
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๗๙๓ รูป ขาดสอบ ๑๘๘ รูป คงสอบ ๖๐๕ รูป สอบได้ ๒๕๔ รูป สอบตก ๓๕๑ รูป (๔๑.๙๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๖๐/๐๐๐๑
พระสมนึก กนฺตธมฺโม อินสว่าง

๑๑/๕/๒๔๘๓ ๒๖/๕/๒๕๔๙

กลางแดด  

นว ๓๒๖๐/๐๐๐๒
พระสนอง เตชวโร นาคสุข

๑๐/๑๑/๒๕๑๕ ๐๙/๐๒/๒๕๕๑

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๐๐๓
พระเดชา มหาาโณ แห่ลงหล้า

๐๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๐๐๔
พระธเนตร์ จิตฺตปาโล เกตุพลอย

๐๘/๐๗/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เกรียงไกรใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๐๐๕
พระอนันต์ ปฺาวุฑฺโฒ เจริญสอน

๑๕/๐๕/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรอภิวัฒน์  แก้วรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

 คีรีวงศ์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรวีระชัย  ขันตี

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

 คีรีวงศ์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรอนันต์  หงษ์ลอ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

 คีรีวงศ์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรนนทวัฒน์  สมควร

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

 คีรีวงศ์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรพิชิตชัย  ฉิมนอก

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

 คีรีวงศ์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรอนุพงศ์  ประเสริฐ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

 คีรีวงศ์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๑๒
พระสมพร ปยธมฺโม ทับทิมศรี

๓/๐๗/๒๕๐๑ ๐๓/๐๒/๒๕๕๖

จอมคีรีนาคพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๑๓
พระธนกร ขนฺติธมฺโม จิตตัง

้

๒๑/๐๗/๒๕๒๙ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

จอมคีรีนาคพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๑๔
พระยงชิต อนาวิโล สมัครเขตการ

๒๘/๐๑/๒๕๑๑ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

 

นว ๓๒๖๐/๐๐๑๕
พระณรังสรรค์ สุภาจาโร โพธิทัย

์

๒๖/๐๔/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๒๖๐/๐๐๑๖
พระสมบัติ อาภากโร ไทยเจริญ

๐๑/๐๕/๒๕๑๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ตะเคียนเลือน

่

 

นว ๓๒๖๐/๐๐๑๗
พระประยุทธ านวุฑฺโฒ ษามี

๑๕/๑๐/๒๕๐๑ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

ท่าดินแดง  

นว ๓๒๖๐/๐๐๑๘
พระณรงค์ ปฺาธโร ทองประเสริฐ

๑๐/๔/๒๔๙๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรสมบูรณ์  มาสุข

๑๖/๖/๒๕๔๑

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรเอกวัฒน์  อุดมพรพนา

๒๐/๒/๒๕๔๓

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรพะลุกุ  -

๕/๑๑/๒๕๔๓

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรธนวัฒน์  จำเริญไชสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรปราณนต์  กุลจิตร

๒๑/๕/๒๕๔๔

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรประสิทธ์  เหล็กโชติ

๒๕/๔/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรสุริยา  เนตรวงศ์

๒๖/๕/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรวิภพ  เขียวน้อย

๑/๖/๒๕๔๕
 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรพัชรพงศ์  คำเรือง

๘/๗/๒๕๔๕
 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรณัฐกานต์  อินจัด

๓/๑๐/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรพิชชากร  รานุต

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรชานนท์  สุทธิศรี

์

๑/๓/๒๕๔๖
 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรจิณภัทรณ์  จิตตา

๒๘/๔/๒๕๔๖

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรกิตติพงษ์  ช้างปาน

๓/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรชาคริต  วงศ์ศรีเทพ

๑๖/๔/๒๕๔๗

 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรอภิวิชญ์  ศิลาเลิศ

๘/๙/๒๕๔๘
 ท่าพระเจริญพรต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๓๕
พระวรุฒ กนฺตธมฺโม จันทา

๒๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

ไทรใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรฮัมบราบาฮาเดอร์  มาการ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรคัมภีร์  ทับสีแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรรัฐสรณ์  ศรีคันธมาตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรศิวัฒน์  งามเตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรชาตวิทย์  เหล่าสีนาท

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรเก่งชัย  เกิดสมบูรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรโลหิต  เจาธารี

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรสงกรานต์  เขตวิทย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรบอส  

ไสยอินทรานุรักษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรชนาธิป  นาคนวล

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรธวัชชัย  อัศวภูมิ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรเตชิน  ชูโตศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรจิตนา  

บาฮาดร ทาปา ปากอน ๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรสมพล  วชีระสุทธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรอำพล  อุ่มจันทร์สา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรคเชนดรอ  ซิงค ตามาง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรบุลากร  สุขโสภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรปณชัย  รู้สมกาย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรศุภกิจ  บรรจมาตย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 ไทรเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๕๕
พระธนินท์โชติ ฉนฺทธมฺโม ครุฑฉำ

๐๑/๐๒/๒๕๑๕ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

นครสวรรค์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรไกรสี  เชือสมุท

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๐

 นครสวรรค์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรราธา  ศิริพงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

 นครสวรรค์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๕๘
พระบุญช่วย กิตฺติปฺโ ภู่เกตุ

๓๐/๑๒/๒๔๘๙ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

บวรประชาสัคค์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๕๙
พระวิรัช จกฺกวโร ปรางค์ทอง

๓๑/๐๑/๒๕๐๔ ๓๐/๑๐/๒๕๔๔

บ่อพยอม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๖๐/๐๐๖๐
พระวันชัย อภิวณฺโณ ตังแต่ง

้

๕/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บ้านแก่ง  

นว ๓๒๖๐/๐๐๖๑
พระสัญชัย ปภากโร สุขพว่ง

๒๒/๐๔/๒๕๑๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ปากนำโพใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๐๖๒
พระเถียร ปโมทิโต ร่มพยอม

๑๐/๑๑/๒๔๙๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๖๓
พระพิสิษ สุทฺธสีโล นธการนิชกิจกุล

๐๙/๑๐/๒๕๐๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๖๔
พระชูเกียรติ านวีโร ฤทธิเมือง

์

๐๑/๐๕/๒๕๒๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ปากนำโพเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๖๕
พระปฐมพร ชุติปฺโ พันธุ์พิพัฒน์

๔/๘/๒๕๒๔ ๗/๒/๒๕๕๗
ปาเรไลย์  

นว ๓๒๖๐/๐๐๖๖
พระถนอม ขนฺติพโล แย้มเดช

๒๘/๐๔/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรเบอร์วิน  ทิพโอสถ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรสุขสันต์  เกษพ่วง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรประสิทธิ

์

 โพธิศรี

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรเฉลิมเกียรติ  บัวเพชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรศาสตรา  ไชยเขต

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรยุทธการ  พูนกลาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรพีรพล  ชะอ้อนรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรเฉลิมพล  บุญกล้า

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

 โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรทักษิณ  ยีจอหอ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรสุภัทรชัย  ไชยสุวรรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

 โพธาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๗๗
พระสมพงษ์ โชติกโร หลักหนองบุ

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๒๑/๐๘/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรสิทธิชัย  บุตรมนต์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรธนากร  หัวนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

 วรนาถบรรพต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรวุฒินันท์  สุริโน

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

 วรนาถบรรพต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรชนะวงศ์  สุขแพทย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วรนาถบรรพต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรฟาสว่าง  ชูโฉม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 วรนาถบรรพต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรธนวัฒน์  ฤทธินวล

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 วรนาถบรรพต  

นว ๓๒๖๐/๐๐๘๔
พระพรรษา อินฺทจิตฺโต อินทจิต

๑๓/๑๐/๒๕๓๕
๑๔/๑/๒๕๖๐

ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรบดินทร์  ถึงทรัพย์

๗/๘/๒๕๔๒
 ศรีสวรรค์สังฆาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๘๖
พระสันทัด อาภสฺสโร ชาญวิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๒๖๐/๐๐๘๗
พระสำเริง านกโร ขันกสิกรรม

๑๗/๐๗/๒๕๑๗ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๒๖๐/๐๐๘๘
พระมงคล ปุสฺสวโร จันทร์แจ่ม

๒๐/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๒๖๐/๐๐๘๙
พระภานุวัฒน์ กิตฺติทตฺโต พ่วงโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

นว ๓๒๖๐/๐๐๙๐
พระฉัตรไชย ธมฺมวโร ยิมเจริญ

้

๐๑/๐๙/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สมานประชาชน  

นว ๓๒๖๐/๐๐๙๑
พระรุ่งโรจน์ ปภสฺสโร ประดิษฐ์ศร

๐๖/๑๑/๒๕๑๒ ๐๓/๐๙/๒๕๕๘

สโมสร  

นว ๓๒๖๐/๐๐๙๒
พระธงชัย อติธมฺโม สุ่มเล็ก

๒๕/๑๐/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สโมสร  

นว ๓๒๖๐/๐๐๙๓
พระผจญ สีลธโร แซ๋เลียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๐๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

สวรรค์วิถีธรรมาราม
 

นว ๓๒๖๐/๐๐๙๔
พระฤทธิเกียรติ อินฺทปฺโ พุ่มเงิน

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

สันคู  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๖๐/๐๐๙๕
พระทรงยศ ขนฺติธมฺโม สมานวงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุคตวราราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๙๖
พระบุญส่ง ปฺาธโร เอียมสอาด

่

๐๔/๐๘/๒๕๐๓ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

สุบรรณาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๐๙๗
พระสมนึก ปยธมฺโม จันเงิน

่

๐๘/๐๒/๒๔๙๕ ๐๓/๑๑/๒๕๕๖

หนองกระโดน  

นว ๓๒๖๐/๐๐๙๘
พระอำนาจ วณฺณคุตฺโต มหาสุวรรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๑๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

หนองกระโดน  

นว ๓๒๖๐/๐๐๙๙
พระสาคร ยติโก บัวศรี

๐๑/๐๙/๒๕๒๔ ๒๙/๐๙/๒๕๕๙

หนองกระโดน  

นว ๓๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรบัญชา  สันติดงสกุล

๐๒/๐๘/๒๕๓๙

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรกำจร  ไพวันรุ่งเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรวิรัตน์  นภาขาวผ่อง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรพงษ์ธวัช  อารีย์เกือกูล

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรนาคา  ห้วยสายชล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรประวิทย์  ทะเลรักษา

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรวาชะลิ  ครองบังอาจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรมีศักดิ

์

 วนาสารสมบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรกาสุ  ม่อนรักเลขา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรภูวนัย  สมมีไชยเลิศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรศักดิดา

์

 คุณกลมเกียว

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรอาคม  ไพรงามภูมิ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรกันตภณ  สุรเกียรติสิงขร

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรธนิตพล  เสือแสนสิบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรชัยชนะ  ไพรนฤโลก

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรวรวุฒิ  ภัทรก่อเกิดบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรนันทกร  ทะเลเดิม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรณัฐยศ  สวรรค์ในพนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรเอกพจน์  รุ่งรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรสถิตคุณ  โพเขียว

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรวิกันต์  ไพรอุดมสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรณัฐพล  กล้าเหมาะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรวีรชัย  เสือแสนแสบ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๒๓
สามเณรอานนท์  นนท์สูงเนิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๒๔
สามเณรกรวิชญ์  ดวงมณี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรยงยุทธ  กิจการจรัส

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรชนาภันทร  สกาวดาราคีรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรพึสุ  ม่อนรักเลขา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรศุภากร  ทามแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรสรวิศ  กอคูณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 หนองปลิง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรชนะพล  มูลมี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

 หนองปลิง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๓๑
พระสมศักดิ

์

จิตฺตปุโ นนตาพา

๑๔/๐๓/๒๕๑๔ ๒๑/๐๓/๒๕๕๗

หนองโรง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๓๒
พระธนวัฒน์ วราโณ พรหมพิทยากูล

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

อมรประสิทธิ

์

 

นว ๓๒๖๐/๐๑๓๓
พระสุชน พลาโณ อินทรประเสริฐ

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

อมรประสิทธิ

์

 

นว ๓๒๖๐/๐๑๓๔
พระธีระพงศ์ สุมโน อุปลา

๐๑/๑๑/๒๕๓๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

โกรกพระใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๑๓๕
พระชุติพงศ์ ชุติวงฺโส ทองหาร

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โกรกพระใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๑๓๖
พระภานุพงศ์ มหาวีโร เมืองชม

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

โกรกพระใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๑๓๗
พระนิพนธ์ นิทฺทโร พลอยประดับ

๑๔/๐๘/๒๕๔๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โกรกพระใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรศรราม  พูลเขตต์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 โกรกพระใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๑๓๙
พระเอกรักษ์ ฌานวโร สุริยะสิงห์

๑๓/๑๐/๒๕๓๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ท่าซุด  

นว ๓๒๖๐/๐๑๔๐
พระเมธา สิริธมฺโม วณิชย์วโรดม

๐๔/๐๔/๒๕๐๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๕

นากลาง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๔๑
พระณรงค์ ปฺาวโร อ้นอุระ

๑๕/๐๕/๒๕๑๖ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

นากลาง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๔๒
พระศักดิชัย

์

อุปสโม บุญจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๐๗ ๑๙/๐๑/๒๕๕๘

นากลาง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๔๓
พระสมรัตน์ านวีโร จันวดี

๒๖/๐๓/๒๕๐๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

นากลาง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๔๔
พระนครินทร์ ิตธมฺโม สุวรรณไพรัช

๐๓/๐๕/๒๕๑๕ ๐๘/๐๘/๒๕๕๘

นากลาง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๔๕
พระคมสันต์ ิตคุโณ นาเวช

๐๙/๐๖/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

นากลาง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๔๖
พระวิมล นริสฺสโร กันสาตร์

๑๗/๑๐/๒๕๑๓ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

นากลาง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๔๗
พระสมาน จิรสุโภ กลินเจริญ

่

๐๙/๐๒/๒๔๙๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

บางประมุง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๔๘
พระพงศกร ปภฺสโร ประสาทเขตการ

๒๔/๐๕/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บางประมุง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๔๙
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน เมืองสบาย

๑๐/๑๑/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหว้า  

นว ๓๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรหฤทธิ

์

 ศรีโรจน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

 ยางตาล  

นว ๓๒๖๐/๐๑๕๑
พระประหยัด าณวีโร เล็กรัตน

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ศาลาแดง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๕๒
พระวสันต์ ธมฺมวโร กลินเกษร

่

๒๕/๐๑/๒๕๑๘
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

คลองปลากดนอก  

นว ๓๒๖๐/๐๑๕๓
พระเทพรักษา ธมฺมทีโป เจริญทอง

๐๔/๐๒/๒๕๒๑ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

ฆะมัง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๕๔
พระจุมพล จารุธมฺโม แยบเกษตรกรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๐๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

ฆะมัง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๕๕
พระจีราวัฒน์ เมธาวี รตจีน

๐๗/๐๑/๒๕๒๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๕

ชุมแสง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรสิรธีร์  โรรัมย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

 ทับกฤชกลาง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรสมภพ  โคกอุ่น

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 ทับกฤชกลาง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๕๘
พระเฉลิม ธมฺเมสโก วัฒนสุข

๑๙/๑๐/๒๕๐๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

หนองโก  

นว ๓๒๖๐/๐๑๕๙
พระธวัชชัย คนฺธสาโร ยอดหงษ์

๗/๘/๒๕๓๘ ๕/๖/๒๕๕๙
เขาทอง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๖๐
พระอภิชาติ นิปโก เกตุคีรี

๓/๔/๒๕๒๖ ๑๙/๖/๒๕๖๐

เขาบ่อแก้ว  

นว ๓๒๖๐/๐๑๖๑
พระวัชรินทร์ อุตฺตโร ชาติสุทธิ

๑๓/๑๐/๒๕๑๙
๒๑/๓/๒๕๕๘

ท่าตะโก  

นว ๓๒๖๐/๐๑๖๒
พระอดิศร สุจิณฺโณ สุขสมบัติ

๒๘/๑๒/๒๕๓๓
๒๕/๗/๒๕๕๘

ท่าตะโก  

นว ๓๒๖๐/๐๑๖๓
พระเปรม านิโย กลินชืน

่ ่

๒๐/๑๑/๒๕๓๔
๑๒/๖/๒๕๕๙

ท่าตะโก  

นว ๓๒๖๐/๐๑๖๔
พระกิตติศักดิ

์

โสภณปฺโ แสงโพธิ

์

๗/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านบน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๖๐/๐๑๖๕
พระสิทธิชัย ปฏิภาโณ แสงอรุณ

๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านบน  

นว ๓๒๖๐/๐๑๖๖
พระใหม่ สุทฺธาโณ ทองกล่อมสี

๖/๑/๒๕๒๑ ๒/๔/๒๕๕๙
สระเศรษฐี  

นว ๓๒๖๐/๐๑๖๗
สามเณรกมลภพ  ใจรักษา

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๖๘
สามเณรณัฐวุฒิ  มูลจัด

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรวรวุฒิ  แซ่เตีย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๗๐
สามเณรจักรวาล  ภู่น้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรศรานนท์  วรรณา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๗๒
สามเณรพัชรพล  อุทธกัง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรธีรภัทร  บุญมา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรชลนที  ตึกโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรชนิตพล  เหง้าโอสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรกฤษณะ  สอปญญา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรอนวัช  ทองสุข

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๗๘
สามเณรศิรวิชญ์  อนุวัตร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 ตากฟา  

นว ๓๒๖๐/๐๑๗๙
พระเทวิน กิตฺติปฺโ จำปาทิพย์

๑๒/๐๔/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กกกว้าว  

นว ๓๒๖๐/๐๑๘๐
พระสุรินทร์ ฌานวโร เกิดสมบัติ

๒๑/๐๙/๒๕๐๑ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

โคกกระเทิน  

นว ๓๒๖๐/๐๑๘๑
พระถวัลย์ ธมฺมิโก ปนทอง

๒๖/๑๒/๒๕๓๐
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกกร่าง  

นว ๓๒๖๐/๐๑๘๒
พระรัชชานนท์ รตฺตนปฺโ เพ็ชมณี

๐๖/๐๘/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โคกสลุด  

นว ๓๒๖๐/๐๑๘๓
พระคมสันติ

์

วรจิตฺโต แก้วดวงดี

๐๔/๐๖/๒๕๑๒ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ช่องแค  

นว ๓๒๖๐/๐๑๘๔
พระอภิชัย กิตฺติธโร คนเทพ

๐๑/๐๖/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ช่องแค  

นว ๓๒๖๐/๐๑๘๕
พระกฤษณะ กิตฺติธโร ถนอมดี

๒๒/๑๒/๒๕๑๘
๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ถำผาสุขใจ  

นว ๓๒๖๐/๐๑๘๖
พระสุรชัย สิริปฺโ อ่วมนุสนธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๒๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๖

บ่อนิมิต  

นว ๓๒๖๐/๐๑๘๗
พระอินทร จริสุโภ กาวิแหง

๒๗/๐๒/๒๕๐๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

ปาตาล  

นว ๓๒๖๐/๐๑๘๘
พระประสงค์ สุมงฺคโล บุญไธสง

๓๑/๐๓/๒๕๒๑ ๑๓/๐๔/๒๕๕๗

ปาตาล  

นว ๓๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรภูธเนศ  ทับพุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรชยาทิต  พันธานุรักษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรภูมินทร์  สอนสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๑๙๒
สามเณรอภิเดช  มนัสมโนธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ประเสริฐรัศมี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 มันพัฒนาการ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 วาปรัตนาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๑๙๕
พระพงษ์นรินทร์ จนฺทสาโร เชือนุ่น

้

๓๐/๑๐/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

หนองโพ  

นว ๓๒๖๐/๐๑๙๖
พระวิสูตร วชิราโณ พันธ์รอด

๒๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพ  

นว ๓๒๖๐/๐๑๙๗
พระภานุพงศ์ ปฺาสาโร มีโรง

๓๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองโพ  

นว ๓๒๖๐/๐๑๙๘
พระชุมพล ปคุณธมฺโม ด้วงทวี

๐๖/๐๑/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองลาดสามัคคี  

นว ๓๒๖๐/๐๑๙๙
พระมณู ฉนฺทสีโล แตงจันทรา

๒๙/๑๒/๒๔๙๖ ๑๑/๐๘/๒๕๕๘

หลังเขา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรประทีป  มะเมียเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

 ห้วยดุก  

นว ๓๒๖๐/๐๒๐๑
สามเณรชุมพล  กลินจันทร์

่

๑๗/๑/๒๕๔๗

 ห้วยดุก  

นว ๓๒๖๐/๐๒๐๒
สามเณรเทิดศักดิ

์

 แซ่กือ

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

 ห้วยดุก  

นว ๓๒๖๐/๐๒๐๓
พระก้องเกียรติ อคฺควณฺโณ ศรีวิเรือน

๒๑/๐๔/๒๕๒๘ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

หัวเขาตาคลี  

นว ๓๒๖๐/๐๒๐๔
พระธนวิชญ์ านิสฺสโร สระบัว

๑๕/๐๙/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวหวาย  

นว ๓๒๖๐/๐๒๐๕
พระฉลอง ปยธมฺโม อินทราศรี

๑๘/๐๕/๒๕๐๖ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ตะเฆ่ค่าย  

นว ๓๒๖๐/๐๒๐๖
พระยอดรัก ปภาโส กระจาดเงิน

๑๑/๐๘/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ตะเฆ่ค่าย  

นว ๓๒๖๐/๐๒๐๗
พระชิด ปสนฺโน กล่อมแก้ว

๒๘/๐๔/๒๔๙๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ท่าตะโก  

นว ๓๒๖๐/๐๒๐๘
พระอำนาจ นาควโร อ่อมแพร

๒๑/๐๒/๒๕๑๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พนมรอก  

นว ๓๒๖๐/๐๒๐๙
พระมานนท์ วฑฺฒโน แจ้งมงคล

๒๘/๐๕/๒๕๒๓ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วังใหญ่  

นว ๓๒๖๐/๐๒๑๐
พระเฉลิมพล ยโสธโร แย้มกมล

๐๙/๐๖/๒๕๑๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๘

สระโบสถ์  

นว ๓๒๖๐/๐๒๑๑
พระเอกชัย อคฺคธมโม ศรีสม

๐๓/๐๒/๒๕๒๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

คีรีล้อม  

นว ๓๒๖๐/๐๒๑๒
พระศรนรินทร์ สุภาจาโร คงเทพ

๑๒/๐๕/๒๕๒๐ ๐๙/๑๐/๒๕๕๘

คีรีล้อม  

นว ๓๒๖๐/๐๒๑๓
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติธมโม เถือนวัฒน์

่

๒๓/๑๒/๒๕๑๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

คีรีล้อม  

นว ๓๒๖๐/๐๒๑๔
พระมีชัย พุทฺธาโณ เหล็กทอง

๑๓/๐๕/๒๔๙๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเดือ

่

 

นว ๓๒๖๐/๐๒๑๕
พระอธิการประเสริฐ าณวีโร เหล็กทอง

๐๑/๐๓/๒๔๘๔ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘

นาขอม  

นว ๓๒๖๐/๐๒๑๖
พระเด่นชัย ปภสฺสโร นามโคตร

๐๖/๑๐/๒๕๐๕ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗

บ้านใหม่  

นว ๓๒๖๐/๐๒๑๗
พระสายัณห์ จนฺทสุวณฺโณ นามนานอก

๑๐/๐๕/๒๕๒๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

นว ๓๒๖๐/๐๒๑๘
พระสุวิจักขณ์ ปฺุโก พัดศรี

๒๓/๔/๒๕๐๗ ๒๘/๘/๒๕๕๘

กระดานหน้าแกล  

นว ๓๒๖๐/๐๒๑๙
พระโสภา ธมฺมสาโร ศรีวงศ์ไทย

๒๗/๒/๒๔๙๗
๑/๕/๒๕๕๕

คลองลานใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๒๒๐
พระพิรพล วิสุทฺโธ วัฒนจินดาพร

๑๐/๘/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐

คลองลานใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๒๒๑
พระหรัง

่

ธมฺมิโก ภูท้วม
๗/๑/๒๕๒๑ ๑๓/๕/๒๕๕๗

โคกสะอาด  

นว ๓๒๖๐/๐๒๒๒
พระจำลอง ปภากโร อยู่เย็น

๐๑/๐๒/๒๕๑๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

เทพสุทธาวาส  

นว ๓๒๖๐/๐๒๒๓
พระศราวุฒิ สุมโน

โชคพานิชฐิตฺพัฒนา
๐๖/๐๘/๒๕๐๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ธารทหาร  

นว ๓๒๖๐/๐๒๒๔
พระณรงค์ศักดิ

์

องฺสุกาโร ทองสง่า

๐๕/๐๘/๒๔๙๙ ๒๔/๑๐/๒๕๕๒

หนองกลับ  

นว ๓๒๖๐/๐๒๒๕
พระธนา อริยธโน ยศอ่อน

๒๙/๐๓/๒๕๒๒

๕/๙/๒๕๕๙
หนองม่วง  

นว ๓๒๖๐/๐๒๒๖
พระไพทูรย์ คนฺธสีโล ส้มมีสี

๑๔/๐๒/๒๕๑๕ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

กัลยารัตน์  

นว ๓๒๖๐/๐๒๒๗
พระสุทธินันท์ สุชาโต จ้อยจีด

๊

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๑/๒๕๖๐

กัลยารัตน์  

นว ๓๒๖๐/๐๒๒๘
พระอดิศักดิ

์

สุธมฺโม พรมานะ

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาดินเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๒๒๙
พระเมธา ธมฺมปาโล ฟกเสวก

๑๔/๐๖/๒๕๒๙ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

พระหน่อธรณินทร์  

นว ๓๒๖๐/๐๒๓๐
พระเกรียงศักดิ

์

เกสรธมฺโม เกิดนวล

๑๐/๑๒/๒๕๑๖ ๐๔/๐๘/๒๕๔๖

มหาโพธิใต้  

นว ๓๒๖๐/๐๒๓๑
พระมณเฑียร มหาเมธี จันทร์เชย

๒๒/๐๗/๒๕๐๘ ๐๒/๐๙/๒๕๕๗

ลาดค้าว  

นว ๓๒๖๐/๐๒๓๒
พระนาวาสวัสดิ

์

านุตฺตโร ใจใส

๐๑/๐๒/๒๕๑๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๐

หนองเต่าเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๒๓๓
พระวรวิทย์ คุณสมฺปนฺโน ปรางเหมาะ

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๔

หนองเต่าเหนือ  

นว ๓๒๖๐/๐๒๓๔
พระศุภชัย ชยสุโภ สุทธิกร

๒๓/๑๐/๒๕๒๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

เขากองทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๒๖๐/๐๒๓๕
พระชยพล จนฺทวํโส ม่วงไม้

๒๗/๐๗/๒๕๑๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

เจริญผล  

นว ๓๒๖๐/๐๒๓๖
พระนิรุต มหาลาโภ ยกพหล

๒๕/๐๓/๒๕๒๕ ๐๗/๑๑/๒๕๕๐

ธรรมรักขิตาราม  

นว ๓๒๖๐/๐๒๓๗
พระอนุสรณ์ พลาโณ ขะจิตร์

๒๘/๐๑/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ส้มเสียว

้

 

นว ๓๒๖๐/๐๒๓๘
พระอธิการทรงกรด ปภสฺสโร แสงฉาย

๒๕/๐๙/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๐

สังขสุทธาวาส  

นว ๓๒๖๐/๐๒๓๙
พระลือชา อภินนฺโท สำลีขาว

๒๐/๐๗/๒๕๑๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๒๖๐/๐๒๔๐
พระจรินทร์ จิริโก คล่องใจ

๐๕/๐๑/๒๕๐๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๒๖๐/๐๒๔๑
พระพุฒิพงศ์ วุฑฺฒิธมฺโม ทรัพย์ศรี

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๒๖๐/๐๒๔๒
พระวิญู สุปฺโ แข็งกสิการ

๒๖/๐๓/๒๕๑๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๒๖๐/๐๒๔๓
สามเณรเดชาพล  คำธงชัย

๐๘/๑๐/๒๕๑๓

 ราษฎร์ศรัทธาทำ  

นว ๓๒๖๐/๐๒๔๔
พระนคร กุสลจิตฺโต ระงับโจร

๑๒/๑๑/๒๔๙๙
๐๕/๐๑/๒๕๕๘

ลาดยาว  

นว ๓๒๖๐/๐๒๔๕
พระปยบุตร ปยสีโล ภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลาดยาว  

นว ๓๒๖๐/๐๒๔๖
พระแสวง ฉนฺทสาโร เวียงนนท์

๐๑/๐๘/๒๕๒๑ ๑๑/๑๑/๒๕๕๗

วังม้า  

นว ๓๒๖๐/๐๒๔๗
สามเณรศุภากร  แปนโก๋

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

 สามัคคีประดิษฐ์  

นว ๓๒๖๐/๐๒๔๘
สามเณรวิทยาพร  แปนโก๋

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๒๖๐/๐๒๔๙
สามเณรวทัญู  พึงพันธ์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๒๖๐/๐๒๕๐
สามเณรพรสวัสดิ

์

 ดวงรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๒๖๐/๐๒๕๑
สามเณรแสงเทียน  แสงแมงทับ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๒๖๐/๐๒๕๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ช้อยนิยม

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 หนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๒๖๐/๐๒๕๓
พระจรูญ สทฺธาธิโก สมุห์แจ้ง

๑๐/๑๐/๒๔๙๗ ๑๕/๐๔/๒๕๒๙

หนองแฟบ  

นว ๓๒๖๐/๐๒๕๔
พระอธิการประมูล กนฺตปฺโ ปานพายับ

๑๘/๐๒/๒๕๐๓ ๑๙/๐๔/๒๕๔๗

แหลมชนิน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘ / ๘

้
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