
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๘๕๒ รูป ขาดสอบ ๙๐ รูป คงสอบ ๗๖๒ รูป สอบได้ ๕๖๓ รูป สอบตก ๑๙๙ รูป (๗๓.๘๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรวันเฉลิม  บำรุงตน

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

 กล้วย  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรชนวีร์  มูลนำเทียง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

 กล้วย  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระนันทพนธ์ อติพโล ลักษณวิสิษฐ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระอัครพล ธมฺมวีโร สุระภา

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

กำแพง  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระพลรัตน์ ปฺาวชิโร ศรีกาญจนา

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

กำแพง  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรอัครพล  อาจทวีกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 กำแพง  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระพายัพ สุจิตฺโต สมบูรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๐๑ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

ขวัญเมือง  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระโต๊ด ทีปธมฺโม แฟงเอม

๒๐/๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เขียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรชนัส  ภู่พันธุ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

 เขียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระศิลปะ สุวณฺโณ ทองคำ

๑๗/๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

แคนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระจีระพันธ์ จิรพนฺโท จงภู่

๐๑/๑๒/๒๕๓๑
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

แคนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระชนินทร์พงศ์ ธนนฺธโน สิงหเสนี

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

แคนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระไชยา ชมํคโล โทศรี

๑๒/๑๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แคนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระดนุสรณ์ ขนฺติสรโน เฟนดี

้

๓๐/๘/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

แคนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระธวัชชัย ชยสาโร เปยสัมประทวน

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

แคนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรตะวัน  แนบเนือ

้

๑๘/๑/๒๕๔๕

 แคนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระณัฐนันท์ สีลวํโส วังศิลา

๑๓/๕/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

แคใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระบุญเชิด กตปุโ สดมุ้ย

๑๕/๐๗/๒๕๐๐ ๓๐/๐๓/๒๕๕๐

แจ้งศิริสัมพันธ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระโสภณ โสภโณ สังข์ขำ

๑๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

แจ้งศิริสัมพันธ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระเสกสรร นนฺทิโย ถลำ

๑๑/๑๑/๒๕๒๑
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

แจ้งศิริสัมพันธ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระพิพัฒน์ ปฺุกาโม กาเรวาล

๑๕/๑๒/๒๕๐๙ ๐๗/๐๘/๒๕๕๔

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระเฉวช านวีโร ชำนาญรบ

๑๔/๑๒/๒๕๒๐
๒/๑๐/๒๕๕๙

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระบุญเชิด สีลเตโช ปญญาใส

๓๐/๙/๒๔๙๙
๒/๗/๒๕๖๐

เฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระธนกร กตปฺุโ เทพสมบูรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
เฉลิมพระเกียรติ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระเมธี เตชธโร ไกรอำ

๐๕/๑๑/๒๕๓๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ชมภูเวก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระนิพนธ์ ธมฺมิโก อ้นเปรม

๑๑/๑๒/๒๕๓๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ชมภูเวก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระดนัยธัช ขนฺติสุโภ บุญจินต์

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ชมภูเวก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระสุเมธ ธมฺมธโร ทองเหง้า

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐

ชมภูเวก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระณัฐพงศ์ ปาวุโช ทองอินทร์

๗/๕/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โชติการาม  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรชนานันท์  คำจัน

่

๙/๖/๒๕๔๖
 โชติการาม  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระเอกพงษ์ เอกวํโส ทวีกุล

๓/๑๐/๒๕๒๒ ๙/๑๐/๒๕๕๘

ตำหนักใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระสมศักดิ

์

จิตฺตคุตฺโต ภักดีสุขวัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๐๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

ตำหนักใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระรวย านกโร สระสำลี

๑๒/๑๐/๒๕๐๙

๕/๒/๒๕๖๐
ตำหนักใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระฐิติญาณ ิติาโณ เรืองฉาย

๒๑/๔/๒๕๑๔ ๒๙/๔/๒๕๖๐

ตำหนักใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระน้อย ิตธมฺโม พ่วงลา

๒๘/๓/๒๔๙๔

๖/๗/๒๕๖๐
ตำหนักใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระธนณัฏฐ์ ธนณฏโ สิริวัชรโชค

๑๖/๑๑/๒๕๐๒

๖/๗/๒๕๖๐
ตำหนักใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรยศกร  พาลาภ

๒๘/๖/๒๕๔๒

 ตำหนักใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระสุวิเชษฐ์ านวุฒโฒ เทียนสว่าง

๑๒/๑/๒๕๒๖

๑/๗/๒๕๖๐
ตึก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระวชิระ วิโร เทียนสว่าง

๖/๘/๒๕๓๓ ๑/๗/๒๕๖๐
ตึก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระตุลวิชย์ อาจาโร ชูศิริยานันทกุล

๒/๑๐/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐

ตึก  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระสุรสิทธิ

์

ถาวโร จันทะนาม

๐๙/๐๙/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โตนด  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระภัทรกิจ ถวาโร เปลียนใจ

่

๐๗/๑๑/๒๕๒๔ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

โตนด  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระกิตติภพ สมตฺโถ จันทวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๐๙ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

ทางหลวง  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระสุรเดช ิตเตโช ตังเขียวเจริญ

้

๑๕/๐๕/๒๕๓๓
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระชัยพร ชยวโร เหล็กใหล

๒๐/๐๘/๒๕๒๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระนรินทร์ธร นรินฺโท แจ่มจำรัส

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระปารุจน์ ถิรปฺุโ บุญด้วง

๒๗/๐๔/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระวัศพล ชยานนฺโท อัมรานนท์

๒๑/๐๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระธันวา คุเณสโน จันทเสน

๐๓/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรมงคล  สีทับทิม

๒๕/๑/๒๕๒๕

 ทินกรนิมิต  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระธนาเมศร์ จนฺทสาโร บัวแก้ว

๙/๘/๒๕๓๗ ๒/๔/๒๕๖๐
ไทรม้าใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระณัฐพงษ์ อธิปฺโ ปกจุมปู

๓/๗/๒๕๓๗ ๘เ/๕/๒๕๖๐
ไทรม้าใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระภาสกร ภาสโก โชคบุญจอง

๕/๗/๒๕๓๓
๕/๗/๒๕๖๐

ไทรม้าใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระสมศักดิ

์

อภโย สุ้ยเส้ง
๔/๕/๒๔๙๕ ๔/๕/๒๕๕๘

ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระสุริยน นริสฺสโร ผึงผาย

่

๐๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

นครอินทร์  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระพิทยาธร ปภสฺสโร ปะระตะโก

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

นครอินทร์  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระกรยุทธ อกิฺจโน น่วมอยู่

๑๗/๐๙/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นครอินทร์  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระอินทปญญา อินฺทปฺโ ลอด

๑๗/๔/๒๕๓๓
๔/๗/๒๕๕๗

บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระยอด ขนฺติวโร ศรีวงค์

๕/๕/๒๕๒๓ ๒/๗/๒๕๕๙
บัวขวัญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระสกุล สุธมฺโม ชูจำปา

๒๓/๕/๒๔๙๒
๒๐/๑/๒๕๖๐

บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระเตชนิธิ ิติโก สุขเฉลิม

๒๖/๑๐/๒๕๐๙
๒๐/๑/๒๕๖๐

บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระอรรถพล อนาลโย วงศ์สุวรรณ

๑๖/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระธนายุทธ ปยธมฺโม เงินศิริ

๒๒/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระพฤทธิ

์

อติภทฺโท จันทร์ใบเล็ก

๒๕/๘/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระอิทธิพัทธ์ ิตภทฺโท ใสสะอาด

๑๖/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรบุญทิพย์  บุญเกษม

๓/๑๒/๒๕๔๗

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรอธิชาติ  ดำมุณี

๒๓/๗/๒๕๔๕

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรชนะศึก  อินศรีเมือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรวิชัย  เรืองรัมย์

๑๔/๙/๒๕๔๕

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรวิศรุต  สร้อยระย้า

๑๔/๘/๒๕๔๗

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรศุภณัฐ  เซ่งใจดี

๑๓/๑/๒๕๔๘

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรเกรียงไกร  ใหลประเสริฐ

๑๖/๘/๒๕๔๗

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรธันวา  สาทร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรคณนาถ  ศุภนาม

๑๘/๒/๒๕๔๗

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรสมหมาย  ทองขาว

๑/๑๒/๒๕๔๗

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรณัฐพล  ศิลมัน

่

๒๒/๑/๒๕๔๘

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรหลงแสง  คำแก้ว

๒๕/๔/๒๕๔๖

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรชนะชล  ชัยชนะ

๑๒/๘/๒๕๔๖

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรภราดร  ธรรมรังษี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรจักรกรินทร์  กลีบเมฆ

๖/๔/๒๕๔๗
 บัวขวัญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระอำนาจ ยตินฺธโร ดาระสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๔๙๕ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

บางนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระณัฐพล คมฺภีรธมฺโม วัดอ่อน

๐๗/๐๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บางนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระณธิพัฒน์ สิริภทฺโท วรัตน์อนันต์

๒๕/๑๐/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางแพรกใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระธนกฤต คุณงฺกโร จิตต์วิริยไพบูลย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บางแพรกใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระพิษณุ ิตวุฑฺโฒ แสงมณี

๑๓/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระสุเทพ อภิเทโว กลินอุดมสุข

่

๒๙/๐๕/๒๔๙๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระอรรถพล ขนฺติพโล ผลวัชนะ

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระอมรพันธ์ สุเมโธ อิมน้อย

่

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระปรมี ถิรธมฺโม เกิดลาภ

๒๐/๐๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระกีรติ ยตินฺธโร ระวังปา

๒๒/๐๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรไตรพร  เพ็ชร์จันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระมนตรี กิจฺจสาโร กลัดกล้า

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

บางรักน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระนพพงศ์ ธมฺมวโร จำเหล่า

๒๖/๑๒/๒๕๓๐

๖/๕/๒๕๖๐
บางรักน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระสิรวิชญ์ ธีรปฺโ สามารถ

๑๒/๘/๒๕๓๘

๙/๖/๒๕๖๐
บางรักน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระพัชรพล ชาคโร แย้มนาค

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บางรักน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระวธัญู ขนฺติโก พารุ่ง

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

๒๔/๖/๒๕๖๐

บางรักน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระชลพรรณ กนฺตวีโร กำลังพักตร์

๒๔/๐๖/๒๕๓๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

บางศรีเมือง  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระประโชติ อธิปฺโ จันทร์ทิพย์วารี

๒๑/๐๔/๒๕๐๑ ๑๐/๐๒/๒๕๖๐

บางศรีเมือง  

นบ ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระนพดล พลวฑฺฒโน วงศ์มติกุล

๑๔/๐๔/๒๕๐๙ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

ปากนำ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระบุณยณัฐ ชยนนฺโท สาลีผล

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปากนำ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระพงศธร ธมฺมวโร ชุ่มชิต

๑๓/๐๗/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาเรไร  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระวีรภัทร ธีรวโร หมุนแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๑๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาเรไร  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรปณิธาน  จันทรพา

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 ปาเรไร  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระชมพู พฺรหฺมสโร แก้วชมภูนุช

๐๘/๑๐/๒๕๐๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๓

ฝาง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระเฉลิมพล อาสโภ สังข์แก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๓๑
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

ฝาง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระสุรชัย สิริวณฺโณ ทรงกาย

๑๗/๐๑/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ฝาง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรนิรวิทธ์  แก้วสีดำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

 พลับพลา  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระวสันต์ เขมจาโร เพิมสติ

่

๒๖/๔/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐ พุฒิปรางค์ปราโมทย์
 

นบ ๒๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรณัฐภัทร์  มีศิริ

๑๓/๕/๒๕๔๕

 
พุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระรณชัย กนฺตสีโล ชวาฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๓๑
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

พุทธปญญา  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระอัยยรัช ปสนฺโณ แก้วจินดา

๒๗/๐๓/๒๕๒๙
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

พุทธปญญา  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระนิคม วรปฺโ ธาตุไพบูลย์

๑๔/๐๘/๒๕๓๐ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

พุทธปญญา  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระจันเทพ กตปฺุโ รินทร

๑๒/๑๐/๒๕๑๓ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ลานนาบุญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระวิเชียร จิตฺตคุตฺโต กาญจนภูมิ

๒๐/๐๙/๒๕๒๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ลานนาบุญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระศุภชัย สุเมโธ บุญมา

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ลานนาบุญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ไตรอรุณ

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลานนาบุญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส หลุ่มบุญเรือง

๒๑/๐๔/๒๕๒๓ ๒๐/๐๙/๒๕๕๙

สมรโกฏิ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระศุภพงษ์ สุปภาโส เทียนจ่าง

๓๑/๐๑/๒๕๑๗ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

สมรโกฏิ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระวุฒิศักดิ

์

ธมฺมวฑฺฒโน สัตย์โตนนท์

๐๑/๐๔/๒๕๒๑ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

สมรโกฏิ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระวีรศักดิ

์

ปฺุวีโร ยิมจัน

้ ่

๐๗/๐๕/๒๕๓๕ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

สมรโกฏิ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระภูมิเพชร ปภากโร เพชรวิบูล

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สมรโกฏิ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระสุพจน์ สุภกิจฺโจ จิตรสมควร

๑๖/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สมรโกฏิ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระเสถียร ิตปฺุโ จันทร์ชาวใต้

๒๒/๐๒/๒๕๐๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สมรโกฏิ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระเทอดศักดิ

์

ขนฺติโสภโณ ก้อนนิล

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สมรโกฏิ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรกวิน  วิวัฒธนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 สมรโกฏิ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระชุบ ติกฺขวิริโย เชิดฉาย

๐๑/๐๒/๒๕๐๐ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

สลักใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระสาธิต สุขิโต สุขีวาส

๑๕/๐๒/๒๕๒๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

สลักใต้  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระธนากร านวุฑโฒ ธานไพศาล

๒๔/๘/๒๕๐๙ ๑๕/๑/๒๕๖๐

อมฤต  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระบัลลังก์ ปฺาสิริ ลักษณ์พันธุ์ภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๑๗ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระศักดา ปยสีโล รักกอบชัย

๑๔/๐๗/๒๕๒๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กระโจมทอง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระทองพูน ขนฺติถาวโร กลินศรีสุข

่

๒๑/๑๒/๒๕๐๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

แก้วฟา  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระวีรเสน วีรปฺโ ชะรอยรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แก้วฟา  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระชาคริศ สิริชาคโร เจรียกรัมย์

๐๖/๑๑/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แก้วฟา  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระชณะพรรธน์ อรุโณ น้อยเจริญ

๐๒/๐๗/๒๕๐๐ ๑๘/๑๒/๒๕๕๖

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระบุญส่ง าณทีโป สนธยาสโมสร

๐๑/๐๘/๒๕๐๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๗

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระวิเชียน จนฺทสาโร โพธิแสงดา

์

๑๐/๐๗/๒๕๑๐ ๒๘/๐๘/๒๕๕๙

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระชวิน โชติธมฺโม ศรีแย้ม

๐๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระพูลศักดิ

์

คุณฺกโร สุขสุวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

จันทร์  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระกฤษฏา วิสุทธสาโร คันทรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จันทร์  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระปภาณ ิตเปโม บุญเกียรติโกศล

๑๙/๐๔/๒๕๒๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

เชิงกระบือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระอภิดล กนฺตสีโล แก้วถมยา

๓๐/๐๘/๒๕๐๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

เชิงกระบือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระวิชยา อาธโร สุระพัสดี

๐๙/๐๖/๒๕๑๗ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

เชิงกระบือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรวีระชัย  อ่องละออ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 เชิงกระบือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรชัชพงศ์  จันโทกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 เชิงกระบือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระณัฐพงษ์ ธีรวโร แสงเพลิงฉาย

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระชนะศักดิ

์

โชติาโณ เหมแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๐๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระสุธาสิน อาภากโร ภู่ทิม

๒๐/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระพีระพงศ์ ิตสีโล โพธิศรี

์

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระวิทย์ ขนฺติวโร แหวนแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระยุทธนา ปภสฺสโร สุขพลอย

๑๗/๐๖/๒๕๑๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โตนดมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระวันเฉลิม ปุณฺณโก โชติวิไลวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ท่า  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระชนกานต์ อาภากโร โพธิทองคำ

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๗
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บางไกรนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระสถิตย์ กิตฺติสาโร คล้ายหาญ

๒๖/๐๖/๒๔๙๓ ๒๗/๐๖/๒๕๕๒

บางขนุน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระประยูร สุภโร แสนคำ

๑๔/๑๑/๒๔๙๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๕

บางขนุน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระธารา นาคโร ท้วมปุย

๑๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

บางขนุน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระชนินทร์ ชินวโร วัดสา

๓๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางขนุน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระฐานันต์ ขนฺติวโร มากมูล

๒๐/๑๐/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางขนุน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระเรวัต กตปฺุโ สุขใย

๑๖/๐๘/๒๕๑๘ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

บางค้อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระมณเฑียร โชติธมโม ส่วนลา

๒๕/๑๑/๒๕๑๒
๑๙/๐๒/๒๕๖๐

บางค้อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระไตรภพ เตธนโล เมฆแย้ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางค้อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระโชคชัย วิสุทฺโธ เกิดไพโรจน์

๒๔/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางค้อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระจิรศักดิ

์

ปฺาธโร ศรีสันต์

๐๔/๐๙/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางค้อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระวัฒนา วฑฺฒโน เนียมรุ่งเรือง

๑๑/๐๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางค้อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระศิริพงษ์ ถิรธมฺโม งามเนียม

๒๑/๐๔/๒๕๒๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บางค้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรทศพร  จันทฤก

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

 บางค้อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระเกียรติศักดิ

์

สิริธมฺโม สิริธรรมคุณ

๒๒/๐๕/๒๕๓๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระวรากร โชติวโร กิจพ่อค้า

๒๐/๐๑/๒๕๓๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระพรเทพ โอภาโส บุญเติม

๐๘/๐๕/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระเอกวรรฒ โชติโก ทองศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระวัชรพงษ์ ธมฺมิโก สุขาบูลย์

๒๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระนที โอภาโส ยินดี

๑๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระณัฐวุฒิ ิติโก สังข์สุข

๒๙/๐๘/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระธีรศานต์ โชติธมฺโม พรหมภักดี

๑๒/๐๑/๒๕๓๑ ๑๔/๐๘/๒๕๖๐

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระอภิชาต อธิวโร ชุมชืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์บน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระชัยวิน สิริธมฺโม วีรศรุต

๒๐/๐๙/๒๕๐๐ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

โบสถ์บน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระสมเกียรติ ถาวรจิตฺโต ศรีนวล

๐๖/๑๑/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

โบสถ์บน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระศิวกร ปฺาวโร ชะงัก

๑๐/๐๘/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์บน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระธนะพงษ์ านิสฺสโร ต่ายแสง

๑๔/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิบางโอ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระสรวิทย์ สิริธมฺโม จันทรทอง

๑๘/๐๖/๒๔๙๘ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

ละมุดใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระวรพงษ์ ปฺาวโร อ้วนลำ

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ละมุดใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระมีน จนฺทโก เฮงพยูน

๑๑/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ละมุดใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 เชียงตันติ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 ละมุดใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระวุฒิชัย านวีโร เสมอดี

๑๘/๐๒/๒๕๓๓ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระพรชัย อรุโณ กวงเฮง

๒๔/๑๒/๒๕๒๑
๑๒/๐๒/๒๕๖๐

ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระสุทธิรักษ์ านงฺกโร ชวนชิต

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรบุญมี  พรหมมะจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรศรายุธ  สีงาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีประวัติ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระศรัณู จนฺทธมฺโม นพสันติ

๐๒/๐๑/๒๕๓๓ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระอดิศร จิรวฑฺฒโน กริชพัฒนา

๑๖/๐๒/๒๕๓๑ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระพิทักษ์ ิตพโล จิวตระกูล

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระเสริมเกียรติ ิตมโน พาภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระฤทธิชัย ฉนฺทธมฺโม ฉันสำราญ

๑๗/๐๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระชัชพรรษ ภสฺสกโร แสงสุข

๑๑/๑๒/๒๕๑๓
๐๒/๐๗/๒๕๕๘

สนามใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระพชร จตุวฑฺฒโน จตุพจน์

๐๗/๑๒/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สนามใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระวัฒนะ ปสาโท คงสถิตย์

๑๕/๑๒/๒๕๒๖
๒๓/๐๖/๒๕๖๐

สวนใหญ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระประภัทร ธมฺมทีโป พวงมาลัย

๒๕/๐๑/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สักใหญ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระอนุวัตร เขมโก สักกระจ่าง

๒๙/๐๗/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สักใหญ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรจับใจ  ยอดสวรรค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๐

 สำโรง  

นบ ๒๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรเพชรสวรรค์  วงค์เดือน

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 สำโรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระโอภาส โอภาโส มีบุญ

๑๔/๑๒/๒๔๙๙ ๑๔/๑๒/๒๕๕๙

สุนทรธรรมิการาม  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระภาณุพงศ์ สมจิตฺโต หน่อแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

สุนทรธรรมิการาม  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระพระคฑาวุธ มคฺเคสโก โกสินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๓๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระพระณัฏฐิยะ านวโร อุดม

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระพระอภิสิทธิ

์

สุธาโร วงษ์จันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระสราวุธ ยติโก กรุตเกตุ

๑๐/๐๙/๒๕๓๕ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระปรีชา ปริฺาโณ ไม้ทอง

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระอลงกรณ์ ภูมิสฺสโร จงมาพิทักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระธวชัย ธชชโย พิรุณโปรย

๒๘/๐๗/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระเกรียงไกร ิตาสโภ พึงนุ่ม

่

๑๖/๐๓/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรงอกซาง  ลำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

 อุบลวนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระทิวา รวิวณฺโณ หนูแก้ว

๙/๑/๒๕๓๖ ๘/๑/๒๕๖๐
กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระวิสุทธิ อมโร เรืองสำราญ

๒๕/๒/๒๕๒๒

๙/๔/๒๕๖๐
กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระตะวันรุ่ง โชติโก บังทา

๓๑/๘/๒๕๑๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระถิติเทพ สิริจนฺโท มากเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

๒๙/๖/๒๕๖๐

กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระเมธาเกียรติ

์

จนฺทธมฺโม ธรรมนิสนธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระสิทธิพร ชาคโร สายรัตนี

๒๔/๘/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระนพพร ธมฺมวโร นามเอียม

่

๑๑/๔/๒๕๒๔

๗/๗/๒๕๖๐
กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรพีรพัฒน์  เฟองฟู

๕/๑/๒๕๔๒
 กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรณัฐกานต์  แพทย์หมัด

๗/๓/๒๕๔๔
 กลางเกร็ด  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระวรัญธร อคฺคธมฺโม จิตแก้ว

๑/๖/๒๕๑๘ ๒๙/๔/๒๕๖๐

กู้  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระพหล ชินวํโส โอฌานนท์

๑๙/๑/๒๕๐๓
๗/๗/๒๕๖๐

กู้  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรโกวิท  ประเสริฐกุล

๔/๑/๒๕๔๓
 กู้  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรอุ้ม  จิตุภานนทร์

๑/๑/๒๕๔๔
 กู้  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรจันทอง  ลุงกอ

๑๒/๙/๒๕๔๔

 กู้  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรธีรพงษ์  จายคำ

๑๑/๙/๒๕๔๔

 กู้  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรคำตี

๋

 ยอดเงิน

๑๒/๓/๒๕๔๕

 กู้  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรจักพรรณ  อุ่นจันทร์

๑/๓/๒๕๔๗
 กู้  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรสหรัฐ  เรือนสุข

๑๓/๗/๒๕๔๗

 กู้  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระพสกร ิตกุโล แย้มมณีชัย

๒๖/๖/๒๕๒๘

๑/๖/๒๕๖๐
เกาะพญาเจ่ง  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระพัลลภ ชยาภินนฺโท ศรีเจริญ

๑๖/๗/๒๕๓๙

๕/๕/๒๕๖๐
ฉิมพลี  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระพรรณราย วชิรธมฺโม เพ็ชรเรือง

๑/๖/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ฉิมพลี  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระสมเกียรติ สมกิตฺติ สังข์ขาว

๗/๑/๒๕๑๐
๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระบุญเพิม

่

มนาโป กริมใจ

่

๔/๔/๒๕๑๑
๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระจิรายุทธ เขมาภิรโต ภิรมย์เนตร

๖/๙/๒๕๓๖ ๑/๖/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระสุชาติ สุชาโต เฉลิมสิริศักดิ

์

๒๒/๕/๒๕๐๙
๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระสมชาย ภูมิสมจิตฺโต โลตุฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๐๙

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระศุภฤกษ์ กลฺยาณธมฺโม กัลยาณมิตร

๑๓/๖/๒๕๑๑

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระยศ ปฺายสสี ตีระวัฒนานนท์

๒๕/๑/๒๕๑๖

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระธีรพงษ์ วิจิตฺตธมฺโม แก้วพิจิตร

๓๐/๖/๒๕๑๘
๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระภาณุเวท เขมานนฺโท สุขนันท์

๗/๓/๒๕๒๗
๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระสิทธิชัย ชยสิทฺธิวโร อิทธิพร

๒๖/๑/๒๕๒๘

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระปญญา ปฺาวิหารี ทองปาน

๒๘/๑๑/๒๕๒๘

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระธนพล คุตฺตปฺุโ บุญสุขนิกร

๑๓/๑๒/๒๕๓๐

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระนนทวัฒน์ วิริยานนฺโท เสียงโชคอยู่

่

๒๖/๗/๒๕๓๑

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระศรีภูมิ สิริมงฺคโล มงคลสุขศรี

๓๐/๑๐/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระพลเสกข์ เปมวิปุโล รักเปยม

๑/๘/๒๕๓๔ ๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระสุวรรณ สุวณฺณรํสี หัตถมาศ

๓๐/๔/๒๕๓๕
๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก สุทาทิพย์พิมาน
๔/๘/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระจิรภัทร จิรภทฺทวํโส หล่อเสถียรพงศ์

๑๖/๕/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระสมชาย สมฺมาปฏิปนฺโน ทองพุ่ม

๑๙/๑/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระกรินทร์ กาลฺู ฟกประไพ

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระศุภทัต สุทตฺตชีโว สุขี

๑๖/๖/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระเทวา พหุสุตฺโต เฉยดี

๑๐/๕/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐ ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรธนาวัฒน์  มลาเภา

๑๓/๒/๒๕๔๗

 
ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระธนวิชญ์ วณฺณสาโร พวงน้อย

๑๐/๗/๒๕๐๐ ๒๐/๑/๒๕๖๐

ช่องลม  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระณรงค์ศักดิ

์

วริสฺสโร ล้อไป

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ช่องลม  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระปกรณ์ ปฺาวโร เชียงนา

๒/๑๑/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระสิริมันตะ สิริมนฺโต แสนสุข

๒๐/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระยุคล ปภสฺสโร ประดับแสง

๒๒/๙/๒๕๑๙ ๒/๑๒/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระสมโภช ธมฺมวโร ท่าทราย

๑/๑/๒๔๙๗ ๑๙/๒/๒๕๖๐

เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระสรัญ ปฺาพโล ช่วยประดิษฐ์

๒๖/๖/๒๕๒๓ ๒๓/๒/๒๕๖๐

เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระปวริศ ปวโร ผาสุก

๑๐/๒/๒๕๐๘
๒/๗/๒๕๖๐

เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระอัมรินทร์ อินฺทโชโต เอกภัควัตวงศ์

๒๙/๔/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระเอ้ สุเมโธ ทองอยู่

๔/๓/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระธีรโชติ ธีรโชโต รัตนศิลป

๓/๔/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระบรรพต ปพฺพโต พบสุข

๙/๙/๒๕๑๓ ๑/๘/๒๕๖๐
เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรวันชัย  สมัครเขตกิจ

๑๘/๑/๒๕๔๖

 เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรวิเชียร  ประเสริฐกุล

๒๐/๔/๒๕๔๔

 เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรมงคล  ประเสริฐกุล

๙/๙/๒๕๔๕
 เชิงเลน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรณัชพล  วงศ์คำจันทร์

๒/๒/๒๕๔๗
 เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรวรวุธ  อุทนพร

๑๓/๓/๒๕๔๕

 เชิงเลน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระสิริชัย ิติโก พิกุลทอง

๒๙/๕/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ตาล  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระอภิสิทธิ

์

อภิวิสิฏโ หาญการสุจริต
๑/๑/๒๔๙๗ ๘/๑๒/๒๕๕๘

เตย  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระธวัช ฉนฺทกาโม พิมพ์มาก

๑๔/๑/๒๕๔๐ ๑๖/๔/๒๕๖๐

ท่าเกวียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระตะวัน จิรวฑฺฒโน เปรุนาวิน

๒๓/๑/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
ท่าเกวียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระไกรสรวิชญ์ คเวสโก วัฒนธำรงค์

๒/๑๒/๒๕๑๔ ๑๖/๖/๒๕๖๐

ท่าเกวียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระณัฐพล กิตฺติปาโล มะลิวรรณ

๑๙/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ท่าเกวียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระคณาวุฒ ภทฺทโก พิพิธพัทธอาภา

๑๑/๖/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
ท่าเกวียน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระจีระพันธ์ จิรวํโส จันทร์รุ่ง

๔/๑/๒๕๓๓ ๑๒/๕/๒๕๖๐

ท่าอิฐ  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระคีรีรัตน์ รตนโชโต คงเจริญ

๑๔/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าอิฐ  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย สิงสอน

๒๓/๕/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

ท่าอิฐ  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระคุณภาช คุณโสภโณ ภณมนต์ชัย

๒๙/๑๐/๒๕๐๒ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

บ่อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระณัฐกิตติ

์

สนฺตมโน สังข์ศิลปชัย

๒๙/๑๑/๒๕๒๘

๒๒/๔/๒๕๖๐

บ่อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระนิติธรรม ปฺาวชิโร ปญญาสงค์

๕/๑/๒๕๔๐ ๒๗/๕/๒๕๖๐

บ่อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระวรรณลภย์ ติสฺสโร ติสระ

๗/๗/๒๕๒๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บ่อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระอิสรีย์ ปภาโส แสงงาม

๙/๕/๒๕๐๔ ๑๙/๖/๒๕๖๐

บ่อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระภาณุวัฒน์ ภูริวฑฺฒโน สถานทรัพย์

๑/๖/๒๕๒๐ ๑/๗/๒๕๖๐
บ่อ  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระวีระ วีรธมฺโม แนมใจ

๑/๔/๒๔๙๘ ๑/๗/๒๕๖๐
บางบัวทอง  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระวิทยา วิชโย ฉิมพัด

๑/๗/๒๕๒๙ ๑/๗/๒๕๖๐
บางบัวทอง  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรเอกภูมิ  พุ่มนวล

๑/๑/๒๕๔๔
 บางบัวทอง  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ ธรรมนิยม

๒๓/๖/๒๕๒๓ ๒๕/๒/๒๕๖๐

บางพูดนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระชาติณรงค์ เมตฺติโก ศรดี

๒๙/๑๐/๒๕๐๗

๕/๓/๒๕๖๐
บางพูดนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระจักรกฤษณ์ ปฺาวุโธ เกตุสุข

๑๕/๕/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

บางพูดนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระอดุลย์ สิริภทฺโท จันทน์เทศ

๓๐/๙/๒๕๒๐
๒/๗/๒๕๖๐

บางพูดนอก  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระอัครัช ิตเมโธ โรจน์บุญชู

๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑/๑๒/๒๕๕๙

บางพูดใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระบุญชู ปฺาโพธิ ละมลเตียร

๑/๘/๒๕๔๐ ๑/๑/๒๕๖๐
บางพูดใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระปยะพงษ์ านวีโร ด้วงประสิทธิ

์

๑/๑๑/๒๕๓๖

๑/๖/๒๕๖๐
บางพูดใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระนลธวัช อาภากโร ทองจอ

๑/๒/๒๕๓๘
๑/๖/๒๕๖๐

บางพูดใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรพุทธสินธุ์  โพธิอำพร

์

๒๓/๗/๒๕๔๖

 บางพูดใน  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระสริวัฒน์ วฑฺฒโน สุวรรณก้อน

๑๘/๕/๒๕๐๓ ๒๓/๔/๒๕๖๐

ปาเลไลยก์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระจักรพันธ์ อุทโย แสนไชยวงศา

๓/๒/๒๕๐๖ ๒๐/๕/๒๕๖๐

ปาเลไลยก์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระโอภาส โอภาโส อาชาไนย

๑/๔/๒๕๒๙
๑/๔/๒๕๕๐

ไผ่ล้อม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระพรเทพ ผาสุโก สมศรี

๑๖/๑๐/๒๕๒๓
๑๑/๖/๒๕๖๐

เรืองเวชมงคล  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระพงษ์ประเสริฐ ปวโร บุญมี

๑๒/๘/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
เรืองเวชมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระสุวิทย์ ชินวโร ทัดเกษ

๒๔/๓/๒๕๒๓ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระมาวิน านุตฺตโม บุญรอด

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๑๘/๓/๒๕๖๐

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระจักรนครินทร์ อจฺจาทโร โพธิมัน

์ ่

๑๖/๓/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระประดิษฐ์ โชติปฺโ ปริวันตา

๒๙/๙/๒๕๑๓

๙/๕/๒๕๖๐
ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระสมนึก โชติปฺุโ กิจรักษา

๑๐/๘/๒๕๐๘ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระวรวุฒิ สํวโร ประชุมชัย

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

๕/๖/๒๕๖๐
ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระวรวุฒิ ปวโร หอมรืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๙
๑๖/๖/๒๕๖๐

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระศิขรินทร์ สุทฺธิมโน ศรีพุฒ

๓/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระณัฐพล ธมฺมปาโล นุ่มกลิน

่

๒๑/๙/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระชัยวัฒน์ นนฺทิโย ขาวละเอียด

๓๐/๑๑/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระปรีชา สุรปฺโ สุริวงศ์

๑๖/๗/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระอัมรินทร์ อมโร ภู่ทอง

๒๗/๓/๒๕๓๑

๒/๕/๒๕๖๐
ศรีรัตนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระสุระเดช วรธมฺโม บัวเผือน

่

๒/๔/๒๕๔๐ ๒/๕/๒๕๖๐
ศรีรัตนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระนิรุจน์ านวโร เพียรพี

๘/๑๑/๒๕๒๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระชุติเดช ตโมนุโท เขียวสะอาด

๒๐/๗/๒๔๗๔ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระธนโชติ นราสโภ คุ้มทองลิตร

๔/๑/๒๕๑๒ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระรุ่ง อิทฺธิโชโต เอมสาต

๑๖/๔/๒๕๑๕

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีรัตนาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระวรวุธ สิทฺธิมโน แซ่ล้อ

๒๘/๘/๒๕๒๔ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

สนามเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระปฐวีษ์ ภทฺทิโย มาสง

๙/๑/๒๕๔๐ ๒๑/๔/๒๕๖๐

สพานสูง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระสุรศักดิ

์

ชยปาโล สุภเจริญผล

๒๘/๗/๒๕๓๐
๔/๖/๒๕๖๐

สพานสูง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระสิริพงศ์ ภทฺทปฺโ คุ้มวงศ์

๑๕/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สพานสูง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระฉัตรณรงค์ อคฺคธมฺโม สมแสน

๑๙/๔/๒๕๓๐
๑/๗/๒๕๖๐

สพานสูง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระชัชวาลย์ ชยสาโร แก้วสาลี

๑๓/๑๐/๒๕๓๕
๒๗/๖/๒๕๖๐

สลักเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระอิทธิพล ิตวุฑฺโฒ

ธาษาเจริญทรัพย์
๑๑/๑/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สลักเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระศีลชัย อาคโม ปอมแก้ว

๑๓/๗/๒๕๒๓
๓๐/๖/๒๕๖๐

สลักเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระจิตรนันทน์ สุจิตฺโต รามนันทน์

๒๐/๑๑/๒๕๓๕

๓๐/๖/๒๕๖๐

สลักเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระชาญชัย ปภสฺสโร สงวนสัจพงษ์

๒๓/๙/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
สลักเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระวัชรพงษ์ จิรานนฺโท กมลรัมย์

๒๔/๖/๒๕๔๐ ๒๒/๗/๒๕๖๐

สลักเหนือ  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระนพปฎล วสโภ ขันทา

๒๓/๖/๒๕๓๖ ๒๓/๕/๒๕๖๐

สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระอติวิชญ์ จารุธมฺโม เสมรวนิช

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระสุนทร อภินนฺโท นกแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
สาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระทวีศักดิ

์

กนฺตวีโร ทองมี

๑๘/๑/๒๕๑๙

๕/๔/๒๕๖๐
สิงห์ทอง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระนพพร กิตฺติภทฺโท ทองมี

๕/๒/๒๕๓๖ ๑๕/๖/๒๕๖๐

สิงห์ทอง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระนราวิชญ์ านิโก สุดรัก

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

๑/๓/๒๕๖๐
แสงสิริธรรม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระปริญญา ปริสุทฺโธ น้อยวังคลัง

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

๔/๖/๒๕๖๐
แสงสิริธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐ / ๑๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระสุพิชฌาย์ มหาทีโป ตรีนก

๑๓/๗/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

แสงสิริธรรม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระอิทธิพร จนฺทสาโร ฤกษ์กมล

๗/๘/๒๕๓๓ ๒๕/๗/๒๕๕๘

หงษ์ทอง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระมานะ จนฺทธมฺโม ดอกสวย

๑๙/๘/๒๕๒๙ ๑๖/๑/๒๕๖๐

หงษ์ทอง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระณัฐพงษ์ ปริสุทฺโธ จันทร์ทอง

๓๑/๑๐/๒๕๒๘

๓๐/๔/๒๕๖๐

หงษ์ทอง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระมงคล ปสนฺโน พาพิมพ์

๖/๘/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

หงษ์ทอง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระธนงศักดิ

์

ธนธมฺโม นิลเอียม

่

๒๖/๙/๒๕๓๕ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระมานะ มหานาโท ง่วนสำอางค์

๒๘/๗/๒๕๓๗ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระทองมี านธมฺโม พสุรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๒๘

๒๖/๓/๒๕๖๐

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระโชคชัย จนฺทโชโต ภักขำ

๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระอาธิป สุริโย กลำเดช

๑๒/๙/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระฉัตรชัย ปยภาณี เชาว์อุบล

๑๔/๑๑/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรไตรรัตน์  แซ่เจีย

๘/๘/๒๕๔๓
 ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรกฤษฏิพัทธ์  ไผ่แก้ว

๖/๔/๒๕๔๔
 ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรกฤษฏิพนธ์  ไผ่แก้ว

๖/๔/๒๕๔๔
 ใหญ่สว่างอารมณ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระภาณุพงษ์ ภทฺทปฺโ ขวัญเมือง

๒๕/๑/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
อินทาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระสมัย ปฺาวโร ชัยสนาม

๐๕/๐๙/๒๕๐๒ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระดุสิต าณสํวโร พัวพันธ์

๒๘/๑๐/๒๔๙๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระธัชชัย อาภากโร สุรณรงค์พันธ์

๑๕/๐๓/๒๔๙๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระวุฒิชัย ธมฺมสุนฺทโร เพ่งพินิจ

๒๘/๑๐/๒๕๐๔ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระวินัย เขมรโต ศาสตร์ประสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๐๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระอัศวิน อทฺธวิชฺโช ดีเกษม

๑๔/๐๗/๒๕๑๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระมนตรี ถิรธมฺโม สว่างแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๒๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระทิวา สีลวฑฺฒโน จงสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระสุกฤษฏ์ ปภสฺสโร วุฒิพรศักดา

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระปรีชา ปฺาวชิโร ชัยวงษ์วิบูลย์

๑๗/๐๓/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระปุรเชษฐ์ วราโณ บวรทวีวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระโสภณ วราโณ เพิมสวัสดิ

่ ์

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระเอกชัย จิตฺตปฺโ แก่นโกมล

๐๑/๐๔/๒๕๐๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระสุชาติ ภูริวฑฺฒโน บัวไข

๐๖/๑๑/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระศรศักดิ

์

สุเมโธ อยู่อ่อน

๐๗/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระพรวศิน อคฺคปฺโ ดุลยสุวรรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระทศพร าณวโร หรังอ่อน

่

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระนครินทร์ านุตฺตโร อมาตยกุล

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระธนุส ทิวงฺกโร ไชยนรุณ

๒๗/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรฉันทัช  สีทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 บางไผ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรนันทวุฒิ  ศรีรักษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

 บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรพงษธร  ปานโต

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรธิบดี  ผิวอุ่น

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

 บางไผ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระวรพรต ขนฺติวโร ปานกลำ

๐๑/๐๖/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๖

บางแพรก  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระวีระเทพ วิสุทฺโธ จิตรบรรจง

๑๙/๑๐/๒๕๑๕ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

บางแพรก  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระสิริวัฒน์ อชิโต ชอบรวย

๑๔/๐๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางแพรก  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระสนัน

่

สํวโร กลินหอม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางแพรก  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรชินวัตร  ชัยสำอาง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 บางแพรก  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรธนากร  ไกยบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

 บางแพรก  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระจิรพัฒน์ จิตฺตสํวโร ศรีเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๐๘ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

บางรักใหญ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระอกนิษฐ์ โชติปฺโ ผดุงพงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

บางรักใหญ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระอรรถชัย อคคปฺโ เลือดขุนทด

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระอลงกรณ์ ณฏิโก จันจร

่

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระพิพัฒน์ อคฺคธมฺโม อรุณคุณารักษ์

๒๓/๐๒/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่เหลือง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๘๙
สามเณรเดชา  ทรงวาจา

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

 ไผ่เหลือง  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระพัตฌ์ชณัน กตสาโร ชมชู

๑๓/๐๗/๒๕๒๔
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

มะเดือ

่

 

นบ ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระถาวร ปยสีโล ต้นดพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๒๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

มะเดือ

่

 

นบ ๒๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรนิรุต  จิวนุช

๋

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 มะเดือ

่

 

นบ ๒๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พันธ์ตะคุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 มะเดือ

่

 

นบ ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระบุญเสริฐ จิตฺตวโร นิมนวล

่

๒๒/๐๑/๒๕๐๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระกฤษดา กาฺจนธโร ศรีตะวัน

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระสุรชาติ กิจสาโร รักรี

๒๒/๐๙/๒๕๓๓
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระอธิวัฒน์ ปฺาวุโธ เสรีกร

๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระพรวิวัฒน์ ิตวฒฺโน เหตุเกษ

๐๖/๐๕/๒๕๓๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระทวีศักดิ

์

ทีฆายุโก ยาดี

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระวรวิทย์ วรวิชฺโช ปาสาใน

๒๘/๑๑/๒๕๓๕
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระชัยณรงค์ ชยปฺโ แตงคำ

๑๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระอิทธิกร อิทฺธิกโร แย้มสอาด

๑๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระวรนันท์ วรนนฺโท เกษมวรนันท์

๑๐/๐๗/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระฤทธิชัย ชยานนฺโท ชัยสวัสดิถานนท์

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระธนากร ยติโก อรรถสิงห์

๒๑/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระเอนก ฉนฺทปฺุโ ชอบบุญกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ละหาร  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระกฤษณะ สุภทฺโท อ่อนปรางค์

๒๒/๐๗/๒๕๒๐ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระจักรกฤษณ์ วิสุทฺธสีโล แก้วมณี

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระกัมปนาท ปริปุณฺโณ รุ่งเริก

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดเต็มรักสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระสุเมธ ยโสธโร นงคราญ

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๑๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระจารุพัฒน์ จนฺทสาโร สอนศาสตร์

๐๓/๐๙/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระชินพันธ์ านิสฺสโร กรณัฐวีพงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๐๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระชินพันธ์ านิสฺสโร กรณัฐวีพงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๐๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระเมธาพงษ์ อาภสฺสโร เรืองกิจ

๒๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระณัชธนพล ขนฺติธมฺโม แปลกประเสริฐ

๒๓/๐๙/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระสมบัติ สุธมฺโม มณีวงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๑๗ ๐๓/๑๐/๒๕๕๘

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระชนินทร์ ปฺพโร ศิลปะรายะ

๒๗/๐๗/๒๕๑๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระสุวโรจน์ ถิรธมฺโม ถาวรฐิตะเศรษฐ์

๐๕/๐๔/๒๔๙๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระสมชาย สิริธโร เกตุอำ

๒๕/๐๔/๒๕๐๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระอนันต์ วริโย โอภาส

๑๓/๐๙/๒๕๑๐ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระสมบัติ านิสสโร แก้วบุญเทียม

๐๗/๐๗/๒๕๒๓ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระจิตตริณ ปยธมฺโม จีรโกวิทยภาส

๑๒/๐๘/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระเรืองพจน์ เขมกาโม กระแสง

๒๔/๐๓/๒๕๐๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระโกศล กฺตสาโร บุญกำเนิด

๑๖/๑๒/๒๕๑๒
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระชาญชัย อภิวโร เสือสุข

๓๑/๐๓/๒๕๑๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระกตัญู รตโร นิลนนท์

๒๙/๐๓/๒๕๒๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระการันต์ วฑฺฒโน สานิยม

๐๓/๐๕/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระกุลิสร์ รวิวํโส เมธากุล

๑๒/๐๗/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระเมธี านธมฺโม สันธนวิบูล

๑๑/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระสหรัฐ าณสุทโธ แก้วนก

๑๔/๐๕/๒๕๔๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระทักษ์ดนัย กตสาโร คล้ายสอน

๑๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระณรงค์ รตนปฺโ งามประยูร

๒๔/๐๕/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระศักดิกรินทร์

์

ธมฺมวโร ศรีเพ็ชร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรธิวารินทร์  รุ่งเริก

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดพุทโธภาวนา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระยงค์ ธมฺมกาโม รุ่งเริก

๐๒/๐๓/๒๔๙๖ ๒๖/๐๔/๒๕๔๗

วัดพูนพิมลราช  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระไสว จารุธมฺโม เหง่าลา

๒๐/๐๕/๒๕๐๒ ๑๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดพูนพิมลราช  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระศรีชนะ ขนฺติพโล วิจารย์

๑๐/๐๙/๒๔๙๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดพูนพิมลราช  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระพัลลพ หาสธมฺโม ทัศนารมย์

๒๖/๑๒/๒๕๐๕ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดพูนพิมลราช  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระธนกฤช จนฺทาโภ หอไพศาลสุข

๐๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระสมบัติ อภิปุณฺโณ เฉลิมเกียรติกมล

๐๖/๑๑/๒๕๐๓ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระปณณวิชย์ จนฺทสาโร ทับไกร

๒๑/๑๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระวีระศักดิ

์

วีรสกฺโก เชิญผึง

้

๒๒/๑๒/๒๕๓๙
๒๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระณรงค์ โฆสธมฺโม พุฒกลำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระพิชัยยุทธ จนฺทสาโร ชำนิ

๑๗/๐๙/๒๕๐๓ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดลาดปลาดุก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระอมรเทพ ขนฺติโก เตือนจิตต์

๐๗/๐๔/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระวรวิทย์ เตชวโร หลำเนียม

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระเชิญชัย ชยธมฺโม อ่องเอียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระอัมพันธ์ อาสโภ ยิมขลิบ

้

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระกันต์ทิวา สุขิโต นิลเทศ

๒๙/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดลาดปลาดุก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระพระชัยยุทธ จิตฺตสุโภ ทองหยด

๑๐/๐๔/๒๕๐๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดลำโพ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระวิทยา รตนวณฺโณ ปนรูป

๒๙/๑/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดลำโพ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระธนู จิตฺตวุฑฺโฒ บัววัฒนะ

๐๓/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดลำโพ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระธนายุทธ์ ธนปฺโ บางกระ

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดลำโพ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระโกมล โกมโล กลันกลาย

่

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดลำโพ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระคงกฤต สิริวฑฺฒโน มงคลเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๓๗
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดลำโพ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระจิรพัฒน์ จิรวํโส คงฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำโพ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระไพโรจน์ โรจนธมฺโม ต่างท้วม

๑๘/๐๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำโพ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระKAW WEI DA โกวิโท ชาวเมียนมาร์

๑๐/๐๖/๒๕๐๕ ๑๕/๐๔/๒๕๒๖

สามง่าม  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระKU WEI RA กุเวโร ชาวเมียนมาร์

๐๖/๑๐/๒๕๑๖ ๑๔/๐๕/๒๕๓๖

สามง่าม  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระKU MU DA โกมุโท ชาวเมียนมาร์

๐๒/๐๘/๒๕๑๗ ๐๗/๐๒/๒๕๓๗

สามง่าม  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระCANDAWAMSA จนฺทวํโส ชาวเมียนมาร์

๓๑/๐๓/๒๕๒๗ ๑๓/๐๔/๒๕๔๙

สามง่าม  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระTHUSAI THA ขนฺติโก ชาวเมียนมาร์

๒๖/๐๔/๒๕๓๖
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

สามง่าม  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระสุรเชษฐ์ สุมโน วิทยาพิทักษ์วงษ์

๒/๖/๒๕๑๕ ๒๘/๔/๒๕๖๐

คงคา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระกฤษกร กมโล ฤทธิบำรุง

์

๓๐/๘/๒๕๓๖ ๑๕/๕/๒๕๖๐

คงคา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระสุธิมนต์ ธีรวโร เอมอ่อง

๒๗/๗/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
คงคา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระณัฐพงศ์ ชนาสโภ สินอยู่

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
คงคา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระรังสรรค์ รตนโชโต คงตระกูล

๔/๕/๒๕๓๗ ๔/๖/๒๕๖๐
คงคา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระกิติกร กิตฺติโก ทับทิมสุข

๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คงคา  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระจอม าณวํโส -

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

๒๐/๔/๒๕๕๗

ดอนสะแก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระหนุ่ม เนมีนโต -

๑/๗/๒๕๓๘
๒๒/๑๐/๒๕๕๘

ดอนสะแก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระหาญ สุเมโธ -

๒๐/๘/๒๕๓๗ ๒๑/๓/๒๕๕๙

ดอนสะแก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระอรรถพล ขนฺติธมฺโม คงวัฒน์

๒๙/๒/๒๕๓๙
๒๐/๖/๒๕๖๐

ดอนสะแก  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระวัชรพล เตชปฺโ โพธิจงรักษ์

์

๑๘/๓/๒๕๓๔ ๒๓/๔/๒๕๖๐

บางโค  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระภานุพงศ์ สมจิตฺโต พรมแย้ม

๓/๕/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

บางโค  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระณัฐวุฒิ ฉนฺทสีโล ศรีสุข

๗/๕/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๖๐
บางโค  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระสุนันท์ ปฺาวโร คูหาก้องเกียรติ

์

๗/๓/๒๕๐๐ ๒๐/๑/๒๕๖๐

บางม่วง  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระธรรมนูญ สุเมโธ ศรีแก้ว

๘/๑๑/๒๕๑๑
๒๐/๑/๒๕๖๐

บางม่วง  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระภาณุพงศ์ ปยธมฺโม เก็งวินิจ

๒๗/๘/๒๕๓๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

บางม่วง  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระภูวนัส ขนฺติโก อ่อนน่วม

๒๔/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางม่วง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระภูกิจ ธนกิจฺโจ ตังธนกิจเจริญ

้

๔/๘/๒๕๑๖
๑/๗/๒๕๖๐

บางม่วง  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระธนากร ปภากโร อ่อนจีน

๑๑/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บางม่วง  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระเจริญ จิรสุโภ เนือนุ่ม

้

๑๕/๙/๒๕๐๒ ๑/๑๒/๒๕๕๙

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระกิติทัศ อมโร จิตรหาญ

๒๙/๘/๒๕๒๕ ๒๑/๑/๒๕๖๐

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระชานนท์ ปฺาวโร ช้างอยู่

๘/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระสุวัจชัย ธมฺมวโร ไอยรัตน์

๓๑/๕/๒๕๑๘

๑/๗/๒๕๖๐
บางเลนเจริญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระวิวัฒณ์ ยติโก เขียวแกร

๔/๗/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
บางเลนเจริญ  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระวัชรพล ธีรปฺโ ไม้ไกร

๑๑/๗/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ปรางค์หลวง  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระมงคล าณสํวโร เพ็ชรหลำ

๘/๔/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
พระเงิน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระสนัด สุทฺธิธมฺโม บริสุทธิ

์

๑/๕/๒๔๙๖ ๑๐/๒/๒๕๖๐

พระนอน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระพรศักดิ

์

ติสุสวโร ทองมอญ

๑๑/๑๐/๒๕๒๙

๑๐/๒/๒๕๖๐

พระนอน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระศิลปศรุต จิรสุทฺโธ สยามสันติกุล

๒๘/๙/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
พระนอน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระทองคำ วิมโล คงเจริญ

๔/๗/๒๔๘๔
๔/๗/๒๕๕๐

พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระวันชัย อนาลโย ทองงามบุญล้อม

๗/๑๒/๒๕๐๔
๕/๒/๒๕๕๒

พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระอรุณ ปฺาวโร พลอาจ

๒๐/๓/๒๔๙๑ ๑/๑๒/๒๕๕๙

พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระประเสริฐ โชติปฺโ อุดม

๒/๕/๒๔๙๓ ๑/๑๒/๒๕๕๙

พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระแสงจันทร์ ขนฺติวโร มะลิ

๒๓/๑/๒๕๑๐ ๑/๑๒/๒๕๕๙

พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระธงชัย ปฺาทีโป ศรีสะอาด

๑๗/๑๑/๒๕๓๗
๕/๑๒/๒๕๕๙

พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระกอบศักดิ

์

กิตฺติคุโณ กษาปณากร

๒๐/๘/๒๕๑๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พิกุลเงิน  

นบ ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระสุกฤษฎิ

์

ปฺาวชิโร สุขแสนสุข

๓/๑๒/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐ ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระณัฐวุธ านวโร จันทร์สนัน

่

๒๘/๓/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐ ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระวิษณุ โชติปฺโ สัทธาคลัง

๑๖/๙/๒๕๒๓

๑/๗/๒๕๖๐ ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระอนุชา านงฺกโร จารศุกร์

๒๖/๕/๒๕๐๘ ๑๖/๔/๒๕๖๐

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๐๓
พระพงศ์ศิริ อติลาโภ ช่วงโชติ

๓๐/๓/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระภิเษก จิรสุโภ อำนวยโชค

๒๐/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระศุภชัย โชติโก รักแจ้ง

๓/๑๐/๒๕๒๘
๒/๗/๒๕๖๐

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระสมพร ปคุโณ ชาหา

๕/๖/๒๕๒๙ ๒/๗/๒๕๖๐
ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระกำพลชัย ยติโก พัดเย็น

๒๕/๙/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๐๘
สามเณรวีเชียร  วรแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระดำรงฤทธิ

์

ธีรธมฺโม แซ่พุ้น

๓๐/๓/๒๕๒๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

สวนแก้ว  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระปฐมพงศ์ กตปฺุโ วัฒนเสย

๒๗/๑๐/๒๕๒๙

๕/๗/๒๕๖๐
สวนแก้ว  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระชาคริต โชติปฺโ ทองมา

๙/๔/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
สะแก  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๑๒
สามเณรภูวนาท  มารุ่งเรือง

๒๒/๑/๒๕๔๓

 สะแก  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๑๓
สามเณรคณิศร  ศรีสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 สะแก  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๑๔
สามเณรนพพล  จำปาทอง

๓/๑๐/๒๕๔๗

 สะแก  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระนิรุตติ

์

อนุตฺตโร ปงอุด

๑๕/๖/๒๕๒๓ ๑๙/๓/๒๕๖๐

สังวรพิมลไพบูลย์  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระเชิดศักดิ

์

ิตธมฺโม วงศ์ถวิล

๒๓/๑/๒๔๙๗ ๒๖/๓/๒๕๖๐

สังวรพิมลไพบูลย์  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระประทีป ปฺาทีโป ไกรกัน

๑๑/๑/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

สังวรพิมลไพบูลย์  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระวัธนา สิริภทฺโท เรือหงษ์

๒๖/๖/๒๕๐๒ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สังวรพิมลไพบูลย์  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระพงษพีร์ ปฺาวโร แจ้งเสม

๑๕/๓/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สังวรพิมลไพบูลย์  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระอำพล จนฺทสาโร สุดธูป

๓๐/๔/๒๕๓๔
๕/๗/๒๕๖๐

เสาธงหิน  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระณัฐวุฒิ านจาโร แสงสุ่ม

๒๑/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หลังบาง  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระอนุวัฒน์ สิริวฑฺฒโน เรืองอ่อน

๒/๘/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๖๐
หลังบาง  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระพิมล โสธโน สืบกุศล

๑๐/๙/๒๕๑๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐

อัมพวัน  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระเกษมสันต์ สุเมโธ สีลา

๒๗/๙/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐
อินทร์  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๒๕
สามเณรสหรัฐ  บ้านพรวน

๒๔/๕/๒๕๔๔

 อินทร์  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระธุวานนท์ กิตฺติโก มิเกลียง

้

๗/๑๒/๒๕๓๕ ๒๘/๑/๒๕๖๐

เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระศราวุธ ธมฺมธโร มามีทรัพย์

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระรณชัย จนฺทสาโร วัดผลัด

๒๓/๕/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระจีรานัส โชติโก พุ่มพวง

๓๐/๑๑/๒๕๓๖

๓๐/๖/๒๕๖๐

เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระอดุลย์ ิตปฺุโ เกตุสี

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระสิทธิพร วิสุทธิาโณ ช้างเนียม

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

คลองขวาง  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระภาณุพงษ์ มหาาโณ ช้างเนียม

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองขวาง  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระกรวิชญ์ สุจิณฺณธมฺโม นาวายุทธ

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองขวาง  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระบวรศักดิ

์

ถาวโร ศรีปรีเปรม

๒๒/๐๒/๒๕๑๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

คลองขุนศรี  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระพิศิษฎ์ อภิปุโ อรพิมพ์อุสาหะ

๐๗/๐๗/๒๕๐๐ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระชยณัฐ โชติปฺโ ประสพกาญจน์

๒๒/๑๐/๒๕๓๔
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระบุญชนะ สิริภทฺโท วงศ์แสง

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระจิธาวุฒิ กนฺตวีโร ภิรมย์เมือง

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระสุรเดช ปฺาธโร จิรัฐติกาลนนท์

๒๔/๐๖/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระนพรัตน์ านิโย ฮะเติง

้

๐๖/๐๓/๒๕๒๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๔๑
พระสุรศักดิ

์

ถิรปฺโ กระดี

่

๐๔/๐๑/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๔๒
พระวสันต์ จารุธมฺโม ยิมย่อง

้

๐๔/๐๙/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๔๓
พระภีมวัฒน์ ิตเมโธ บุตรแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ไทรน้อย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระชัชวาล อธิโต ศรีธัญรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไทรใหญ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระนนทราช ฉนฺทโรจโน วัดอักษร

๓๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไทรใหญ่  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระปรัฏชนันท์ กิตฺติสาโร โกศินานนท์

๐๗/๐๔/๒๕๒๓ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

เพรางาย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระเจตินัย เตชปฺโ แสงสุ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เพรางาย  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระอธิพงษ์ ธมฺมาภิรโต มรุตนนท์

๒๙/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

มะสง  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระสมชาย นนฺทิโย อินนุช

๒๒/๐๕/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มะสง  
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระอมรเทพ านวโร ทับเอียม

่

๑๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มะสง  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระสุรชัย ธมฺมรโส ลัดคุ่ย

๓๑/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ยอดพระพิมล  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระเอกลักษณ์ านิโย นกเทศ

๐๖/๐๕/๒๕๓๑ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ลากค้อน  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระนพพร เขมโก เพไร

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ลากค้อน  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระศราวุธ กิตฺติปฺโ แต่งตัง

้

๑๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ลากค้อน  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระอนันต์ สุขิโต ศรีคร้าม

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ลากค้อน  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระศิรพันธ์ อริยวํโส หิรัญพฤกษ์

๑๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ลากค้อน  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระภรภัทร ณฎฺิโก นาคศรีจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ลากค้อน  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระศุภชัย สุภกิจฺโจ อ่อนยิง

่

๑๓/๐๗/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลากค้อน  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระสหรัฐ กตสาโร ดีสมชือ

่

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

เสนีวงศ์  

นบ ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระวิชัย จิตฺตปาโล สว่างอารมณ์

๒๖/๐๑/๒๕๐๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระสถาพร กตสาโร บัวสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๓๙
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระธนานุสรณ์ ิตคุโณ ทรัพย์คต

๐๕/๐๓/๒๔๘๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐
อ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระเฉลิมพงค์ โชติโก ทองผิว

๑๖/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อ่วมอ่องประชานฤมิต
 

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
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