
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๘๑๑ รูป ขาดสอบ ๒๒๖ รูป คงสอบ ๕๘๕ รูป สอบได้ ๒๗๑ รูป สอบตก ๓๑๔ รูป (๔๖.๓๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๕๙/๐๐๐๑
พระสุรเดช เตชธมฺโม ทองเพ็ชร์

๑๖/๐๗/๒๕๒๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๕

เกตุคีรี  

นว ๓๒๕๙/๐๐๐๒
พระทัศนัย วิสุทฺธิเขโม สุพานิช

๑๐/๐๑/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

เกตุคีรี  

นว ๓๒๕๙/๐๐๐๓
พระสุริยา ิตฺาโน พุทธรักษา

๐๘/๑๐/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เกตุคีรี  

นว ๓๒๕๙/๐๐๐๔
พระบุญสม สุเมโธ เพชรรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เกรียงไกรกลาง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๐๕
พระประจวบ กิตฺติธโร นุตรรินทร์

๒๑/๑๐/๒๔๘๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๒๕๙/๐๐๐๖
พระสำพาน อธิปฺโ ปนทอง

๑๕/๐๓/๒๕๐๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๒๕๙/๐๐๐๗
พระโกศล พลปฺโ ภู่โพธื

๒๔/๐๔/๒๕๑๒ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรญาณวุฒิ  ตันศิริพรภักดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

 คีรีวงศ์  

นว ๓๒๕๙/๐๐๐๙
พระรักษา ปฺาวโร แสนวงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๑๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

คีรีสวรรค์  

นว ๓๒๕๙/๐๐๑๐
พระอดิศักดิ

์

ธมฺมสโร ทองกระจ่าง

๑๒/๐๘/๒๕๑๐ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

คีรีสวรรค์  

นว ๓๒๕๙/๐๐๑๑
พระธนวัฒน์ อนุตฺตโร อยู่อ่อน

๐๒/๑๐/๒๕๓๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๒๕๙/๐๐๑๒
พระเพิมเกียรติ

่

าณวโร จำปทอง

๐๓/๑๐/๒๕๓๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๒๕๙/๐๐๑๓
พระสุเมธ ปยวณฺโณ บัวศรี

๑๓/๐๑/๒๕๑๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๒๕๙/๐๐๑๔
พระพศพร อาภากโร อ่อนเมือง

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรอมฤต  มาลาพุกกะ

๒๓/๐๔/๒๕๓๗

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรอภิวัฒน์  อันผาสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรนนท์ปวิธ  โพธิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรอนันต์  ธรรมมุนี

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรกฤษฎา  เดชเดชา

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรกฤตภัค  คุณาพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสุทธิพงษ์  กระทิงหลวง

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรพิชัย  ไพรปณิธาน

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรอมรเทพ  เจนเขตกิจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรวิระพล  พินิจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

 ท่าพระเจริญพรต  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรศิวกร  เทียนแพ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรวัชรพงษ์  เทศณี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรธรรมรักษ์  ถนอมสังข์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรศิรสิทธิ

์

 ชุมภร

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรจิณณวัตร  ธรรมโคตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรเอกพล  พุ่มสงวน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๓๑
พระนพพร ขนฺติวโร น้อยกาว

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

ท่าล้อ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๓๒
พระบุญมา านวิโร เพ็ญสว่าง

๐๒/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าล้อ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๓๓
พระสุบรรณ มหิทฺธิโก ซ่อนกลิน

่

๑๕/๐๙/๒๕๐๙ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๓๔
พระสุดใจ นนฺทโก นาคสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๑๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๓๕
พระชาลี ติกฺขวีโร นิยมพลอย

๒๘/๐๖/๒๕๑๒ ๐๔/๐๖/๒๕๕๑

เทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๓๖
พระศรีไชยณรงค์ ภทฺรจิตฺโต แจ่มศิธร

๐๕/๐๔/๒๕๐๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๓๗
พระวุฒิสันติ

์

วิสุทฺโธ สิงห์คราม

๐๗/๐๔/๒๕๐๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ไทรใต้  

นว ๓๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรบัณฑิตย์  ทองมูล

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรพิชัย  นาคหัสดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรณัฐพล  ประเคน

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรพีรพัฒน์  กุลนาแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรณัฐพล  โพธิหวี

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรวรัธยา  บุญมาพร

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรประสิทธิ

์

 สุวรรณชาติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรอุเทน  จำปาคง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรพีรพัฒน์  แปนจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรธีรภัทร  ปานทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรสนธยา  ทับชู

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรสลา  แพง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรฉัตรชนินทร์  จุ้ยปน

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรพันกรณ์  แพงไทย

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรวายุ  บุญทันแสน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรทนงศักดิ

์

 ศรีผง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรณัฐพล  จันทร์แปน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๕๕
พระโพธิรักษ์ พุทฺธิวํโส พุทธวงค์

๑๒/๐๙/๒๕๓๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

นครสวรรค์  

นว ๓๒๕๙/๐๐๕๖
พระศุภชัย สนฺตจิตฺโต วิไลเกตุ

๑๒/๑๒/๒๔๙๑ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

บวรประชาสัคค์  

นว ๓๒๕๙/๐๐๕๗
พระชาลี ผาสุโก ปานกรด

๐๙/๐๒/๒๕๑๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

บ่อพยอม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๕๘
พระสุเทพ สิริสาโร พินโย

๐๓/๑๑/๒๕๓๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

บางม่วง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๕๙
พระนิรุตต์ สิริปฺโ วันปาน

๐๗/๑๐/๒๕๒๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

บางม่วง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๕๙/๐๐๖๐
พระประทีป อรุโณ เฉลียวชาติ

๐๕/๑๑/๒๕๑๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

บางม่วง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๖๑
พระภูมิสิทธิ

์

ิตสีโล บุญวัตร

๒๐/๑๑/๒๕๒๘ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

บางม่วง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๖๒
พระอิศรา ชยธมฺโม แพทย์สมาน

๐๒/๐๘/๒๕๐๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๖๓
พระสถิตย์ าณทีโป คำพารา

๐๔/๐๘/๒๕๐๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๓

ปาเรไลย์  

นว ๓๒๕๙/๐๐๖๔
พระเสนาะ ขนฺติธโร กิจควร

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๑๗/๑๐/๒๕๕๒

พระบางมงคล  

นว ๓๒๕๙/๐๐๖๕
พระมานี

่

ขนฺติพโล
เกตุกระจ่างอินทร์

๐๑/๐๘/๒๕๐๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๕

พระบางมงคล  

นว ๓๒๕๙/๐๐๖๖
พระธนภัทร ชยธมฺโม สิทธิสาริกรรม

๒๑/๐๕/๒๕๓๔ ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

พระบางมงคล  

นว ๓๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรจิรศักดิ

์

 ชาวละหาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๐

 โพธาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๖๘
พระสมยศ กนฺตสาโร เพชรท้วม

๑๓/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๖๙
พระจาตุรพงศ์ จกฺกวํโส นวลนรนารถ

๒๒/๐๓/๒๕๐๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๗๐
พระอำนาจ โกวิโท สุขสำราญ

๐๓/๐๗/๒๕๑๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

ยางงาม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๗๑
พระอภิสิทธิ อธิจิตฺโต บุญสวน

๒๘/๐๘/๒๕๑๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๓

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๗๒
พระยุทธพร ิตาจาโร งามบรรจง

๐๒/๐๘/๒๕๓๒ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๒๕๙/๐๐๗๓
พระไพโรจน์ วิโรจโน คุ้มหุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๐๓ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

วรนาถบรรพต  

นว ๓๒๕๙/๐๐๗๔
พระนพดล ขนฺติธโร จันทรวิโรจน์

๑๙/๐๕/๒๔๙๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

วังสวัสดี  

นว ๓๒๕๙/๐๐๗๕
พระทวี านิโย อภัยภักดี

๑๕/๐๕/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดเขาน้อย  

นว ๓๒๕๙/๐๐๗๖
พระธีรเจต กิตฺติสาโร อินชืน

้

๐๔/๐๙/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองโรง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๗๗
พระจรัญ กนฺตธมฺโม ยิมเทียน

้

๐๕/๐๔/๒๕๐๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗

ศรีมงคล  

นว ๓๒๕๙/๐๐๗๘
พระวิทวัส ชุตินฺธโร แสนปญญา

๐๒/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๒๕๙/๐๐๗๙
พระธวัช ปยสีโล บรรพหาร

๒๙/๐๘/๒๕๐๐ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๒๕๙/๐๐๘๐
พระนัฐพล สทฺธาธิโก มันเกษวิทย์

่

๐๘/๑๑/๒๕๑๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๒๕๙/๐๐๘๑
พระสมชาย ปภสฺสโร อัศวเกรียงไกร

๑๘/๑๑/๒๕๑๙ ๓๑/๐๗/๒๕๕๗ ศาลจ้าว (สกุลณีอนุสรณ์)

 

นว ๓๒๕๙/๐๐๘๒
พระณรงค์ ถาวรธมฺโม สกุลพงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๑๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

สโมสร  

นว ๓๒๕๙/๐๐๘๓
พระวุฒิชัย วุฒิชโย ไชยสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๑๙ ๒๒/๐๒/๒๕๕๗

สุบรรณาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๘๔
พระสยุมภู ปฺาวโร ปานศิลา

๑๗/๐๗/๒๕๓๖ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

สุบรรณาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๐๘๕
พระสำเภา กนฺตธมฺโม พันธุรี

๑๔/๐๓/๒๕๑๙ ๒๒/๑๒/๒๕๕๐

หนองถ่าน  

นว ๓๒๕๙/๐๐๘๖
พระมานะ กิตฺติปาโล ทองขจร

๐๕/๐๗/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรอิทธิพล  ทะเลรักษา

๒๔/๐๕/๒๕๔๐

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรสมชาย  วิเวคศาล

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรขจรศักดิ

์

 วนาอากร

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรเฉลินพล  พุมพวง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรโปะเชอ  เวียงวนาวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรวีระชัย  ณรงค์ศักดิถาวร

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรพรชัย  รุ่งฟาสาง

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรดาจ่า  รัตน์บุรีพนาดอน

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 หนองปลิง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรไพศาล  แก้วละมูล

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรมงคล  ขจรเดชดำเกิง

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรบุญชู  ขจรเดชดำเกิง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรไพฑูรย์  เอกนารายณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรพะน่อวา  สลธีบุปผา

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรสมพงษ์  อาศรมฤาษ๊

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรปกรณ์กฤษณ์  โนเวียง

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรอภิชาต  เวียงผาหลวง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรธนโชติ  คำพาลี

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรศรราม  เพชรนาภูมิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรณรงค์พร  ทองน้อย

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรสุรศักดิ

์

 เพชรไพรงาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรวรวิทย์  สวรรค์ในพนา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรพงษ์ธวัช  เวียงอาภรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรวรุต  รักชะนาท

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๑๐
พระปยะพันธุ์ จนฺทธมฺโม เสนา

๒๓/๑๐/๒๕๑๖ ๑๗/๑๒/๒๕๕๗

เขาถำพระ  

นว ๓๒๕๙/๐๑๑๑
พระสายชล สุธีโร แม้นพยัคฆ์

๐๖/๑๐/๒๕๒๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

เขาถำพระ  

นว ๓๒๕๙/๐๑๑๒
พระอธิการสมเกียรติ สนฺติกโร จันทนา

๑๕/๐๑/๒๕๑๔ ๐๑/๐๕/๒๕๓๙

นากลาง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๑๓
พระจันทร์แรม กุสลจิตฺโต ยันยงค์

๐๗/๐๘/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๓

บางประมุง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๑๔
พระศักรินทร อาภสฺสโร สุดชืน

่

๒๐/๐๒/๒๕๐๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

บางมะฝอ  

นว ๓๒๕๙/๐๑๑๕
พระสาธิต วรธมฺโม นาคชุ่ม

๑๖/๑๑/๒๕๓๓ ๐๒/๑๑/๒๕๕๗

บ้านหว้า  

นว ๓๒๕๙/๐๑๑๖
พระวรฤทธิ

์

กิตฺติปฺโ อินทร์ฉัตร

๑๖/๐๑/๒๕๓๒ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

ยางตาล  

นว ๓๒๕๙/๐๑๑๗
พระนันทปรีชา ขนฺติธมฺโม อักษร

๒๔/๑๒/๒๕๐๖ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

สามัคคีราษฎร์  

นว ๓๒๕๙/๐๑๑๘
พระสมศักดิ

์

อชิโต เทียนทอง

๒๘/๐๖/๒๕๐๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

สามัคคีราษฎร์  

นว ๓๒๕๙/๐๑๑๙
พระนรินทร์ นราสโภ ชัยพิพัฒน์

๐๘/๐๒/๒๕๒๔ ๐๕/๐๓/๒๕๕๗

เกยไชยเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๑๒๐
พระปฏิมา ิตสทฺโธ รักษ์งาม

๑๖/๐๓/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

เกยไชยเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๑๒๑
พระเสน่ห์ อนุตฺตโร คงชล

๐๗/๑๑/๒๕๐๓ ๓๐/๐๕/๒๕๕๑

คลองปลากดใน  

นว ๓๒๕๙/๐๑๒๒
พระจอห์น นิปโก แยบเกษตรกรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๐๘ ๐๙/๐๒/๒๕๕๑

ฆะมัง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๒๓
พระนรภัทร อคฺคธมฺโม พรพิทักษ์มงคล

๑๑/๑๑/๒๕๒๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

ทับกฤชกลาง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๒๔
สามเณรธวัชชัย  คำสด

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

 ทับกฤชกลาง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๒๕
สามเณรวีระพงศ์  ศูนย์ตรง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

 ทับกฤชกลาง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๒๖
สามเณรโกสุมภ์  ศรีคำมูล

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 ทับกฤชกลาง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๒๗
สามเณรชลชาติ  จันทร์กลิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

 ทับกฤชกลาง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๒๘
พระภาวัต านวีโร น้อยเสนา

๒๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

ท่าจันทร์วิปสสนา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๒๙
พระจักรพรรดิ เตชวณฺโน บัวอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

ท่าจันทร์วิปสสนา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๕๙/๐๑๓๐
พระธีระศักดิ

์

ธีรปฺโ สีนวล

๐๕/๑๑/๒๕๓๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๗

ท่าจันทร์วิปสสนา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๓๑
พระทวีป อุตฺตมวํโส โพธิชัยยา

์

๑๘/๐๓/๒๕๒๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

ท่าไม้  

นว ๓๒๕๙/๐๑๓๒
พระธวัช อนาวิโล ปนทอง

๒๘/๐๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๖

ไผ่สิงห์  

นว ๓๒๕๙/๐๑๓๓
พระสัมพันธ์ ขนฺติโก ไชโย

๐๑/๐๑/๒๕๑๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘
โพธิเงินราษฎร์ศรัทธา

์

 

นว ๓๒๕๙/๐๑๓๔
พระยิงศักดิ

่ ์

ธีรปฺโ อภิรดีเถียร

๐๒/๑๐/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

โพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๒๕๙/๐๑๓๕
พระไพรัช วรปฺโ โพธิขำ

์

๓๐/๐๖/๒๕๑๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

วังใหญ่  

นว ๓๒๕๙/๐๑๓๖
พระสิทธิโชค เขมาสโย ยิมสาระ

้

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

หนองขอน  

นว ๓๒๕๙/๐๑๓๗
พระสันต์ชัย ขนฺติสาโร พุ่มเจริญ

๒/๖/๒๕๒๑ ๑/๓/๒๕๕๘
เขาทอง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๓๘
พระมานพ ปฺาวโร รอดตาด

๑๓/๓/๒๕๑๒ ๔/๑๒/๒๕๕๕

คลองบางเดือ

่

 

นว ๓๒๕๙/๐๑๓๙
พระธานี อิทฺธิธโร ปานพรม

๑๖/๖/๒๕๑๑ ๓๐/๑๐/๒๕๔๘

พระปรางค์เหลือง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๔๐
พระเชาวฤทธิ

์

เตชวโร เชาว์ดี

๒๔/๑/๒๕๓๐
๔/๑/๒๕๕๘

สระนางสรง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๔๑
พระนิรันดร ปฺาวโร โพศรี

๔/๘/๒๕๑๙ ๒๕/๗/๒๕๔๗

สระปทุม  

นว ๓๒๕๙/๐๑๔๒
พระพุฒิแผน ปฺาวโธ พูนพัด

๒๑/๒/๒๕๐๒ ๖/๑๒/๒๕๕๗

สระเศรษฐี  

นว ๓๒๕๙/๐๑๔๓
พระธีรศักดิ

์

านธมฺโม แก้วสุขประสิทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๓/๒๕๕๖

ห้วยบง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๔๔
พระสมศักดิ

์

ปฺกาโม ภาคโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๐๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ดำรงธรรม  

นว ๓๒๕๙/๐๑๔๕
สามเณรอรรถกร  แก่นมะสังข์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๔๖
สามเณรชัยชนะ  ตาไวไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๔๗
สามเณรคมกริช  สำแดงชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๔๘
สามเณรโชคดี  หมวดแดง

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๔๙
สามเณรสุริยะ  ประจุลลา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรศรราม  ใสสด

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๕๑
สามเณรมานพ  ใจคำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๕๒
สามเณรปฏิภาณ  รูปงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๕๓
สามเณรชัชวาล  เลิศฤทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๕๔
สามเณรรักษิต  พาชืนใจ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๕๕
สามเณรญาณวัฒน์  บัวศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๕๖
สามเณรภานุวัฒน์  ชูประดิษฐ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๕๗
สามเณรธวัชชัย  ปุกปนันท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๕๘
สามเณรอนันตชัย  รับเพ็ชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๕๙
สามเณรอาหลี  นพรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรพีระพล  วงศ์ไทย

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๖๑
สามเณรทนงศักดิ

์

 ศรีบรรเทา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๖๒
สามเณรพงศพัฒน์  ฆารผุด

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๖๓
สามเณรศุภกร  โลกร่วม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๖๔
สามเณรพีรพล  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๕๙/๐๑๖๕
สามเณรสุธี  ฉำกลิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๖๖
สามเณรกิตติพงษ์  อิสิสิงห์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๖๗
สามเณรนพดล  ชืนบาน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๖๘
สามเณรธนบูรณ์  พุทธรักษา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๖๙
สามเณรตรีโรจน์  หระดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๗๐
สามเณรวุฒิเกียรติ  สีสันต์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๗๑
สามเณรศิวัช  จันตรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๗๒
สามเณรกรรณทรรศน  ศรีสุธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๗๓
พระทรงธรรม เขมโก นครชัย

๐๖/๑๐/๒๕๒๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

ไตรคีรีวราราม  

นว ๓๒๕๙/๐๑๗๔
พระธีรศักดิ

์

จนฺทโชโต อินทาสาร

๐๔/๐๑/๒๕๒๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

ถำพรสวรรค์  

นว ๓๒๕๙/๐๑๗๕
พระกฤต กิจฺจปจฺโจ ตาใจ

๒๔/๐๒/๒๕๐๗ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

ถำพรสวรรค์  

นว ๓๒๕๙/๐๑๗๖
พระบุญศรี ธมฺมเตโช พุเกตุ

๐๑/๐๔/๒๕๑๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

พุขมิน

้

 

นว ๓๒๕๙/๐๑๗๗
พระเทพกุมาร านิสฺสโร สมบูรณ์อินทร์

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

สระเกตุโมลี  

นว ๓๒๕๙/๐๑๗๘
พระไฉน คเวสโก สมสอน

๒๔/๐๙/๒๔๙๙ ๐๘/๐๗/๒๕๔๕

กกกว้าว  

นว ๓๒๕๙/๐๑๗๙
พระเฉลิม านวีโร บุญลาพ

๐๑/๐๔/๒๔๙๖ ๐๖/๑๐/๒๕๕๒

กกกว้าว  

นว ๓๒๕๙/๐๑๘๐
พระอุ้ย ิตมโน อินจัด

๐๘/๐๒/๒๕๐๔ ๑๗/๑๐/๒๕๕๗

เขาตอง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๘๑
พระพุทธคุณ อภิปุณฺโณ บุราณเศรษฐ์

๐๙/๐๑/๒๕๒๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

เขาใบไม้  

นว ๓๒๕๙/๐๑๘๒
พระวีระชัช สุมงฺคโล วงศ์อินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๑๓ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

เขาฝา  

นว ๓๒๕๙/๐๑๘๓
พระสุนทร ธมฺมิโก ผาสุก

๒๑/๐๖/๒๕๑๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๖

เขาวงษ์  

นว ๓๒๕๙/๐๑๘๔
พระธรรศณ จิรสุทฺโธ สรรพสอน

๓๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

เขาวงษ์  

นว ๓๒๕๙/๐๑๘๕
พระทูล สุจิตโต นาเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๒๗
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โคกเจริญ  

นว ๓๒๕๙/๐๑๘๖
พระนัฐพล กนฺตวีโร น้อยยา

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๑๐/๒๕๕๗

โคกสว่าง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๘๗
พระสุชาครีย์ ปฺุมโน ผิวสอาด

๐๓/๐๑/๒๕๐๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

ช่องแค  

นว ๓๒๕๙/๐๑๘๘
พระสุวรรณ จารุธมฺโม ศรีนุ่ม

๑๘/๑๒/๒๕๐๓ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

ชัยมงคล  

นว ๓๒๕๙/๐๑๘๙
พระมาโนชญ์ ธมฺมทินฺโน พุทธสกุล

๑/๐๓/๒๕๑๔ ๑๔/๑๐/๒๕๕๘

ดงมัน  

นว ๓๒๕๙/๐๑๙๐
พระสมทบ พุทฺธสโร คำสี

๒๔/๑๐/๒๔๘๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

ตาคลี  

นว ๓๒๕๙/๐๑๙๑
พระพงศภัค ขนฺติพโล สมสุข

๐๖/๐๔/๒๕๑๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๔

พุช้างล้วง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๙๒
พระจำลอง กนฺตธมฺโม จันทวงษ์ศรี

๓๑/๐๗/๒๕๑๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

โพนทอง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๙๓
พระพงษ์ภิญณ์ เขมกาโร ชวดเชือ

้

๒๔/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

โพนทอง  

นว ๓๒๕๙/๐๑๙๔
พระสำเร็จ อินฺทาโณ สวนสุข

๓๐/๐๖/๒๕๐๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองโพ  

นว ๓๒๕๙/๐๑๙๕
สามเณรอนุชา  กลาดเกลือน

่

๖/๐๗/๒๕๔๓

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๑๙๖
พระสรวิชญ์ สุจิตฺโต หลอดคำ

๑๘/๐๒/๒๔๙๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

หนองดุก  

นว ๓๒๕๙/๐๑๙๗
พระธนายุพงศ์ พลวุฑฺโฒ อาสนธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๒๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

หนองดุก  

นว ๓๒๕๙/๐๑๙๘
พระสมหมาย กตคุโณ แก้วมัน

่

๑๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

หนองโพ  

นว ๓๒๕๙/๐๑๙๙
พระยุทธนา เตชวโร จิวแหยม

๋

๑๔/๑๒/๒๕๓๔ ๒๙/๑๒/๒๕๕๗

หนองหม้อ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๕๙/๐๒๐๐
พระสมชัย จนฺทปฺโ ปยภัทรกุล

๒๕/๐๔/๒๕๐๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๒๕๙/๐๒๐๑
พระอภิชา ติ อินฺทปฺโ ทองยัง

๓๐/๐๙/๒๕๒๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

อัมพวันคีรี  

นว ๓๒๕๙/๐๒๐๒
พระนราธิป อธิปฺโ โพธิเย็น

์

๒๑/๐๖/๒๕๓๐ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

เขาล้อ  

นว ๓๒๕๙/๐๒๐๓
พระชาตรี จารุวณฺโณ คงสมจิตร์

๐๔/๐๗/๒๕๐๔ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

หนองละมาน  

นว ๓๒๕๙/๐๒๐๔
พระปญญา านวีโร เจ๊กจันทึก

๐๙/๐๕/๒๕๑๙ ๒๔/๐๓/๒๕๕๗

หัวถนนกลาง  

นว ๓๒๕๙/๐๒๐๕
พระจักรพันธุ์ สุทฺธิาโณ กลางขุนทด

๑๒/๐๑/๒๕๓๔ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

หัวถนนกลาง  

นว ๓๒๕๙/๐๒๐๖
พระไชยากร กลฺยาโณ นันทวงศ์

๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

หัวถนนกลาง  

นว ๓๒๕๙/๐๒๐๗
พระจิรายุทธ์ อนาลโย เอียมชม

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๒ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

หัวถนนใต้  

นว ๓๒๕๙/๐๒๐๘
พระอำพร โชติปฺโ มลสิน

๑๔/๐๗/๒๕๐๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

หัวถนนเหนือ  

นว ๓๒๕๙/๐๒๐๙
สามเณรอัษฎาวุธ  รักแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

 โคกเดือ

่

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๑๐
พระอธิการธานินทร์ ปฺุาโภ อ่อนขำ

๒๗/๐๔/๒๕๑๘ ๒๕/๐๔/๒๕๔๐

บ้านใหม่  

นว ๓๒๕๙/๐๒๑๑
พระเทเวศน์ ธีรปฺโ เรียบสัมพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๒๑ ๑๖/๐๔/๒๕๕๘

ประชาสามัคคี  

นว ๓๒๕๙/๐๒๑๒
พระสมาน อาจาโร วงศ์เพ็ง

๐๒/๐๙/๒๔๙๙ ๐๔/๐๒/๒๕๔๗

ไพศาลี  

นว ๓๒๕๙/๐๒๑๓
พระอธิการทนงค์ ชุตินฺธโร เลพล

๑๕/๐๒/๒๕๓๑ ๒๑/๐๑/๒๕๕๔

วังกระโดนน้อย  

นว ๓๒๕๙/๐๒๑๔
พระมานพ านงฺกโร สีสุหร่าย

๒๕/๐๕/๒๕๑๙ ๒๐/๐๑/๒๕๕๘

สำโรงชัย  

นว ๓๒๕๙/๐๒๑๕
พระสัญชัย ปภากโร เรืองแสวง

๑๐/๑๑/๒๕๒๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖

หนองปรือเทพนิมิต  

นว ๓๒๕๙/๐๒๑๖
พระพรชัย อาภสฺสโร บางระหัด

๐๑/๐๘/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

หนองปลาย  

นว ๓๒๕๙/๐๒๑๗
พระอดิศักดิ

์

จนฺทูปโม สถิตย์

๐๒/๐๘/๒๕๓๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

หนองปลาย  

นว ๓๒๕๙/๐๒๑๘
พระจุ่น จนฺทาโภ แย้มเดช

๑๐/๐๓/๒๔๙๗ ๐๘/๑๑/๒๕๒๑

หนองไผ่  

นว ๓๒๕๙/๐๒๑๙
พระสมพงษ์ ขนฺติสาโร เกษสาคร

๑๗/๐๙/๒๔๙๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๒

หนองไผ่  

นว ๓๒๕๙/๐๒๒๐
พระพยนต์ ิตคุโณ ทรงกลิน

่

๒๗/๐๕/๒๕๐๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๗

ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๒๕๙/๐๒๒๑
พระชอุ่ม จณฺณสาโร แก้วทอง

๒๕/๐๑/๒๔๙๘ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๒๕๙/๐๒๒๒
สามเณรเสฏฐวุฒิ  เรืองภวัด

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๒๕๙/๐๒๒๓
สามเณรจักริน  ศรีวิลาส

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๒๕๙/๐๒๒๔
สามเณรชุติวัฒน์  เกษกำจร

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๒๕๙/๐๒๒๕
สามเณรอัชธกร  ศรีวิลาส

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

 ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๒๕๙/๐๒๒๖
พระทวน สีลสาโร ศรีนวน

๓/๘/๒๕๐๕
๑๖/๕/๒๕๕๓

คลองกำลัง  

นว ๓๒๕๙/๐๒๒๗
พระเอนก อนาลโย เทพวันทอง

๒๐/๔/๒๕๑๘ ๑๕/๖/๒๕๕๘

คลองกำลัง  

นว ๓๒๕๙/๐๒๒๘
พระณัฐพล อจฺจาทโร คงขาว

๒๗/๒/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๘

คลองลานใต้  

นว ๓๒๕๙/๐๒๒๙
สามเณรอนันธชัย  ฉำน้อย

๒๔/๔/๒๕๔๓

 เทพสุทธาวาส  

นว ๓๒๕๙/๐๒๓๐
สามเณรไตรภพ  มีสี

๒๘/๕/๒๕๔๐

 หนองไผ่  

นว ๓๒๕๙/๐๒๓๑
พระสฤษดิ

์

ธีรปฺโ ใยอินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๓๖
๒๐/๕/๒๕๕๗

หนองม่วง  

นว ๓๒๕๙/๐๒๓๒
พระจิรชาย ภูริปฺโ นาวานิรัติศัย

๑๘/๗/๒๕๐๖ ๑๙/๗/๒๕๕๐

ห้วยถัวใต้

่

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๓๓
พระกันตภณ กนฺตจารี อ่อนดี

๒๙/๓/๒๕๒๘ ๑๙/๕/๒๕๕๘

ห้วยร่วมใต้  

นว ๓๒๕๙/๐๒๓๔
พระอุดม สุทนฺโต อุดมวงษ์

๐๓/๐๕/๒๔๙๖ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

มหาโพธิเหนือ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๕๙/๐๒๓๕
พระชัยยันต์ อริโย จิตตไพบูลย์

๐๑/๐๘/๒๕๐๙ ๒๑/๐๑/๒๕๕๔

ยางใหญ่  

นว ๓๒๕๙/๐๒๓๖
พระประนอม ปฺาวโร เสร็จกิจ

๑๐/๑๒/๒๕๑๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

เขาจักจันวนาราม

๊ ่

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๓๗
พระเสรี ปฺาสาโร สวนสุข

๐๒/๐๓/๒๕๑๔ ๐๖/๑๒/๒๕๔๘

ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๒๓๘
พระณรงค์ศักดิ

์

านสมฺปนฺโน จังอินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๑๐/๒๕๕๘

ศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๒๓๙
สามเณรวันชัย  โกมินวานิช

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 คลองธรรม  

นว ๓๒๕๙/๐๒๔๐
พระวิจิตร ิตปุโ ศรีทา

๒๘/๑๐/๒๕๑๓ ๒๗/๑๒/๒๕๕๖

เจริญผล  

นว ๓๒๕๙/๐๒๔๑
พระเฉลา ขนฺติพโล อ่อนเทศ

๒๐/๐๓/๒๕๐๔ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

เจริญผล  

นว ๓๒๕๙/๐๒๔๒
พระนิรุต เตชธมฺโม ศรีคชไกร

๑๕/๐๙/๒๕๐๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ท่างิว

้

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๔๓
พระเผ่า ชยธมฺโม สระทองร้อย

๑๑/๐๓/๒๕๑๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

ทุ่งท่าเสา  

นว ๓๒๕๙/๐๒๔๔
พระสมบูรณ์ ปฺาธโร ทาศรีสร

๕/๗/๒๔๙๓ ๒๘/๓/๒๕๕๔

บ้านวัง  

นว ๓๒๕๙/๐๒๔๕
พระชูชาติ สาทโร แรมเถือน

่

๐๙/๑๐/๒๕๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๕

มาบมะขาม  

นว ๓๒๕๙/๐๒๔๖
สามเณรสราวุธ  สังข์ชา

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๔๗
สามเณรทวีศักดิ

์

 ราชไทย

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๔๘
สามเณรปภาวิน  อินจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๔๙
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 สุภาษี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๕๐
สามเณรจักรพงษ์  ชัยชนะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 ส้มเสียว

้

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๕๑
พระสมชาย มหามงฺคโล นุชเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๐๗ ๐๙/๐๑/๒๕๔๗

หนองกรด  

นว ๓๒๕๙/๐๒๕๒
พระบุญมัน

่

สีลเตโช วงษ์กันหา

๑๑/๖/๒๕๑๙ ๒๒/๑๒/๒๕๕๗

หนองคล้า  

นว ๓๒๕๙/๐๒๕๓
พระอรชุน าณสุทฺโธ คำสอาด

๑๖/๐๕/๒๕๒๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองคล้า  

นว ๓๒๕๙/๐๒๕๔
พระณัฏฐชัย ปยวณฺโณ คำภูษา

๐๕/๐๙/๒๕๑๗
๑๐/๒/๒๕๕๖

หนองปรือ  

นว ๓๒๕๙/๐๒๕๕
พระอธิการกลอย อภิปฺุโ สุขเกษม

๐๑/๐๔/๒๔๘๑ ๒๐/๐๖/๒๕๔๔

หนองเสือ  

นว ๓๒๕๙/๐๒๕๖
พระชำนาญ ธีรวโร แข็งสาริการณ์

๓๑/๑๒/๒๕๓๑

๑๐/๗/๒๕๕๙

มฤคทายวัน  

นว ๓๒๕๙/๐๒๕๗
พระสุทัศ กิตติคุโณ วิมลมุกข์

๔/๔/๒๕๒๑ ๓๐/๕/๒๕๕๘

ศรีกัลยาณนิคม  

นว ๓๒๕๙/๐๒๕๘
พระบุญโฮม เขมทตฺโต มุ้ยโท

๑๖/๔/๒๕๒๐
๘/๖/๒๕๕๗

หนองอ้ายสา  

นว ๓๒๕๙/๐๒๕๙
พระนิรามิส จรณธมฺโม สระทอง

๓๑/๐๕/๒๕๒๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

นิวิฐธรรมาราม  

นว ๓๒๕๙/๐๒๖๐
พระคเชนทร์ ถิรธมฺโม เจริญสุข

๑๕/๑๐/๒๕๐๙ ๑๘/๐๒/๒๕๕๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๒๕๙/๐๒๖๑
พระเกรียติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก รักษาธิกรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๒ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๒๕๙/๐๒๖๒
พระอัครพล กนฺตวีโร เกตุกรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๐๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๒๕๙/๐๒๖๓
พระสัมฤทธิ

์

สุมโน สมบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๒๕๙/๐๒๖๔
พระสุชาติ อตฺตปฺโ แข็งธัญการณ์

๒๓/๐๖/๒๕๓๔ ๒๒/๐๔/๒๕๕๓

ลาดยาว  

นว ๓๒๕๙/๐๒๖๕
พระรังสรรค์ ขนฺติโสภโณ แปลงสนิท

๐๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

ลาดยาว  

นว ๓๒๕๙/๐๒๖๖
พระยงยุทธ ภทฺทธมฺโม ชูเจริญ

๐๑/๐๕/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

วังม้า  

นว ๓๒๕๙/๐๒๖๗
พระอธิการพลวน ปยธโร กิจปาน

๐๗/๑๒/๒๔๙๖ ๐๙/๐๗/๒๕๔๘

วังศรีเจริญ  

นว ๓๒๕๙/๐๒๖๘
พระบรรหาญ สาธโร รืนสันต์

๒๐/๐๗/๒๔๙๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองกระดูกเนือ

้

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๕๙/๐๒๖๙ สามเณรจงเจริญ  เจริญรส

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๗๐ สามเณรอนุวัติ  นวลดอกไม้
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๒๕๙/๐๒๗๑ พระประจักร ขนฺติโก โอสถ
๐๖/๐๖/๒๕๒๘ ๑๖/๑๑/๒๕๕๓

หนองจิกรี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙ / ๙

้
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