาจ ิตธมฺโม ศรีสงคราม

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๑๙/๔/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๘๙
พระสุนันทกูล ปรกฺกโม จีนพิน

๒/๘/๒๕๐๕
๒๒/๕/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๙๐
พระสิทธิกร ิตธมฺโม ชำนาญเพ็ชร

๘/๓/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๙๑
พระบุญเลิศ อุปสโม มากน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๐๒ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองบัว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๙๒
สามเณรนครินทร์  งามราม

๒๗/๖/๒๕๔๓

 หนองบัว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๙๓
สามเณรบรรณสรณ์  ขุนเณร

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 หนองบัว  

นว ๓๑๕๙/๑๐๙๔
พระอำนวย านกโร เรืองประกาย

๕/๒/๒๕๑๒ ๒๔/๖/๒๕๕๕

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๑๐๙๕
พระสมหวัง สุมโน สอนจันทร์

๓/๓/๒๕๐๗ ๒๐/๕/๒๕๕๗

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๑๐๙๖
พระวิโรจน์ จิตฺตสํวโร นิมนวล

่

๑/๑/๒๔๘๘ ๑/๗/๒๕๕๘
หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๑๐๙๗
พระยศกร นริสฺสโร เอกปจชา

๖/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๑๐๙๘
พระลัธวัฒน์ ติกฺขวีโร เหลืองหิรัญ

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

๓๐/๖/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๑๐๙๙
สามเณรกฤษณะ  จันแจ้ง

่

๑๘/๒/๒๕๔๓

 หนองไผ่  

นว ๓๑๕๙/๑๑๐๐
พระบุญมี รกฺขิตฺธมฺโม ท้วมเทศ

๒๙/๘/๒๔๙๖
๑/๒/๒๕๕๙

หนองม่วง  

นว ๓๑๕๙/๑๑๐๑
พระบุญนำ สุเมโธ กันช่วย

๒๓/๓/๒๕๐๕ ๒๘/๒/๒๕๕๙

หนองม่วง  

นว ๓๑๕๙/๑๑๐๒
พระสมพงษ์ สมวํโส กองคำ

๗/๙/๒๕๑๒ ๑๒/๖/๒๕๕๙

หนองม่วง  

นว ๓๑๕๙/๑๑๐๓
พระลัทธพล ลกฺขโณ แจ่มแสง

๒๖/๘/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

นว ๓๑๕๙/๑๑๐๔
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 ครองศิล

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 หนองม่วง  

นว ๓๑๕๙/๑๑๐๕
พระพิบูรณ์ สมฺมปฺโ เพชรศิริ

๒๑/๒/๒๔๙๕ ๒๔/๘/๒๕๕๔

ห้วยถัวใต้

่

 

นว ๓๑๕๙/๑๑๐๖
พระเติม อคฺคธมฺโม มาลัยกุล

๕/๖/๒๔๙๘ ๒๕/๑/๒๕๕๘

ห้วยถัวใต้

่

 

นว ๓๑๕๙/๑๑๐๗
พระธนาธิป ธนปฺโ เรืองศรี

๒๖/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ห้วยถัวใต้

่

 

นว ๓๑๕๙/๑๑๐๘
พระสำเริง เตชวโร อินทะชิต

๕/๖/๒๕๒๗ ๑๕/๔/๒๕๕๙

อุดมพัฒนา  

นว ๓๑๕๙/๑๑๐๙
พระพิรชัช ิตสาโร ชืนมี

่

๒๐/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

อุดมพัฒนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๒ / ๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่
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นว ๓๑๕๙/๑๑๑๐
สามเณรพิทวัส  อมฤก

๑๖/๗/๒๕๔๖

 อุดมพัฒนา  

นว ๓๑๕๙/๑๑๑๑

พระสุเทพ จิตฺตทนฺโต ปานจำจูญ

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ประดู่งาม  

นว ๓๑๕๙/๑๑๑๒

พระจิรันตน์ อภินนฺโท ไชยสิธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ประดู่งาม  

นว ๓๑๕๙/๑๑๑๓

พระทองคำ อภิปุโ ปรีดี

๓๐/๐๙/๒๕๑๖ ๒๘/๐๙/๒๕๕๙

พนาสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๑๔

พระฤทธิไกร

์

สีลเตโช คำสีทา

๑๑/๐๓/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ลานชัยสามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๑๑๑๕

พระณรงค์ฤทธ์ สุทฺธสีโล ประทุมชัย

๒๐/๑๐/๒๕๐๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ลานชัยสามัคคี  

นว ๓๑๕๙/๑๑๑๖

พระใบฎีกาวิเชียร กตปฺุโ นนทะนา

๐๗/๐๑/๒๕๐๐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๔

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๑๗

พระรักศิลป จิรธมฺโม รัตนแสนศรี

๐๖/๐๖/๒๕๒๔ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๑๘

พระบุญมี ธมฺมสีโล สงมา

๐๓/๐๔/๒๕๐๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๑๙

พระธวัชชัย ธิติชโย สอนคำมูล

๒๖/๐๔/๒๕๒๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๒๐
พระธงชัย ิตธมฺโม กมทะรัตน์

๑๑/๐๓/๒๔๗๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๒๑

พระสมใจ สุเมโธ แท่นทอง

๐๖/๑๐/๒๕๐๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๒๒

สามเณรกฤษดา  ฤทธิกล้า

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๒๓

พระสำรวล วิธโย คู่กระสังข์

๐๔/๐๗/๒๔๙๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดใหม่คลองเจริญ  

นว ๓๑๕๙/๑๑๒๔

พระพระเรวัฒน์ นารโท กาฬภักดี

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่คลองเจริญ  

นว ๓๑๕๙/๑๑๒๕

สามเณรสุวัฒน์  สุวรรณศิริ

๑๖/๐๕/๒๕๔๐

 วัดใหม่คลองเจริญ  

นว ๓๑๕๙/๑๑๒๖

พระฉลอง ฉินฺนาลโย ทองร็ว

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๕

ชุมตาบง  

นว ๓๑๕๙/๑๑๒๗

พระอำนวย ขนฺติสาโร ยอดนิล

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๑๕๙/๑๑๒๘

พระอรชุน านุตฺตโร ชูพินิจ

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๑๕๙/๑๑๒๙

พระทวีศักดิ

์

ถาวโร แสถาวร

๑๖/๐๔/๒๔๙๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๑๕๙/๑๑๓๐
พระศรัณยภัทร ภูริปฺโ กันทะแสน

๒๙/๑๑/๒๕๓๓ ๒๙/๐๘/๒๕๕๗

ปาเขาเขียว  

นว ๓๑๕๙/๑๑๓๑

พระสุพัฒน์ ชุตินฺธโร คำสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๒๙ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๓๒

พระสมใจ ชนาสโภ เนียมลอย

๒๕/๑๒/๒๕๐๕ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๓๓

พระอำนวย คเวสโก สร้อยฟา

๑๒/๐๔/๒๕๒๕ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๓๔

พระสุวิทย์ ผาสุโก บุญมา

๑๙/๐๑/๒๕๓๓ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๓๕

พระทองพูล สมาจาโร คูณเพิม

่

๐๑/๐๓/๒๔๙๔ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๓๖

พระคลาย สงฺวโร แตงทรัพย์

๒๖/๐๗/๒๔๘๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๓๗

พระบุญมี กตปฺุโ ยาโคล

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๓๘

พระสะอาด ชยานนฺโท ประกอบมูล

๑๙/๐๕/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๓๙

พระพิษณุ พรหฺมปฺโ ปรายกระโทก

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๔๐
พระสมบูรณ์ ผาสุโก เกตกรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๑๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๕๙/๑๑๔๑

พระสมพร สมาโร แสนสูง

๐๘/๐๔/๒๕๒๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๑๕๙/๑๑๔๒

พระชาติ ิตาโภ ศรีอรุณ

๑๓/๐๓/๒๕๑๒ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๑๕๙/๑๑๔๓

พระถาวร ถาวโร อ่อนน้อม

๐๑/๐๗/๒๕๑๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีอุดมวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๓ / ๓๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๕๙/๑๑๔๔ พระระพีพงษ์ รกฺชิตวํโส สมพงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙
ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๑๕๙/๑๑๔๕ พระกฤษณะ พรฺมมจาโร สอนพรม

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙
ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๑๕๙/๑๑๔๖ พระสมพงษ์ ธมฺมํคิโภ เขียวน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๑๕๙/๑๑๔๗ พระฐาปกรณ์ านิสฺสโร สารจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองจิกทรายมูล  

นว ๓๑๕๙/๑๑๔๘ พระธนชิต สุทฺธิจิตฺโต ลาวปาน

๓๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙
หนองจิกทรายมูล  

นว ๓๑๕๙/๑๑๔๙ พระนัฐพล กิตฺติสาโร พานพงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองจิกทรายมูล  

รับรองตามนี

้

(พระราชปญญาเวที)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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