
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑,๗๖๖ รูป ขาดสอบ ๓๗๑ รูป คงสอบ ๑,๓๙๕ รูป สอบได้ ๑,๐๘๒ รูป สอบตก ๓๑๓ รูป (๗๗.๕๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระบุญรอด กตธมฺโม จ้อยเจือ

๐๘/๐๑/๒๔๙๔ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

กลางแดด  

นว ๓๑๖๐/๐๐๐๒
พระสุธีย์ สุทฺทธมฺโม สุขโต

๒๖/๐๕/๒๕๒๒
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เกตุคีรี  

นว ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระนฑี อติธมฺโม แหวนวิเศษ

๓๑/๐๘/๒๕๒๓ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๐๔
พระนิรัดร์ สุมงฺคโล นิรันดร์ธนา

๐๕/๑๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๐๕
พระอาณัติ อภิวฑฺฒโน คล้ายนิม

่

๑๗/๑๒/๒๕๓๙
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๐๖
พระวิษณุ วิสุทธสีโล เวฬุวนารักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๐๗
พระวันเฉลิม ปฺาวโร เจ๊กทิม

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๐๘
พระอดิเทพ อติธมฺโม แฟนจำปา

๑๐/๐๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๐๙
พระสาธิต สนฺติกโร พุ่มธรรมชาติ

๒๐/๐๗/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๑๐
พระอำพล ธมฺมปาโล ขุนจงแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรภัทรกร  เพ็ชรพิชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

 เกรียงไกรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๑๒
พระพรวิชัย เตชธมฺโม พุฒมา

๐๖/๑๑/๒๕๒๕ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๑๓
พระวุฒิชัย อคฺคธมฺโม ศรีเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๑๔
พระมติภัทร มติภทฺโท วงษ์ศิลาธนาธิป

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐

เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๑๕
พระสุทิน ปฺาวโร ทองบุญเมือง

๐๖/๐๙/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระพิพัฒน์ อาภาธโร แหลมเฉียบ

๒๔/๐๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระสุทัศน์ ปติถาโร อินทร์ขำ

๓๐/๐๘/๒๕๐๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

คลองคาง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๑๘
พระประสิทธิ

์

ชินปฺโ แก่นนาคำ

๓๐/๐๑/๒๕๑๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

คลองคาง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๑๙
พระมานพ พลวฑฺฒโน ไทรงาม

๑๙/๐๗/๒๕๐๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

คลองคาง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๒๐
พระนเรศ สุจินโน ทัดสี

๑๗/๐๘/๒๕๐๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

คลองคาง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๒๑
พระดำรง านวโร งิมเมน

้

๑๐/๑๒/๒๕๐๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

คลองคาง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๒๒
พระอาทิตย์ โชติปฺโ ทับทิม

๒๓/๐๕/๒๕๒๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

คลองคาง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๒๓
พระไพศาล จิรวฑฺฒโน สุขคลี

๑๔/๐๖/๒๕๒๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

คลองคาง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๒๔
พระปริยวิศว์ ิตสาโร นิภาสสมิทธิกุล

๑๖/๐๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

คลองคาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๐๒๕
พระเพทายน์ ถิรธมฺโม จุ้ยอยู่

๐๕/๐๖/๒๕๐๙ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

คลองคาง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๒๖
พระมณฑล อภินนฺโท จุ้ยอยู่

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

คลองคาง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๒๗
พระไกรรัตน์นันต์ อนาลโย วรอินทร์

๑๕/๑/๒๕๒๗
๓/๙/๒๕๕๒

คีรีวงศ์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๒๘
พระบุญลือ สมาจาโร วุฒิภา

๒๔/๖/๒๕๒๖

๙/๒/๒๕๖๐
คีรีวงศ์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๒๙
พระประทิน ปภาโส ศะสิรัตน์

๒๗/๑/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
คีรีวงศ์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรสหรัก  เกิดด้วยบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรทะคึมิ  ฟูจิโอก้า

๘/๔/๒๕๔๖
 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรศุภสิน  พิมพา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรกฤตย์  ไทยขำ

๑๖/๘/๒๕๔๗

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรนิรพันธ์  ศรีคำ

๒๙/๘/๒๕๔๗

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธนกิตติ

์

 เกตุเทียน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรสิทธิเกล้า  กะระคนธ์

๘/๑๒/๒๕๔๗

 คีรีวงศ์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๓๗
พระสายฟา ถิรปฺโ เข้มแข็ง

๑๗/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

คีรีสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๐๓๘
พระพงษกร คุณากโร ศรีโลทต

๑๒/๓/๒๕๓๑

๙/๒/๒๕๖๐
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๑๖๐/๐๐๓๙
พระกฤษณะ วิสารโท ศรีโลทต

๒๙/๓/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๑๖๐/๐๐๔๐
พระวทัญู วิโรจนธมฺโม แจ้งจิต

๑๒/๓/๒๕๒๓

๓/๙/๒๕๖๐
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๑๖๐/๐๐๔๑
พระชาคริต นนฺทาโภ พุทธเษม

๒๖/๐๕/๒๕๓๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๐๔๒
พระอนุวัติ จนฺทโสภโณ คงทน

๑๕/๐๘/๒๕๓๘
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๐๔๓
พระสนิท ปยสีโล บรรดิฉาย

๑๔/๐๙/๒๕๐๔ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าดินแดง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๔๔
พระสมคิด ยโสธโร สักดำ

๑๓/๐๖/๒๔๙๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๔

ท่าทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๔๕
พระณธนพล ขนฺติธมฺโม กระจ่างรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๔๖
พระรวิช ติกฺขปฺโ รัชชนะธรรม

๑๒/๐๕/๒๕๒๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ท่าทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๐๔๗
พระพรพิพัฒน์ ฉนฺทธมฺโม พ่งเฟยม

๑๑/๒/๒๕๔๐ ๓๐/๙/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๔๘
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺาธโร อยู่ทอง

๖/๑๑/๒๕๓๙

๔/๕/๒๕๖๐
ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๔๙
พระพีรวัฒน์ านวีโร เจียมตน

๑๑/๖/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๕๐
พระธนภัทร ชินธมฺโม ชาลี

๙/๔/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๕๑
พระทิพยรัสมิ

์

ทนฺตจิตฺโต ปภาวิทธนธรรม

๑๔/๙/๒๕๒๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๕๒
พระสยาม อธิปฺโ บัวแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

๕/๘/๒๕๖๐
ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรพาเช  วังประจบ

๑/๖/๒๕๔๓
 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรอภิศักดิ

์

 บุญตะนัย
๕/๔/๒๕๔๔

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรอาคม  พรมบุตร

๓๐/๕/๒๕๔๔

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรวรรณชัย  มุยใยบัว

๑๕/๖/๒๕๔๔

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรฉัตรพล  ชุ่มมัน

่

๑/๔/๒๕๔๕
 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรนันทกร  ไชยวุฒิ

๗/๔/๒๕๔๕
 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรนพดล  จงแสง

๒๗/๒/๒๕๔๖

 ท่าพระเจริญพรต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรนภเกตน์  เผ่าแสน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรเจษฎาภรณ์  พรมบุตร

๑๓/๔/๒๕๔๗

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรสำรวย  บึงกรด

๘/๖/๒๕๔๗
 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรศุภนัย  เปยรัตน์

๑๔/๙/๒๕๔๗

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรนิติพล  เครือโยชน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรภูริ  สุวที

๑๗/๔/๒๕๔๘

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรอภิชัย  ศิลาเลศ

๒๒/๒/๒๕๕๐

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรอภิชิต  ศิลาเลศ

๒๒/๒/๒๕๕๐

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรพิทักษ์  นาคดี

๒๐/๗/๒๕๕๐

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๑๖๐/๐๐๖๙
พระอัตรชัย สนฺตจิตฺโต รอยวิบูลย์

๒๖/๑๐/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าล้อ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๗๐
พระสิทธิโชด สุทฺธิาโณ โทนสูงเนิน

๒๙/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าล้อ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๗๑
พระอุเทญ อภินนฺโท คำมะคต

๒๖/๑๑/๒๕๒๑
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ท่าล้อ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรขจรยศ  หมวกเหล็ก

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 ท่าล้อ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๗๓
พระพระชาญชัย ิตสจฺโจ พวงจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๐๗

๑/๗/๒๕๕๙ เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๐๗๔
พระสมปอง พุทฺธมงฺคโล ขวัญพุทโธ

๐๗/๐๒/๒๕๐๗

๑/๗/๒๕๖๐ เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๐๗๕
พระแปว กตปฺุโ -

๑๖/๐๓/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐ เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรสามเณรนศรินทร์  มัตถิตานัง

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

 เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๐๗๗
พระเด่นชัย ทนฺตจิตฺโต ทองกลับ

๒๗/๑๑/๒๕๓๕ ๑๑/๐๓/๒๕๕๗

ไทรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๗๘
พระเกียรติรัตน์ อภิกิตฺติวฑฺฒโน ฮดโท

๑๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ไทรใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรคุณานนท์  ศรีหมวด

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรชินภัทร  สว่างวรากุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรอดิเทพ  ดีศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรธีรเทพ  จันทร์เต็ง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรสุทธิวัช  ชอบทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรธวัชชัย  นานาค

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรธนทัต  มะโนมัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรนิรุต  พาลระน้อย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรอนุชา  มีมาก

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรสหรัตน์  อิดบุรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรประวิทย์  รัตติยศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรยุทธวีร์  ด้วงนวม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรเกตุกมล  โพธิพล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรพีรณัฐ  หลำชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรมินชาดา  หนูรุ่น

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรเสริมศักดิ

์

 เปยมมูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรศุภกร  เหล่าเขตกิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรพงศกานต์  ภูคำน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรวีรยุทธ  แขสระน้อย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรเกียรดิศักดิ

์

 เขตบุญสม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรมนภิชิตร์  ปล่อยทุม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรธนิน  จันทร์ศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรสพลดนัย  ใจดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรพิสิษฐ์สรรค์  ดวงแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

 ไทรเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๑๐๓
พระวพุทธกิจจ์ พุทฺธกิจฺโจ คูนจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

นครสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๑๐๔
พระพงษ์พัฒน์ วํสวฑฺฒโน สัจจาริยาภรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นครสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๑๐๕
พระสงกรานต์ ปณฺฑิโต บัณฑิตวุฒิไกร

๑๕/๐๔/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

นครสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรบัญชา  สว่างแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

 นครสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๑๐๗
พระโพธิญาณ พุทฺธาโณ อวโร

๑๐/๙/๒๕๑๓ ๒๖/๓/๒๕๓๕

บริรักษ์ประชาสาร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๐๘
พระสมชาติ สุจินฺโณ เจริญแก้วมงคล

๑๓/๕/๒๕๒๐ ๒๕/๒/๒๕๕๘

บริรักษ์ประชาสาร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๐๙
พระอนุมวล กนฺตสาโร แปลงศัพย์

๑๐/๕/๒๕๑๙ ๒๑/๑/๒๕๖๐

บริรักษ์ประชาสาร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๑๐
พระวิกุล สจฺจวโร อำนวยวัตถาพร

๑๐/๑/๒๕๒๒ ๒๑/๑/๒๕๖๐

บริรักษ์ประชาสาร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๑๑
พระจิรพันธ์ เขมวโร หอมละออ

๒/๖/๒๕๒๙
๖/๗/๒๕๖๐ บริรักษ์ประชาสาร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระณัฐ ยุติโก ปุแผ้ว

๘/๙/๒๕๒๕
๙/๗/๒๕๖๐ บริรักษ์ประชาสาร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๑๓
พระจิตติ อตฺตมโร บุญแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๑๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

บวรประชาสัคค์  

นว ๓๑๖๐/๐๑๑๔
พระนิรุต ถาวรธมฺโม สืบสาย

๐๘/๐๑/๒๕๒๑ ๓๐/๑๑/๒๕๖๐

บวรประชาสัคค์  

นว ๓๑๖๐/๐๑๑๕
พระวิรัตน์ กนฺตวํโส ทองเหมือน

๐๔/๑๐/๒๕๑๔ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

บางม่วง  

นว ๓๑๖๐/๐๑๑๖
พระพีรภัทร์ ภทฺทธมฺโม ราชอุปนันท์

๐๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บางม่วง  

นว ๓๑๖๐/๐๑๑๗
พระศราวุฒิ ขนฺติธมฺโม ฉายอรุณ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

บางม่วง  

นว ๓๑๖๐/๐๑๑๘
พระไชยเชษฐ์ านกโร ไชยธวัชธัญกุล

๒๙/๐๑/๒๕๑๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บางม่วง  

นว ๓๑๖๐/๐๑๑๙
พระไวพรต สิริภทฺโท จันทร์ศรี

๒๕/๐๘/๒๕๑๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บางม่วง  

นว ๓๑๖๐/๐๑๒๐
พระวุฒิชัย วรปฺโ ภู่ทิพย์

๐๖/๐๑/๒๕๓๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บางม่วง  

นว ๓๑๖๐/๐๑๒๑
พระกำพล กนฺตวีโร เบ็ญมาส

๒๓/๙/๒๕๓๙
๒๐/๑/๒๕๖๐

บ้านแก่ง  

นว ๓๑๖๐/๐๑๒๒
พระสิทธิชัย วชิราโณ สร้อยทอง

๑/๑๑/๒๕๒๑

๔/๖/๒๕๖๐
บ้านแก่ง  

นว ๓๑๖๐/๐๑๒๓
พระมานัส เตชธมฺโม เพ็ญวิจิตร

๑๐/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บ้านแก่ง  

นว ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระสมพร านวีโร มินทยัก

๒๕/๑๑/๒๕๒๒
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ปากนำโพใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๑๒๕
พระสันติ สิริจนฺโท เกิดขำ

๒๐/๑๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ปากนำโพใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๑๒๖
พระวิชัย ิตชโย วงศ์รักษา

๒๙/๐๓/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๑๒๗
พระสันติ ปภสฺสโร สุขสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๓๓ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๑๒๘
พระอนุยุต านุตฺตโร ศรีคำ

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๑๒๙
พระพรเทพ อคฺคธมฺโม คงเพ็ชรศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปากนำโพเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔ / ๓๒

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๑๓๐
พระศิริวัฒน์ สิริภทฺโท นธการกิจกุล

๐๙/๐๑/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๑๓๑
พระธรรมนูญ ขนฺติสาโร เฉิดฉาย

๑๓/๐๕/๒๕๒๙ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

พรหมจริยาวาส  

นว ๓๑๖๐/๐๑๓๒
พระวธัญู วฑฺฒโน เทพสงค์

๒๕/๐๒/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
พรหมจริยาวาส  

นว ๓๑๖๐/๐๑๓๓
พระธีรพงศ์ จกฺกธมฺโม อินทร์จันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

พระนอน  

นว ๓๑๖๐/๐๑๓๔
พระชยพล ตปสีโล มาตรปรางค์

๑๐/๐๗/๒๕๒๒ ๒๖/๑๐/๒๕๖๐

พระนอน  

นว ๓๑๖๐/๐๑๓๕
พระสมพร อภิวณฺโณ พวงบุหงา

๑๙/๐๗/๒๔๙๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

พระบางมงคล  

นว ๓๑๖๐/๐๑๓๖
พระวัชระ ชยนฺโต พวงศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระบางมงคล  

นว ๓๑๖๐/๐๑๓๗
พระอรุณ ยติโก ศรีวิราช

๒๕/๐๗/๒๕๒๗
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

พระบางมงคล  

นว ๓๑๖๐/๐๑๓๘
พระสมชาย านิสฺสโร อุดชาชน

๑๐/๐๗/๒๕๐๖ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

พุชะพลูใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๑๓๙
พระสมบัติ กิตฺติคุโณ ปุนประเสริฐ

๐๘/๐๑/๒๕๑๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

พุชะพลูใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๑๔๐
พระสุรินทร์ กตปฺุโ ทับทิมศรี

๒๓/๐๕/๒๕๒๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

พุชะพลูใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๑๔๑
พระอภิสิทธิ

์

ปฺาวโร จบดี

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

พุชะพลูใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๑๔๒
พระศุภชัย สิริปฺโ ยิมจู

้

๒๔/๐๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

พุชะพลูใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๑๔๓
พระสายัญห์ จนฺทปฺโ ฉายสุวรรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๒๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

พุชะพลูใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรอาทิตย์  ทวีศิลป

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรสิทธิพงษ์  ใจกลำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรสุขสันต์  เกิดเผือก

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรสุกฤต  ทุมมาโต

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรผลพนา  นาอุดม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรฉัตรมงคล  กุลทิพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรปฐมพร  ปนเมา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรภูวดล  สีม่วง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรพรธวัล  วิชายงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรธรรมรัตน์  สุวรรณนิก

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรวัศพล  สารี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรวัชรินทร์  มโนชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรรัฐธรรมนูญ  ภู่ทิพย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรพชรพล  อ่อนละมุน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรพีรภาส  แสนอ้วน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรเทิดพงษ์  อุดสืบ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรธนพนธ์  เพ็ชรกระต่าย

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

 โพธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๖๑
พระธีระ เตชวโร ช้างเนียม

๑๕/๐๔/๒๕๓๒
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

ยางงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๖๒
พระนัฐพงษ์ ปยุตฺโต เจริญขำ

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๒/๒๕๖๐

ยางงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๖๓
พระทรายเทพ ปวโร โสภณดิลก

๐๗/๐๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ยางงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๖๔
พระประกฤษ กิตฺติโก เกตุทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๒๐
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ยางงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๑๖๕
พระสมโภช อจลธมฺโม เกตุคล้ายแสง

๑๕/๐๗/๒๕๑๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

รังงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรนันทวัฒน์  ชูประชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

 ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรวรวุฒิ  แซ่เตียว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 ราษฎร์บำรุง  

นว ๓๑๖๐/๐๑๖๘
พระยอดชาย โรจนวฑฺฒโน ริวทอง

้

๑๘/๑๒/๒๕๒๕
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วรนาถบรรพต  

นว ๓๑๖๐/๐๑๖๙
พระนฤพล กิตฺติวฑฺฒโน ฤทธิเดช

์

๐๒/๐๑/๒๕๓๒ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วรนาถบรรพต  

นว ๓๑๖๐/๐๑๗๐
พระพงศธรรศ กิตฺติวฑฺฒโน ตังเซียววรกุล

้

๑๐/๑๐/๒๕๒๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วรนาถบรรพต  

นว ๓๑๖๐/๐๑๗๑
พระปฏิพัทธ์ โสภณจิตฺโต รุ่งน้อย

๐๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วรนาถบรรพต  

นว ๓๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรปติพงษ์  มสิกรรม

๙/๑๒/๒๕๔๗

 วรนาถบรรพต  

นว ๓๑๖๐/๐๑๗๓
พระบุญมา อติธมฺโม กวางแก้ว

๑๔/๑๒/๒๔๘๓
๑๐/๐๖/๒๕๕๓

วังไผ่  

นว ๓๑๖๐/๐๑๗๔
พระอภิชิตชัย จนฺทวํโส กระจ่างศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๐ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

วังไผ่  

นว ๓๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรธนาภัสสร์  ณีธนากูล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 วังไผ่  

นว ๓๑๖๐/๐๑๗๖
พระวิจิตร ถาวโร ห่วงทองนาค

๐๓/๐๗/๒๕๒๘ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

วังสวัสดี  

นว ๓๑๖๐/๐๑๗๗
พระณัฐพล รตนโชโต สมบูรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วังสวัสดี  

นว ๓๑๖๐/๐๑๗๘
พระชาตรี ปฺาคโม ศรีไทย

๑๘/๐๓/๒๕๐๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีเจริญธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๗๙
พระพิเชต สุวีโร แสงแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๐๓ ๑๑/๐๕/๒๕๔๒

ศรีประชาสรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๑๘๐
พระศรชัย สนฺตมฺโน รวยพินิจ

๒๐/๐๒/๒๕๒๖ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

ศรีประชาสรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๑๘๑
พระกรวิทย์ รกฺขิตฺธมฺโม อยู่มัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๒๘ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ศรีประชาสรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๑๘๒
พระนฤสรณ์ นาถธมฺโม ประสาทสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประชาสรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๑๘๓
พระรัฐนัญ อินฺทวีโร คำรัก

๐๘/๐๕/๒๕๔๐ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

นว ๓๑๖๐/๐๑๘๔
พระนิติพัฒน์ นิติภทฺโท ทยานสิงห์

๐๖/๐๙/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

นว ๓๑๖๐/๐๑๘๕
พระมนัส อตฺถกาโม พุฒซ้อน

๐๘/๐๑/๒๔๙๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

ศรีวรรณาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๘๖
พระวสันต์ชัย วรธมฺโม สงัข์เหม

๐๗/๑๐/๒๕๓๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

ศรีวรรณาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๘๗
พระกิตติธเนศ

์

สนฺตจิตโต ธนารัตน์เอกศิริ

๒๐/๐๔/๒๕๒๒ ๐๓/๐๙/๒๕๕๙

ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๘๘
พระจิรเมธ จิรธมฺโม มันเขตวิทย์

่

๑๙/๐๓/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๘๙
พระนิพนธ์ กนฺตธมฺโม หอมพันธุ์

๑๒/๑๐/๒๕๒๗
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรรัตติพล  นุ่มมีศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

 ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรธีรภัทร์  กาลธัญกิจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรสุทัศน์  ยิมสวัสดิ

้ ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๑๙๓
พระทวีป ปฺาทีโป วงษ์จันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๑

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๙๔
พระสมศักดิ

์

สจฺจวโร ขันกสิกรรม

๑๔/๐๘/๒๕๑๓ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๙๕
พระไส จารุธมฺโม แจ่มประแดง

๐๒/๐๕/๒๕๐๔ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๙๖
พระสุนทร สุนทโร พัดสาริกรณ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๙๗
พระสุรเดช อธิฏาโน บุญมี

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๙๘
พระเฉลิม อนุภทฺโท เศรษฐพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๐๑ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๑๙๙
พระมงคล อุปสนฺโต โสภาพินิจ

๒๘/๐๘/๒๕๐๓ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๒๐๐
พระนิรันดร์ เขมเทโว ศรศรี

๒๔/๐๑/๒๕๒๐ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๐๑
พระจักรพงศ์ ธมฺมรโส วิริยะพงศ์

๑๙/๐๓/๒๕๒๖
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๐๒
พระเดโช จิตฺตกโร ธรฤทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๒๖
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๐๓
พระอนวัฒน์ โชติทตฺโต ฉัตรสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๐๔
พระสิทธิพงษ์ สุภาทโร บุญธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๐๕
พระมานิตย์ ฉนฺทสาโร ทาจิว

๋

๑๓/๐๗/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๐๖
พระมานะ สจฺจวโร คุ้มแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๑๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๐๗
พระพิษณุ กนฺตสาโร เฉลยทัศน์

๐๕/๐๙/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๐๘
พระณัฐพล กิตฺติาโณ คร้ามภัย

๑๗/๐๙/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๐๙
พระวรชิต กิตฺติสาโร ศาลากลาง

๐๓/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๑๐
พระนิสิต ปุสฺสทตฺโต คำสนอง

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๑๑
พระนิติพล อติพโล ปนแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๑๒
พระฉันทศาสตร์ จิตฺตปฺโ ดารุนิกรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๑๓
พระนพรุจน์ สนฺติกโร มินวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๑๔
พระยุทธการ จนฺทสาโร ไผ่ผล

๑๓/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๑๕
พระพันธกานต์ านยุตฺโต จันทร์ภักดี

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๑๖
พระศักรินทร์ ธมฺมพโล ดาสาลี

๐๑/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๑๗
พระดวง อนลโส กรรเจียกจร

๒๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๑๘
พระสุจินดา จกฺกธมฺโม ตาไว

๐๖/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๑๙
พระธวัชชัย ทีปธมฺโม สีม่วง

๒๖/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๒๐
พระเสกสรร จิตคุโณ ธรรมชาติ

๑๓/๑๑/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๒๑
พระอนุชา เขมงฺกโร สนิทแสง

๒๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรพงศกร  พุ่มมะลิ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีอุทุมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๒๓
พระปญญา อมโร ทิมดี

๒๕/๙/๒๕๑๑ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

สมานประชาชน  

นว ๓๑๖๐/๐๒๒๔
พระปรีชา ปริชาโน พรหมอยู่

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

สโมสร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรอนุวัฒน์  คงประจักษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 สโมสร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๒๖
พระศรราม มหาวีโร สมประสงค์

๒๐/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวรรค์ประชากร  

นว ๓๑๖๐/๐๒๒๗
พระปรีขา ติกฺขวีโร อุปถัมภ์

๑๒/๐๒/๒๔๙๑

๓/๗/๒๕๖๐
สุคตวราราม  

นว ๓๑๖๐/๐๒๒๘
พระนิติพล ธีรปฺโ

ประสิทธิกุลไพศาล

์

๐๙/๐๗/๒๕๐๖

๓/๗/๒๕๖๐
สุคตวราราม  

นว ๓๑๖๐/๐๒๒๙
พระนิวัฒน์ จรณธมฺโม บุญเกิด

๐๘/๐๙/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๖๐
สุคตวราราม  

นว ๓๑๖๐/๐๒๓๐
พระสำราญ ปฺาธโร บริบูรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นว ๓๑๖๐/๐๒๓๑
พระกฤณพล กิตฺติปฺโ ศรีสิทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

หนองกระโดน  

นว ๓๑๖๐/๐๒๓๒
พระสมคิด กณฺตวณฺโณ มิงเมือง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระโดน  

นว ๓๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรสุชัย  เพชรไพรวัลย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรสิงห์ทอง  ทะเลรักษา

๗/๔/๒๕๔๕
 หนองปลิง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรจอแอ้  วนานิวาต

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรปรีชา  อาลัยภูเขา

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรณัฐพล  ทวีวงศ์วิวัฒน์

๓๐/๘/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๓๘
สามเณรธานิน  วนาสารสมบัติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรอาคม  กิจการไพสิฐ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรสุพพัทธ์  พรมตอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรชิติพัทธ์  พรมตอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรทวีศักดิ

์

 วนาอากร

๒๗/๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรธิติวุฒิ  ศิริศักดิศรี

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรกมลทรัพย์  แก้ววิเชียร

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรศิวกร  พนชี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรกษมา  คีรีดิลก

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรวิทวัส  แสงประเสริฐ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรอภิเชษฐ์  วังประเทือง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรประสุทย์  เวียงผาหลวง

๑๓/๔/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรกรวิชญ์  เกษมสร้อย

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรจิรภาส  แก้วปานกัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรลิตุ  เพชรนาภูมิ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรปติภัทร  วิสุกรรม

๑๖/๗/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรสุรชัย  ไพรจำเริญบุญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรชยานันท์  ไพรอุดมสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรชาติชัย  ภาศกรมงคล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรชานนท์  เสือคุ้ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรธวัชชัย  ไพรเจือเงิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรณัฐวุฒิ  สิงห์สูง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรพงศกร  เชือชุ่ม

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรอานนท์  ชาติโกษ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรพอเพียง  ยิมสอาด

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรเอกรัตน์  ผ่องใส

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรอรรถพร  ผ่องใส

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรอัครพล  ผ่องใส

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

 หนองปลิง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๖๖
พระสง่า เตชวโร เอียมน้อย

่

๑๔/๑/๒๕๐๔ ๑๘/๓/๒๕๕๙

หนองโรง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๖๗
พระเจริญสุข สิริจนฺโท จันทร์โต

๒๖/๔/๒๕๐๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

หนองโรง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๖๘
พระพิเชษฐ์ ขนฺติธมฺโม พุ่มเกิด

๒๒/๑๑/๒๕๑๕

๑๐/๖/๒๕๖๐

หนองโรง  

นว ๓๑๖๐/๐๒๖๙
พระนพดล อติพโล นวมวัตร

๒๒/๗/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
หนองโรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๒๗๐
พระณัฐพันธ์ อภิาโน ทรัพยืขำ

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หาดทรายงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๒๗๑
พระจีระศักดิ

์

สุภาจาโร มาสบาย

๒๗/๐๕/๒๕๒๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หาดทรายงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๒๗๒
พระเจตพล กาฺจโน ทองดี

๒๙/๐๘/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หาดทรายงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๒๗๓
พระนพพร กิตฺติฺาโณ โพธินคร

์

๐๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

อมรประสิทธิ

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๒๗๔
พระทักษิณ ปฺาวโร เหล่าศรี

๒๔/๐๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อมรประสิทธิ

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๒๗๕
พระจรินทร์ กตธมฺโม สิทธิวะ

๒๘/๐๙/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

นว ๓๑๖๐/๐๒๗๖
พระประเสริฐ กิตฺติสาโร เมฆขำ

๐๑/๑๒/๒๔๙๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เก้าเลียว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๒๗๗
พระสมาน จนฺทูปโม กลำโต

๒๕/๐๒/๒๕๐๑ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เก้าเลียว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๒๗๘
พระแผน จนฺทสาโร นาคสมบูรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๐๖

๔/๗/๒๕๖๐
เก้าเลียว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๒๗๙
พระพงษ์เพชร อคฺคธมฺโม นาคสมบูรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๒๑

๔/๗/๒๕๖๐
เก้าเลียว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๒๘๐
พระณัฐวุฒิ ปฺาวโร แก้วกัลยา

๐๑/๐๒/๒๕๓๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

เขาดินเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๒๘๑
พระพงษ์ดนัย านวีโร เรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เขาดินเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๒๘๒
พระชัยสว่าง ปฺาสาโร พิยะ

๒๔/๐๖/๒๕๓๘
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

เขาดินเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๒๘๓
พระฟาประทาน เขมปฺโ ขอเทียม

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ดงบ้านโพธิ

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๒๘๔
พระไพศาล านจาโร พรมจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๒๘
๑๙/๐๒/๒๕๖๐

พระหน่อธรณินทร์  

นว ๓๑๖๐/๐๒๘๕
พระทัศน์กรณ์ กนฺตสีโร แก้ววิเชียร

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

พระหน่อธรณินทร์  

นว ๓๑๖๐/๐๒๘๖
พระสุทัศน์ เตชวโร แก้ววิเชียร

๑๗/๑๐/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

พระหน่อธรณินทร์  

นว ๓๑๖๐/๐๒๘๗
พระไอยเรศ ปฺาวโร ไหมน่วม

๒๕/๐๓/๒๕๐๘ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

พระหน่อธรณินทร์  

นว ๓๑๖๐/๐๒๘๘
พระขวัญ ิตสาโร สุขประเสริฐสม

๒๙/๐๓/๒๕๓๖
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

มหาโพธิใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๒๘๙
พระณัฐพล พลวุฑฺโฒ พัทวี

๑๙/๐๘/๒๕๒๗ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

มหาโพธิเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๒๙๐
พระศราวุธ ธมฺมรตโน ศรีหยวก

๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

มหาโพธิเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๒๙๑
พระบัณฑิต สุภทฺโท โสน้อย

๒๘/๐๑/๒๕๒๒
๐๙/๐๘/๒๕๖๐

มหาโพธิเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๒๙๒
พระถวิล มหาวีโร สมีเพชร

๒๕/๑๑/๒๔๘๗ ๐๗/๑๒/๒๕๓๗

ศิลาทองสามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๒๙๓
พระทวีชัย กวิวํโส อ่อนละมัย

๒๔/๐๖/๒๕๓๔ ๒๓/๑๒/๒๕๕๙

ศิลาทองสามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๒๙๔
พระนราทร จนฺทสาโร ยอดรัก

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ศิลาทองสามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๒๙๕
พระสุรินทร์ สุรินฺโท แดงเล็ก

๒๐/๐๒/๒๔๙๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

หนองแพงพวย  

นว ๓๑๖๐/๐๒๙๖
พระยงค์ยุทธ อาภากโร มีโภคา

๑๒/๐๕/๒๕๑๗
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

หนองแพงพวย  

นว ๓๑๖๐/๐๒๙๗
พระพระบุญมี ธมฺมปาโล ยอดใจ

๒๙/๐๓/๒๕๐๑ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

หัวดงใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๒๙๘
พระมนตรี ธมฺมรโต ภู่เกตุ

๐๒/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หัวดงเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๒๙๙
พระนราธร ิตสทฺโธ พูลเกลียง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หัวดงเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๐๐
พระคณาธิป สุมงฺคโล พิมพา

๒๙/๐๙/๒๕๓๘
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

หัวดงเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๐๑
พระนพดล อานนฺโท นารอด

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หัวดงเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๐๒
พระวีระยุทธ อินฺทโชโต ยอดสำโรง

๒๘/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หัวดงเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๐๓
พระนพพล กนฺตปฺโ แก้วขาว

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หัวดงเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๐๔
พระกิตติชัย สุภกิตฺโจ อินทรโสภา

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หัวดงเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๓๐๕
พระเอกราช ปฺาสาโร แก้วสาหร่าย

๐๕/๐๘/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
หาดเสลา  

นว ๓๑๖๐/๐๓๐๖
พระสวรรค์ ธมฺมสาโร วิริยะกุล

๑๕/๑๐/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กระจังงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๓๐๗
พระกิตติพงษ์ ฉนฺทโก คงขจร

๑๙/๐๓/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกษมศานติ

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๓๐๘
พระนพดล มหาปฺุโ จำนง

๐๑/๐๓/๒๕๓๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

โกรกพระใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๓๐๙
พระสุเทพ ธนวฒฺโก กุลวัฒน์

๐๑/๐๕/๒๔๙๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โกรกพระใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรภาณุภัค  สมธิรักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๓๖

 โกรกพระใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรพงษกร  เหนือเกตุ

๐๑/๐๘/๒๕๔๐

 โกรกพระใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรกรวิทย์  โพธินาค

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 โกรกพระใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๓๑๓
พระวิรัตน์ ชยธมโม กลินรัตน์

่

๒๗/๐๘/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

โกรกพระเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๑๔
พระทศภณ อาสโภ แก้วแดง

๑๘/๑๑/๒๔๙๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

โกรกพระเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๑๕
พระพูนยศ ิตวํโส เชียงแสน

๑๕/๐๑/๒๕๔๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

โกรกพระเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๑๖
พระวิศรุต เตชธโร ศรีเรือง

๑๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

โกรกพระเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๑๗
พระฉัตรชัย กตปุโ กาจธัญการณ์

๑๓/๑๑/๒๕๓๒
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โกรกพระเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๑๘
พระบุญฤทธ์ ปฺุสีโร บัวเทศ

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โกรกพระเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๑๙
พระอาทิตย์ สุเมโท จีนขม

๐/๐/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เขาถำพระ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๒๐
พระธริต นาควโร สิงห์แก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ดงชะพลู  

นว ๓๑๖๐/๐๓๒๑
พระณัฐพล ิตธมฺโม เหมือนโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๐
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ทองคำอิง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๒๒
พระณัฐพล ชินวโร ดัชนี

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๒๓/๐๓/๒๕๖๐

ท่าซุด  

นว ๓๑๖๐/๐๓๒๓
พระศราวุทธ ิจสาโร ตาวตา

๑๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

ท่าซุด  

นว ๓๑๖๐/๐๓๒๔
พระปญญา ปฺาวโร สิทธิการ

๐๔/๐๘/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าซุด  

นว ๓๑๖๐/๐๓๒๕
พระอนุชา อุสโภ บุญกอง

๐๓/๐๙/๒๕๓๒ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

นากลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๒๖
พระไชยา สิริภทฺโท เหล่าอินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

นากลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๒๗
พระจาตุรงค์ อุตฺตโร เหล่าโต

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

นากลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๒๘
พระธนาธิป จารุธมฺโม ทองหาญ

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นากลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๒๙
พระสมควร ิตสีโล นาลาด

๒๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นากลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๓๐
พระพยุง ิตเมโธ ประสิทธิกรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นากลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๓๑
พระสมศักดิ

์

นาคกโร ฤทธิสุทธิ

์ ์

๑๙/๐๙/๒๕๑๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๓

บ่อพลับ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๓๒
พระมงคล กตปฺุโ สดชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๐๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

บ่อพลับ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๓๓
พระรติพล อุตฺตโม แก้ววงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๐๑ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

บางประมุง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๓๔
พระวทัญู ปฺาวโร บุญยะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหว้า  

นว ๓๑๖๐/๐๓๓๕
พระเล็ก ปภสฺสโภ กลันสุข

่

๑๙/๐๘/๒๕๐๔ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖

ประชาศึกษา  

นว ๓๑๖๐/๐๓๓๖
พระศรัญู สิริปฺุโ คนธรรม์

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

มโนราษฎร์  

นว ๓๑๖๐/๐๓๓๗
พระนเรศ มนุโย พงษ์หา

๑๗/๐๗/๒๕๒๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

มโนราษฎร์  

นว ๓๑๖๐/๐๓๓๘
พระพงษ์เทพ ขนฺติธมฺโม คงหอม

๑๐/๐๒/๒๕๓๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

หนองพรมหน่อ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๓๙
พระถนอม อตฺตทีโป ชูกุล

๑๓/๑๑/๒๕๐๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

หนองพรมหน่อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๓๔๐
พระเวียงชัย ธนปาโล พ่วงมี

๒๕/๐๙/๒๕๑๘ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๔๑
พระวริศพงษ์ หิตจิตฺโต บุญส่ง

๒๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๔๒
พระกำพล อตฺตคุตฺโต ขำโสภา

๒๑/๐๘/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๔๓
พระณรงค์ฤทธิ

์

ขนฺติสาโร กลินเกษร

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดคลองปลากดนอก
 

นว ๓๑๖๐/๐๓๔๔
พระวันชัย ปฺาวโร คำพร

๐๕/๐๘/๒๕๒๒ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดคลองปลากดนอก
 

นว ๓๑๖๐/๐๓๔๕
พระกฤษฎา จนฺทสาโร หริมรักษาทรัพย์

่

๑๔/๐๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐
วัดคลองปลากดนอก

 

นว ๓๑๖๐/๐๓๔๖
พระนราธิป ธมฺมวโร ทับแจ่ม

๑๑/๐๓/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองปลากดนอก
 

นว ๓๑๖๐/๐๓๔๗
พระพีรพงษ์ สีลเตโช ทองคำศรี

๐๑/๐๕/๒๕๐๙ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองปลากดใน  

นว ๓๑๖๐/๐๓๔๘
พระชาญณรงค์ อคฺคจิตโต กลินอุบล

่

๑๑/๐๓/๒๕๒๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองระนง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๔๙
พระนฤพนธ์ สิริจนฺโท จากกรุง

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดคลองระนง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๕๐
พระวิศิษฎ์ ปฺาปสุโต แจ่มกระจ่าง

๒๖/๐๕/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดคลองระนง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๕๑
พระอนุวัต อตฺตสนฺโต ฉัตรเงิน

๐๔/๑๑/๒๕๓๓
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดคลองระนง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๕๒
พระภานุวัฒน์ โรจโน สำโรงเย็น

๐๖/๐๕/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดฆะมัง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๕๓
พระอินคำ

่

ธมฺมคุตฺโต ขันสุธรรม

๑๕/๐๑/๒๔๙๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดช้าง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๕๔
พระณรงค์ จิตฺตสํวโร ลือวรรณะ

๑๕/๐๘/๒๕๓๘
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดดงขุย  

นว ๓๑๖๐/๐๓๕๕
พระวสันต์ ฉนฺทธมฺโม ทิพย์เจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๒๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๕๖
พระดิเรก สนฺติกโร ข่มอารมณ์

๒๓/๐๑/๒๕๑๓
๑๐/๑๐/๒๕๖๐

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๕๗
พระพรเทพ อภินนฺโท เกินสิน

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๑๐/๒๕๖๐

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๕๘
พระอภิสิทธิ

์

ทีปธมฺโม ทองแดง

๑๐/๐๕/๒๕๔๐ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๕๙
พระจักรพันธ์ คุณงฺกโร เผือกกล่อม

๑๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๑๐/๒๕๖๐

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๓๖๐
พระพิพัฒน์ ธีรภทฺโท เพ็ญรส

๑๗/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๓๖๑
พระนุทิพงษ์ ปฺากโร เรืองเวช

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดทับกฤชเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๖๒
พระนำ ยโสธโร กิงทอง

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดทับกฤชเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๖๓
พระณัฐดนัย กิตฺติธโร รวมทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๓๙
๒๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดทับกฤชเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๖๔
พระธีระพงษ์ คมฺภีรธมฺโม แก้วเกตุ

๐๒/๐๑/๒๕๓๒ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐
วัดท่าจันทร์วิปสสนา

 

นว ๓๑๖๐/๐๓๖๕
พระสุทธิชาติ กิตฺติธโร มันคง

่

๒๙/๐๕/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐ วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

 

นว ๓๑๖๐/๐๓๖๖
พระอภิรัตน์ หาสจิตฺโต ท้อทอง

๐๑/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าไม้  

นว ๓๑๖๐/๐๓๖๗
พระนเรศ สิริจนฺโท เก่งกสิกรรม

๒๔/๐๙/๒๕๓๖
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดพิกุล  

นว ๓๑๖๐/๐๓๖๘
พระสุพัฒน์ านิสฺสโร ยอดมัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๒
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดพิกุล  

นว ๓๑๖๐/๐๓๖๙
พระเทวฤทธิ

์

ทนฺตจิตฺโต พันธ์แย้ม

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพิกุล  

นว ๓๑๖๐/๐๓๗๐
พระหนึง

่

สีลสํวโร สุขทวี

๑๘/๐๙/๒๕๓๒
๐๕/๐๓/๒๕๖๐ วัดโพธิเงินราษฎร์ศรัทธา

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๓๗๑
พระชัชชัย ชยาภรโณ อำทิม

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิสุทธาวาส

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๓๗๒
พระอำนาจ อภิปฺโ ปานทอง

๑๙/๐๗/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิสุทธาวาส

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๓๗๓
พระกฤษเจริญรุ่ง ปนาโท เจริญสุข

๐๓/๐๗/๒๕๐๔ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๓๗๔
พระศักดิชาย

์

ธมฺมโชโต ไกรเนตร

๒๒/๐๘/๒๕๓๐ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๓๗๕
พระสายันต์ สนฺตกาโย แสงจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๓๗๖
พระกฤษณะ วิจิตฺโต ปนแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังใหญ่  

นว ๓๑๖๐/๐๓๗๗
พระแสงทอง ยสินฺธโร เนรมิต

๒๗/๐๔/๒๕๓๑
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังใหญ่  

นว ๓๑๖๐/๐๓๗๘
พระธานินทร์ ชุติวาที อ่อนใย

๒๘/๑๒/๒๕๒๕
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดแสงสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๓๗๙
พระธีรเมธ ธีรธารี สาดนุ่ม

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดแสงสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๓๘๐
พระสุทธิโชค สิทฺธิภาณี พานธูป

๐๙/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดแสงสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๓๘๑
พระศรัณย์ สนฺตจิตฺโต บุญดิษฐ์

๐๗/๐๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองขอน  

นว ๓๑๖๐/๐๓๘๒
พระวิวัฒน์ กิตฺติสาโร เกิดโมลี

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองขอน  

นว ๓๑๖๐/๐๓๘๓
พระชุติเทพ จิตฺตกาโร ครองสิน

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองขอน  

นว ๓๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรนุติ  ยังสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๐

 วัดหนองขอน  

นว ๓๑๖๐/๐๓๘๕
พระณัฐกิตติ

์

านวีโร แผนบัว

๒๖/๐๔/๒๕๓๘
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

เขาบันไดกลีบ  

นว ๓๑๖๐/๐๓๘๖
พระธนพงษ์ ครุธมฺโม ยอดวิเศษ

๒๖/๑๐/๒๕๓๕
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

แคทราย  

นว ๓๑๖๐/๐๓๘๗
พระจีรพัฒน์ อาจาโร แย่มโหมด

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

แคทราย  

นว ๓๑๖๐/๐๓๘๘
พระชูชาติ ธมฺมธโร พิมสี

๑๐/๐๗/๒๕๐๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โคกขาม  

นว ๓๑๖๐/๐๓๘๙
พระไพโรจน์ ยโสธโร รจนารัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ซับตะเคียน  

นว ๓๑๖๐/๐๓๙๐
พระวรภาคย์ ธมฺมสาโร คุ้มสะอาด

๐๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ดำรงธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรนพรัตน์  อยู่เล็ก

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรวีรพงษ์  เสาร์แก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรปยพล  เสโนฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๓๙๔
สามเณรวริทธิธร

์

 พวงมาลัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๓๙๕
สามเณรจารึก  สารีนาค

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๓๙๖
สามเณรอารยเทพ  ภยาภิวัฒน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๓๙๗
สามเณรอดิศร  ใจเย็น

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๓๙๘
สามเณรอัครพล  พลเวล

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๓๙๙
สามเณรณัฐพล  เจริญนาค

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๐๐
สามเณรอนุชา  สาดฟก

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๐๑
สามเณรศรัณย์  คำหล้าชาย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๐๒
สามเณรศรัญญ์  สุ่มงาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรนัฐภูมิ  บุญเกิด

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรปยธิวัฒน์  เจริญสำราญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๐๕
สามเณรธนโชติ  มูลศรีแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๐๖
สามเณรสัตตยา  บุญด้วง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๐๗
สามเณรราเชนท์  วงคำจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๐๘
สามเณรอดิเทพ  ไวยสุภี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๐๙
สามเณรสุรเดช  สายสาลี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรศุภกิจ  เพชรสุทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๑๑
สามเณรปฏิวัติ  วงษ์บุญมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรพร้อมพงษ์  กลินจันทร์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรวายุชาติ  ธรรมสุภา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรศุภลักษณ์  มาลัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๑๕
สามเณรกิตติพงษ์  นวลกลาง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรชัยทัศน์  มวยทองดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรอนันต์  โซ่เมืองแซะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๑๘
สามเณรพงษ์ธนิต  ไม้เรียง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๑๙
สามเณรศราวุฒิ  เกตุพุฒ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๒๐
สามเณรศุภชัย  แท่นทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๒๑
สามเณรเจษฎาภรณ์  โพธิลังกา

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรทศพร  เลียงประเสริฐ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรศักดาวุฒิ  ทวีศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๒๔
สามเณรพิษณุวัฒน์  เพ็ญธิสาร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรอนันตพร  งาหอม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๒๖
สามเณรพชร  เจียมพิพัฒน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๒๗
สามเณรจิรายุ  ภิรมย์กิจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรธนบูรณ์  บุญสืบ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรธนดล  สรสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรอนันต์  ม่วงไม้

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรชินวัตร  บุญจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๓๒
สามเณรปยะราช  การิยา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๓๓
สามเณรวชิรานนท์  โตสงคราม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรสมพงษ์  ชวดอยู่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๓๕
สามเณรสิทธิกร  ไกรยงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๓๖
สามเณรณัฐพงษ์  ลิมกิตติธนกร

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๓๗
สามเณรธนวัฒน์  เสือเอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๓๘
สามเณรณัฐพล  อภิวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรณัฐพล  กิตติวัฒนากร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรธันวา  โพธิผล

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรรัฐธรรมนูญ  ลานอก

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรทัศน์พล  อิมโอด

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรกฤษณพงษ์  แหวนนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๔๔
สามเณรอัครพนธ์  ชัยจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๔๔๕
สามเณรสุวรรณภูมิ  สุขมัน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๔๖
สามเณรภาคภูมิ  สุขมัน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๔๗
สามเณรธนกร  อชิตพล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๔๘
สามเณรธีรปญญา  เกษรดอกไม้

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๔๙
สามเณรอนาวิล  มะโนวัน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๕๐
สามเณรกมล  ธัมมวัฑฒโณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๕๑
สามเณรประสิทธิ

์

 เคลือฟก

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๕๒
สามเณรฉัตรราช  เมารีจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๕๓
สามเณรกรวิทย์  บุญอ่อน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๕๔
สามเณรอนุชิต  ศรีใจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๕๕
สามเณรพีรพัฒน์  ประเสริฐศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรชยุตพงศ์  ทิพย์วงศ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรพรพิพัฒน์  สมวงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรสายฟา  ศรีงาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรศุภโชติ  อภัยรัตน์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

 ตากฟา  

นว ๓๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรอัคคพล  พรเณร

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

 ถำพรสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๔๖๑
พระปริญญา อนาลโย ประจงค้า

๒๗/๑๐/๒๕๒๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เทพพนม  

นว ๓๑๖๐/๐๔๖๒
พระกฤษณะ ปภาโส เปนสูงเนิน

๒๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๖๐/๐๔๖๓
พระไพศาล ปภสฺธโร กันเทียม

้

๒๔/๑๐/๒๕๐๘ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๖๐/๐๔๖๔
พระภานุพงษ์ ปภสฺธโร บุญแปลง

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๖๐/๐๔๖๕
พระธนลภย์ กตธมฺโม มังทอง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๖๐/๐๔๖๖
พระณัฐวุฒิ สุเมโธ กลันชืน

่ ่

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมโสภณ  

นว ๓๑๖๐/๐๔๖๗
พระพนากร สุธมฺโม นาคดนตรี

๐๕/๐๕/๒๕๒๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
 

นว ๓๑๖๐/๐๔๖๘
พระแก้วมรกด อานนฺทธมฺโม จันทร์ไกร

๐๒/๐๙/๒๕๒๖ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐
บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

 

นว ๓๑๖๐/๐๔๖๙
พระคเชนทร์ จารุธมฺโม อิมสมบัติ

่

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐
บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

 

นว ๓๑๖๐/๐๔๗๐
พระสวพรรณ กตธมฺโม จันทร์สุข

๑๐/๑๐/๒๕๒๙ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

บ้านใหม่สามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๔๗๑
พระรุ่งโรจน์ ถิรธมฺโม หมืนราเดช

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่สามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๔๗๒
พระจำรัส ขนฺติภาโร ถอนไชย

๐๑/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่สามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๔๗๓
พระทวีเดช ธีรปฺโ ไชยมงคล

๐๖/๐๔/๒๕๒๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

ประชาสรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๔๗๔
พระเสรีภาพ สุขิโต พงษ์เพ็ชร

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประชาสรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๔๗๕
พระเอกพจน์ สุเมโธ เอียมรอด

่

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ประชาสรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๔๗๖
พระวิศิษย์ศักดิ

์

อนุตฺตโร ภูมิอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๒๐
๒๔/๙/๒๕๕๙

ไผ่นาเริง  

นว ๓๑๖๐/๐๔๗๗
พระสมคิด เตชวณฺโณ พูลมีทรัพย์

๑๙/๔/๒๕๔๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ไผ่นาเริง  

นว ๓๑๖๐/๐๔๗๘
พระเสนีย์ สีรธโร จันทร์คำ

๒๙/๘/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ไผ่นาเริง  

นว ๓๑๖๐/๐๔๗๙
พระสมพร จนฺทสาโร รจนารัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๑๒
๑๒/๐๖/๒๕๖๐

พุขมิน

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๔๘๐
พระประจวบ จนฺทสาโร เพ็งปาน

๑๒/๐๙/๒๕๐๔ ๒๖/๑๐/๒๕๕๖

พุสว่าง  

นว ๓๑๖๐/๐๔๘๑
พระวรพล อนาลโย แจ่มศิริพรหม

๐๗/๐๗/๒๕๔๐ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ลำเจริญ  

นว ๓๑๖๐/๐๔๘๒
พระศิริมงคล โชติกโร โชติพรม

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ลำเจริญ  

นว ๓๑๖๐/๐๔๘๓
พระภูวนัย ปยสีโล ใจตรง

๐๓/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลำเจริญ  

นว ๓๑๖๐/๐๔๘๔
พระณรงค์ฤทธิ

์

วชิราโณ คงบุรี

๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดคีรีวง  

นว ๓๑๖๐/๐๔๘๕
พระอภิเบศร์ อภิปฺโ จันตรี

๐๖/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๑๖๐/๐๔๘๖
สามเณรจักรพงศ์  พิเชฐพาณิชย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

 วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๑๖๐/๐๔๘๗
พระชาตรี กตสาโร สุขสอาด

๒๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

สุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๔๘๘
พระภาณุพงษ์ ิตคุโณ เกิดวันเอียม

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

สุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๔๘๙
พระคณากร ปภาโต สุขนิรันดร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๔๙๐
พระจักรกฤษณ์ ปรกฺกโม คล้ายทอง

๑๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๔๙๑
พระอานนท์ จารุธมฺโม อ่อนศรี

๒๕/๐๔/๒๕๓๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุขสำราญ  

นว ๓๑๖๐/๐๔๙๒
พระอนันต์ ธมฺมานนฺโท บุญเล็ก

๑๔/๐๓/๒๕๑๒ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

หนองพิกุล  

นว ๓๑๖๐/๐๔๙๓
พระกิตติศักดิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ ศรีดี

๑๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ห้วยลำใย  

นว ๓๑๖๐/๐๔๙๔
พระบรรจบ สุธมฺโม สังข์ธูป

๑๕/๐๔/๒๔๙๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ห้วยลำใย  

นว ๓๑๖๐/๐๔๙๕
พระอรรคพล จนฺทสาโร แสงฉวี

๐๒/๐๖/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยลำใย  

นว ๓๑๖๐/๐๔๙๖
พระพิชิต สุชาตธมฺโม พรมดาด

๑๗/๐๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

อุดมพร  

นว ๓๑๖๐/๐๔๙๗
พระปยะ ปยธมฺโม พุทธพงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๑๕ ๒๗/๐๘/๒๕๕๙

กกกว้าว  

นว ๓๑๖๐/๐๔๙๘
พระจักรพงษ์ กนฺตธมฺโม โสภิณ

๑๒/๐๒/๒๕๒๒ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

กกกว้าว  

นว ๓๑๖๐/๐๔๙๙
พระปญญา สุปฺโ เหลือสิงห์กุล

๑๖/๐๖/๒๕๑๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

กกกว้าว  

นว ๓๑๖๐/๐๕๐๐
พระสภาวุฒิ สนฺตมโน ศักดิดาสร้อย

์

๒๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เขาตอง  

นว ๓๑๖๐/๐๕๐๑
พระสิทธิชัย ปฺาธโร ฉายา

๑๓/๑๐/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาถำบุญนาค  

นว ๓๑๖๐/๐๕๐๒
พระจิรภัทร อนาลโย นิธิภัทรพล

๑๙/๐๖/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๓

เขาถำประทุน  

นว ๓๑๖๐/๐๕๐๓
พระมานิตย์ จิรธมฺโม ภักดี

๒๙/๐๙/๒๕๐๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

เขาใบไม้  

นว ๓๑๖๐/๐๕๐๔
พระคงภพ อุตฺตมปฺโ ยอดคำ

๑๐/๑๑/๒๕๐๖ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

เขาใบไม้  

นว ๓๑๖๐/๐๕๐๕
พระสมบัติ อนุตฺตโร พุฒสกุล

๐๓/๑๐/๒๕๑๙ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐

เขาฝา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๐๖
พระพชรพล ปฺาธโร กลางทัพ

๒๓/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาฝา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๐๗
พระสุรเชฐ สนฺตจิตฺโต น้อยวิมล

๒๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาฝา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๐๘
พระนิวัฒน์ ปยธมฺโม โรหิตรัตนะ

๒๒/๑๐/๒๕๐๗ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

เขาภูคา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๐๙
พระบดินทร์ ปฺาวชิโร สีธิสาน

๑๘/๑๐/๒๕๓๒ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

เขาภูคา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๑๐
พระรัชพล สนฺตจิตฺโต พันธ์ขำ

๐๔/๐๘/๒๕๓๒ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาภูคา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๑๑
พระบุญยรัตน์ สุเมโธ ผ่องจะบก

๐๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาภูคา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๑๒
สามเณรพัชรพล  จีนแช่ม

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 เขาภูคา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๑๓
สามเณรสุกิจ  จันทน์เทศ

๑๕/๐๗/๒๕๒๐

 เขาภูคา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๑๔
พระวิเชียร เขมปฺโ หอมขจร

๑๒/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

เขาวงษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๕๑๕
พระเอกรัตน์ ปยสีโล แซ่ก๊วย

๐๖/๐๓/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เขาวงษ์  

นว ๓๑๖๐/๐๕๑๖
พระสมหมาย นาถธมฺโม แผ่นทอง

๕/๗/๒๕๑๒ ๒๒/๒/๒๕๕๗

โคกเจริญ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๑๗
พระสมปอง ปฺาวโร เพ็ชรมณี

๐๑/๐๙/๒๕๐๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

โคกสลุด  

นว ๓๑๖๐/๐๕๑๘
พระไพรัตน์ อุตฺตโม ช่วยมี

๐๙/๑๒/๒๕๒๗ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

นว ๓๑๖๐/๐๕๑๙
พระกัมพล กตปฺโ เงินกลม

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

จันเสน  

นว ๓๑๖๐/๐๕๒๐
พระเอกชัย สุภาจาโร สีตะระโส

๐๑/๐๓/๒๕๒๘ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

จันเสน  

นว ๓๑๖๐/๐๕๒๑
พระภูวนาท รตนวิชยโ รัตนวิชัย

๔/๗/๒๕๓๗ ๒/๘/๒๕๖๐
จันเสน  

นว ๓๑๖๐/๐๕๒๒
พระณัฐพล จิตติปฺโ เครือทอง

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

จันเสน  

นว ๓๑๖๐/๐๕๒๓
พระภูรินทร์ ภูริภทฺโท คงคำ

๑๗/๑๐/๒๕๒๗

๗/๑๐/๒๕๖๐

จันเสน  

นว ๓๑๖๐/๐๕๒๔
พระสัตยา นิติสาโร แก้วดวงดี

๑๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

ช่องแค  

นว ๓๑๖๐/๐๕๒๕
พระกิตติศักดิ

์

ิตธมฺโม นามรส

๐๙/๐๗/๒๕๔๐ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

ช่องแค  

นว ๓๑๖๐/๐๕๒๖
พระสมรักษ์ ผลาโณ ทองนาค

๑๓/๐๓/๒๕๔๐ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ช่องแค  

นว ๓๑๖๐/๐๕๒๗
พระสุทิวัส สุทฺธิาโณ แสงทอง

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ช่องแค  

นว ๓๑๖๐/๐๕๒๘
พระกิตติศักดิ

์

อติธมฺโม รักหาญ

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ช่องแค  

นว ๓๑๖๐/๐๕๒๙
พระจำปา อติปฺโ สวัสดิชัย

์

๑๒/๐๗/๒๔๘๘ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ช่องแค  

นว ๓๑๖๐/๐๕๓๐
พระจิราวัฒน์ ปยธมฺโม จันทร์อู่

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ช่องแค  

นว ๓๑๖๐/๐๕๓๑
พระวันเฉลิม กนฺตสีโล สุขขะ

๑๒/๐๘/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ช่องแค  

นว ๓๑๖๐/๐๕๓๒
พระนที กตธมฺโม เริงพานิช

๑๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

ดงพลับ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๓๓
พระประเสริฐ ปสิทฺธิโก เกิดบุญ

๒๓/๐๕/๒๕๐๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

ดงพลับ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๓๔
พระเมธา โชติปาโล พันธ์งาม

๒๙/๑๐/๒๕๓๔

๑/๐๑/๒๕๖๐

ดงพลับ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๓๕
พระจรูญ สนฺตมโน เพ่งพินิจ

๓/๐๙/๒๕๑๓ ๓/๐๗/๒๕๖๐

ดงพลับ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๓๖
พระปญญา ธมฺมทีโป สิงห์ดี

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ดงมัน  

นว ๓๑๖๐/๐๕๓๗
พระธนวัฒน์ าณวีโน ศรีหา

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงมัน  

นว ๓๑๖๐/๐๕๓๘
พระวรวิทย์ านวีโณ จันทร์แสง

๘/๑/๒๕๔๐
๐๓/๐๘/๒๕๖๐

ดงมัน  

นว ๓๑๖๐/๐๕๓๙
พระสมชาย ิตคุโณ แซ่เฮ้ง

๑๐/๐๓/๒๕๑๔ ๐๓/๐๒/๒๕๖๐

ตาคลี  

นว ๓๑๖๐/๐๕๔๐
พระณัฐวุฒิ โชติวิริโย พร้อมไกรนิตย์

๓๐/๑๒/๒๕๒๙
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ตาคลี  

นว ๓๑๖๐/๐๕๔๑
พระเชาวฤทธิ

์

ชวนปฺโ ดาบจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๓๑
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ตาคลี  

นว ๓๑๖๐/๐๕๔๒
พระพิษณุ ิตมโน อิมสิน

่

๑๙/๐๗/๒๕๓๒
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ตาคลี  

นว ๓๑๖๐/๐๕๔๓
พระธีรศักดิ

์

เตชสีโล กตัญูเกิดผล

๐๒/๐๔/๒๕๓๑ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ถำผาสุขใจ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๔๔
พระสันติ ยนฺตสีโล ฉิมมา

๑๙/๐๗/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ถำผาสุขใจ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๔๕
สามเณรปยะ  ศิริคุ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 ถำผาสุขใจ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๔๖
พระนพรัตน์ อคฺคธมฺโม เกิดแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ่อนิมิต  

นว ๓๑๖๐/๐๕๔๗
พระสอาด จิตฺตสํวโร เกตุแก้ว

๒๔/๐๓/๒๔๙๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

โบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๑๖๐/๐๕๔๘
พระพรชัย จารุวณฺโณ ครุฑหอม

๒๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โพนทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๕๔๙
พระทรงพล สิริจนฺโท อยู่ลอง

๑๘/๐๘/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๖๐

รัตตวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๕๕๐
พระศุภศิลป พุทฺธิสาโร พรหมสิงห์

๐๓/๐๙/๒๕๓๕ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

ลาดทิพยรส  

นว ๓๑๖๐/๐๕๕๑
พระปฎิญญา ฌานวโร นพเช้า

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

ลาดทิพยรส  

นว ๓๑๖๐/๐๕๕๒
พระอนันต์ อภินนฺโท จันเทศ

๑๑/๐๔/๒๕๓๖
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๕๕๓
พระธนพนธ์ อุตฺตมปฺโ จันเทศ

๒๒/๐๑/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๕๕๔
สามเณรสุรสิทธิ

์

 โคกทับทิม

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๕๕๕
พระณพล ขนฺติพโล สารวัตร

๑๗/๐๗/๒๕๓๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๖๐/๐๕๕๖
พระพรชัย ธมฺมโชโต ธนาทรกิตติ

๑๒/๑๑/๒๕๒๖
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๖๐/๐๕๕๗
พระสุทธิวิทย์ จกฺกธมฺโม พ่วงจินดา

๑๔/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๖๐/๐๕๕๘
พระสรอรรถ คุณสาโร สร้อยสนธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๖๐/๐๕๕๙
พระชาคริต ธมฺมทีโป พึงพา

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างวงษ์  

นว ๓๑๖๐/๐๕๖๐
สามเณรชลกานต์  คงสัทฤทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 สว่างวงษ์  

นว ๓๑๖๐/๐๕๖๑
สามเณรวรชาติ  พ่อขันชาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 สว่างวงษ์  

นว ๓๑๖๐/๐๕๖๒
สามเณรอภิชาติ  ศรีนาเวียง

๐๓/๐๒/๒๕๔๐

 สว่างวงษ์  

นว ๓๑๖๐/๐๕๖๓
พระวีรชน วีรชโย อาวะสาร

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองกรวด  

นว ๓๑๖๐/๐๕๖๔
พระกิตติทัต สิริจนฺโท จันทร์นำใส

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

หนองกระสังข์  

นว ๓๑๖๐/๐๕๖๕
พระจิระโชติ เตชวโร แสงเดือน

๒๗/๐๑/๒๕๑๙ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองคูน้อย  

นว ๓๑๖๐/๐๕๖๖
พระกิตติศักดิ

์

สจฺจวโร ภูธิปวัฒนากูล

๒๘/๐๕/๒๕๒๕ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

หนองจิกรี  

นว ๓๑๖๐/๐๕๖๗
พระหัตถการ ภูริวฑฺฒโน เกษสาคร

๑๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองดุก  

นว ๓๑๖๐/๐๕๖๘
พระธีระพล ธีรพโล ปานอยู่

๐๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองดุก  

นว ๓๑๖๐/๐๕๖๙
พระถนอมศักดิ

์

นาคสนฺโต ทวรสันต์

๑๗/๐๘/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองดุก  

นว ๓๑๖๐/๐๕๗๐
พระวันชัย วชิรวํโส บุญเพ็ง

๑๗/๐๗/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองดุก  

นว ๓๑๖๐/๐๕๗๑
พระสหรัฐ รวิวณฺโณ บุตรช่อง

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๖๐/๐๕๗๒
พระต่อศักดิ

์

สุจิตฺโต ชุ่มเข็ม

๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๖๐/๐๕๗๓
พระชณธี ชินวํโส พรมประสิทธ์

๑๓/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๖๐/๐๕๗๔
พระบรรจบ ปฺาวุฑฺโฒ อภิปาลวัลย์

๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๖๐/๐๕๗๕
พระนัฐกิตติ

์

ถิราโณ ดีโคกน้อย

๓๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองเต็งรัง  

นว ๓๑๖๐/๐๕๗๖
พระศิริ านวโร แตงร่ม

๐๘/๑๒/๒๕๐๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๗๗
พระชัชชัย อรุโณ สังข์เงิน

๒๐/๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๗๘
พระอนุรักษ์ สิริปฺโ พรมอุบล

๑๘/๐๔/๒๕๓๘
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๗๙
พระจักรพันธ์ จารุวณฺโณ ปานพรม

๐๘/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๘๐
พระสมศักดิ

์

ชยวุฑฺโฒ สุขณะ

๑๐/๐๒/๒๕๐๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๘๑
พระเจนณรงค์ ชุตินฺธโร ภู่มะณี

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๘๒
พระสุภเวช สุปฺโ เฟองแดง

๑๐/๐๕/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๘๓
พระสมกฤษ กิตฺติปฺโ เนตรพลับ

๑๐/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๘๔
พระปณิธาน สุภทฺโท กลันภักดี

่

๑๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองโพ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗ / ๓๒

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๕๘๕
พระวัฒนาพร จนฺทปฺโ นิมนคร

่

๒๒/๐๓/๒๕๒๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๘๖
พระธีรภัทร์ สุปฺโ ทองดี

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๘๗
พระชาคริต อาภทฺธโร แตงร่ม

๒๘/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๘๘
พระฐิติวุฒิ ชุติปฺโ จันทร์อ่อน

๐๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๘๙
พระสหรัฐ านิสฺสโร ปานพรม

๑๘/๑๐/๒๕๒๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๙๐
พระมณฑล อมโร สังข์ทรัพย์

๒๕/๐๓/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองโพ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๙๑
พระฉัตรชัย จนฺทสุวณฺโณ สิงโตทอง

๐๙/๐๘/๒๕๓๗ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองลาดสามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๕๙๒
พระบุญส่ง สุปภาโส ผิวชัย

๒๕/๐๓/๒๕๐๒ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

หนองสีนวล  

นว ๓๑๖๐/๐๕๙๓
พระปริยวิศว์ ปริชาโน ฤทธิหิรัญ

์

๑๕/๐๕/๒๕๒๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสีนวล  

นว ๓๑๖๐/๐๕๙๔
พระจเร สนฺยโต คุ้มภัย

๐๑/๐๘/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองหญ้ารังกา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๙๕
พระคทาวุธ ธีรปฺโ แสงนพรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๓๔ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองหญ้ารังกา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๙๖
พระกิตติพงษ์ ปฺาธโร ชูดอกพุด

๒๓/๐๓/๒๕๔๐ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองหญ้ารังกา  

นว ๓๑๖๐/๐๕๙๗
พระณัฐฐากรู ิตสุโข บัวพนัส

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

หนองหม้อ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๙๘
พระพงศธร สธมฺโม ศิริภาพ

๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองหม้อ  

นว ๓๑๖๐/๐๕๙๙
พระนาวิน ภทฺทิโย วุฒิวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๒
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองแอก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๐๐
พระศักดิชัย

์

มุทฺธุจิตฺโต พงศ์นิทรัพย์

๑๖/๐๓/๒๕๓๒
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองแอก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๐๑
พระธนดล กนฺตสีโล สุภา

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองแอก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๐๒
พระสมชาติ ชาติธมฺโม คล้ายทอง

๑๙/๐๙/๒๕๓๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองแอก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๐๓
พระพลรัตน์ อติธมฺโม ศรีเลิศ

๐๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หลาสะแก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๐๔
สามเณรปฏิภาณ  ผลบุญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

 หลาสะแก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๐๕
สามเณรก้องภพ  พันธ์เกตุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 หลาสะแก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๐๖
สามเณรพฤกษาพงศ์  โพลิทัด

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 หลาสะแก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๐๗
พระพิกุล จารุธมฺโม ไล้ทอง

๑๓/๐๒/๒๔๙๗

๐๙/๑/๒๕๖๐

ห้วยดุก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๐๘
พระทรงยศ เตชปฺุโ พรมศักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๐
๐๖/๗/๒๕๖๐

ห้วยดุก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๐๙
พระบารมี กุสโล พ่วงพุ่ม

๒๐/๐๑/๒๔๙๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๖๐/๐๖๑๐
พระรุ่งนิรันดร์ จิตฺตสํวโร รอดตาด

๐๑/๐๗/๒๕๒๙ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๖๐/๐๖๑๑
พระนราธร ทินฺนวโร รอดตาด

๒๖/๐๔/๒๕๔๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๖๐/๐๖๑๒
พระศักดิดา

์

สุภทฺโท เตียสูน

้

๐๘/๐๒/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๖๐/๐๖๑๓
พระขวัญ ขนฺติธมฺโม เชิดโชคศรี

๒๓/๑๑/๒๕๒๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๑๖๐/๐๖๑๔
พระฐิติทัศน์ วิสทฺโธ รัตน์จันทร์ทอง

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หัวหวาย  

นว ๓๑๖๐/๐๖๑๕
พระพงษ์พัฒน์ ปภสฺสโร โกมลวิภาศ

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

หัวหวาย  

นว ๓๑๖๐/๐๖๑๖
พระวรกิจ สุจิตฺโต วรพล

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

๑๗/๖/๒๕๖๐

อรัญญิการาม  

นว ๓๑๖๐/๐๖๑๗
พระรังสิมันตุ์ านุตฺตโร จันทะนิตย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวันคีรี  

นว ๓๑๖๐/๐๖๑๘
พระนิรัญ ธมฺมธีโร บุญส่ง

๐๗/๐๗/๒๕๐๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

อินทรเมรี  

นว ๓๑๖๐/๐๖๑๙
พระโสภณ โสภณจิตฺโต มันศักดิ

่ ์

๑๕/๐๑/๒๕๐๓ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เขาค้างคาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๖๒๐
พระประสงค์ ขิปฺปาภิฺโ ทองเชียง

๑๖/๐๓/๒๕๐๑ ๒๘/๐๒/๒๕๕๒

เขาดินศิริวัฒนา  

นว ๓๑๖๐/๐๖๒๑
พระนัฐพล ชาโนทโย สุระ

๒๕/๐๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าตะโก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๒๒
พระสุรัตน์ ตปสีโล ชูศรี

๐๘/๐๙/๒๕๓๓ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ทำนบ  

นว ๓๑๖๐/๐๖๒๓
พระนเรนทร์ ิตพโล แดงอร่าม

๕/๐๒/๒๕๔๐
๑๐ / ๖ / ๒๕๖๐

พนมเศษใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๖๒๔
พระนิธิศ กิตฺติธโร โพธ์กลิน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๒๔ / ๖ / ๒๕๖๐

พนมเศษใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๖๒๕
พระสถาพร ยนฺตสีโล นุ่มมีศรี

๒๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑ / ๗ / ๒๕๖๐

พนมเศษเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๖๒๖
พระชโนดม โชติวโร เทียงธรรม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๐ ๑๑ / ๖ / ๒๕๖๐

พนมเศษเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๖๒๗
พระกิตติพงษ์ ธีรปฺโ ประกอบมูล

๑๔ / ๑๒ / ๒๕๓๙
๑๗ / ๖ / ๒๕๖๐

พนมเศษเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๖๒๘
พระณัจนัย นาถปฺโ ลีตระกูล

้

๘/๐๙/๒๕๓๙
๒๒ / ๗ / ๒๕๖๐

พนมเศษเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๖๒๙
พระพิทยา พทฺธาโณ พัตรศาสน์

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วังใหญ่  

นว ๓๑๖๐/๐๖๓๐
พระปรินทร ธีรธมฺโม ประภาชัยมงคล

๑๙/๐๓/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สระโบสถ์  

นว ๓๑๖๐/๐๖๓๑
พระดวง จนฺทสีโล สายสนอง

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สายลำโพงใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๖๓๒
พระถนอม จิตฺตเมโธ พนมเวสน์

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

หนองเนิน  

นว ๓๑๖๐/๐๖๓๓
พระพงศธร รตนาโณ สุวรรณศร

๐๗/๐๕/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองเนิน  

นว ๓๑๖๐/๐๖๓๔
พระบัญญัติ รตนาโณ มะนิโช

๒๕/๑๑/๒๕๑๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเบน  

นว ๓๑๖๐/๐๖๓๕
พระวราวุฒิ วรปฺโ เอกวิญญา

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๕๘

หนองสะแก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๓๖
พระสิริชัย ปยธมฺโม สันติดงสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองสะแก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๓๗
พระกิติพงศ์ สนฺตมโน โคมลอย

๒๔/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสะแก  

นว ๓๑๖๐/๐๖๓๘
พระถนิต โชติธมฺโม ใบโพธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองหลวง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๓๙
พระนริศ โสภณสีโล ดวงศรีแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๓๔
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

หัวถนนกลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๔๐
พระวัธนา านิสฺสโร สิงห์พันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๒๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หัวถนนกลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๔๑
พระอรรถกร อธิปฺโ สิงห์พันธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หัวถนนกลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๔๒
พระมานบ จนฺทสีโล อินทะชุบ

๒๔/๐๖/๒๕๑๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หัวถนนกลาง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๔๓
พระวินัย านิโย จันทร์เปรียง

๐๒/๐๑/๒๕๐๗ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

หัวถนนใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๖๔๔
พระภาคิน อภินนฺโท แตงร่ม

๑๓/๐๑/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หัวถนนใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๖๔๕
พระคำนาย วชิราโณ เสือเถือน

่

๓๐/๑๒/๒๔๙๑

๔/๗/๒๕๖๐
หัวถนนใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๖๔๖
พระเพลิน จารุธมฺโม ผิวเขียว

๓๐/๐๔/๒๕๐๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หัวถนนใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๖๔๗
พระพิสิฐ สุธมฺโม สุขแจ่ม

๒๔/๐๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หัวถนนใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๖๔๘
พระนิติพล อติภทฺโท ขุ่มเกษม

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หัวถนนใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๖๔๙
พระเอกพล อคฺคธมฺโม ทองคำ

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หัวถนนใต้  

นว ๓๑๖๐/๐๖๕๐
พระมนตรี ถาวโร ขลิบทอง

๐๙/๑๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

หัวถนนเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๖๕๑
พระศุภกร จรณธมฺโม วินิจสอน

๑๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

หัวถนนเหนือ  

นว ๓๑๖๐/๐๖๕๒
พระจิตติภัทร จิตฺตธมฺโม จันฤทธ์

่

๒๖/๐๒/๒๕๒๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

หัวพลวง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๕๓
พระวันลพ กตปฺุโ พูลทอง

๑๔/๑๒/๒๕๒๔
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

หัวพลวง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๕๔
พระธรรมรัตน์ ธมฺมธโร ถนอมนิม

่

๑๘/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

หัวพลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๖๕๕
พระมนตรี กนฺตสีโล ศรีอุไร

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หัวพลวง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๕๖
พระยม สิทฺธิมโน จันทรา

๒๔/๐๓/๒๕๒๑ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

กลำหูกวาง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๕๗
พระธนพล ขนฺติธมฺโม นวลดอกรัก

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กลำหูกวาง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๕๘
พระรวิภาส กิตฺติโสภโณ แก้วดี

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

คลองมงคล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๕๙
พระบุญเลิศ ปยชาโต พงษ์ธินาคม

๑๔/๐๔/๒๕๐๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕

คลองวิไล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๖๐
พระมานัส พนฺธมุตฺโต สิงห์พันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๑๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

คลองวิไล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๖๑
พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโก ชมปอม

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

คลองวิไล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๖๒
พระสิงห์ชัย คุณชโย หล่อทอง

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

คลองสองหน่อ  

นว ๓๑๖๐/๐๖๖๓
พระคำรณ ถาวรจิตฺโต แก้วสาตร์

๒๒/๑๒/๒๔๙๙
๑๕/๐๔/๒๕๖๐

จิกลาด  

นว ๓๑๖๐/๐๖๖๔
พระชนัฐธนา กิตฺติปาโล ศรีดาเดช

๐๔/๐๒/๒๕๒๘ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

จิกลาด  

นว ๓๑๖๐/๐๖๖๕
พระนัฒพร อินฺทวีโร ช่างย้อม

๒๓/๐๖/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

จิกลาด  

นว ๓๑๖๐/๐๖๖๖
พระคมกริช สุทฺธสทฺโธ พรมบัว

๒๖/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จิกลาด  

นว ๓๑๖๐/๐๖๖๗
พระปรีชา ปนฺนภาโร อ่อนสร้อย

๑๘/๐๒/๒๕๐๕ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

เจริญผล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๖๘
พระฟลุก ปริชาโน ทำบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เจริญผล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๖๙
พระจิราวุธ ปุณฺณภทฺโท มุรินทร์

๐๕/๐๓/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เจริญผล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๗๐
พระภาสกร วิสารโธ ชนะกิจสกล

๑๓/๐๙/๒๕๐๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เจริญผล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๗๑
พระพงศ์ดนัย ิติธมฺโม พานพระ

๑๒/๐๕/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เจริญผล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๗๒
พระณัฐวุฒิ วรทินฺโน จำปาสด

๑๒/๐๕/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เจริญผล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๗๓
พระทองหล่อ สีลสุทฺโธ จานแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๐๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เจริญผล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๗๔
พระรุ่งโรจน์ รมณีโย สุทธิชาติ

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เจริญผล  

นว ๓๑๖๐/๐๖๗๕
พระสมศักดิ

์

สุทฺธิภทฺโท สมจิตร์

๐๑/๑๐/๒๔๙๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงปาจันทร์  

นว ๓๑๖๐/๐๖๗๖
พระพิพัฒน์ จิตฺตปาโล พรมแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงปาจันทร์  

นว ๓๑๖๐/๐๖๗๗
พระวันเชาว์ โสภณสีโล นพพันธ์

๑๗/๐๘/๒๔๙๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

ท่างิว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๖๗๘
พระนนทการณ์ อนุตฺตโร แสนมนตรี

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่างิว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๖๗๙
พระพรชัย ธมฺมธโร วิสุ

๑๔/๑๐/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ท่างิว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๖๘๐
พระสมาน ิตโสภโณ วิชัยวงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๑๒ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่งท่าเสา  

นว ๓๑๖๐/๐๖๘๑
พระบัวติง

่

อารยธมฺโม แก้วบัวดี

๐๗/๐๕/๒๕๑๐ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ทุ่งท่าเสา  

นว ๓๑๖๐/๐๖๘๒
พระมนตรี าณคุตฺโต สายโสดา

๒๔/๑๐/๒๕๓๒
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งท่าเสา  

นว ๓๑๖๐/๐๖๘๓
พระสังเวียน อคฺคปฺโ แก้วบัวดี

๒๓/๑๒/๒๕๐๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งท่าเสา  

นว ๓๑๖๐/๐๖๘๔
พระฉัตรมงคล าณวุฑฺโฒ เอกปชชา

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งท่าเสา  

นว ๓๑๖๐/๐๖๘๕
สามเณรวรัญู  แก้วบัวดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 ทุ่งท่าเสา  

นว ๓๑๖๐/๐๖๘๖
พระสมศักดิ

์

จกฺกวโร ศิริเวช

๑๓/๐๕/๒๔๙๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมจริยาวาส  

นว ๓๑๖๐/๐๖๘๗
พระแสวง อธิปฺโ กระพร

๒๙/๑๑/๒๕๐๗ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

ธรรมจริยาวาส  

นว ๓๑๖๐/๐๖๘๘
พระกฤตนัย ถาวรธมฺโม ภู่น้อยศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ธรรมจริยาวาส  

นว ๓๑๖๐/๐๖๘๙
พระโกศล มหาปฺโ เตรียมพล

๑๔/๐๗/๒๕๒๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมจริยาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๖๙๐
พระวิรัตน์ านุตฺตโม ซ่อนกลิน

่

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมจริยาวาส  

นว ๓๑๖๐/๐๖๙๑
พระสนัน

่

เตชปฺุโ เกตุคร้าม

๒๑/๐๑/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมจริยาวาส  

นว ๓๑๖๐/๐๖๙๒
พระสนธยา เตชวณฺโต เพิมพูน

่

๒๖/๐๘/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นาหุบ  

นว ๓๑๖๐/๐๖๙๓
พระชัยธวัช จารุวณฺโณ ทองอนันต์

๒๕/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแดน  

นว ๓๑๖๐/๐๖๙๔
พระพีระพงษ์ วีรวํโส ใจยง

๑๕/๐๘/๒๕๑๖ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

บ้านวัง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๙๕
พระพัลลภ จนฺทสีโล พึงม่วง

่

๑๕/๐๑/๒๕๑๖ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

บ้านวัง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๙๖
พระวรพล พลวโร พูลสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านวัง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๙๗
พระอภิวัฒน์ อุทโย คำเอียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านวัง  

นว ๓๑๖๐/๐๖๙๘
พระณัฐพงษ์ โฆสกาโร ยิมเจริญ

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
โบราณธรรมยิกาวาส

 

นว ๓๑๖๐/๐๖๙๙
พระทนงศักดิ

์

ปภาโส โพธิศรี

์

๐๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

โบสถ์สามัคคีธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๐๐
พระพเยาว์ ถาวโร ชอบธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๑๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์สามัคคีธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๐๑
พระสมชาย สมจิตฺโต วิไลศิลป

๐๑/๐๗/๒๕๐๔ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

มงคลสถิตย์  

นว ๓๑๖๐/๐๗๐๒
พระจีรวัฒน์ จนฺทสาโร มีตา

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วงฆ้อง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๐๓
พระพงษ์พัฒน์ อาภาธโร ไกรยะราช

๐๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วงฆ้อง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๐๔
พระศักสิทธิ

์

ยโสธโร ศรีอ่อน
๖/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๕/๒๕๖๐

วงฆ้อง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๐๕
พระธงชัย สุเมโธ คำแก้ว

๒๕/๙/๒๕๓๐
๓๐/๖/๒๕๖๐

วงฆ้อง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๐๖
พระโกมินทร์ ภูริปฺโ ลำเลิศ

๐๕/๐๒/๒๕๐๗ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

วิมลประชาราษฎร์  

นว ๓๑๖๐/๐๗๐๗
พระวินัย จิตฺตกาโร จิตตมุข

๓๐/๐๘/๒๕๒๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

นว ๓๑๖๐/๐๗๐๘
พระกฤษฎา จารุวํโส แก้วสาสุข

๑๘/๐๒/๒๕๑๒
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรัทธาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๐๙
พระชัยฤทธิ

์

กนฺตสีโล นำชุ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๓๖
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศรีนิคมรัตนาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๑๐
พระวิษณุ ภทฺทโก กุวะลัย

๑๖/๐๑/๒๕๑๒ ๑๘/๑๒/๒๕๕๓

ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๑๑
พระสุวิทย์ สุวิชฺชโย เมฆหมอก

๐๘/๐๘/๒๕๔๐ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๑๒
สามเณรพิทักษ์  ช้างแดง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๑๓
สามเณรรัฐพงษ์  ถินทัพไทย

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๑๔
สามเณรวราเทพ  พุกกะชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๑๕
พระนาถ นาถธมฺโม วาดทิม

๑๓/๐๖/๒๕๑๒
๐๑/๐๒/๒๕๖๐

สระนิมิตรังสรรค์  

นว ๓๑๖๐/๐๗๑๖
พระเฟอง จารุธมฺโม สุขเกษม

๐๒/๐๒/๒๔๘๓ ๐๖/๑๐/๒๕๕๘

หนองกรด  

นว ๓๑๖๐/๐๗๑๗
พระวัชระพงษ์ ธุวธมฺโม บุญเกษม

๑๑/๐๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกรด  

นว ๓๑๖๐/๐๗๑๘
พระอภิชัย อธิปฺโ เรืองฟก

๒๔/๐๘/๒๕๒๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองกรด  

นว ๓๑๖๐/๐๗๑๙
พระสิทธา ปภาโส คงสิบ

๑๖/๐๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองตางู  

นว ๓๑๖๐/๐๗๒๐
พระศราวุฒิ ชยธมฺโม ชำนาญเวช

๑๙/๐๑/๒๕๒๖ ๐๖/๑๒/๒๕๖๐

หนองปรือ  

นว ๓๑๖๐/๐๗๒๑
พระคงศักดิ

์

คุณธมฺโม แสงพิทูร

๑๙/๐๙/๒๕๒๐ ๒๔/๑๒/๒๕๖๐

หนองปรือ  

นว ๓๑๖๐/๐๗๒๒
พระอุดม อุตฺตโม ศรพรหม

๐๑/๑๑/๒๔๙๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

หนองมะขาม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๒๓
พระเจษฎา สนฺตมโน ดอนมูล

๑๔/๐๓/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองมะขาม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๒๔
พระสมเกียรติ ชุตินฺธโร วัฒณะรุ่ง

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หูกวาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๗๒๕
พระชนกันต์ อริฺชโย อินทแสง

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

เขาแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๗๒๖
พระศักดา ธมฺมวโร พวงสมบัติ

๒๒/๐๗/๒๕๓๘
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

เขาแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๗๒๗
พระวิวัฒน์ อริยวํโส พวงสมบัติ

๓๑/๐๗/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เขาแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๗๒๘
พระวีรพล จารุวณฺโณ ชมนา

๒๕/๗/๒๕๓๓ ๒๖/๓/๒๕๖๐

เขาทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๒๙
พระสุภชัย สุภาทโร เนตรขำ

๑๗/๑๑/๒๕๓๘

๑๔/๕/๒๕๖๐

เขาทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๓๐
พระสุรพล โชติธมฺโม สุขเขียว

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๑๔/๕/๒๕๖๐

เขาทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๓๑
พระธนวัฒน์ จนฺทธมฺโม กลินด้วง

่

๒๘/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
เขาทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๓๒
พระสมพร อภินนฺโท บุญวงศ์

๒๗/๔/๒๕๑๒ ๑๙/๑๑/๒๕๕๗

เขาบ่อแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๗๓๓
พระสุรชัย ชาคโร เกิดเพชร

๒๖/๙/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
เขาบ่อแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๗๓๔
พระณัฐวุฒิ ิตฺตสีโร พะนัด

๒๘/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เขาบ่อแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๗๓๕
พระนิธินนท์ ธมฺมวโร พะนัด

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เขาบ่อแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๗๓๖
พระศรัณย์ ปฺาวโร นิลสนธิ

๑๑/๗/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
เขาบ่อแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๗๓๗
พระธีรวัฒณ์ านวีโร อยู่เย็นวิโชติ

๔/๔/๒๕๐๕
๒๒/๑๐/๒๕๕๘

คลองบางเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๓๘
พระบัญชา สุมงฺคโล ไกรพูล

๑๐/๖/๒๕๓๖ ๒๘/๔/๒๕๖๐

คลองบางเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๓๙
พระพงศธร วสารโท แว่นแก้ว

๘/๓/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
ท่าตะโก  

นว ๓๑๖๐/๐๗๔๐
พระพระฤทธ์ติพงษ์ กตนาโถ เดชคช

๑๙/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๓/๒๕๖๐

เนินมะกอก  

นว ๓๑๖๐/๐๗๔๑
พระสรพงษ์ จิรวฑฺฒโน ภูมราพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๒๑ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

บ้านบน  

นว ๓๑๖๐/๐๗๔๒
พระยุทธชัย ยติกโร นันดา

๒๗/๕/๒๕๒๔ ๑๑/๒/๒๕๖๐

บ้านบน  

นว ๓๑๖๐/๐๗๔๓
พระสุรินทร์ อุชุจาโร โพธิเกษม

์

๒๓/๑๒/๒๕๐๕
๑๙/๒/๒๕๖๐

พระปรางค์เหลือง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๔๔
พระวันชัย ชินวโร แว่นแก้ว

๒๓/๗/๒๕๐๖ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

ยางขาว  

นว ๓๑๖๐/๐๗๔๕
พระภาคภูมิ าณธโร ภู่ศิลป

๑๔/๙/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเพ็งวนาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๔๖
พระธนพล กตปฺุโ ไตรญาณสม

๑๐/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีเพ็งวนาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๔๗
พระพงศ์วิพัฒน์ านวโร ผิวผ่อง

๑๙/๑/๒๕๒๖

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีเพ็งวนาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๔๘
พระเจษฎากร ปฺาธโร บัวสุข

๑๓/๒/๒๕๔๐
๔/๔/๒๕๖๐

สระทะเล  

นว ๓๑๖๐/๐๗๔๙
พระประเสริฐ กนฺตวีโร ขุนเพิม

่

๑๑/๓/๒๕๓๘
๒๐/๔/๒๕๖๐

สระนางสรง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๕๐
พระวิชต์ อรุโณ ขำแจ้ง

๒๗/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สระนางสรง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๕๑
พระอนุพงษ์ สุธีโร เชือรอด

้

๑๕/๘/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

สระนางสรง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๕๒
พระจีรศักดิ

์

จิรสุโภ ใหม่จันทร์ดี

๑๙/๓/๒๕๓๙ ๒๙/๔/๒๕๖๐

สระปทุม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๕๓
พระธนากร วชิรวํโส

กาญจนางกูรพันธ์
๑๐/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สระปทุม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๕๔
พระพัฒนพงษ์ ปฺาวโร จวงเรียม

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๑๑/๖/๒๕๖๐

สระเศรษฐี  

นว ๓๑๖๐/๐๗๕๕
พระมัด กลฺยาณธมฺโม มากศิริ

๒๐/๖/๒๕๐๓
๙/๗/๒๕๖๐

สระเศรษฐี  

นว ๓๑๖๐/๐๗๕๖
พระสมศักดิ

์

ถิรจิตฺโต งามขำ

๑๑/๓/๒๕๒๑ ๑๓/๗/๒๕๕๘

สำโรง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๕๗
พระสราวุธ สุรธมฺโม ประกอบธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

๑/๗/๒๕๖๐
สำโรง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๕๘
พระภานุพงศ์ สีลโชโต สาระต่อ

๒๐/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สุวรรณรัตนาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๕๙
พระปฏิพัทธิ

์

สุจิตฺโต แห้วเพ็ชร
๕/๒/๒๕๓๑ ๒/๒/๒๕๖๐

หนองไม้แดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๗๖๐
พระฤทธิชัย ถาวโร ครุฑจันทร์

๑๑/๙/๒๕๓๖ ๒๗/๕/๒๕๖๐

หนองไม้แดง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๖๑
พระชยธร ขนฺติวโร ทับเอือม

๑๔/๔/๒๕๔๐
๖/๖/๒๕๖๐

หนองไม้แดง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๖๒
พระชฎิล มหาลาโภ ขวัญแก้ว

๑๘/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองไม้แดง  

นว ๓๑๖๐/๐๗๖๓
พระสฤษฎ์ ปภาโส ศุภอรรถจรรยา

๑/๒/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หัวงิว

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๖๔
พระสนัน

่

ปยสีโล เอียมพันธ์

่

๘/๑๒/๒๕๐๙ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

หางนำหนองแขม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๖๕
พระธนิน โชติธมฺโม รีหอม

๑๙/๘/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หางนำหนองแขม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๖๖
พระเจษฎา สจฺจาโณ เกษาคร

๑๔/๑๐/๒๕๒๐

๕/๗/๒๕๖๐
หางนำหนองแขม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๖๗
พระนพดล กิตฺติปฺโ ศรีสุข

๑๕/๙/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หาดสะแก  

นว ๓๑๖๐/๐๗๖๘
พระอาทร ตปสีโล อินเปล่ง

๓๑/๗/๒๕๒๕ ๑๖/๕/๒๕๖๐

อินทาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๖๙
พระนิรุต สุภทฺโท สิงห์เถือน

่

๒๓/๐๓/๒๕๒๒
๐๙/๐๗/๒๕๖๐ กระทุ่มทองศรัทธาธรรม

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๗๐
พระธนารักษ์ จกฺกธมฺโม พรมทองคำ

๑๓/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

เขาธรรมบท  

นว ๓๑๖๐/๐๗๗๑
พระจักกฤษณ์ ปยวณฺโณ บุฬา

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาธรรมบท  

นว ๓๑๖๐/๐๗๗๒
พระมานพ ปฺาทีโป พึงตน

่

๐๘/๐๖/๒๔๘๖ ๑๐/๐๘/๒๕๕๓

เขาหินกลิง

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๗๓
พระวุฒิชัย วุจิตฺวโส ชัยโคสาร

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๗๔
สามเณรเมธานันท์  งามชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๗๕
สามเณรคุณานนต์  กันงาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๗๖
สามเณรวีรภัทร  อบถม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๗๗
สามเณรณัฐภูมิ  บุญประเสริฐ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๗๘
สามเณรวีรภัทร  ปนเทศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๗๙
สามเณรภูรินทร์  บุญอินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

 คลองมะม่วงเตีย

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๘๐
พระวิริยะ รวิวณฺโณ อนุรักษ์ชัย

๑๙/๐๘/๒๕๒๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คีรีประสาท  

นว ๓๑๖๐/๐๗๘๑
พระกิติศักดิ

์

ชชฺชาโต วงสงวน

๒๘/๐๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คีรีประสาท  

นว ๓๑๖๐/๐๗๘๒
พระยุทธพงศ์ โชติวโร เทพพิทักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๒๑ ๑๐/๐๑/๒๕๕๓

คีรีล้อม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๘๓
พระจักรพันธ์ อคฺคธมโม วาทะวิจิตรกุล

๒๔/๐๗/๒๕๒๒ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

คีรีล้อม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๘๔
พระณัฐพล ภทฺทจารี จ้อยเขียว

๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คีรีล้อม  

นว ๓๑๖๐/๐๗๘๕
สามเณรคุณานนท์  ศรีมณี

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๘๖
สามเณรฐิติพันธ์  บุญนัน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๘๗
สามเณรศิริวัฒน์  รอดเรือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๘๘
สามเณรอภิชาต  สนธิโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๘๙
สามเณรเทพสถิตย์  หมูทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๙๐
สามเณรพีรพัฒน์  มายูร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๙๑
สามเณรปฏิพล  สุขจิตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๙๒
สามเณรเอกราช  บัวรอด

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๙๓
สามเณรวีรยุทธ  โอนอ่อน

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๙๔
สามเณรประพันธ์  ศรีทองใบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

 โคกเดือ

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๗๙๕
สามเณรธนากร  ขุนภักดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๙๖
สามเณรธนศักดิ

์

 หมูทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๙๗
สามเณรญาณพัฒน์  บุญแช่มชู

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๙๘
สามเณรปฏิภาณ  ตรีเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๗๙๙
พระสมหวัง จิตฺตทนฺโต หวังดี

๑๔/๐๖/๒๕๐๙ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

โคกมะขวิด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๐๐
พระมาโนช สิริจนฺโท คุ้มวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๒๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โคกมะขวิด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๐๑
พระศรัณยู มหาปฺโ ขมพุทรา

๑๒/๐๕/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โคกมะขวิด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๐๒
พระอำนวย นิภาภโร เจริญทับ

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โค้งสวอง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๐๓
พระสัญญา ธนปฺโ บุญช่วย

๑๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

ตะกุดภิบาล  

นว ๓๑๖๐/๐๘๐๔
พระอำนาจ รตนธโร ศักดิศรี

์

๑๒/๐๓/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ตะกุดภิบาล  

นว ๓๑๖๐/๐๘๐๕
พระเกียรติชาย สนฺตมโน นาคปน

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ตะคร้อ  

นว ๓๑๖๐/๐๘๐๖
พระเอกราช อภากโร สร้อยทอง

๑๙/๐๔/๒๕๓๘
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นว ๓๑๖๐/๐๘๐๗
พระนรินทร ฌานวโร ทัศประเสริฐ

๒๖/๐๖/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นว ๓๑๖๐/๐๘๐๘
พระอนุกูล มหิสฺสโร หงษ์ทอง

๐๗/๑๑/๒๕๒๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นว ๓๑๖๐/๐๘๐๙
พระชัยวัฒน์ านธมฺโม ภู่สีทอง

๑๑/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาขอม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๑๐
พระศิริชัย สิริชโย เชาว์คล่อง

๑๕/๑๐/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เนินทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๑๑
พระวิษณุ ิตมโน คงถาวร

๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖

บ้านใหม่  

นว ๓๑๖๐/๐๘๑๒
พระพงษ์สันติสุข ิตเวโท ไผ่ตระการ

๑๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๘๑๓
พระมานิต ติสฺสโร มาลัยทอง

๑๑/๐๘/๒๕๑๕ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๘๑๔
พระทองปลิว กนฺตวีโร เนตรวงค์

๐๗/๐๑/๒๕๐๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๓

พุฝรัง

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๘๑๕
พระกฤษดา ฉนฺทปาโล เพียรราช

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

พุฝรัง

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๘๑๖
พระวรวุฒิ อภิปุโ ก้อนทอง

๑๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

พุฝรัง

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๘๑๗
พระวีระภัทร เตชปฺโ คำดิรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

โพธิประสาท

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๘๑๘
พระศิรยากร ปฺาวโร อักษรศรี

๑๙/๐๖/๒๕๒๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

โพธิประสาท

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๘๑๙
พระประยงค์ อภิปฺุโ พึงทิม

่

๐๑/๐๑/๒๔๘๔ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โพธิประสาท

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๘๒๐
พระสมหวัง กตปฺุโ สังวร

๒๔/๐๙/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไพศาลี  

นว ๓๑๖๐/๐๘๒๑
พระสมนึก กลฺยาณธมฺโม ถึงสุข

๑๖/๐๖/๒๕๐๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ไพศาลี  

นว ๓๑๖๐/๐๘๒๒
พระอนุศักดิ

์

จนฺทวํโส มหิดุลย์

๐๕/๐๘/๒๕๒๙ ๑๘/๐๓/๒๕๕๕

วังกระโดนน้อย  

นว ๓๑๖๐/๐๘๒๓
พระนิมิต านิสฺสโร สุวรรณราช

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วังกระโดนน้อย  

นว ๓๑๖๐/๐๘๒๔
พระปารวี ปภสฺสโร ปนสีทอง

๒๕/๐๓/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วังกระโดนน้อย  

นว ๓๑๖๐/๐๘๒๕
พระคุณากร สุทฺธาโณ ปอมศิลา

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วังกระโดนน้อย  

นว ๓๑๖๐/๐๘๒๖
พระสมปอง ภูริาโณ อู่อรุณ

๒๓/๐๔/๒๕๐๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วังข่อยสามัคคีธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๒๗
พระกิตติศักดิ

์

อนาทโร เหนือเกตุ

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

วังข่อยสามัคคีธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๒๘
พระณรงค์ านทินฺโน แก้วศรีงาม

๒๓/๐๒/๒๕๑๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วังข่อยสามัคคีธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๒๙
พระวิทวัส นรินฺโท ธนศาสตร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังเตียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๘๓๐
พระวรัญู อธิวโร ชมพู

๑๘/๑๒/๒๕๒๖
๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วังสีคราม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๓๑
พระโกสุม โสรโต พูลอัน

๑๘/๑๒/๒๕๓๕ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

สำโรงชัย  

นว ๓๑๖๐/๐๘๓๒
พระวีระชัย พุทฺธาโณ สว่างยิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

สำโรงชัย  

นว ๓๑๖๐/๐๘๓๓
พระอนุสรณ์ รตนาโณ คงคาอินทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

สำโรงชัย  

นว ๓๑๖๐/๐๘๓๔
พระศิลา ยโสธโร ปนเขียน

๒๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สำโรงชัย  

นว ๓๑๖๐/๐๘๓๕
พระสวัสดิ

์

ปฺาวโร โพธิพันธ์

์

๒๘/๐๓/๒๔๘๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงชัย  

นว ๓๑๖๐/๐๘๓๖
สามเณรสุรศักดิ

์

 นวนกลอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

 หนองกระทุ่มทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๓๗
สามเณรณัฐวุฒิ  นิลทอล

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

 หนองกระทุ่มทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๓๘
พระบุญสม อคฺคสีโล เชือจาน

้

๐๕/๐๑/๒๔๙๙ ๐๑/๐๓/๒๕๕๒

หนองไผ่  

นว ๓๑๖๐/๐๘๓๙
พระฐิติกร ิตาโณ ใจเมืองออน

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นว ๓๑๖๐/๐๘๔๐
พระสมชาย สุทฺธาโณ เทียนนาวา

๑๙/๐๖/๒๕๑๓ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นว ๓๑๖๐/๐๘๔๑
พระศักดา จนฺทสโร สิทธิชัย

๑๒/๐๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นว ๓๑๖๐/๐๘๔๒
พระสมจิตร สุปฺโ คงคาอินทร์

๑๖/๐๓/๒๕๑๖
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นว ๓๑๖๐/๐๘๔๓
พระนิรุตธ์ ิติาโณ อ่อนเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นว ๓๑๖๐/๐๘๔๔
พระอชิตพล สุทฺธสีโล จันที

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นว ๓๑๖๐/๐๘๔๕
พระสุทธิณัณท์ เทวธมฺโฒ คงอยู่

๑๔/๐๓/๒๕๓๖ ๒๙/๐๑/๒๕๕๗

หนองสะแกยาว  

นว ๓๑๖๐/๐๘๔๖
พระวรวิช านุตฺตโม คงอยู่

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

หนองสะแกยาว  

นว ๓๑๖๐/๐๘๔๗
สามเณรภัทรดนัย  ชัยจินดา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๖๐/๐๘๔๘
สามเณรพีรพัฒน์  ขุนหมืน

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๖๐/๐๘๔๙
สามเณรธีรภัทร  ภูมิเลิศ

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๖๐/๐๘๕๐
สามเณรไชยเฉลิม  ตะถา

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๖๐/๐๘๕๑
สามเณรชิษณุพงศ์  จันทร์คำ

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๖๐/๐๘๕๒
สามเณรประสิทธิ

์

 ศรีสุข

๒๐/๐๗/๒๕๕๑

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๖๐/๐๘๕๓
สามเณรณัฐวุฒิ  เขียวศรี

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๖๐/๐๘๕๔
สามเณรอภิวัฒน์  ศรีมี

๐๑/๐๒/๒๕๕๒

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๑๖๐/๐๘๕๕
พระประดิษฐ์ ธมฺมจาโร คำมี

๑๗/๐๔/๒๕๑๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

กลางพรมฉิมพลี  

นว ๓๑๖๐/๐๘๕๖
พระสุชาติ คุณาธาโร เพิมพูนทวี

่

๒๐/๖/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๔

เขาพรหมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๕๗
พระบิณฑ์ ชาตวิริโย มิชสินธ์

๒๔/๘/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
คลองไทร  

นว ๓๑๖๐/๐๘๕๘
พระสมหมาย สนฺตจิตฺโต เทศท้วย

๒๒/๑๒/๒๕๑๗

๒๔/๖/๒๕๖๐

คลองแบ่ง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๕๙
พระวรากร วราสโภ วันจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๗

๒๔/๖/๒๕๖๐

คลองแบ่ง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๖๐
พระกิตติศักดิ

์

พุทฺธธมฺโม มันประกอบ

่

๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองม่วง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๖๑
พระอำนวย อุปคุตฺโต หลวงชาญ

๑๖/๑๒/๒๕๓๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

คลองสายทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๖๒
พระชาติชัย สีตวิตฺโต ศรีสุทธิ

์

๒๑/๓/๒๕๔๐
๖/๔/๒๕๖๐

คลองสายทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๖๓
พระธนพล สุรกฺโข ริมขุนทด

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๓๐/๔/๒๕๖๐

คลองสายทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๖๔
พระภคพงษ์ ภทฺทธมฺโม ศรีสุข

๒/๑๐/๒๕๔๐
๖/๕/๒๕๖๐

คลองสายทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๘๖๕
พระบุญยิง

่

นาถปฺุโ อินทะไชย
๕/๔/๒๕๔๐ ๒/๖/๒๕๖๐

คลองสายทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๖๖
พระนรินทร์ อินฺทสโร เทียงรัตน์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๕/๑๒/๒๕๖๐

ด่านพัฒนา  

นว ๓๑๖๐/๐๘๖๗
พระบุญมี สิริภทฺโท วันหลัง

๗/๕/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๖๐
ตะเคียนงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๖๘
สามเณรพชรพล  บัวโรย

๓๐/๑/๒๕๔๔

 ตะเคียนงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๖๙
พระธงชัย ผาสุธมฺโม การภักดี

๒๓/๔/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
เทพมงคลทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๘๗๐
พระนะที จารุวณฺโณ จุลมุสิ

๑๕/๐๗/๒๕๑๒ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘

เทพสวรรค์สีมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๗๑
พระธนากร กตธมฺโม เพ็งสูงเนิน

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

เทพสวรรค์สีมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๗๒
พระเกียรตินันต์ สุภทฺโท จันทะพรม

๒๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เทพสวรรค์สีมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๗๓
พระอดิศักดิ

์

จนฺทปฺโ อ่วมอิม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เทพสวรรค์สีมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๗๔
พระธนพล ธนปาโร บุษบรรต์

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เทพสวรรค์สีมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๗๕
พระสงกรานต์ ธมฺมสาโร บุษบรรต์

๑๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เทพสวรรค์สีมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๗๖
พระวุฒิชัย คุณวุฑโฒ การเวก

๒๕/๐๓/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เทพสวรรค์สีมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๗๗
พระชัยรัตน์ ยสปาโร

แสงสุวรรณถาวร

๑๒/๐๒/๒๕๒๓

๑/๗/๒๕๖๐
ปางสุด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๗๘
พระพุด อภิชฺชโว ประโนรัมย์

๑/๑/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
ปางสุด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๗๙
สามเณรธนากร  ติวตะขบ

๑๒/๒/๒๕๔๗

 ปางสุด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๘๐
สามเณรธนกร  พูลสารีกิจ

๑๒/๕/๒๕๔๗

 ปางสุด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๘๑
สามเณรธนโชติ  โนนกลาง

๒๕/๗/๒๕๔๗

 ปางสุด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๘๒
สามเณรจักริน  ว่องวิการ

๘/๑๐/๒๕๔๗

 ปางสุด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๘๓
สามเณรชนะศักดิ

์

 อินสุภา

๒๑/๑/๒๕๔๘

 ปางสุด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๘๔
สามเณรอนัฐชา  คุณะ

๒๒/๒/๒๕๔๘

 ปางสุด  

นว ๓๑๖๐/๐๘๘๕
พระวินัย ติสฺสวโร จอมคำสิงห์

๑๔/๔/๒๕๓๓ ๒๔/๖/๒๕๖๐

มฤคทายวัน  

นว ๓๑๖๐/๐๘๘๖
พระภิเษก ภูริปฺโ พูลอนันต์

๔/๓/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

มฤคทายวัน  

นว ๓๑๖๐/๐๘๘๗
พระปราการ กิตฺติสาโร ลอยเมฆ

๒๘/๓/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

มฤคทายวัน  

นว ๓๑๖๐/๐๘๘๘
พระธนบูรณ์ โชติโก วงค์จีนแสง

๓/๕/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

มฤคทายวัน  

นว ๓๑๖๐/๐๘๘๙
พระปญญา ปฺาวโร บุญสอง

๑๓/๖/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

มฤคทายวัน  

นว ๓๑๖๐/๐๘๙๐
พระเกรียงไกร านวุฒฺโฑ จุลโรจน์

๓๐/๑๐/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
มฤคทายวัน  

นว ๓๑๖๐/๐๘๙๑
พระปรีเชาว์ ปภาโส บุญญานุเคราะห์

๑/๑๑/๒๕๒๖

๖/๗/๒๕๖๐
มฤคทายวัน  

นว ๓๑๖๐/๐๘๙๒
พระสุรเชษ วราโภ เลขยันต์

๓/๒/๒๕๑๗ ๑/๗/๒๕๖๐ มอสวรรค์เทพนิมิต  

นว ๓๑๖๐/๐๘๙๓
พระศรณรงค์ สาทโร จำนงพิชน

๓/๑๑/๒๕๑๓

๕/๖/๒๕๖๐
แม่วงก์  

นว ๓๑๖๐/๐๘๙๔
พระเจษฎากร จิตฺตสํวโร กองมูล

๑๙/๔/๒๕๓๙ ๒๑/๗/๒๕๖๐

ยางสองพีน้อง

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๘๙๕
พระสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ พิลึก

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

๒๖/๗/๒๕๖๐

ยางสองพีน้อง

่

 

นว ๓๑๖๐/๐๘๙๖
พระวิทวัส ธีรปฺโ เกิดจันทึก

๒/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วังนำขาว  

นว ๓๑๖๐/๐๘๙๗
พระอรรถพล กนฺตปโ จันทรานุสรณ์

๑๙/๕/๒๕๔๐ ๑๓/๑/๒๕๖๐

ศรีกัลยาณนิคม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๙๘
พระนพรัตน์ อตฺตสนฺโต ยิมทรัพย์

้

๒๖/๑/๒๕๔๐ ๑๐/๔/๒๕๖๐

ศรีเจริญธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๘๙๙
พระอนุวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ลอดนิน

๒๓/๕/๒๕๓๘
๒๐/๕/๒๕๖๐

สามแยกพัฒนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๖ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๙๐๐
พระดอกรัก ธมฺมวโร ชืนชม

่

๑๘/๑๒/๒๕๐๘ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

สีมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๐๑
พระเอกพันธิ

์

กตธมฺโม พลรักษ์

๒๔/๒/๒๕๔๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สีมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๐๒
พระนิคม อิทฺธิาโณ ศรีบรรเทา

๒๐/๐๔/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่ไทรงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๐๓
พระประยงค์ สุตสิทฺโธ พบร่มเย็น

๐๘/๐๖/๒๕๒๐ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

หนองไผ่ไทรงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๐๔
พระบุญช่วย ชวนปฺุโ ปรางสอน

๒๘/๑๒/๒๕๑๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่ไทรงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๐๕
พระธีรเดช จิรสุโภ บุษบา

๐๑/๐๗/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองไผ่ไทรงาม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๐๖
พระณัฐพงษ์ สุมงฺคโล สนธิสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หินดาดสามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๙๐๗
พระกฤษณะพงศ์ อินฺทวีโร แพงผา

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หินดาดสามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๐๙๐๘
พระเสน่ห์ รตนโชโต ศรีผง

๒๔/๐๘/๒๕๑๔
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

เกาะเปา  

นว ๓๑๖๐/๐๙๐๙
พระภาณุเดช ปฏิภาโณ เล็กรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เกาะเปา  

นว ๓๑๖๐/๐๙๑๐
พระอลงกรณ์ ธมฺมิโก คงทะเล

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เกาะเปา  

นว ๓๑๖๐/๐๙๑๑
พระสมพงษ์ สุทฺธมโน ทัดจิตขุนเม่น

๒๒/๐๙/๒๕๒๑ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ดงหนองหลวง  

นว ๓๑๖๐/๐๙๑๒
พระจิรายุ ปฺาทีโป มังโส

๓๑/๐๘/๒๕๓๘
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ดอนพลอง  

นว ๓๑๖๐/๐๙๑๓
พระพระมนัส มหาปฺโ ทัตถกา

๒๐/๐๔/๒๕๑๐ ๒๕/๐๙/๒๕๕๘

ดอนโม่  

นว ๓๑๖๐/๐๙๑๔
พระศิริพงษ์ อมโร แก้วมลาด

๒๐/๐๙/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ดอนโม่  

นว ๓๑๖๐/๐๙๑๕
พระวรายุทธ อุปสโม แตงไทย

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ท่าตะโก  

นว ๓๑๖๐/๐๙๑๖
พระคริสมาส มงฺคลิโก แสงศรี

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าตะโก  

นว ๓๑๖๐/๐๙๑๗
พระโชคชัย อคฺคธมฺโม จัดเขตกรรม

๑๒/๐๕/๒๕๓๙
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ทุ่งแม่นำน้อย  

นว ๓๑๖๐/๐๙๑๘
พระอุทัย าณปฺปโภ เจนสาริกัน

๑๒/๐๗/๒๕๐๙ ๐๒/๐๓/๒๕๓๙

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๑๙
พระเฉลิมชัย จนฺทสาโร มาฤกษ์

๓๐/๐๗/๒๕๒๘ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๒๐
พระวิวัฒน์ ธิรจิโต กองกลาง

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๒๑
พระพุทฒินัฎฐ์ กนฺตสีโล มะโนรา

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๒๒
พระพระธวัชชัย อรุโณ ไชประเสริฐ

๐๑/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๒๓
พระธนวัฒน์ นรินฺโท หงษ์เขียว

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๒๔
พระปญญา ปฺาทีโป บุญทา

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๒๕
พระศักดิดา

์

กมฺมสุทฺโธ มีทอง

๒๒/๐๗/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๒๖
สามเณรนิติพงษ์  เรืองภู

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

 นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๒๗
สามเณรอดิเทพ  รักศมี

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

 นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๒๘
สามเณรณัฐชัย  เขียวเก็บ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

 นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๒๙
พระปรีรันดิ

์

ธีรธมฺโม ศรีกระแจะ

๑๐/๐๒/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๓๐
สามเณรอิศเรศ  นุชแหยม

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๓๑
สามเณรณัฐพร  ทองศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๓๒
พระสุขประเสริฐ สุขวฑฺฒโก พรมศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ลาดยาว  

นว ๓๑๖๐/๐๙๓๓
พระสุเทพ ปฺาวุโธ เอียมสอาด

่

๑๓/๐๕/๒๕๐๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ลาดยาว  

นว ๓๑๖๐/๐๙๓๔
พระจิรายุทธ ปภาโส มาสว่าง

๑๕/๐๘/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วังม้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๗ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๙๓๕
พระรุ่งรัตน์ วิสุทฺโธ ชาระวัน

๒๘/๐๘/๒๕๒๘ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

วังหิน  

นว ๓๑๖๐/๐๙๓๖
พระสมบัติ สมจิตฺโต เจนเกษตรกร

๑๒/๐๙/๒๕๔๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

วังหิน  

นว ๓๑๖๐/๐๙๓๗
พระนภดล นาถปฺุโ เกษวิทย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังหิน  

นว ๓๑๖๐/๐๙๓๘
พระธนพล กตปฺุโ ศุภศิริสินธุ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ศรีไกรลาศ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๓๙
พระอัครเดช ถิรวิริโย โยธา

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ศรีไกรลาศ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๔๐
พระอาธร อาทีโร หนองผือ

๐๔/๑๒/๒๕๓๗
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ศรีไกรลาศ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๔๑
พระภานุวัฒน์ อุปวฑฺฒโน ภู่สอน

๑๗/๐๙/๒๕๓๘
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ศรีไกรลาศ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๔๒
พระนพเก้า กนฺตธมฺโม ยามวัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีไกรลาศ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๔๓
พระอุดม จนฺทสาโร แปนจันทร์

๑๐/๑๑/๒๔๙๔ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีทรงธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๔๔
พระบุญทัน ปฺุาคโม แปนจันทร์

๐๙/๐๕/๒๔๘๙ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

ศรีทรงธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๔๕
พระสรพล สุภากาโร หงษ์ดำเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีทรงธรรม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๔๖
พระวัชรพงศ์ ปณฺฑิตวํโส เขตวิทย์

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๔๗
พระภาสกร ปภสฺสโร ศรีเดช

๑๒/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๔๘
พระสัมพันธ์ ชยวุฑฺโฒ หาญชัยภูมิ

๒๘/๐๔/๒๕๐๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๑๖๐/๐๙๔๙
พระพงค์ศิริ ปฺุผโล อรุณ

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๕๐
พระรัฐชัย อภิปฺุโ บุญเรือง

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๕๑
พระวินัย ิตวํโส หงษ์ทอง

๒๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

สนามหลวง  

นว ๓๑๖๐/๐๙๕๒
พระสุรศักดิ

์

เตชธมฺโม เสือลาภู

๒๑/๐๔/๒๕๓๑ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

สระแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๙๕๓
พระพันธ์เทพ เตชปฺโ เครือวัลย์

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

สระแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๙๕๔
พระพรชัย านากโร เกิดสุวรรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๓๙
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

สระแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๙๕๕
พระทวีศักดิ

์

ขนฺติพโล แสนสอ

๑๗/๐๘/๒๕๒๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๐๙๕๖
พระไพโรจน์ ฌาณสโร พัดสร

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

สะเดาซ้าย  

นว ๓๑๖๐/๐๙๕๗
พระยุทธนา นาถสีโล ไม้สน

๒๗/๐๔/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สะเดาซ้าย  

นว ๓๑๖๐/๐๙๕๘
สามเณรณัฐวุฒิ  บุญขันธ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 สะเดาซ้าย  

นว ๓๑๖๐/๐๙๕๙
พระปรีดา จิรวฒฺโน คำสูงเนิน

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

สามัคคีประดิษฐ์  

นว ๓๑๖๐/๐๙๖๐
สามเณรสักทอง  เสาะสูงเนิน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

 สามัคคีประดิษฐ์  

นว ๓๑๖๐/๐๙๖๑
พระเกียรติวุฒิ ชุติมนฺโต ดีประกอบ

๒๑/๐๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๖๒
พระสมคิด วรจิตฺโต หรนพ

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๖๓
พระสินมหัต สีลสงฺวโร แท่งทอง

๒๔/๑๒/๒๕๓๓
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๖๔
สามเณรธนวัฒน์  พลสันต์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๖๕
สามเณรพุฒิพงษ์  คงสุทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๖๖
สามเณรสหภาพ  ปอมศิลา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๖๗
สามเณรวีรชัย  ศิลามูล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๖๘
สามเณรสุกฤษฏิ

์

 ปานิเสน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๖๙
สามเณรยงยุทธ  หิริโอ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๘ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๐๙๗๐
สามเณรปยะ  ปนไล้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๗๑
สามเณรสมพงษ์  ทรายแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๗๒
สามเณรธีรดนย์  สีพุทธา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๗๓
สามเณรเชิดฉัตร  กลันความดี

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๗๔
สามเณรณัฐวุฒิ  กังวาฬ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๗๕
สามเณรณัฐวิบูรณ์  ศรีวรณทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๗๖
พระปญญา อติปฺโ พุทธเษม

๐๒/๐๑/๒๕๒๐ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

หนองกระทิง  

นว ๓๑๖๐/๐๙๗๗
พระพิณณกาญจน์ อคฺคธมฺโม สรงษา

๐๙/๐๑/๒๕๑๕ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

หนองขีใต้

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๗๘
พระวราวัฒน์ อธิปฺโ แสงแมงทับ

๒๐/๑๐/๒๕๔๐ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐

หนองขีใต้

้

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๗๙
พระอภัยรัตน์ โชติวโร ตามประหัด

๒๑/๐๔/๒๕๒๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

หนองจิกรี  

นว ๓๑๖๐/๐๙๘๐
พระสาคร ขนฺติจิตฺโต จันทร์กระจ่าง

๐๘/๐๒/๒๕๑๔ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองจิกรี  

นว ๓๑๖๐/๐๙๘๑
พระณัฐพงศ์ านากโร บัวผัน

๑๗/๐๘/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองจิกรี  

นว ๓๑๖๐/๐๙๘๒
พระพิชิตชัย ภูริสีโล แย้มศรี

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

หนองชำนาญ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๘๓
พระนิติพล อติธมฺโม กลินสอน

่

๓๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองชำนาญ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๘๔
พระมนัญชัย อาภากโร มะละมะทิ

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองนมวัว  

นว ๓๑๖๐/๐๙๘๕
พระธีรพล ชยานนฺโท โพธิคำ

์

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หนองนมวัว  

นว ๓๑๖๐/๐๙๘๖
พระธำรง กนฺตวีโร แสงสมทรง

๑๑/๐๗/๒๔๙๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพธิ

์

 

นว ๓๑๖๐/๐๙๘๗
พระดิเรก เตชธมฺโม นุชตะพงษ์

๐๖/๐๑/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองแฟบ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๘๘
สามเณรปติภัทร์  บินยูโซ๊ะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 หนองแฟบ  

นว ๓๑๖๐/๐๙๘๙
พระอธิการนิด ธมฺมธโร ประพัฒน์

๑๕/๐๕/๒๔๙๑ ๐๑/๐๔/๒๕๔๗

หนองสังข์  

นว ๓๑๖๐/๐๙๙๐
พระวิโรจน์ อธิวโร คำเอียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๒ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

หนองสังข์  

นว ๓๑๖๐/๐๙๙๑
พระหอม ปสนฺนจิตฺโต ตาบทอง

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

แหลมชนิน  

นว ๓๑๖๐/๐๙๙๒
พระอนันต์ สนฺตกาโย พันวิเศษ

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

แหลมชนิน  

นว ๓๑๖๐/๐๙๙๓
พระนพรัตน์ านิสฺสโร จุมกุดรัง

๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

แหลมชนิน  

นว ๓๑๖๐/๐๙๙๔
พระสุภัทรชัย สติสมฺปนฺโน เจียะเง้อว

๊

๑๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แหลมชนิน  

นว ๓๑๖๐/๐๙๙๕
พระคฑาวุธ ปภสฺสโร ย่องหยี

๒๗/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แหลมชนิน  

นว ๓๑๖๐/๐๙๙๖
พระทวีศักดิ

์

อตฺถกนฺโต ประมูลทรัพย์

๒๘/๐๗/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แหลมชนิน  

นว ๓๑๖๐/๐๙๙๗
พระอนุวัฒน์ านิโย พ่วงบรรทัย

๒๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แหลมชนิน  

นว ๓๑๖๐/๐๙๙๘
พระศิริวัฒน์ อตฺตทีโป ศรีเพ็ง

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

แหลมทอง  

นว ๓๑๖๐/๐๙๙๙
พระณัฏฐกิตติ

์

รตนโชโต บุญดี

๒๙/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๒/๒๕๖๐

แหลมทอง  

นว ๓๑๖๐/๑๐๐๐
พระเมทา สุเมโธ จุลมุสิ

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

แหลมทอง  

นว ๓๑๖๐/๑๐๐๑
พระทรัพย์รณชัช จนฺธโร ธีรภานุมาสกุล

๒๔/๒/๒๕๑๙ ๒๔/๒/๒๕๖๐

เขานางต่วม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๐๒
พระธีรฃัย ธมฺมธีโป ทองสุขดี

๓๑/๓/๒๕๓๓

๕/๗/๒๕๖๐
เขานางต่วม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๐๓
พระประทวน กุสรธมฺโม ร่มโพธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๒๑ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

เขามะเกลือ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๐๔
พระธนกร กตคุโณ กุลแพร

๑๙/๐๖/๒๕๑๗
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

เขามะเกลือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๙ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๑๐๐๕
พระสงัด ยโสธโร เช็งขุนทด

๙/๑/๒๕๐๔
๕/๑๑/๒๕๕๘

คลองลานใต้  

นว ๓๑๖๐/๑๐๐๖
พระจรูญ ทนฺตสีโล จันทร์จิรางกรู

๒/๖/๒๕๑๘ ๑/๑๒/๒๕๕๙

คลองลานใต้  

นว ๓๑๖๐/๑๐๐๗
พระฉลอง สฺโม เข็มเพชรโต

๙/๑๒/๒๕๒๑ ๔/๑๒/๒๕๕๙

คลองลานใต้  

นว ๓๑๖๐/๑๐๐๘
พระณรงค์เดช อนาลโย ภู่ภักดี

๔/๗/๒๕๒๕ ๔/๑๒/๒๕๕๙

คลองลานใต้  

นว ๓๑๖๐/๑๐๐๙
พระกาเหว่า ติสรโน ศรีวิลัย

๑/๑/๒๕๑๕
๑๖/๑๒/๒๕๕๙

คลองลานใต้  

นว ๓๑๖๐/๑๐๑๐
พระนเรศ เปสโล สืบสาย

๑๗/๑๐/๒๕๑๗

๑๐/๓/๒๕๖๐

คลองลานใต้  

นว ๓๑๖๐/๑๐๑๑
พระธเนศ สิริปฺุโ ปานฟก

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองลานใต้  

นว ๓๑๖๐/๑๐๑๒
พระสมรส ปภสฺสโร จงจรูญธนกิจ

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
คลองลานใต้  

นว ๓๑๖๐/๑๐๑๓
สามเณรภานุพงศ์  มฤควงค์

๕/๔/๒๕๔๕
 คลองลานใต้  

นว ๓๑๖๐/๑๐๑๔
พระสมชาย อธิปฺโ เรืองรอง

๒๘/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

นว ๓๑๖๐/๑๐๑๕
พระคัมภีร์ อคฺคธมฺโม จันทร์ทอง

๒๘/๕/๒๕๒๕ ๑๘/๑/๒๕๖๐

ทุ่งทอง  

นว ๓๑๖๐/๑๐๑๖
พระกนกศักดิ

์

ขนฺติพโล ม่วงจาบ

๒๓/๖/๒๕๓๙ ๑๓/๔/๒๕๖๐

ทุ่งทอง  

นว ๓๑๖๐/๑๐๑๗
พระชาติ อนามโย โกเมศ -/-/๒๕๐๘

๑๑/๗/๒๕๖๐

ทุ่งทอง  

นว ๓๑๖๐/๑๐๑๘
พระอัฏฐพงษ์ คุณยุตฺโต รักษาความดี

๑๐/๓/๒๕๑๙ ๑๘/๑๐/๒๕๖๐

เทพสุทธาวาส  

นว ๓๑๖๐/๑๐๑๙
พระณัทนราวิชญ์ วชิราโณ เรืองธีรวงศา

๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๑๐/๒๕๖๐

เทพสุทธาวาส  

นว ๓๑๖๐/๑๐๒๐
พระสนธยา สนฺตมโน กันดี

๐/๓/๒๕๓๙
๑๘/๑๐/๒๕๖๐

เทพสุทธาวาส  

นว ๓๑๖๐/๑๐๒๑
พระชัยวัฒน์ ชยานนฺโท เพ็ชรพรม

๐/๘/๒๕๓๙
๑๘/๑๐/๒๕๖๐

เทพสุทธาวาส  

นว ๓๑๖๐/๑๐๒๒
พระภานุพงศ์ ชุติปฺโ พวงกุหลาบ

๗/๑๑/๒๕๒๖ ๑๔/๔/๒๕๕๗

ไทรงาม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๒๓
พระประวิทย์ อินฺทวีโร อินเทศ

๘/๔/๒๕๒๒
๓๐/๑๑/๒๕๕๙

ไทรงาม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๒๔
พระเฉลิมชัย อธจิตฺโต ประสม

๑๒/๒/๒๕๓๓

๕/๗/๒๕๖๐
ปาเรไร  

นว ๓๑๖๐/๑๐๒๕
พระมนตรี กนฺตสีโร ดารารุ่ง

๒๗/๕/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
ปาเรไร  

นว ๓๑๖๐/๑๐๒๖
พระชิษณุพงศ์ สุเมโธ พุกทอง

๕/๗/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

ปาเรไร  

นว ๓๑๖๐/๑๐๒๗
พระไพรวงษ์ สนฺตกาโม เสือหาง

๐/๖/๒๕๐๗ ๐/๖/๒๕๖๐ วังข่อย  

นว ๓๑๖๐/๑๐๒๘
พระมณเฑียร รวิวณฺโร ม้าเทศ

๑๓/๕/๒๕๓๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วังใหญ่  

นว ๓๑๖๐/๑๐๒๙
พระภูรเดช านวโร จันทร์น้อย

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๕/๑/๒๕๖๐
วัดวังแรต  

นว ๓๑๖๐/๑๐๓๐
พระยี

่

อาสโร สุวรรณเวช

๙/๑๒/๒๕๒๒ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดวังแรต  

นว ๓๑๖๐/๑๐๓๑
พระชนะ ชนินโท ปรางวิเศษ

๑๗/๒/๒๕๓๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

นว ๓๑๖๐/๑๐๓๒
พระเอกชัย ธมฺมจาโร เหล๋าอ่อน

๑๐/๗/๒๕๒๕ ๑๙/๒/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

นว ๓๑๖๐/๑๐๓๓
พระอำนาจ สนฺตมโน พิมพ์เถือน

่

๔/๘/๒๕๑๐ ๔/๔/๒๕๖๐
วัดหนองบัว  

นว ๓๑๖๐/๑๐๓๔
พระวีรภัทร วีรภทฺโธ โอภาษี

๒๙/๖/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

นว ๓๑๖๐/๑๐๓๕
พระเจษฎา จรุธมฺโม คุ้มวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

นว ๓๑๖๐/๑๐๓๖
พระวิเชียร อภิเตโช นิลวดี

๗/๑๑/๒๕๐๘
๑/๗/๒๕๕๗

วัดหนองโบสถ์  

นว ๓๑๖๐/๑๐๓๗
พระวัลลพ ติสฺสวโร สังข์แก้ว

๐/๗/๒๕๑๘
๐/๖/๒๕๖๐ สระงาม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๓๘
พระฉัตรชัย วลฺลโภ จันทร์แจ่มใส

๐/๑๑/๒๕๒๘

๐/๖/๒๕๖๐ สระงาม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๓๙
พระวศิน ธมฺมธีโร กลินสุคันธ์

่

๐/๘/๒๕๓๙ ๐/๖/๒๕๖๐ สระงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๐ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๑๐๔๐
พระนิพน านวโร อัวหงวน

่

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐ สหชาติประชาธรรม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๔๑
พระคุณากร วิสุทฺโธ จันทร์ทรัพย์

๒๓/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐ สหชาติประชาธรรม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๔๒
พระฉัตรชัย สุธีโร มังมี

่

๑๘/๗/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐ สหชาติประชาธรรม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๔๓
พระคันธ์ฉัตร อนีโฆ ใยคง

๒๕/๖/๒๕๓๘ ๒๑/๗/๒๕๖๐
สหชาติประชาธรรม

 

นว ๓๑๖๐/๑๐๔๔
พระธีรพันธุ์ ิตธมฺโม บุญบาง

๑๗/๐๓/๒๔๙๗ ๐๙/๐๙/๒๕๕๘

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๔๕
พระเดชา มหาเตโช เถยสูงเนิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๔๖
พระนเรศ นริสฺสโร เกตุสุภะ

๒๘/๐๙/๒๕๓๙
๒๐/๐๒/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๔๗
พระอัครชา อคฺคชาโต สกุลมี

๒๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๔๘
พระประเวช ปฺาวุฑฺโฒ นุ่มสกุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๔๙
พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิาโณ ทิพย์สันเทียะ

๊

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๕๐
พระวิรัช วิรโช ลาพรม

๒๓/๐๖/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๕๑
พระนิรุทธ์ อาคมกุโล สกุลมา

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๕๒
พระธนาธิป ชินฺวโร ทาคะพล

๒๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๕๓
พระสาธิต สาธิโต เทียนชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๕๔
พระธวัชชัย มารชิโต วงษ์มณี

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๕๕
พระวีรภัทร วิรภทฺโท โลหะเวช

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๕๖
พระวิวรรธน์ อภิวฑฺฒโน วันประเวช

๓๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกลับ  

นว ๓๑๖๐/๑๐๕๗
พระธวัชชัย ชวโน เรือนจันทร์

๐/๑๒/๒๕๓๕

๐/๔/๒๕๖๐ หนองแก้ว  

นว ๓๑๖๐/๑๐๕๘
พระวรพล เตชวโร แสงพุก

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๒๓/๔/๒๕๖๐

หนองม่วง  

นว ๓๑๖๐/๑๐๕๙
พระนราวุธ ปฺาวุโธ ศิริฟก

๑๐/๖/๒๕๒๘ ๑๒/๖/๒๕๖๐

หนองม่วง  

นว ๓๑๖๐/๑๐๖๐
สามเณรณัฐพล  เร่งสูงเนิน

๑๙/๔/๒๕๔๔

 หนองม่วง  

นว ๓๑๖๐/๑๐๖๑
พระอิทธิฤทธิ

์

ิตธมฺโม นาคะเมฆ
๐/๖/๒๕๓๙ ๑/๔/๒๕๖๐

ห้วยถัวใต้

่

 

นว ๓๑๖๐/๑๐๖๒
พระไพวัน อกิฺจโณ บุญบำรุง

๑๔/๒/๒๕๑๔
๘/๖/๒๕๕๙

ห้วยวารี  

นว ๓๑๖๐/๑๐๖๓
พระณัฐดนัย กิตฺติปฺโ บัวขาว

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ห้วยวารี  

นว ๓๑๖๐/๑๐๖๔
พระอดิศักดิ

์

จนฺทปฺโ ชัยชาญ

๒๕/๗/๒๕๓๘ ๓๑/๕/๒๕๖๐

ห้วยวารี  

นว ๓๑๖๐/๑๐๖๕
พระสิริวัชร ปฺาทีโป เทียงสันเทียะ

่ ๊

๑๓/๒/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

อุดมพัฒนา  

นว ๓๑๖๐/๑๐๖๖
พระวิชัย านกโร จันทร์สว่าง

๐/๐/๒๕๒๒ ๐/๐/๒๕๕๑ วัดลานชัยสามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๑๐๖๗
พระจักรพงษ์ กิตฺติสาโร พลสมบัติ

๐/๐/๒๕๒๘ ๐/๐/๒๕๕๓ วัดลานชัยสามัคคี  

นว ๓๑๖๐/๑๐๖๘
พระเทิดเกียรติ ยสนฺธโร โททอง

๔/๐๘/๒๕๓๖ ๕/๐๔/๒๕๖๐
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๖๐/๑๐๖๙
พระฤทธิศักดิ

์

คุณวโร โชคคุณ

๙/๑๒/๒๕๓๔ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๖๐/๑๐๗๐
พระธรรมนูญ โชติปฺโ สองสี

๑๐/๑๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๖๐/๑๐๗๑
พระอนุภาพ อุปสนฺโต ยิมแก้ว

้

๑๗/๐๔/๒๕๓๒

๑/๐๗/๒๕๖๐
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๖๐/๑๐๗๒
พระกำวิน ฉนฺทโก ศรีเพชร

๒๔/๐๖/๒๕๑๒

๒/๐๗/๒๕๖๐
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๖๐/๑๐๗๓
พระปฏิวัติ จิตฺตปฺโ ชะนะบัว

๒๐/๐๘/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๑๖๐/๑๐๗๔
พระธนากร านจโร อ่อนไม้

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๔/๐๘/๒๕๖๐
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๑ / ๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๑๖๐/๑๐๗๕
พระเสกสิทธิ

์

วิสุทฺโท คำสุข

๒๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๑๖๐/๑๐๗๖
พระวรวิทย์ วรปฺาโณ ลีปาน

๓๐/๑๐/๒๕๐๙ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๑๐๗๗
พระธวัชชัย ปภสฺสโร ประภัสสร

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปางสวรรค์  

นว ๓๑๖๐/๑๐๗๘
พระถิรายุ สุทฺธิโก แก้วสีโท

๐๖/๐๕/๒๕๑๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๗๙
พระสมชาย สมจิตฺโต กันยาประสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๒๑ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๘๐
พระกวินธร รตินฺธโร อุปน

๒๒/๐๑/๒๕๐๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๘๑
พระยุทธศักดิ

์

สมตฺโถ พูลทรัพย์

๑๒/๑๑/๒๕๐๘ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๑๖๐/๑๐๘๒
พระจักรรินทร์ จกฺกวโร ใจหวัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุดมวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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