
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๘๔๙ รูป ขาดสอบ ๙๓ รูป คงสอบ ๗๕๖ รูป สอบได้ ๕๗๒ รูป สอบตก ๑๘๔ รูป (๗๕.๖๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรนรากร  หนูอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 กำแพง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรนพพร  ดิษฐ์ชัยภูมิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 กำแพง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระสมพงษ์ อาภสฺสโร พุ่มเจริญ

๒๘/๑/๒๕๑๔ ๑๒/๘/๒๕๕๗

กำแพง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรณัฐพล  การเพียร

๑๗/๕/๒๕๔๕

 กำแพง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระฉัตรชัย อภิชวโน ช้างอยู่

๒๒/๑/๒๕๓๒
๔/๔/๒๕๕๙

ขวัญเมือง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระธนภูมิ สิรินธโร มักพิมล

๒๔/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

เขียน  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระพีรพล พลวโร โตเม้า

๒๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขียน  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระวันเฉลิม โชติโก ศรีโหมด

๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ค้างคาว  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระบวรลักษณ์ าณวีโร คุ้มไข่

๑๗/๙/๒๕๒๘
๑/๔/๒๕๕๙

แคใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระยุรนันท์ สิริมงฺคโล นนทะขันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๕๙
แคใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระเบญจมินทร์ อคฺควณฺโณ พรหมสิทธิ

์

๑๖/๙/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระบุญเทียน ิตธมฺโม เข็มทอง

๘/๑๒/๒๕๐๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ชมภูเวก  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระแมน จนฺทโชโต ทิพย์อักษร

๒๔/๐๔/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชมภูเวก  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรประเสริฐชัย  นวลจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

 ชมภูเวก  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระนาถวัฒน์ โชติโก คงคาประเสริฐ

๒๖/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

โชติการาม  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระเฉลิมพล จิรวฑฺฒโน งามสมจิตต์

๑๒/๘/๒๕๑๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

โชติการาม  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระนันทพงศ์ อตฺถโกวิโท เปยใส

๑/๑/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
โชติการาม  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระนนทกร นนฺทกโร กรึมกระโทก

๑๗/๐๗/๒๕๑๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

ตำหนักใต้  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระบุญธรรม ปฺุธมฺโม จันทะนาม

๑๔/๕/๒๕๑๓ ๒๖/๗/๒๕๕๙

โตนด  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระธานินทร์ ธมฺมจาโร กิตติวัฒน์

๓/๑๑/๒๔๙๙
๑/๗/๒๕๕๙

ท้ายเมือง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระกรกต กิตฺติธมฺโม เรือนใจมัน

่

๕/๙/๒๕๓๕ ๔/๗/๒๕๕๙
ท้ายเมือง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระพูนสวัสดิ

์

อุตฺตมจิตฺโต อุตมา
๙/๔/๒๕๒๘ ๕/๗/๒๕๕๙

ท้ายเมือง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระโทมัส โกวิโท เบคเคอร์

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระอรรถพล อตฺถพโล พงษ์สนาม

๐๘/๐๓/๒๕๒๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ทินกรนิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๑๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระณัฐกมล กุสลธีโร เกิดโภคา

๒๘/๐๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระวัชรพล จิตฺตวชิโร ใจเสือกุล

๐๒/๑๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระฐิตโชติ สุรโชโต สังข์เผือก

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระธันยาวิช ธมฺมวิชฺชโย นิติพรวัฒนา

๒๒/๐๓/๒๕๓๗
๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทรม้าใต้  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระสุวรรณ สุวณฺโณ ภักดีพงษ์

๖/๑๒/๒๕๓๑ ๒๘/๖/๒๕๕๘

ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระสราวุธ านวโร คงสีดี

๑๓/๓/๒๕๒๒ ๒๑/๒/๒๕๕๙

ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระประไพ วณฺณธโร กำจัด

๙/๔/๒๕๑๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระอนุพงษ์ ธนปาโล คำเอียม

่

๑๘/๘/๒๕๓๖
๖/๓/๒๕๕๙

นครอินทร์  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระธวัช รกฺขิตสทฺโธ รอดเจริญ

๘/๘/๒๕๒๘ ๘/๕/๒๕๕๙
นครอินทร์  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระนภัสสิน านิสฺสโร หมันทำ

่

๗/๗/๒๕๓๖ ๒๙/๕/๒๕๕๙

นครอินทร์  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระสุริยัน ทีปธมฺโม ผึงผาย

่

๗/๗/๒๕๓๖ ๒๙/๕/๒๕๕๙

นครอินทร์  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระสุวรรณ ิตสุโข สุวรรณน้อย

๒/๑/๒๕๐๐ ๙/๗/๒๕๕๙
นครอินทร์  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระอาคม อาคโม พาสี

๓๑/๘/๒๕๑๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

น้อยนอก  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระบุญเส็ง อธิปฺุโ หาญนุสิงห์

๑๖/๔/๒๕๑๐
๖/๒/๒๕๕๙

บางกร่าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระพนัส พลวุฑฺโฒ เพิงระนัย

๑๐/๘/๒๕๓๘
๑/๕/๒๕๕๙

บางกร่าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระพินิต านิสฺสโร โฉมศรี

๒๖/๙/๒๕๐๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

บางกร่าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระพีราวัฒน์ านวโร เพชรโสม

๙/๗/๒๕๒๓ ๑๓/๓/๒๕๕๙

บางนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระพรเทพ รวิวณฺโณ กิจสัมฤทธิเสรี

์

๑๘/๒/๒๕๑๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บางนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระพระพลกฤษณ์ วชิรพโล เพชร์คล้าย

๑๐/๑๑/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

บางแพรกใต้  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรธนภัทร  ดอนทอง

๒๘/๓/๒๕๔๓

 บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระกัมปนาท ิตกุสโล วงศาเลิศ

๑๒/๑๐/๒๕๐๕
๒๑/๕/๒๕๕๘

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปฺุสิทฺโธ ขุนเพ็ชร

๑๒/๓/๒๕๓๐ ๕/๑๒/๒๕๕๘

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระสราวุฒิ ปฺุสโร มณฑปใหญ่

๕/๘/๒๔๙๑ ๕/๒/๒๕๕๙
บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระศิรัฎ มหิสฺสโร ศรีมงคล

๒๑/๒/๒๕๒๓ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระวรวุฒิ ธนวุฑฺโฒ อร่ามวงษ์

๘/๖/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙
บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระคุณากร ิตคุโณ บัวผัน

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระศานิต สนฺตจิตฺโต นวลสนิท

๑/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระธนะชัย โชติธโน ศรีจันทร์

๙/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระอชิรวงศ์ กุสลจิตฺโต บรรดาศักดิ

์

๔/๑/๒๕๓๑
๑๗/๑๒/๒๕๕๔

บางระโหง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระสมพร านวีโร สุริยงค์

๒๐/๒/๒๕๐๖ ๕/๑๐/๒๕๕๗

บางระโหง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระภวัต อาจโร อาจราชกิจ

๑๑/๓/๒๕๒๒ ๔/๑๒/๒๕๕๗

บางระโหง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระพงษธร กิตฺติวํโส ภิรมย์ศรี

๑๑/๔/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

บางระโหง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระสันติชล กิตฺติธโร เหมือนปน

๓/๑๑/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

บางระโหง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระศุภโชค กิตฺติสุโภ กลัดแพ

๑๙/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางระโหง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระวิทวัฒน์ กิตฺติวิชฺโช ดีเสมอ

๕/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๙/๒๕๕๙

บางระโหง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๑๗

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระศิษนิพนธ์ คนฺธสีโล หาญใจไทย

๒๐/๑๒/๒๕๓๖
๒๔/๑/๒๕๕๙

บางรักน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระอุกฤษ ปสนฺโน จันเล็ก

่

๒๘/๗/๒๕๒๓
๓/๗/๒๕๕๙

บางรักน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระประเทือง ิตธมฺโม เมืองศรี

๒๕/๙/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางรักน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระกิตติศักดิ

์

กนฺตวีโร กิตติกมลเมศ

๑๓/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางศรีเมือง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระเจษตภร จิรธมฺโม จุมพลกุล

๑๔/๓/๒๕๓๒
๙/๗/๒๕๕๙

โบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระชัยวุฒิ ชุตินฺธโร จันลา

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชารังสรรค์  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระพีรติ านุตฺตโร บัวผ่อง

๒๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชารังสรรค์  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรพรชัย  ยุ่นสมาน

๒๒/๙/๒๕๔๐

 ปาเรไร  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระวีระศักดิ

์

วิปุโล วิเวกขุนศรี

๒๘/๑/๒๕๓๐ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ปาเรไร  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระทนน สุขิโต ลำฉกรรจ์

๑๔/๘/๒๕๒๔ ๒๗/๒/๒๕๕๙

ปาเรไร  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระภิญโญ สิริธมฺโม ฤทธิชัย

๒๖/๖/๒๔๙๔
๖/๔/๒๕๕๙

ปาเรไร  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ หมุนแก้ว

๕/๑/๒๕๓๐
๑๒/๖/๒๕๕๙

ปาเรไร  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระมนต์ชัย ธนปฺโ ปริยชาติ

๘/๑๒/๒๕๓๐ ๓๐/๑/๒๕๕๙

ฝาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรธีรพงศ์  มณีรัตน์

๖/๓/๒๕๔๗
 พลับพลา  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรภาสกร  เปรมสาย

๒๑/๓/๒๕๓๘

 
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระพงษ์วิชย์ ปภากโร ศรีเสริมสุข

๒๔/๕/๒๕๑๖ ๒๘/๒/๒๕๕๙
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระโกวิท ฉนฺทโชโต เฉยดิษฐ์

๒๓/๘/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระภาณุวัฒน์ ภทฺทวโร นำผึง

้

๗/๕/๒๕๓๕ ๙/๗/๒๕๕๙ พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรสุภฤกษ์  รังสิธน

๑๕/๑/๒๕๔๒

 พุทธปญญา  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระสุพน จนฺทวีโร อุดสิงห์คำ

๑๒/๐๕/๒๕๐๓ ๐๕/๑๑/๒๕๕๕

เพลง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระวิไล านวีโร ทาปุย

๑๒/๐๓/๒๕๑๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

เพลง  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระสิทธิพล เตชพโล สถาพร

๒๐/๗/๒๕๒๘ ๓๐/๘/๒๕๕๘

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระวิชาญ ธมฺมโชโต จ้อยเจริญ

๘/๙/๒๕๓๓ ๖/๒/๒๕๕๙
โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระปภังกร ขนฺติธโร อัครชโยทัย

๑/๑๑/๒๕๑๙ ๒๒/๕/๒๕๕๙

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระณัฐภัทร ปยุตฺโต งามสนอง

๓๑/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๕๙

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระกฤษดา สุภกิจฺโจ นิลสุวรรณ

๑/๙/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระจารุวัชร์ สํวุฑฺโฒ วิทยาชีวะ

๒๒/๑๐/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิทองล่าง

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระศิระพัชรย์ ปภากโร ภัคกุลภัสส์

๐๗/๑๑/๒๕๒๕ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

ลานนาบุญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระสมโภชน์ โชติธมฺโม เจริญปรุ

๐๒/๐๓/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ลานนาบุญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระอนุกูล ชุตินฺธโร เอียมเทียง

่ ่

๒๒/๒/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระรัฐพล ิตพโล ชูจัตุรัส

๑๓/๑๐/๒๕๓๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระมนัสนัน ชาตินนฺโท ชูวงศ์วุฒิ

๒๘/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระภาคภูมิ อภิปฺุโ บุญนก

๓๐/๓/๒๕๑๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระธนบูลย์ ธนวิปุโล บุญเกิด

๑/๑/๒๕๐๖
๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดแคนอก  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระณัฐธีร์ ธีรปฺโ หิรัญปริยกิตติ

์

๕/๑๐/๒๕๓๕ ๒๑/๕/๒๕๕๙

วัดแคนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรสรสิทธิ

์

 รอดเผือก
๒/๑/๒๕๔๓

 วัดแคนอก  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระชนันธร ชยธโร สาลี

๑๑/๙/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดแคนอก  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระธัญพิสิษฐ์ ธนปาโล รอดนำพา

๕/๑๑/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

วัดแจ้งศิริสัมพันธ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรกฤษณะ  มีแก้ว

๘/๑๑/๒๕๔๖

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรภาณุเดช  ยอดยืน

๑๗/๒/๒๕๔๑

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรณัฐพงศ์  เลอมานนท์

๒๒/๒/๒๕๔๒

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระศรายุทธ าณธโร จารุเสน

๑๙/๒/๒๕๐๐ ๑๗/๒/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระบุญเหลือ ิตปฺโ โคตรวงศ์

๘/๑๒/๒๕๐๐ ๑๗/๒/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระครูใบฎีกาเนรมิต เอกภทฺโท ศรีเมือง

๒๒/๑๒/๒๕๑๑
๑๗/๒/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระสัญชัย ปสนฺนจิตฺโต อ้นสืบสาย

๒๓/๒/๒๕๒๑ ๑๗/๒/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระไพรวัลย์ ถิรจิตฺโต ร่มโพธิเย็น

์

๒/๑/๒๕๒๕ ๑๗/๒/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรเอกราช  จองหลี

๙/๑๒/๒๕๔๔

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรวีรเดช  ศรีคำ

๙/๗/๒๕๔๖
 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรอัครวินท์  อ่อนไธสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรจีรพัฒน์  นาคนวล

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรพนัส  พุ่มพวง

๓/๑๑/๒๕๔๒

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๑๑

พระสุคัชชิต สุคชฺชิโต แนบนวล

๑๑/๑/๒๕๒๗ ๒๘/๕/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๑๒

พระธนภูมิ สิริปฺุโ บุญมาทัน

๒๙/๑๐/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๑๓

พระปุณธัช ธมฺมวโร ปนต๊ะ

๒๐/๑/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระนฤพนธ์ สมิตฺตจิตฺโต ทรงม่วง

๑๙/๔/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระปรเมศวร์ ิตปฺุโ
ปารมีไพศาลสกุล

๑๘/๑๑/๒๕๓๑
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๑๖

พระโกญจนาท สิริปฺุโ สุมโนพรหม

๒๓/๑๑/๒๕๓๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๑๗

สามเณรคุณากร  วงศ์คำสอน

๒๐/๘/๒๕๔๒

 วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระภาคิน สุจิณฺณธมฺโม ทุมมานนท์

๑๒/๙/๒๕๐๖ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘

สมรโกฎิ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๑๙

พระธนพนธ์ โชติปฺโ
อาชาเลิศวรานนท์

๑๕/๖/๒๕๐๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

สมรโกฎิ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระภาณุเชษฐ์ สีลสํวโร ฤทธิมาก

์

๓/๑๐/๒๕๐๗
๒๗/๑๑/๒๕๕๘

สมรโกฎิ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๒๑

พระสามารถ สิริมงฺคโล ธาระทรัพย์

๒๔/๑๑/๒๕๑๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

สมรโกฎิ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๒๒

พระณัฐพล ปฺาทีโป เครือเกียว

้

๑๒/๙/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สมรโกฎิ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๒๓

พระนภัส โชติปฺโ แสงอาทิตย์

๑๖/๑๒/๒๕๒๙

๙/๗/๒๕๕๙
สมรโกฎิ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๒๔

พระรัธพล ธีรพโล แก้วญาติ
๒/๓/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙

สมรโกฎิ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๒๕

พระทรงกลด โกวิโท เทศยิม

้

๓/๑๐/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สมรโกฎิ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระสมภพ ครุธมฺโม ไชยอรรถ

๒๖/๑/๒๕๑๓ ๒๒/๒/๒๕๕๙

สังฆทาน  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระชัยชนะ สุทธิสทฺโท รืนรมย์

่

๒๐/๑๐/๒๕๐๔
๑๙/๗/๒๕๕๙

สังฆทาน  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๒๘

พระวิรัช อุตฺตโม ศรีบัวทอง

๑๓/๘/๒๕๑๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สังฆทาน  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๒๙

พระปองเกียรติ ยสินฺธโร มาลัย

๑๖/๕/๒๕๑๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สังฆทาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระเอกราช ชยาภิรโต ชมชืนจิตต์

่

๒๗/๒/๒๕๒๒ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สังฆทาน  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๓๑

พระเฉลิมพล ถิรธมฺโม หมีเทพ
๙/๗/๒๕๓๐

๒๑/๗/๒๕๕๘

อมฤต  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๓๒

พระกรกฎ อคฺคธมฺโม มอลมูล

๑๙/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อมฤต  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระญาณภัทร าณกาโร แสนพาน

๐๑/๐๘/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กระโจมทอง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๓๔

พระก้องกฤต สติสมฺปนฺโน มูลประจักษ์

๑๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ เกดประยงค์เล็กตังตรงจิตร

้

 

นบ ๒๑๕๙/๐๑๓๕

พระเกียรติศักดิ

์

เตชปฺโ สิงห์ตะโคตร

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

แก้วฟา  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๓๖

พระนราธิป สุภทฺโท เสาแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โคนอน  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระไพ ปยสีโล ปญญามา

๐๘/๐๑/๒๔๙๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๑๓๘

พระณัฐภัทร กตปฺุโ สัตยาคุณ

๒๕/๐๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๑๓๙

สามเณรอัษฎาวุธ  พูนช่วย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 ชลอ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรสิทธิชัย  หนูเอียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 ชลอ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรเสรี  ผดุลย์ศิลป

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 ชลอ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๔๒

พระอุกกฤษฏ์ กิตฺติกโร ทองแกมนาค

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ชลอ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๔๓

พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน โตวิมุติ

๒๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ชลอ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๔๔

พระอิทธิพล สิทฺธิพโร จงไกรจักร์

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ชลอ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระวิศวะ พทฺธนโก พัฒน์ทอง

๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ชลอ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๔๖

สามเณรอภิสิทธิ

์

 เมระยากรณ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 เชิงกระบือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรสุภัทร  แก้วชา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

 เชิงกระบือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๔๘

สามเณรวรัญู  อุ่นหะวงศ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 เชิงกระบือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระชาญนเรศ สนฺตมโน ดวงแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

เชิงกระบือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระนภดล มหาลาโภ ดวงบาล

๐๔/๑๒/๒๕๒๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

แดงประชาราษฎร์  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๕๑

พระจิรายุ อธิจิตฺโต โสภารัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ตะเคียน  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๕๒

พระขวัญชัย กิตฺติสาโร ตราภูมิ

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียน  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระสถาพร กิตฺติปาโล ประมวลทอง

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

โตนดมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๑๕๔

สามเณรอุทัย  ชุณหะประภาพ

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

 โตนดมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๑๕๕

พระวรสิทธิ

์

กิตฺติภทฺโท รอดผัน

๐๑/๐๖/๒๕๓๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

โตนดมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๑๕๖

สามเณรณฐวรรณ  เทพจันที

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 โตนดมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๑๕๗

พระอดิศร ขนฺติธมฺโม ไหลวัฒนา

๐๑/๑๐/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โตนดมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๑๕๘

พระพัทธพงษ์ คุณสมฺปนฺโน มาลีรุ่งเรืองกิจ

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โตนดมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๑๕๙

พระวิสูตร์ ปฺาวุโธ วิทย์สุภา

๓๐/๐๗/๒๕๑๓ ๐๙/๐๑/๒๕๕๗

ท่า  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระอิทธิการย์ อภิยโส สดมุ้ย

๒๓/๑๐/๒๔๙๗ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

ท่า  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระภูเบศร์ ิตธมฺโม ลีวีระพันธุ์

๑๗/๐๔/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่า  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระอำนวย โชตโก สุรประเสริฐวงศ์

๐๘/๐๒/๒๔๙๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางไกรนอก  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๖๓

พระณรงค์ เขมโก หินสม

๒๗/๐๑/๒๕๑๒ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

บางค้อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๖๔

พระอดินันท์ สิริจนฺโท แสงมาลา

๓๑/๐๘/๒๕๓๓ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

บางค้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๑๖๕

พระสมเกียรติ ธนปาโล ทองพิพย์

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บางค้อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๖๖

พระโชคชัย ชมฺมธโร มาน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บางค้อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๖๗

พระรุ่งชัย โชติโก เปยมเจียก

๐๒/๑๒/๒๕๑๘ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระยุทธนา ชยเมธี ไกรนารถ

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระปกรณ์ สุธมฺโม ปานปน

๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระศุภณัฐ สุธมฺโม บุญนิธิ

๒๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๗๑

พระภาคภูมิ นริสฺสโร ยอดสุวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระกฤษณ์ กิตฺติโก ทองสอาด

๑๘/๐๑/๒๕๓๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๗๓

พระสืบพงศ์ กิตฺติโก กิตติวรวุฒิ

๐๗/๐๕/๒๕๒๗ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๗๔

พระปฏิภาณ ปฏิภาโณ เหมทัศน์

๒๕/๐๓/๒๕๓๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๗๕

พระสุรัตน์ สุรตโน พุ่มอยู่

๐๘/๐๔/๒๕๓๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระอำนวย ธมฺมิโก สงวนไว้

๓๑/๐๘/๒๕๑๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๗๗

พระโชติรัฎธ์ กิตฺติโก ศิริอิฐ

๑๗/๐๗/๒๕๓๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๗๘

พระอภิสิทธิ

์

นรินฺโท โพธิระหงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๗๙

พระวศุมัฐ ปภาโส สิทธิวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระณัฐพงษ์ โฆสโก ชูวงศ์เจริญกิจ

๐๕/๑๐/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๘๑

พระกิตติ สุวุฑฺโฒ นาคสุข

๒๘/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๘๒

พระอิสริยะ อิสฺสริโย ตรีเวก

๑๗/๑๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

พิกุลทอง  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๘๓

พระประมวล านวีโร ขันเงิน

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๘๔

พระสายยนต์ อาสโย เชียงสาพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๑๓ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๘๕

สามเณรจักพงศ์  คงจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

 ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๘๖

สามเณรพงศกร  ศักดิสุภาพ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๘๗

สามเณรวันวิวัฒน์  ลาคำภา

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๘๘

พระไพรัช อาภสฺสโร ฉิมสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๘๙

พระวีรยุทธ ปฺาพโล ภู่ด้วง

๒๓/๐๗/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระปรัชญา ธีรปฺโ เอียมละเอียด

่

๒๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๙๑

พระอิทธิกร ิตมโน บุญเพ็ชร์

๑๗/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๙๒

พระสหภัส านากโร คงเมือง

๒๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๙๓

พระกวี ปฺุมโน ปยะกาญจน์

๑๕/๐๖/๒๕๐๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๙๔

พระวุฒิพงษ์ ปสาโท มาเผือก

๒๙/๐๘/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๙๕

พระวันชัย ธมฺมสโร จุใจ

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๙๖

พระทินกฤต โชติกิตฺติกโร โชติกิตติทัต

๒๔/๑๒/๒๕๒๐ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

สนามนอก  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๙๗

พระภูวดล จนฺทธมฺโม จิตตพรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๓๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

สวนใหญ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๙๘

พระกันยา อภิปฺโ เนืออ่อน

้

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

สิงห์  

นบ ๒๑๕๙/๐๑๙๙

สามเณรอภิชาติ  นาคหมืนไวย์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 สิงห์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระสมชาย อานนฺโท กระสังข์

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

สิงห์  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโก ไกรนาค

๐๔/๐๙/๒๕๓๒ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

สุนทรธรรมิการาม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระธีรศักดิ

์

เตชวโร พรแสง

๒๙/๑๒/๒๕๓๕
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สุนทรธรรมิการาม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระกฤษฎากร ปุณฺณปฺโ สุขวิทยี

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สุนทรธรรมิการาม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระประสิทธิ

์

กนฺตธมฺโม แจ้งจัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สุนทรธรรมิการาม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระดิษย์จาพัฒน์ าณวฑฺฒโน แก้ววิกา

๐๘/๐๓/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุนทรธรรมิการาม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระทรงชัย ชยธโร ภู่ขำ

๓๐/๐๘/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุนทรธรรมิการาม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระศุภกิจ มหาปฺโ แจ้งบำรุง

๒๗/๐๑/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระอดิศักดิ

์

จนฺทธมฺโม แซ่ลี

้

๐๖/๑๑/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

อุทยาน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระนิติธร นิติธโร อินทร์นอก

๒๓/๑๑/๒๔๘๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรเรวัตร  สุวรรณชาตรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๑๑

สามเณรณัฐชัย  อินสุรัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๑๒

สามเณรอนุรักษ์  ขุนราช

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๑๓

พระวันเทพ เทววณฺโณ วรรณศิริกุล

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๑๔

พระธนากร ธนากโร ตันโป

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๑๕

พระอนุสรณ์ ผฏผโล ขวัญมงคล

๑๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๑๖

พระณัฐนัยน์ คณหโร จงรักษ์

๑๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๑๗

พระศรราม สนฺติโชติ รัตนวิเชียร

๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๑๘

พระธีรพล อภิธีโร รอดประยูร

๒๓/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระภานุ สุธมฺโม อยูดี

๓๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระวิษณุพร ปสาโท เกตุเนตร

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๒๑

พระสมชาย อคฺคธมฺโม กวยหมี

๒๖/๑๒/๒๕๑๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๒๒

พระณัชกร านธมฺโม ภระมรทัต

๐๔/๑๐/๒๕๓๒ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๒๓

พระศิริชาติ ปสนฺโน ดำเนินงาม

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๒๔

พระพงษ์ศักดิ

์

สุทฺธิาโณ เด่นทรายมูล

๑๙/๐๓/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๒๕

พระศักดิณรงค์

์

ชยธมฺโม จิตรพรทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๒๖

พระยุทธนา ธนปาโล เทศแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๐๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

กู้  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๒๗

พระปยะ าณธโร หอมหุน

๒๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กู้  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๒๘

พระคิมหรรษ์ ผาสุโก ท้าวประสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

เกาะพญาเจ่ง  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๒๙

พระอภิชัย อภิชโย บุญเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๒๑
๐๘/๐๒/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระกวิณ กวิวํโส โสห์พนากุล

๒๕/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๒/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๓๑

พระรุ่งโรจน์ ธมฺมโชโต เกือกูลศิลป

้

๑๖/๐๑/๒๕๑๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๓๒

พระสมชิต สฺโต กิจทองพูล

๑๑/๑๑/๒๕๑๕
๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๓๓

พระนิเวศ ปริปุณฺโณ เฟองฟู

๒๑/๑๒/๒๕๐๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๓๔

พระอัฐวิศฌ์ อฏธมฺโม เนตรศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๒๓๕

พระวีระเดช วีรเตโช คชเสนีย์

๒๖/๐๓/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๓๖

พระอาจประณต สุภจิตฺโต ศุภศจี

๐๖/๐๗/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๓๗

พระณวัฒน์ อนุสฺสโร สามัคยานุสรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระโอรสา อุรโช มาตรอำพร

๑๑/๐๑/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๓๙

พระทฤนห์ สมฺปุณฺโณ อนันตสมบูรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระศิริชัย สิริชโย จันทวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๔๑

พระฐิติพันธ์ สิทฺธิวโร บูรณะสิทธิพร

๑๕/๐๙/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๔๒

พระอัสดร นรินฺทปุตฺโต คล้ายคลึง

๐๙/๐๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๔๓

พระรัตนชาติ รตนโรจโน โรจนะหัสดิน

๒๗/๑๑/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๔๔

พระปรัชญา ปฺาชโย ไชยเทพา

๑๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๔๕

พระสถาพร เขมจิตฺโต ทิมจิตร

๑๖/๐๗/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๔๖

พระภานุพงศ์ ปฺโภาโส แสงอุทัย

๐๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๔๗

พระณัฐชัย ณฏชโย ดุษฎีวิโรจน์

๒๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๔๘

พระธนพล มหทฺธโน ทองเวส

๐๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๔๙

พระรณกร สนฺติกโร ภาจีรกุลไกร

๒๐/๐๘/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระเปรมยุพล ชยกุโล แสนสิงห์ชยกุล

๐๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๕๑

พระกนกชนม์ สุวณฺโณ แสนมุข

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๕๒

พระรมณัย รมณีโย อินทร์เผือก

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๕๓

พระทยากร ทยากโร
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

๐๕/๐๓/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๕๔

พระปติ ปติธมฺโม สังข์สว่าง

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๕๕

พระกฤติยา กตกิจฺโจ เพ็งใย

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๕๙/๐๒๕๖

พระสุรศักดิ

์

คมฺภีรธมฺโม บุญเตียม

่

๒๙/๔/๒๕๐๖ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ช่องลม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๕๗

พระภัทรวินท์ อาภากโร เพ็ญภู่

๒๙/๑๑/๒๕๓๕
๒๗/๓/๒๕๕๙

ช่องลม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๕๘

พระพรศักดิ

์

ติสฺสวํโส ญาณจินดา
๒/๖/๒๕๑๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ช่องลม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๕๙

พระชัยฤทธิ

์

าณวีโร คงมาก
๙/๙/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ช่องลม  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรพัชรพล  จันทร์พิมพ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

 เชิงเลน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๖๑

สามเณรนิธิวัฒน์  ปวงชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 เชิงเลน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๖๒

สามเณรวันชัย  คำใส

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

 เชิงเลน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรจันทร์ทอง  ประเสริฐกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 เชิงเลน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๖๔

พระสักรินทร์ นรินฺโท พ่วงสว่าง

๑๑/๐๗/๒๕๓๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๖๕

พระพีรพัฒน์ วีรวฑฺฒโน เนียมขำ

๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๖๖

พระจามร อุชุจาโร อมรี

๓๐/๑๐/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๖๗

พระมนต์ชัย มนชโย จันทร์เขียว

๐๔/๐๓/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๖๘

พระปกรณ์ ปฺาวโร เชียงนา

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๖๙

พระอุ้มบุญ ปฺุวนฺโต บุญมี

๑๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส เชือวอน

้

๐๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๗๑

พระปรีชา กิตฺติปฺโ สะสาน

๑๓/๗/๒๕๓๕
๖/๓/๒๕๕๙

ตำหนักเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๗๒

พระพีรัช พยตฺโต สุขพัทธี

๒๘/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เตย  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๗๓

พระวชิรวิทย์ ชาคโร ใจอารีย์

๐๘/๑๐/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ท่าเกวียน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๗๔

พระลัมพล กิตฺติสาโร อยู่มงคล

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเกวียน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๗๕

พระฐิติพง านิโย ลิมอัด

่

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเกวียน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๗๖

พระวีรชัย วีรชโย คุ้มปอม

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ท่าอิฐ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๗๗

พระพลวัตน์ พลวฑฺฒโก ไวยภาษจีรกุล

๒๗/๐๖/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ท่าอิฐ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๗๘

พระธนาวุธ โอภาโส คลับคล้าย

๑๗/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

บ่อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๗๙

พระชาติชาตรี ชยมงฺคโล ตรีสุผล

๒๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บ่อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรสาธิต  อินกอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

 บ่อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๘๑

พระวีรศักดิ

์

ธีรปฺโ ภู่ทอง

๑๖/๐๑/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ่อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๘๒

พระธีรเทพ เทวธีโร สว่างแจ้ง

๒๒/๑๐/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๘๓

พระคำใส จนฺทวํโส จันทะพัง

๐๗/๐๔/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ่อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๘๔

พระลักคนัย จนฺทูปโม จันทะพัง

๑๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ่อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๘๕

พระนภดล สิริภทฺโท สิริวิบูลย์ผล

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อ  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๘๖

พระวสันต์ ปภสฺสโร มณฑาทิพย์
๙/๖/๒๕๓๗ ๗/๕/๒๕๕๙

บางจาก  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๘๗

พระพศุตม์ จนฺทสโร กิจเจริญค้า

๑๗/๙/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

บางจาก  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๘๘

พระธนกร ธนากโร ท้าวนอก

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บางบัวทอง  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๘๙

พระปริญญา ปริาโณ ทรงวงค์

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

บางบัวทอง  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระสมหมาย อตฺตโร พืชพันธ์

๒๘/๗/๒๕๑๑ ๘/๑๑/๒๕๕๘

บางพูดนอก  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๙๑

สามเณรสรานนท์  ศรีสุข

๒๕/๓/๒๕๔๕

 บางพูดนอก  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๙๒

พระเตวิช ชยธมฺโม ประดิษฐานนท์

๒๑/๔/๒๕๒๔ ๑๔/๕/๒๕๕๙

บางพูดนอก  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๙๓

พระอภิชยา อภิชาโต บุญลาโภกุลธน

๑๘/๑๐/๒๕๒๒

๖/๒/๒๕๕๙
บางพูดใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๙๔

พระสุชาติ ติสฺสโร เปล่งศรี

๒๕/๒/๒๕๐๔ ๒๗/๓/๒๕๕๙

บางพูดใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๙๕

พระประกิจ สุขิโต อินทะกูล

๒๑/๑๑/๒๕๒๙
๒๗/๔/๒๕๕๙

บางพูดใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๙๖

พระพิเชฐ มหามงฺคโล สมบัติศิริ

๒๙/๗/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๕๙

บางพูดใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๙๗

พระสมศักดิ

์

กนโก หอมชืน

่

๒๐/๒/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

บางพูดใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๙๘

พระกฤตยชญ์ กิตฺติสมฺปนฺโน เจนสิริโสภณ
๑/๑/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙

บางพูดใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๒๙๙

พระสมพงษ์ เจตนาสุโภ ศิลา

๒๙/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางพูดใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระทรงชัย เตชปฺโ นรรัตน์ประสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๓๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

บางพูดใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระวัฒนา ตปสีโล ถาวิกุล

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางพูดใน  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระศรัณย์ กตปฺุโ อริยะเมตตา

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ปรมัยยิกาวาส  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระบุญศักดิ

์

ธมฺมทีโป สำลี

๐๑/๐๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปรมัยยิกาวาส  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระเกษม โสภโณ สมศรี

๑๒/๗/๒๕๐๐ ๒๗/๔/๒๕๕๙

ปาเลไลยก์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรวินัท  หงษ์เจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 ไผ่ล้อม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๐๖
สามเณรชณถาทร  ลัยนันท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

 ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระอดิศักดิ

์

ติสาโร บุญประเสริฐ

๐๔/๐๒/๒๕๒๑ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระยงยุทธ สุตธโร อุ่นแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระธาดา อาภาธโร พาแพง

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระเกรียงศักดิ

์

ภทฺทโก ทองสุข

๒๑/๑๑/๒๕๒๘
๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๑๑

พระณรงค์ศักดิ

์

สุจิณฺโณ ปนรูป

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๑๒

พระยอดชาย ภทฺทาโณ แจ้งดี

๑๖/๐๑/๒๕๒๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๑๓

พระนราธร กิตฺติสาโร โกศล

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๑๔

พระจักรพันธ์ อาทโร ศรีพุด

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๑๕

พระธนากร ถาวโร โกศล

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๑๖

พระกฤษฏิ

์

สุขวฑฺฒโก คงปน

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๑๗

พระธีรพงษ์ อาภทฺธโร สวนทรัพย์

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๑๘

พระณรงค์ กิตฺติวณฺโณ อ่อนเพ็ง

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๑๙

พระอรรถภรณ์ กิตฺติภทฺโท ทองคำ

๒๖/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระสัญชัย สนฺตมโน เรืองศรี

๑๒/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๒๑

พระอภิชาติ กิตฺติโสภโณ พุ่มพระครูถิน

่

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๒๒

พระคมสันต์ กิตฺติภทฺโท อ่อนเจริญ

๒๕/๖๓/๒๕๓๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๒๓

พระธนพล คุณงฺกโร ทองดาด

๑๐/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๒๔

พระคมกฤช จนฺทโสภโณ คล้ายเจียว

๒๕/๐๑/๒๕๒๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

สพานสูง  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๒๕

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติาโณ ปทุมรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๒๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

สพานสูง  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๒๖

พระเกียรติศักดิ

์

เขมวโร คลองข่อย

๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สพานสูง  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๒๗

พระภาณุพงศ์ ปริปุณโณ คลองข่อย

๒๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สพานสูง  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๒๘

สามเณรสัณฑกฤต  ฝงนิล

๑๑/๓/๒๕๔๕

 สลักเหนือ  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๒๙

พระศรายุทธ สุเมโธ พุ่มแสง

๐๔/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระกิตติพงษ์ สุขิโต สง่าเอียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๓๑

พระธเนศพล ชยธมฺโม มาสขาว

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๑๐/๒๕๕๘

สิงห์ทอง  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๓๒

พระนภดล ปฺารตโน สุชัยวานิชย์

๓๐/๐๕/๒๕๒๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๓๓

พระภานุวัฒน์ ปฺาวุฒโท ม่วงศรี

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แสงสิริธรรม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๓๔

พระปรีชา ปริชาโน คามบุตร์

๑๕/๘/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๓๕

พระณัฐพล จนฺทธมฺโม วัฒนา

๒๙/๙/๒๕๒๔
๙/๗/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๓๖

พระศิวพัน พุทธาโน เรืองโรจน์

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๓๗

พระบุญส่ง สุเมโธ สุตพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๑๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๓๘

พระสมจริง สุมโน มาสีปา

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๓๙

สามเณรวรินทร  โสภา

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

 ใหญ่สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระสมชาย สุเมโธ เย็นเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๐๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๔๑

พระปรัชญา ฉนฺทโก เพียรพี

่

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๔๒

พระวัชรพล อคฺควณฺโณ ยันต์แดง

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๔๓

พระวีรศิษย์ านิสฺสโร สาสาร

๐๑/๐๔/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๔๔

พระยุทธนา ถิาโณ สาสาร

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๔๕

พระภานุเดช สุภาจาโร กลินกลัด

่

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๔๖

พระภาณุพัฒน์ ิตโสภโณ เกตุพุ่ม

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๔๗

พระพุฒิสรรค์ พุทฺธิสาโร ดิสบัวเฉือย

่

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

อินทาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๔๘

พระศุภโชค ถิรคุโณ ผดุงกุล

๒๕/๐๖/๒๕๒๐ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๔๙

พระธวัชชัย รตนปฺโ หากะวี

๒๗/๐๔/๒๕๓๑ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระจักรกฤษณ์ วิสุทฺธสีโล แก้วมณี

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๕๑

พระชุติพนธ์ อคฺคธมฺโม เชิญผึง

้

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๕๒

พระธนกร กตสาโร จันท้วม

๑๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๕๓

พระเฉลิมชัย กิตฺติทตฺโต กลินเทียน

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๕๔

พระนเรศ สีลสุทฺโธ เชิญผึง

้

๒๘/๑๒/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๕๕

พระอานนท์ โชติาโณ แปนรอด

๒๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๕๖

พระศรัญ วิสารโท ทองเปลียน

่

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๕๗

พระอนุรักษ์ ิตวีโร แจ้งคำขำ

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๕๘

พระนุช ชยสาโร ตังชัยภูมิ

้

๘/๓/๒๕๒๕ ๒๑/๗/๒๕๕๗

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๕๙

พระธีรพงษ์ ภทฺทธมฺโม อุดมดีพลังชัย

๒๔/๗/๒๕๒๓ ๑๕/๒/๒๕๕๘

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระเรวัตร อุตฺตมธมฺโม บุญยฤทธิกิจ

์

๑๖/๑๒/๒๕๒๒ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๖๑

สามเณรสุพร  พรหมสิทธิ

์

๒๑/๑/๒๕๔๓

 บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๖๒

พระณัฐพงษ์ วรธมฺโม บำรุงผล

๒๔/๒/๒๕๒๕
๔/๕/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๖๓

พระสุรัตน์ ธมฺมวโร อินทร์ขลิบ

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

๗/๖/๒๕๕๙
บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๖๔

พระสุริยะ จิรธมฺโม รุ่งเรือง

๒๔/๑๐/๒๕๓๘
๒๐/๖/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๖๕

พระดนัยภัทร านุตฺตโร นันทิวัฒนโภคิน

๒๑/๗/๒๕๒๕ ๒๓/๖/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๖๖

พระธนากร คุณงฺกโร จินาเพศ

๒๘/๓/๒๔๙๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๖๗

พระพินิจ ถิรธมฺโม บัวส่อง

๑๒/๒/๒๕๐๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๖๘

พระนภสินธุ์ ธีรวํโส สีหทิฏธรรม
๗/๒/๒๕๐๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๖๙

พระประเสริฐ เสฏมโน ใจพระ

๑๓/๑/๒๔๙๕ ๑๒/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระชูเกียรติ จารุธมฺโม ภัทรกิจจานุกิจ

๙/๑๒/๒๕๒๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๗๑

พระฐานเศรษฐ์ วรธมฺโม นนทสิทธิชัย

๒๑/๖/๒๕๓๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๗๒

พระสุรนนท์ สุปภาโต หอมบุบผา
๓/๘/๒๕๓๓ ๑๒/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๗๓

พระโสภณ โสภณวํโส ภู่หนู

๑๙/๑๒/๒๕๓๕
๑๒/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๗๔

พระนิธิ านุตฺตโร ภู่ทองอยู่

๒๔/๐๓/๒๕๓๖
๑๒/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๓๗๕

พระศรันย์ าณวุฑฺโฒ มนูญญา

๒๘/๑๒/๒๕๓๖
๑๒/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๗๖

พระวัลลภ ภทฺทธมฺโม ฤทธิพูน

์

๑๔/๕/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๗๗

พระเด่นชัย านุตฺตโร อดทน

๑๙/๖/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๗๘

พระกิตชนะ โสภณจิตฺโต โสภา
๖/๑/๒๕๓๘ ๒๑/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๗๙

พระวรวิทย์ สุทฺธสีโล กันสุข

๑๕/๘/๒๕๓๔ ๒๓/๑/๒๕๕๘

บางรักใหญ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรสุชาติ  สุวรรณารินทร์

๕/๑๐/๒๕๔๔

 บางรักใหญ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๘๑

สามเณรถิรเจตน์  วงษ์เจริญ

๑๒/๖/๒๕๔๔

 บางรักใหญ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๘๒

พระภาณุวัตร ปยสีโล ชมพู่

๒๔/๘/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บางรักใหญ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๘๓

พระอติชาติ อธิปฺโ ขอนแก้ว

๑๗/๕/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๙

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๘๔

พระอนุพงษ์ จารุธมฺโม จองแสง

๑๗/๒/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๘๕

พระประจวบ อนุตฺตโร หงษ์ทอง

๑๐/๐๔/๒๔๙๒ ๑๐/๐๓/๒๕๕๔

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๘๖

พระสาโรจน์ สิริภทิโท ธรรมจำนงค์

๑๓/๐๕/๒๕๒๑ ๐๑/๐๙/๒๕๕๘

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๘๗

พระบุญยเกียรติ อภิปฺุโ พลเภา

๑๙/๐๒/๒๕๒๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๘๘

พระวิธวินท์ ขนฺติธมฺโม ทัพทวี

๑๕/๐๖/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๘๙

พระยุทธพงษ์ อคฺคปฺโ ฟงเร็ว

๑๔/๑๑/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระมานะ โชติธมฺโม กองรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๑๗
๐๙/๐๓/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๙๑

พระณรงค์ศักดิ

์

สุมงฺคโล อ่อนจีน

๐๑/๐๑/๒๔๘๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๙๒

พระไพโรจน์ สิริภทฺโท ทันใจ

๐๘/๐๑/๒๔๘๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๙๓

พระสุวโรจน์ ถิรธมฺโม ถาวรฐิตเศรษฐ์

๑๑/๐๒/๒๔๙๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๙๔

พระจำเนียร ฉนฺทโก นาคศรี

๐๗/๐๑/๒๕๑๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๙๕

พระปรีชา กตสาโร ชาติชัย

๑๐/๑๑/๒๕๑๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๙๖

พระพิษณุ จิตฺตธมฺโม ขาลโคกกรวด

๐๙/๐๗/๒๕๒๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๙๗

พระอภิชาต อภิวโร ใจกิจสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๒๕
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๙๘

พระธเนตร์ วรธมฺโม พลอยสุขใส

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๓๙๙

สามเณรทนงศักดิ

์

 นวลอินทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

 พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๐๐
สามเณรธนวัฒน์  พลอยสุขใส

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

 พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรณัฐพล  รุ่งเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

 พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรกันธินันท์  เปรัตน์สำราญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 พุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระฉัตรชัย จารุธมฺโม บุญสายบัว

๒๒/๕/๒๕๓๓ ๑๐/๔/๒๕๕๙

โมลี  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระชาญชัย อาทิจฺจพโล พรมปอม

๓๐/๐๓/๒๕๑๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรธรรมศักดิ

์

 ไชยสุมัง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๐๖
สามเณรวิชยุตม์  ดวงดีแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระโชคทวี กิตฺติปฺโ ศรีภิรมย์

๑๓/๐๔/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระเมธา จารุวณฺโณ ปานปน

๒๙/๐๖/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระสุเมธ สุเมธธมฺโม ไวฉลาด

๐๙/๑๒/๒๕๓๑ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ละหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระพงษ์พัฒน์ ภทฺทจาโร นีชีพสม

๐๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๑๑

พระชัยวัฒน์ จิรธมฺโม คล้ายบัวผัน

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๑๒

พระวศิน สิริวฑฺฒโน ศิริวัฒน์

๑๓/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๑๓

พระประพล อรุณธมฺโม แสงอรุณ

๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๑๔

พระอรรถพล กิตติธโร ปานรสทิพย์

๐๒/๐๒/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๑๕

พระวสันต์ ิตสุทฺโธ ด่านบางภูมิ

๒๕/๐๙/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๑๖

พระเลิศฤทธิ

์

านิสโร กลันจันทร์

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๑๗

พระกิตติศักดิ

์

สุภาจาโร กลันจันทร์

่

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๑๘

พระสุวัตชัย สุวฑฺฒโน รัตนอำนวยชัย

๐๘/๑๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๑๙

สามเณรคชพงษ์  ผาณิบุศย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระธวัชชัย อุตฺตมวํโส ธรรมดารา

๒๕/๐๕/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๒๑

พระวุฒิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน จำรัสพิพัฒน์

๐๓/๑๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๒๒

พระอธิป สุวณฺณธมฺโม ฉายสุวรรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๒๓

พระสิทธิกร ิตสํวโร งามแสง

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๒๔

พระพิเชษฐ ปยสีโล อดุลรัตนไพร

๒๓/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๒๕

พระอณัติชา ขนฺติธโร เลียมอยู่

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๒๖

สามเณรศิลาชัย  แสงเสือ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

 ละหาร  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๒๗

พระธงชัย อภินนฺโท จะวะ

๑๐/๐๕/๒๕๓๒ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๒๘

พระณัฐวุฒิ อาภสฺสโร แสงอ่อน

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๒๙

สามเณรอาทิตย์  เหล่าสันเทียะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระไกรทิพย์ ปภสฺสโร แก้วนุช

๐๘/๑๐/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๓๑

พระกสิพัฒน์ สิริธมฺโม อิมหุ่น

่

๒๕/๑๑/๒๕๓๑
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๓๒

พระรุจิกร อตฺตมโน กลินกุล

่

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๓๓

พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก ปนคำ

๒๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๓๔

พระสมชาย สมวํโส พัดมา

๐๑/๐๑/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๓๕

พระอุดมศักดิ

์

านุตฺตโร อรรถสิงห์

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๓๖

พระไพศาล ธมฺมสาโร เชียวชโลธร

่

๐๑/๐๖/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๓๗

พระประมวล ปฺาวุโธ นามวงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๓๘

พระเอกรินทร์ กตปฺุโ สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๓๙

พระชาลี เตชธมฺโม หัตถศิลป

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระยุทธศักดิ

์

ธมฺมรโต ประจวบ

๑๑/๐๖/๒๕๐๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ลำโพ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๔๑

พระจรัญ คุณวีโร จันทร์เถือน

่

๑๔/๑๒/๒๕๒๑ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

ลำโพ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๔๒

พระไมตรี ิตวํโส ชมเชย

๑๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ลำโพ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๔๓

พระเสน่ห์ สุเมโธ วงศ์นวภัทร

๐๕/๐๗/๒๕๐๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ลำโพ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๔๔

พระวิชาญ อุชุจาโร เรียวแรง

่

๑๗/๐๒/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ลำโพ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๔๔๕

พระวันชัย ิรปฺุโ ตาลชาย

๑๒/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำโพ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๔๖

พระทัฐพล อรุโณ ท้วมปาน

๑๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำโพ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๔๗

พระวิศณุ เปสโล ท้วมปาน

๒๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำโพ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๔๘

พระธำรง นนฺโท รัดแรง

๐๑/๐๙/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ลำโพ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๔๙

พระชวัลธัช จนฺทสุทฺโธ นาคพนม

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลำโพ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระพนัส สุตธมฺโม อยู่บางประโคน

๒๙/๐๘/๒๕๒๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำโพ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๕๑

พระสมศักดิ

์

ปฺุกาโม วงศ์นิธิกุล

๑๖/๕/๒๕๓๔ ๑๒/๕/๒๕๕๙

คงคา  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๕๒

พระโกวิทย์ ปยธมฺโม โกยแก้วพริง

้

๕/๑/๒๕๐๙
๑๙/๕/๒๕๕๙

คงคา  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๕๓

พระวิทยา ชนาสโภ เกตุนิธี

๓/๑๒/๒๕๓๔
๑/๗/๒๕๕๙

คงคา  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๕๔

พระกฤษฎา านิสฺสโร ดวงบุญ

๒๒/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คงคา  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๕๕

พระจิรกิตติ

์

อุทฺทโย เรืองประชุม

๒๙/๑/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ดอนสะแก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๕๖

พระธีระศักดิ

์

อคฺคจิตฺโต บัวจัน

่

๘/๕/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ต้นเชือก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๕๗

พระเกียรติศักดิ

์

สุจิตฺโต แสงบุญ

๑๕/๙/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ต้นเชือก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๕๘

พระอาทิตย์ อาทิตฺโต หลำเนียม
๗/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ต้นเชือก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๕๙

พระณัฐพล อนีโฆ พ่วงขวัญ

๑๕/๑/๒๕๓๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ต้นเชือก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระบุญสม าณกโร พ่วงขวัญ

๓๑/๑๐/๒๕๓๒
๑๑/๗/๒๕๕๙

ต้นเชือก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๖๑

พระณรงค์ อุชุจาโร พ่วงขวัญ

๑๔/๑/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ต้นเชือก  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๖๒

พระยุทธนา ชาตเมโธ นิลศิริ
๗/๖/๒๕๒๖ ๒๗/๓/๒๕๕๙

บางโค  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๖๓

พระสาธิต ธมฺมวโร ปนอำ

๒๒/๗/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

บางโค  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๖๔

พระสมชาย สิทฺธิธมฺโม สิทธิธรรม
๖/๑/๒๕๓๑ ๗/๗/๒๕๕๙

บางโค  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๖๕

พระชวลิต ชวลิตฺโต ภูผา
๙/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางโค  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๖๖

พระนิพนธ์ ปริปุณฺโณ อนุเคราะห์

๒๘/๗/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บางโค  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๖๗

พระถาวร ถาวโร ผลสุขขา

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

บางโค  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๖๘

พระพิเชษฐ สปฺปฺโ กวินภาส

๒๓/๑๐/๒๕๑๓
๑๔/๒/๒๕๕๙

บางม่วง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๖๙

พระลีนวัตร อินฺทโชโต พุ่มม่วง

๔/๑๒/๒๕๒๐ ๑๔/๕/๒๕๕๙

บางม่วง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระอนันต์ อนาลโย อ่อนน่วม

๙/๖/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

บางม่วง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๗๑

พระสุทธิพร สุทฺธิวโร ทองกร

๒๘/๔/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

บางม่วง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๗๒

พระวุฒิชัย กิตฺติชโย ทองกร

๑๓/๕/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

บางม่วง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๗๓

พระจุฑาวุธ ทีปธมฺโม เพ็ชรปานกัน

๑๓/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

บางม่วง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๗๔

พระทรงกรด เตชปฺโ สีคต

๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒/๑๒/๒๕๕๘

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๗๕

พระประสิทธิ

์

คิตฺติโก นาคดี
๘/๖/๒๔๘๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๗๖

พระสมชาย ภทฺทธมฺโม ธาดาสีห์

๒๖/๑๑/๒๕๐๗
๑๐/๗/๒๕๕๙

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๗๗

พระภูผา ปยธมฺโม พันธุมาตร์

๑๐/๑๒/๒๕๒๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๗๘

พระสุทธิพงศ์ สุทฺธิสทฺโธ ศรีวงษ์รักษา

๒๑/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๗๙

พระจรินทร์ คุณวโร เนือนุ่ม

้

๒๕/๓/๒๕๐๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บางเลนเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระอิศเรศ านวโร สิลาทิพย์

๒/๑๒/๒๕๒๔ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ปรางค์หลวง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๘๑

พระเสฐียรพล ปฺาวโร บุญเกษม

๑๘/๔/๒๕๓๔
๒/๔/๒๕๕๙

ปรางค์หลวง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๘๒

พระจีรยุทธ ธมฺมจิตฺโต พลอาสา

๒๕/๗/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๕๙

ปรางค์หลวง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๘๓

พระพิกิต กนฺตวณฺโณ เลิศลัญจกร
๙/๕/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปรางค์หลวง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๘๔

พระสิงห์ สุจิตฺโต ทรงสวัสดิ

์

๒/๕/๒๕๒๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปรางค์หลวง  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๘๕

พระสัญยา กลฺยาณธมฺโม จิตตพร

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๔/๒๕๕๙

พระเงิน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๘๖

พระสุรพงศ์ สุรวํโส ศรีทองอยู่

๒๙/๓/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พระเงิน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๘๗

พระวสันต์ นริสฺสโร
คุณะศักดิพาณิชย์

์

๒๘/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พระเงิน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๘๘

พระอภิเดช อภิเตโช ทองเพิม

่

๑๗/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พระเงิน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๘๙

พระพิทยุทธ ิตปฺุโ เปรมแสง

๑๐/๑๒/๒๕๒๓
๑๖/๑/๒๕๕๙

พระนอน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรพัฒทนพงษ์  รังสี

๑๙/๔/๒๕๔๓

 พระนอน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๙๑

พระวัชรศักดิ

์

เตชธมฺโม กันต่าย
๒/๙/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

พระนอน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๙๒

พระสันติสุข สนฺตมโน สุขโอภาส

๒/๑๒/๒๕๓๑ ๑๒/๖/๒๕๕๙

พระนอน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๙๓

พระธนกฤต ธนปฺโ หัสดีสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
พระนอน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๙๔

พระนุกูล จิรสุทฺโธ ทำนุ

๒๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

พระนอน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๙๕

พระจินดา โชติปฺโ กำพลชัยเดช

๒๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๙๖

พระสมศักดิ

์

คุณงฺกโร จันจาด
๘/๙/๒๕๑๘

๑๘/๑๑/๒๕๕๘

พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๙๗

สามเณรพงศธร  บัวเฉย

๑๓/๙/๒๕๔๓

 พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๙๘

พระพีระ นริสสโร กิจผดุง

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๕๙/๐๔๙๙

สามเณรบัณฐิต  สรรพเจริญ

๒๔/๙/๒๕๔๑

 พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระบุญเกิด านุตฺตโร พึงฉิม

่

๔/๑๐/๒๕๑๐ ๑๐/๗/๒๕๕๖ ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระกิตติพงศ์ ขนฺติโก ณัมคนิสรณ์

๒๕/๑๐/๒๔๙๗ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระสมปอง กิตฺติโก เพ็ญธัญกิจ

๔/๗/๒๔๙๘ ๙/๒/๒๕๕๙ ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระชัยวัฒน์ สนตฺจิตฺโต ปนเอียม

่

๒๔/๙/๒๕๐๙
๒/๔/๒๕๕๙ ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๐๔
พระนเรศ อตฺตทีโป ฟกเล็ก

๙/๑/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙ ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระรัชชาวิศช์ วชิโร นิมิตรธนกิจ

๒๖/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระอนันต์ สุปฺโ กลันกำเนิด

่

๓๐/๓/๒๕๓๐ ๓๐/๓/๒๕๕๘

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระกระวี ปริชาโน ฉำจิตรชืน

่

๓/๖/๒๕๓๖ ๒๔/๕/๒๕๕๙

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระวินัย ขนฺติโก ลิมประเสริฐ

้

๑๓/๑๐/๒๔๙๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระสมชาย เปสโล สมใจ

๒๘/๕/๒๕๑๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระสราวุธ ถิรปฺโ ชุ่มผึง

้

๒๕/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๕๙/๐๕๑๑

พระปโยธร โชติาโณ ฟูกลิน

่

๑๘/๑/๒๕๑๕ ๑๓/๒/๒๕๕๙

สวนแก้ว  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๑๒

พระมงคล โชติโก หาญศึก

๒๘/๑๒/๒๕๑๙

๒/๓/๒๕๕๙
สะแก  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๑๓

พระวิชา วราสโย โตวอน

๑๕/๔/๒๕๐๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

สะแก  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๑๔

พระทศวรรษ สิริวณฺโณ จันทร์อัน

๑๒/๖/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

สะแก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๕๑๕

พระนพพร เขมธมฺโม น้อยสะอาด

๑๗/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สะแก  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๑๖

พระสุรศักดิ

์

ธมฺมรกฺโข สัพโส

๑๖/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สะแก  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๑๗

พระวรพงษ์ คุณวโร ยิมขลิบ

้

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๘

สังวรพิมลไพบูลย์  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๑๘

พระประพจน์ โชติปาโล กลินคำหอม

่

๙/๑๐/๒๕๒๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สังวรพิมลไพบูลย์  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๑๙

พระวันชัย โชติโก ภิรมย์เปรม

๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เสาธงหิน  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระยุทธพงษ์ ปยสีโล น้อยแพ

๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หลังบาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๒๑

พระอรรคเดช ถิรปฺุโ ทองทิพย์
๗/๑/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หลังบาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๒๒

พระเปรมชัย านวีโร ไทยรัตน์

๒๑/๘/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

หลังบาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๒๓

พระคมสันต์ คุณวุฑฺโฒ เนตรจุ้ย

๔/๑๑/๒๕๒๘
๙/๗/๒๕๕๙

หลังบาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๒๔

พระทรงชัย เขมํกโร จันเพ็ช

่

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หลังบาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๒๕

พระอำนาจ ติรสีโล เกตุสี

๑๕/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

หลังบาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๒๖

พระนพพร มหาปฺโ สาลีนาค

๑๕/๔/๒๕๒๕
๓/๗/๒๕๕๙

อินทร์  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๒๗

พระชัชวาล ขนฺติมโน พวงเขียว

๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

อินทร์  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๒๘

พระณัฏฐวรินทร์ นรินฺโท บุญสุขศรี

๑๗/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๒๙

พระวรรณชัย ปฺาวโร จันเพ็ช

่

๑๑/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระภาณุวัชร สุภาจาโร บุรีรัตน์

๐๓/๐๒/๒๔๙๓ ๑๒/๑๐/๒๕๕๘

คลองขวาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๓๑

พระณัฐพงศ์ วิสุทธิสาโร จาดบรรเทิง

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

คลองขวาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๓๒

พระเอกชัย จนฺทสาโร อ่องละออ

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

คลองขวาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๓๓

พระศุภชัย สุจิณโณ โพธิสร้อย

์

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

คลองขวาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๓๔

พระปณณศักดิ

์

สติสมฺปณฺโณ
กาญจนเจริญนนท์

๑๕/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

คลองขวาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๓๕

พระชาญณรงค์ จรณธมฺโม สุรวงศ์

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

คลองขวาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๓๖

พระสมนึก อคฺคปฺโ ส่างวิ

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองขวาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๓๗

พระกมล คมฺภีรปฺโ กลินกลัด

่

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

คลองขวาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๓๘

พระศักดินา ถิรธมฺโม หิรัญประทีป

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองขวาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๓๙

พระจตุรงค์ จนฺทูปโม ช้างเนียม

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองขวาง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระศิริศักดิ

์

สิริภทฺโท พันธุ์ทอง

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๔๑

พระธเนตร์ ธมฺมโฆสโก ช้างจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๔๒

พระนิคม เตชปฺโ ปานปน

๐๒/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๔๓

สามเณรทรงศักดิ

์

 แสงตาล

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

 คลองตาคล้าย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๔๔

พระชาญชัย จนฺทสาโร พรหมแย้ม

๑๘/๑๑/๒๕๐๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๔๕

พระวิชัย กนฺตวีโร พูนเพิม

่

๑๑/๐๒/๒๕๑๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๔๖

พระละมัย ปยสีโล พูลเพิม

่

๐๖/๐๗/๒๕๒๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๔๗

พระวีระพล จนฺทสาโร บุญยืน

๓๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๔๘

พระวุฒิภัทร โชติโก คำผาลา

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๔๙

พระนที ิตสีโล แจ่มผาสุก

๑๖/๑๐/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๕๙/๐๕๕๐
พระศุภรุจน์ ถิราโน ขอนทอง

๒๐/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๕๑

พระยรรยง สิริธโร สงวนนาม

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๕๒

พระฉัตรชัย ชาคโร พัววิริยโสภณ

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๕๓

พระอภิสิทธิ

์

ธมฺเมสโก สุศิลา

๑๑/๐๙/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ไทรใหญ่  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๕๔

พระพิษณุ นิติสาโร โอกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เพรางาย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๕๕

พระอาณาเขต านิสฺสโร ทองมา

๐๗/๐๖/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เพรางาย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๕๖

พระวันชัย อริฺชโย หนูเปย

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เพรางาย  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๕๗

พระเกรียงไกร วีรปฺโ บุญเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๑๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

มะสง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๕๘

พระวรวุธ ธมฺมรโต กงสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

มะสง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๕๙

พระสุรศักดิ

์

ธีรสิทฺโธ ด้วงตะกัว

่

๑๙/๐๒/๒๕๒๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

มะสง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๖๐
พระประพันธ์ ปภาธโร รอดไทร

๒๑/๐๙/๒๕๓๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

มะสง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๖๑

พระอานนท์ นนฺทิโย รอดไทร

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

มะสง  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๖๒

พระณัฐพล ขนฺติสาโร ไร่วอน

๒๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ยอดพระพิมล  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๖๓

พระพรอนันต์ วิสุทฺธิสาโร ศรีคร้าม

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ลากค้อน  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๖๔

พระเฉลิมชัย อุชุโก เทพทับ

๓๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ลากค้อน  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๖๕

พระจีรพันธ์ จิรมงฺคโล จันทร์แจ่ม

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ลากค้อน  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๖๖

พระณัฐกานต์ ณฎฺโก มุกดา

๐๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลากค้อน  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๖๗

สามเณรจุฑา  ศรีคร้าม

๓๐/๐๗/๒๕๓๙

 ลากค้อน  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๖๘

พระประพนธ์ ขนฺติสุโภ ขำคม

๐๘/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลากค้อน  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๖๙

พระพิษณุ ปฺาทีโป แตกเงิน

๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

สโมสร  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระสิทธิชัย สิริปฺโ เย็นเพชร

๒๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สโมสร  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๗๑

พระชนาธิป อุตตมปฺโ ศรีบุญรอด

๑๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

สโมสร  

นบ ๒๑๕๙/๐๕๗๒

พระไอยฤทธิ

์

อตฺถกาโร รัตน์วัฒน์

๐๒/๑๑/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เสนีวงศ์  

รับรองตามนี

้

(พระราชโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
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