
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๓๙๒ รูป ขาดสอบ ๗๒ รูป คงสอบ ๓๒๐ รูป สอบได้ ๑๘๕ รูป สอบตก ๑๓๕ รูป (๕๗.๘๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๕๙/๐๐๐๑ พระเดชา จนฺทธมฺโม สุริยมณี

๑๕/๐๑/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดเกตุคีรี  

นว ๓๓๕๙/๐๐๐๒ พระอนันต์ ชาตปฺโ ผลมะทอง

๐๕/๐๒/๒๕๐๐ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดเกรียงไกรใต้  

นว ๓๓๕๙/๐๐๐๓ พระธัญฤทธิ

์

เตชธโร เดชสนธิ

๑๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

วัดเกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๐๔ พระวสุพจน์ อาทโร ศรีจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๐๕ สามเณรวิวรรธน์  แว่นแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

 วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรวัชรลักษณ์  ลำสัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

 วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๐๗ สามเณรปณิธาน  อินไชย

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

 วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๐๘ สามเณรธีรภัทร  พึงสุข

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๐๙ สามเณรชิณณธร  นาคก้อน

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรไตรสุริยัน  น้อมมนัส

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรธวัชชัย  ลาดศิลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

 วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๑๒ พระขจรศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม พิทักวงค์

๒๙/๐๔/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๓๕๙/๐๐๑๓ พระไพฑูรย์ ขนฺติธมฺโม พูลเกลียง

้

๐๔/๐๔/๒๕๑๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๓๕๙/๐๐๑๔ พระจำลอง ยสปาโล บรรจงนอก

๒๙/๐๕/๒๕๑๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรวิโรจน์  สระหงส์ทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรนัฐพงษ์  ขวัญชัยคงลาภ

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรจิรพันธ์  แก้วกัณหา

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรจักรกฤช  สมประเสริฐ

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๑๙ สามเณรณัฐพงศ์  โพธิทอง

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรศักตินนท์  พุทธวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๒๑ สามเณรกิตติทัต  มงคล

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรธนพล  เหลากุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรตะวัน  จำปาพรม

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๒๔ สามเณรเสาร์แก้ว  ใจจันตา

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรธีรศักดิ

์

 แคะนาค

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๒๖ สามเณรชนะพงษ์  ไกรเนตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 วัดท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๒๗
พระณัฐพงษ์ ิตสทฺโธ ประวิทย์สกุล

๑๓/๐๕/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗
วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม

 

นว ๓๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรปรัชญา  มีมาก

๐๕/๐๓/๒๕๔๑

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรธนวันต์  โหมดสำราญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๓๐ สามเณรยุทธภูมิ  ฤทธิอ้น

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๓๑ สามเณรกฤษฎา  ศรลัมภ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรเฉลิมชัย  เชิดสุพรรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๓๓ สามเณรสุทธิรักษ์

์

 พึงรัตน์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๓๔ สามเณรธนายุต  คลำเงิน

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๓๕ สามเณรตรัยรัตน์  ศิริตึง

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๓๖ สามเณรนครินทร์  นุ่มมีชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรอโนชา  อาจองค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๓๘ สามเณรรามณรงค์  สุขจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรพงศ์พล  จึงวิบูลสถิตย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

 วัดไทรเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๔๐ พระภาณุเดช สุเมธโส เคนานันท์

๒๘/๐๘/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดนครสวรรค์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๔๑ พระรุ่งโรจน์ จกฺกธมฺโม ขบูรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๒๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๕

วัดบ่อพยอม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๔๒
พระเจตน์ อนาลโ เปยมสุข

๐๙/๐๙/๒๔๙๙ ๒๑/๐๘/๒๕๕๖

วัดบ้านไร่  

นว ๓๓๕๙/๐๐๔๓ พระทวีพงษ์ วีตโรโค ดวงอาสงค์

๑๖/๑๑/๒๕๒๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๗

วัดปากนำโพเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๔๔ พระสุรศักดิ

์

ปรกฺกโม เพชรพรรณ

๐๑/๐๒/๒๕๑๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๐

วัดพรหมจริยาวาส  

นว ๓๓๕๙/๐๐๔๕ พระพลชัย จิตฺตาริโย ศรีเอืองดอย

้

๐๓/๐๔/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดพรหมจริยาวาส  

นว ๓๓๕๙/๐๐๔๖ พระชนทัต เขมปฺโ ตันติเวทย์ชัยกุล

๒๕/๐๓/๒๕๒๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดพรหมจริยาวาส  

นว ๓๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรมนต์ทริน  เกิดมะเริง

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

 วัดโพธาราม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๔๘ สามเณรเชาวลิต  ชะตารัมย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดโพธาราม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรสืบศักดิ

์

 วิชายงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

 วัดโพธาราม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๕๐ สามเณรโกวิท  อัปมรกัง

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดโพธาราม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๕๑ สามเณรศราวิน  โสมยา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดโพธาราม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรยิงศักดิ

่ ์

 นารอด

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดโพธาราม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๕๓ สามเณรพนม  แสงคร้าม

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 วัดโพธาราม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๕๔ พระฉัตรชัย ฉตฺตธมฺโม ยศอินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดภัทรสิทธาราม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๕๕ พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปภสฺสโร ออมสิน

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๕๖ พระศักดิชาย

์

สิริาโณ ภัทรพงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรธาราเทพ  แย้มทับ

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

 วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๓๕๙/๐๐๕๘ พระณโชติ จิตฺตปฺโ จำปาสัก

๐๙/๐๘/๒๕๑๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๔

วัดวังไผ่  

นว ๓๓๕๙/๐๐๕๙
พระวีรภัทร วีรภทฺโท สุ่มงาม

๑๘/๐๗/๒๕๐๑ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดวังยาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๕๙/๐๐๖๐ พระธรรมนูญ ิตาจาโร ฉัตรสงวนชัย

๑๐/๑๒/๒๕๑๖ ๒๔/๐๓/๒๕๕๕
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๓๕๙/๐๐๖๑ พระอานุภาพ าณสุทฺโธ พันธุ์พิพัฒน์

๐๕/๑๒/๒๔๙๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๕

วัดศรีสุวรรณ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๖๒ พระภูวเดช อติวีโร โพธิกลิน

์ ่

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดศรีอุทุมพร  

นว ๓๓๕๙/๐๐๖๓ พระพิชญา ทยาลุโก นิรัลพัชร

๓๑/๑๐/๒๔๙๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๖

วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๖๔ พระศักดิชัย

์

ธมฺมวโร อิมผ่อง

่

๑๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๖๕ สามเณรหัฐภูมิ  รัตนพัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๖๖ สามเณรดิโพ

้

 สุรเกียรติสิงขร

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรสุวรรณ  ดุษฎีวงศ์สกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๖๘ สามเณรวันชัย  วนาอาการ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๖๙ สามเณรธีระชัย  ขจรศักดิพิรุฬห์

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๗๐ สามเณรโอวาท  เสือแสนสิบ

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๗๑
สามเณรประภาส  ขยันกิจอำไพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๗๒
สามเณรพาแบล๊ะโหย่  ชาติชาญฉลาด

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

 วัดหนองปลิง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๗๓
พระบรรเจิด ธมฺมสาโร พกาวัล

๐๖/๐๒/๒๕๑๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๒

วัดหนองโรง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๗๔
พระวิฑูรณ์ เตชปฺโ บริจาค

๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๒/๒๕๕๖

วัดหนองโรง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๗๕
พระศรัณย์ ปยโชโต คล้ายพงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๓๓
๑๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดหาดทรายงาม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๗๖
พระศรัญู จารุธมฺโม โพธิราช

๒๐/๐๙/๒๕๓๑ ๒๐/๑๒/๒๕๕๖

วัดท่าซุด  

นว ๓๓๕๙/๐๐๗๗
พระอัครเดช อภินนฺโท พลเยียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๒๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดหนองพรมหน่อ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๗๘
พระสมบัติ ิตปรกฺกโม ดวงจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๑๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๐๗๙
พระยงยุทธ านุตฺตโร แสงสถาบัน

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดคลองปลากดใน  

นว ๓๓๕๙/๐๐๘๐ พระรุ่งโรจน์ ิตรํสี คงตวร ๐/๐/๒๕๒๒
๐๖/๐๔/๒๕๕๔

วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๘๑ พระจิระเดช ถาวรสทฺโธ ศรีจันอินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๒๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดฆะมัง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๘๒ สามเณรทีปกร  ปณิธิวัฒนกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๘๓ สามเณรก้องภพ  ธุพันธ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๘๔ สามเณรกิตติพล  เสนานิมิตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

 วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๘๕ สามเณรปยทัศน์  ใสสะอาด

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๘๖ พระสมหมาย กิตฺติภทฺโท สมแตง

๑๒/๑๒/๒๕๐๑ ๒๙/๐๔/๒๕๕๑

วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๓๕๙/๐๐๘๗
พระประทีป สุตธมฺโม เกศนรินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๑๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดบางเคียน  

นว ๓๓๕๙/๐๐๘๘ พระสุทิน อุทโย บุญลอ

๑๙/๐๘/๒๔๙๙ ๐๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดไผ่สิงห์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๘๙
พระก้าน อินฺทปฺโ ดำนงค์

๐๒/๐๒/๒๕๑๒ ๐๘/๐๔/๒๕๕๔

วัดมงคลสุจริตธรรม  

นว ๓๓๕๙/๐๐๙๐ พระยงยุทธ จนฺทปโย แสงทอง

๐๖/๐๓/๒๕๐๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดวังใหญ่  

นว ๓๓๕๙/๐๐๙๑ พระสะรนาถ ิตปฺุโ มีกระแสร์

๒๕/๐๙/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดแสงสวรรค์  

นว ๓๓๕๙/๐๐๙๒
พระนที มนาโป ศรีเอม

๒๗/๐๗/๒๕๒๗
๑๓/๐๔/๒๕๕๓

วัดหนองโก  

นว ๓๓๕๙/๐๐๙๓
พระสำเริง คุตฺตสีโล ทองรักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๑๒ ๑๕/๐๓/๒๕๕๔

วัดหนองคาง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๙๔
พระธนบดี ธมฺมสาโร แตงเทียง

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดหนองยาวตะโก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๕๙/๐๐๙๕
พระอำนาจ อินทาโณ คงหอม

๖/๘/๒๕๓๒ ๑๙/๑/๒๕๕๖
วัดเขาทอง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๙๖ พระมานะ ปฺาวุฑฺโฒ ปนแตง
๒/๑๒/๒๕๓๖ ๒๑/๔/๒๕๕๗

วัดเขาทอง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๙๗
พระสุวัฒนาธร านธมฺโม สิทธากุลวิพัฒน์

๓/๓/๒๕๑๙
๑๓/๑๐/๒๕๕๖

วัดเขาไม้เดน  

นว ๓๓๕๙/๐๐๙๘
พระวรวุฒน์ เตชวโร หาญเจริญถาวร

๕/๗/๒๕๑๒
๑๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดพระปรางค์เหลือง  

นว ๓๓๕๙/๐๐๙๙
พระพีรวัส จนฺทสโร อินทร์ทอง

๓๑/๓/๒๕๒๔ ๓๑/๓/๒๕๕๔
วัดสระปทุม  

นว ๓๓๕๙/๐๑๐๐ พระไกรวิชญ์ สุจินโณ แซงคำสิงห์
๒๐/๘/๒๕๓๖

๙/๖/๒๕๕๖ วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๓๕๙/๐๑๐๑ พระเลิศ ตนฺติปาโล น้อยสวรรค์ ๙/๖/๒๕๐๖ ๒๒/๓/๒๕๕๑
วัดหางนำหนองแขม  

นว ๓๓๕๙/๐๑๐๒ พระภูมิพัฒน์ กนฺตธมฺโม บัวเบา

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดชอนทุเรียน  

นว ๓๓๕๙/๐๑๐๓ สามเณรธนาธิป  หล้าคำไข

๐๙/๐๕/๒๕๓๘

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๐๔ สามเณรจิรายุ  ปลืมใจ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๐๕ สามเณรพร้อมบุญ  โรหิตรัตนะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๐๖ สามเณรภัทรพงษ์  สุวรรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๐๗
สามเณรปรีชา  พุ่มจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๐๘ สามเณรพงษ์วิทย์  สุคำภา

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๐๙ สามเณรธนภัทร  เกียรตินฤปการ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๑๐ สามเณรนนธวัฒน์  ฐานทองดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๑๑ สามเณรธนิน  บินสมัน

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๑๒ สามเณรสุทธิชัย  คิดตลอด

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๑๓ สามเณรปณิธิ  สุทธา

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๑๔ สามเณรสิทธิพงษ์  อิมพูล

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๑๕ สามเณรอรรถพล  กิตติวัฒนากร

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๑๖ สามเณรปราโมทย์  อิมเต็ม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๑๗
สามเณรอัจฉริยะ  ตริการ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๑๘ สามเณรอลงกรณ์  โหลแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๑๙ สามเณรเพชรรัฐ  พยายาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๒๐ สามเณรขจรฤทธิ

์

 พรหมชุลี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๒๑ สามเณรภัทรวรรธน์  สุวรรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๒๒
สามเณรวันเฉลิม  รัชตกรตระกูล

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๒๓
สามเณรปณต  ประยูรธรรม

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๒๔
สามเณรมิติกาญจน์  คำศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๒๕
สามเณรกัมพล  วงค์เสนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๒๖ สามเณรณัฐชนน  อิมเสถียร

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๒๗
สามเณรพิสุทธิ

์

 เกษมณี

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๒๘
สามเณรธูปทอง  เลิศศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๒๙
สามเณรธีระยุทธ  เชือวังคำ

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๕๙/๐๑๓๐ สามเณรชัยมงคล  สายสมบัติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๓๑ สามเณรลิขิต  จันทร์น้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๓๒
สามเณรพงษ์พิธาร  มาปู

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๓๓
สามเณรธณัชชา  โชติสาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๓๔
สามเณรเจษฎา  แจ่มกระจ่าง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๓๕ สามเณรไกรวิชญ์  เปากระโทก

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๓๖ สามเณรธีรยุทธ  สิทธิกิม

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๓๗
สามเณรภาณุชิต  ศิริขันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๓๘
สามเณรสงกรานต์  ฉำพจน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๓๙
สามเณรอภิชาต  โลมะบัญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๔๐ สามเณรจิรภัทร  บัววัฒน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 วัดตากฟา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๔๑ พระศรีศักดิ

์

สิริธมฺโม เหล่าพิเดช

๒๓/๐๖/๒๕๒๒ ๐๒/๐๒/๒๕๔๗

วัดถำพรสวรรค์  

นว ๓๓๕๙/๐๑๔๒
พระกิตติศักดิ

์

จกฺกวโร ควบพิมาย

๐๕/๐๒/๒๕๑๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดไผ่นาเริง  

นว ๓๓๕๙/๐๑๔๓ พระเอกมงคล เอกมงฺคโล สมสกิจ

๐๒/๑๑/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดพุนาค  

นว ๓๓๕๙/๐๑๔๔ พระมลฑน ทนฺติปาโล มาฮวบ

๑๖/๐๙/๒๕๒๑ ๑๗/๑๑/๒๕๕๒

วัดโคกกร่าง  

นว ๓๓๕๙/๐๑๔๕
พระทองเพิม

่

สนฺตจิตฺโต วิลากุล

๐๙/๐๙/๒๔๙๖ ๒๗/๐๑/๒๕๕๖

วัดตาคลี  

นว ๓๓๕๙/๐๑๔๖ พระสนธยา อภิวฑฺฒโน คำสังข์

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดตาคลี  

นว ๓๓๕๙/๐๑๔๗
พระจิระ จิรวฒฺฑโน แย้มประเสริฐ

๕/๐๒/๒๕๑๗ ๕/๑๒/๒๕๕๖
วัดปาตาล  

นว ๓๓๕๙/๐๑๔๘ พระชัยยง ทีปธมฺโม ศรีเลิศ

๒๙/๐๘/๒๕๓๐
๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดหลาสะแก  

นว ๓๓๕๙/๐๑๔๙
พระมาโนช พทฺธาโณ โตสงคคราม

๒๘/๐๔/๒๕๓๑ ๒๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดเขาล้อ  

นว ๓๓๕๙/๐๑๕๐ พระลอย ปฺาพโล มีภาพ

๐๙/๑๐/๒๕๑๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดดอนคา  

นว ๓๓๕๙/๐๑๕๑ พระอนุพงศ์ อินฺทโชโต นงค์พยัคฆ์

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๕

วัดหนองสะแก  

นว ๓๓๕๙/๐๑๕๒
พระวิทวัส จตฺตมโล ทองดี

๑๖/๐๓/๒๕๓๖ ๒๖/๐๕/๒๕๕๖

วัดหัวถนนเหนือ  

นว ๓๓๕๙/๐๑๕๓
พระธีรวุฒิ ทินฺนาโน บุญมา

๓/๗/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๕๗
วัดคลองลานใต้  

นว ๓๓๕๙/๐๑๕๔ พระณัฏฐกฤศ ปฺาวุฑฺโฒ วสุตม์ตยานนท์
๑๒/๓/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๕๗ วัดคลองลานใต้  

นว ๓๓๕๙/๐๑๕๕ พระสมบัติ สุทฺธาโณ จันทร์ทอง

๒๒/๑๑/๒๕๑๙
๑๐/๒/๒๕๕๓

วัดทุ่งทอง  

นว ๓๓๕๙/๐๑๕๖ พระเฉลิมพล ปภากโร บุญอัน

๋

๔/๑๒/๒๕๒๙ ๓๐/๖/๒๕๕๗
วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๓๕๙/๐๑๕๗
พระสุทธิพรม ธนปฺโ รัตนวิมล

๒๐/๑๒/๒๕๒๙

๓/๕/๒๕๕๗ วัดวังบ่อ  

นว ๓๓๕๙/๐๑๕๘ พระธนัศ านสมฺปฺโณ ครองชีพ

๑๓/๑๑/๒๕๓๔
๑๕/๕/๒๕๕๔

วัดหนองกลับ  

นว ๓๓๕๙/๐๑๕๙
พระไพรัตน์ านกโร อ่อนเหล็ก

๒๙/๕/๒๕๓๔
๙/๔/๒๕๕๙ วัดหนองกลับ  

นว ๓๓๕๙/๐๑๖๐ พระพิสิฐ ปสนฺโน ทองเกิด
๒/๑/๒๕๓๕ ๖/๑/๒๕๕๖ วัดหนองประดู่  

นว ๓๓๕๙/๐๑๖๑ พระอาทิตย์ อคฺคปฺโ เอกปชชา

๑๔/๐๒/๒๕๒๕ ๒๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดคลองวิไล  

นว ๓๓๕๙/๐๑๖๒ พระรัตติชัย รตฺติชโย อ้นแพ

๐๒/๐๒/๒๕๒๖

๗/๖/๒๕๕๗ วัดคลองวิไล  

นว ๓๓๕๙/๐๑๖๓ พระสังเวิน อุจฺจงฺกุโร จีนา

๑๑/๐๔/๒๕๐๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๓

วัดโคกกว้าง  

นว ๓๓๕๙/๐๑๖๔ พระอำนาจ ทิวากโร ดอกโศก

๒๕/๐๕/๒๕๒๒ ๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วัดจิกลาด  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๓๕๙/๐๑๖๕ พระชะลอ ปภสฺสโร สาครสิทธ์

๒๗/๐๘/๒๕๐๕
๐๖/๐๖/๒๕๕๔

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๓๕๙/๐๑๖๖ พระประกอบ านิสฺสโร สาจุ้ย

๒๑/๐๕/๒๔๘๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๓

วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๓๕๙/๐๑๖๗
พระสมศักดิ

์

ถาวโร เลิศบำรุง

๓๐/๐๘/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๑ วัดโบราณธรรมยิกาวาส
 

นว ๓๓๕๙/๐๑๖๘ พระธนสิฐ สนฺตจิตฺโต ลิมปนะเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๐๒ ๒๑/๐๔/๒๕๕๗
วัดโบสถ์สามัคคีธรรม  

นว ๓๓๕๙/๐๑๖๙ พระธรรมนูญ กตกิจฺโจ น้อยทวี

๑๐/๑๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรัทธาราม  

นว ๓๓๕๙/๐๑๗๐
พระชัชวาลกร นีลวณฺโณ ตนะรัตน์

๒๖/๐๗/๒๔๙๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๕๙/๐๑๗๑
พระสุเมธ สุเมโธ พิสารเขต

๒๘/๐๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๘/๒๕๕๗

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๕๙/๐๑๗๒
สามเณรนเรศ  เจริญขำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๕๙/๐๑๗๓
สามเณรธนายุทธ  ฟกนาค

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

 วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๕๙/๐๑๗๔
สามเณรพิพัฒน์  ปนบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๕๙/๐๑๗๕
สามเณรกฤษดา  สายบัว

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๓๕๙/๐๑๗๖
พระพเยาว์ ปภาโส เขตขาม

๐๒/๐๙/๒๕๐๕ ๑๙/๑๑/๒๕๕๖

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๓๕๙/๐๑๗๗
พระประโยค อภโย ภู่เกตุ

๐๗/๐๒/๒๔๙๗
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

วัดจันทราราม  

นว ๓๓๕๙/๐๑๗๘
พระผิว สทฺธาธิโก อินตา

๐๖/๐๖/๒๕๑๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๔

วัดบ้านบุรีรัมย์  

นว ๓๓๕๙/๐๑๗๙
พระดาวเรือง โชติปฺุโ บุญรอด

๒๘/๐๑/๒๕๐๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๓

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๓๕๙/๐๑๘๐ พระปยะ จิตฺตทโม ตราชู

๒๓/๑๐/๒๕๓๓ ๐๓/๐๓/๒๕๕๕

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๓๕๙/๐๑๘๑ พระจักรพันธ์ จกฺกธมฺโม สุภาษา

๒๒/๐๙/๒๕๓๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๓๕๙/๐๑๘๒
พระรังสิต สิริปฺุโ โสภณ

๐๑/๑๒/๒๕๒๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดวังหิน  

นว ๓๓๕๙/๐๑๘๓ สามเณรโกมล  ชดชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

 วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๓๕๙/๐๑๘๔
พระสมยศ เตชวโร จันทร์สอน

๐๕/๑๑/๒๕๑๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๔

วัดหนองสังข์  

นว ๓๓๕๙/๐๑๘๕ พระชัยญาวุฒิ สจฺจาโณ สาวสิงห์

๐๕/๐๙/๒๕๒๙ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองสังข์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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