
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๓๓๑ รูป ขาดสอบ ๕๕ รูป คงสอบ ๒๗๖ รูป สอบได้ ๑๗๕ รูป สอบตก ๑๐๑ รูป (๖๓.๔๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

ครุโก ปูโตชัยยะ
๗/๒/๒๕๐๙

๑๙/๐๗/๒๕๓๑

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระพล ธมฺมทินฺโน เมืองจันทร์

๑๕/๘/๒๔๙๒ ๐๔/๐๗/๒๕๔๐

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระวิทยา วิชาธโร เรือนใส

๘/๖/๒๕๓๐
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระภาคภูมิ อภิปฺุโ บุญนก

๓๐/๓/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กลางบางซือ

่

 

นบ ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระธงชัย มหาปุโ อาจคุ้ม

๑/๗/๒๔๙๗ ๒๙/๙/๒๕๕๗

ขวัญเมือง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระฉัตรชัย อภิชวโน ช้างอยู่

๒๒/๑/๒๕๓๒
๔/๔/๒๕๕๙

ขวัญเมือง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรฉัตรติญะ  เกตุทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 ขวัญเมือง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระธนบูลย์ ธนวิปุโล บุญเกิด

๑/๑/๒๕๐๖
๒๘/๑๑/๒๕๕๘

แคนอก  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระอภิรมย์ อภิรมฺโม ไวยคูนา

๐๑/๐๕/๒๕๒๒ ๑๑/๐๓/๒๕๕๐

แจ้งศิริสัมพันธ์  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระบุญเทียน ิตธมฺโม เข็มทอง

๘/๑๒/๒๕๐๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ชมภูเวก  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรบพิตร  บุบผามาลา

๒๔/๑/๒๕๔๔

 ชมภูเวก  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระนนทกร นนฺทกโร กรึมกระโทก

๑๗/๐๗/๒๕๑๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

ตำหนักใต้  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระบัวลา ชยวฑฺโท ขุนพิลึก

๑/๑/๒๔๙๒ ๕/๑/๒๕๕๒
โตนด  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระสุฤทธิศักดิ

์ ์

อุทโย ชูเลิศ

๖/๑๑/๒๔๙๙ ๑๗/๑/๒๕๕๘

โตนด  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระอรรถพล อตฺถพโล พงษ์สนาม

๘/๓/๒๕๒๔ ๖/๖/๒๕๕๙
ทินกรนิมิต  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระสุวรรณ สุวณฺโณ ภักดีพงษ์

๖/๑๒/๒๕๓๑ ๒๘/๖/๒๕๕๘

ไทรม้าเหนือ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระอนุพงษ์ ธนปาโล คำเอียม

่

๑๘/๙/๒๕๓๖ ๒๖/๓/๒๕๕๙

นครอินทร์  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระธวัช รกฺขิตสทฺโธ รอดเจริญ

๒๑/๘/๒๕๒๘
๓/๔/๒๕๕๙

นครอินทร์  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระนภัทสิน านิสฺสโร หมันทำ

่

๗/๗/๒๕๓๖ ๒๙/๕/๒๕๕๙

นครอินทร์  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระสุริยัน ทีปธมฺโม ผึงผาย

่

๕/๘/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

นครอินทร์  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระอนันต์ อาสโภ สุริยา

๕/๘/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นครอินทร์  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน เพ็ชร์เพ็ง

๓๐/๓/๒๔๙๓ ๑๙/๒/๒๕๕๕

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระวิเชียร ภูริปฺโ หงษ์สูงเนิน

๒/๖/๒๔๙๖ ๒/๖/๒๕๕๖
บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระวิชาญ กตปฺุโ สิงโต

๑๘/๑/๒๕๒๐ ๒๒/๗/๒๕๕๖

บัวขวัญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระภัทรพล เตชพโล กรุงวงศ์

๒๕/๔/๒๕๓๐ ๒๒/๖/๒๕๕๘

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระบุญเหลือ ิตปฺโ โคตรวงศ์

๘/๑๒/๒๕๐๐ ๑๗/๒/๒๕๕๙

บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรนิตย์  อวล

๕/๓/๒๕๔๕
 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรธี  โธ

๒๖/๑/๒๕๔๔

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรหมาย  เหน

๑๐/๑/๒๕๔๓

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรณัฐวุฒิ  แสนเภา

๑๓/๖/๒๕๔๖

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรพนัส  พุ่มพวง

๓/๑๑/๒๕๔๒

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรกฤษณะ  มีแก้ว

๘/๑๑/๒๕๔๖

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรทศพล  ราชพิบูลย์

๒๓/๖/๒๕๔๖

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรวีรเดช  ศรีคำ

๙/๗/๒๕๔๖
 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรกวินภพ  กว้างขวาง

๑๘/๕/๒๕๔๑

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรธีรวัต  นามคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรธีรภัทร์  นามคำ

๔/๑/๒๕๔๙
 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรเอกราช  จองหลี

๙/๑๒/๒๕๔๔

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรคุณากร  วงศ์คำสอน

๒๐/๘/๒๕๔๒

 บัวขวัญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระบุญเส็ง อธิปฺุโ หาญนุสิงห์

๑๖/๐๔/๒๕๑๐ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

บางกร่าง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระพรเทพ รวิวณฺโณ กิจสัมฤทธิเสรี

์

๑๘/๒/๒๕๑๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บางนา  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรณัฏพร  มณีพันธ์

๑๔/๖/๒๕๔๓

 บางแพรกเหนือ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระวุธ อาภากโร วิจารย์

๙/๒/๒๕๒๖ ๑๙/๗/๒๕๔๘

บางระโหง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๔๔
พระอชิรวงศ์ กุสลจิตฺโต บรรดาศักดิ

์

๔/๔/๒๕๓๑
๑๗/๑๒/๒๕๕๔

บางระโหง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๔๕
พระอุกฤษ ปสนฺโน จันเล็ก

่

๒๘/๗/๒๕๒๓
๓/๗/๒๕๕๙

บางรักน้อย  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระธวัชชัย ธมฺมวโร พรมดวงดี

๔/๕/๒๕๓๔ ๒๑/๖/๒๕๕๘

ปากนำ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระอนุสรณ์ อนุสโร จันทร์สุข

๒๐/๐๔/๒๕๒๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

ปาเรไร  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ หมุนแก้ว

๕/๐๑/๒๕๓๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาเรไร  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระมนต์ชัย ธนปฺโ ปริยชาติ

๘/๘/๒๕๓๑ ๓๐/๑/๒๕๕๙

ฝาง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระคำ อินฺตโก คำ

๑๑/๑/๒๕๓๓ ๑๒/๔/๒๕๕๓

พลับพลา  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระสมควร นาควโร บุญปลูก

๑๘/๑/๒๕๐๖ ๑๐/๗/๒๕๓๗

ลานนาบุญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระพิพัฒน์ านวีโร เนตรมงคลชัย

๑๙/๑๐/๒๕๓๑ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

ลานนาบุญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระอำนาจ อนาลโย กระจ่างฤกษ์

๐๓/๐๘/๒๕๐๑ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดน้อยนอก  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระลก จารุธมฺโม ตาเสาร์

๑๓/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๕/๒๕๕๔

สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระพรพจน์ กิตฺติวณฺโณ หวังชัยพิทักษ์

๙/๓/๒๕๐๒
๑๙/๑๒/๒๕๕๔

สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระพงศธร อานนฺโท สิริลาภพูนผล

๒๙/๑๒/๒๕๑๘ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระกันดาวายา ขนฺติสมฺปนฺโน สุขใจ

๑/๕/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๘

สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระสามารถ สิริมงฺคโล ธาระทรัพย์

๒๔/๑๑/๒๕๑๕
๒๓/๓/๒๕๕๙

สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระทรงกลด โกวิโท เทศยิม

้

๓/๑๐/๒๕๒๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สมรโกฏิ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรณัฏฐชัย  โภคาณพุฒิคุน

๑๗/๑/๒๕๔๒

 สมรโกฏิ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระชัยชนะ สุทธิสทฺโท รืนรมย์

่

๒๐/๑๐/๒๕๐๔
๑๙/๗/๒๕๕๙

สังฆทาน  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระภาณุวัชร สุภาจาโร บุรีรัตน์

๐๓/๐๒/๒๔๙๓ ๑๒/๑๐/๒๕๕๘

คลองขวาง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระธเนตร์ ธมฺโฆสโก ช้างจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

คลองตาคล้าย  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๖๔
พระวิชัย กนฺตวีโร พูนเพิม

่

๑๑/๐๒/๒๕๑๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๖๕
พระละมัย ปยสีโล พูลเพิม

่

๐๖/๐๗/๒๕๒๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๖๖
พระวีระพล จนฺทสาโร บุญยืน

๓๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ไทรน้อย  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๖๗
พระเกรียงไกร วีรปฺโ บุญเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๑๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

มะสง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระสันติ จิรสนฺโต กลันมณี

่

๐๒/๐๘/๒๕๐๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

มะสง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๖๙
พระบุญเติม อตฺถวโร เกตุพุก

๑๕/๐๓/๒๕๒๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

มะสง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๗๐
พระสุรสักดิ

์

ธีรสิทฺโธ ด้วงระกัว

่

๑๙/๐๘/๒๕๒๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

มะสง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๗๑
พระเฉลิมชัย อุชุโก เทพทับ

๓๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ลากค้อน  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๗๒
พระเธค มนาโป ไลกระโทก

๑๔/๐๗/๒๕๓๑
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

ลากค้อน  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๗๓
พระพิสุทธิ

์

สุทธิวโร แสงเงางาม

๐๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

กล้วย  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรสิทธิชัย  หนูเอียม

่

๑/๕/๒๕๔๖
 ชลอ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๗๕
พระชุติพนธ์ ธมฺมปาโล ทองกัน

๐๔/๑๐/๒๕๒๙ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖

โตนดมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๒๖๐/๐๐๗๖
พระชวลิต านวโร แสงสุ่ม

๑๖/๐๔/๒๕๑๒ ๒๐/๐๒/๒๕๔๙

บางขนุน  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๗๗
พระณรงค์ เขมโก หินสม

๒๗/๐๑/๒๕๑๒ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

บางค้อ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๗๘
พระยุทธนา ชยเมธี ไกรนารถ

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๗๙
พระอภิสิทธิ

์

นรินฺโท โพธิระหงษ์

์

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บางอ้อยช้าง  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๘๐
พระวัชระ านวุฑฺโฒ บุตรลำยอง

๐๒/๐๑/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๘๑
พระศิลป านธมฺโม กัวสิทธิ

้ ์

๑๔/๐๖/๒๕๑๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๘๒
พระประมวล านวีโร ขันเงิน

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๘๓
พระสายยนต์ อาสโย เชียงสาพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๑๓ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรโลกอินทร์  ตาเสาร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

 ลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๘๕
พระสมหมาย ธมฺมวโร เลิศลบ

๒๘/๐๔/๒๕๐๕ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๘๖
พระบริบูรณ์ ปภสฺสโร มีขำ

๐๒/๑๑/๒๕๓๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๘๗
พระพิพัฒน์ ิติธมฺโม ผึงผดุง

่

๐๘/๐๘/๒๕๒๒ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเรืองบุญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๘๘
พระทินกฤต โชติกิตฺติกโร โชติกิตติทัต

๒๔/๑๒/๒๕๒๐

๙/๓/๒๕๕๘
สนามนอก  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๘๙
พระณัฐพงษ์ ปภงฺกโร ปนตานา

๐๙/๑๒/๒๕๑๙ ๓๑/๐๗/๒๕๕๖

ส้มเกลียง

้

 

นบ ๒๒๖๐/๐๐๙๐
พระธนภัทร ิตปฺุโ ชาวิลัย

๐๙/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๑๑/๒๕๕๗

อุบลวนาราม  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๙๑
พระฉัตรทอง ชีวสุทฺโธ สาสิม

๑๗/๐๔/๒๕๑๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๙๒
พระนฤพล ถิรธมฺโม ภัคคานนท์

๒๕/๐๖/๒๕๒๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๙๓
พระกรกช สมาจาโร ดิษผล

๘/๑๑/๒๕๓๔ ๒๔/๕/๒๕๕๘

บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๙๔
พระพีรายุ ปฺาวุฑฺโฒ เพ่งพินิจ

๒๙/๑๑/๒๕๓๓
๒๔/๖/๒๕๕๘

บางไผ่  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๒๖๐/๐๐๙๕
พระวีระชาติ วิริโย อุดม

๑๖/๑/๒๕๒๖ ๒๒/๗/๒๕๕๘

บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๙๖
พระเรือง ิตวฑฺฒโน คงสิงห์

๒๓/๖/๒๔๙๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๙๗
พระเรวัตร อุตฺตมธมฺโม บุญยฤทธิกิจ

์

๑๖/๑๒/๒๕๒๒ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๙๘
พระธีรพงษ์ ภทฺทธมฺโม อุดมดีพลังชัย

๒๔/๗/๒๕๒๓
๖/๒/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๐๙๙
พระดนัยภัทร านุตฺตโร นันทิวัฒนโภคิน

๒๑/๗/๒๕๒๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๐๐
พระนุช ชยสาโร ตังชัยภูมิ

้

๘/๓/๒๕๒๕ ๒/๗/๒๕๕๙
บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๐๑
พระนภสินธุ์ ธีรวํโส สีหทิฏฐธรรม

๗/๒/๒๕๐๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๐๒
พระอริยภูมิ ทิวงฺกโร อิทธิวิธญาณ

๑๘/๔/๒๕๑๓ ๔/๑๒/๒๕๕๙

บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรทศพร  ชินศรี

๒๓/๔/๒๕๔๑

 บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรฉัตรณรงค์  เชียวชาญ

่

๒๔/๒/๒๕๔๓

 บางไผ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 สัสดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

 บางแพรก  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๐๖
พระณัฐพล ปุณฺณโก ดาวเรือง

๓/๑๐/๒๕๓๙
๔/๐๗/๒๕๖๐

บางรักใหญ่  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๐๗
พระจิรทีปต์ อภิชาโน แก้วสด

๒๒/๑๑/๒๕๐๗ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๐๘
พระเจษฎากร อนาลโย อินลี

๐๔/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๐๙
พระอานนท์ วรสทฺโท วัฒนพานิช

๒๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๒/๑๗/๒๕๕๘

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๑๐
พระจำเนียร ฉนฺทโก นาคศรี

๐๗/๐๑/๒๕๑๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๑๑
พระดำรงพล กตปฺโ นาคประกาศ

๑๐/๑๑/๒๕๑๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

พุทโธภาวนา  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๑๒
พระฉัตรชัย จารุธมฺโม บุญสายบัว

๒๒/๐๕/๒๕๓๓
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

โมลี  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๑๓
พระชาญชัย อาทิจฺจพโล พรมปอม

๓๐/๐๓/๒๕๑๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

ละหาร  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๑๔
พระโชคทวี กิตฺติปฺโ ศรีภิรมย์

๑๓/๐๔/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๑๕
พระเมธา จารุวณฺโณ ปานปน

๒๙/๐๖/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๑๖
พระธวัชชัย อุตฺตมวํโส ธรรมดารา

๒๕/๐๕/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ละหาร  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรพีรวิชญ์  คำผม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

 ละหาร  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรศตวรรษ  ศิลปอุดม

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 ละหาร  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรพงศกร  ภูนาผา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

 ละหาร  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรวรเมธ  ดำเสน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 ละหาร  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรธรรมศักดิ

์

 ไชยสุมัง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ละหาร  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรวิชยุตม์  ดวงดีแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 ละหาร  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๒๓
พระไกรทิพย์ ปภสฺสโร แก้วนุช

๐๘/๑๐/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ลาดปลาดุก  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๒๔
พระยุทธศักดิ

์

ธมฺมรโต ประจวบ

๒๒/๑๑/๒๕๐๗ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

ลำโพ  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๒๕
พระสุรชัย สุรจิตฺโต สุขใย

๑๘/๐๗/๒๕๒๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

ลำโพ  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๒๖
พระอรรถพล าณวโร เดิมสันเทียะ

๑/๐๑/๒๕๓๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

สามง่าม  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๒๗
พระอูแสง อินตาสาระ กวงอู

๑๘/๗/๒๕๑๕ ๑๕/๓/๒๕๔๐

ดอนสะแก  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๒๘
พระมงคล มงฺคโล พงษ์เกือ

้

๑๙/๕/๒๔๘๓ ๑๔/๖/๒๕๕๘

โตนด  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๒๙
พระภุชงค์ สุธมฺโม ศรีโปรดก

๑๘/๖/๒๕๑๙ ๒๑/๑/๒๕๖๐

โตนด  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๒๖๐/๐๑๓๐
พระวิฑูรย์ ปยปฺุโ ศรีกิจจาภรณ์

๒๖/๓/๒๕๐๗ ๒๒/๗/๒๕๕๕

บางม่วง  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๓๑
พระจุฑาวุธ ทีปธมฺโม เพ็ชรปานกัน

๑๓/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

บางม่วง  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๓๒
พระสุชาติ โกวิโท มีญวน

๑๗/๘/๒๕๐๗ ๒/๑๒/๒๕๕๗

บางเลนเจริญ  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๓๓
พระสมชาย สุขวฑฺฒโก แก้วพรชัย

๒/๑๑/๒๕๓๖ ๒๖/๑/๒๕๕๖

พระเงิน  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๓๔
พระสัญยา กลฺยาณธมฺโม จิตตพร

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๔/๒๕๕๙

พระเงิน  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๓๕
พระมงคล านวโร กอนาค

๔/๑/๒๕๐๔
๒๖/๗/๒๕๕๘

พระนอน  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๓๖
พระจินดา โชติปฺโ กำพลชัยเดช

๒๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

พิกุลเงิน  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๓๗
พระกิตติพงศ์ ขนฺติโก ณัมคนิสรณ์

๒๕/๑๐/๒๔๙๗ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

ราษฎร์ประคองธรรม
 

นบ ๒๒๖๐/๐๑๓๘
พระสมปอง กิตฺติโก เพ็ญธัญกิจ

๐๔/๐๗/๒๔๙๘ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙
ราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๒๖๐/๐๑๓๙
พระมงคล โชติโก หาญศึก

๒๘/๑๒/๒๕๑๙
๐๒/๐๓/๒๕๕๙

สะแก  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๔๐
พระวิชา วราสโย โตวอน

๑๒/๐๔/๒๕๐๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สะแก  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๔๑
พระศักดิดา

์

ปคุโน บังทา
๖/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๗

เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๔๒
พระวรรณชัย ปฺาวโร จันเพ็ช

่

๑๑/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๔๓
พระชาญณรงค์ ชาตวีโร มีดี

๑๖/๖/๒๕๑๖ ๑๒/๘/๒๕๕๗

กลางเกร็ด  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๔๔
พระธีรวัตร ธีรวฒฺฑโน ราตรี

๑๐/๑๐/๒๕๓๓ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

กลางเกร็ด  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๔๕
พระสมชาย อคฺคธมฺโม กวยหมี

๒๖/๑๒/๒๕๑๙
๑๖/๕/๒๕๕๙

กลางเกร็ด  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๔๖
พระอภิชัย อภิชโย บุญเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๒๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๒๖๐/๐๑๔๗
พระรัฐภัทร์ สุวณฺณรํสี สุวรรณรัศมี

๑๐/๑๐/๒๕๒๖ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๒๖๐/๐๑๔๘
พระรุ่งโรจน์ ธมฺมโชโต เกือกูลศิลป

้

๑๖/๐๑/๒๕๑๒ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๒๖๐/๐๑๔๙
พระกวิณ กวิวํโส โสห์พนากุล

๒๕/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๒/๒๕๕๙

ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๒๖๐/๐๑๕๐
พระปรัชญา ปฺาชโย ไชยเทพา

๑๓/๔/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙
ชลประทานรังสฤษดิ

์

 

นบ ๒๒๖๐/๐๑๕๑
พระวันชัย ติสฺสโร อ่อนทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๐๙ ๒๕/๐๙/๒๕๕๑

ช่องลม  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๕๒
พระภานุ าณวีโร อมลึก

๕/๗/๒๕๒๖ ๑/๖/๒๕๕๖
ช่องลม  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๕๓
พระสุรศักดิ

์

คมฺภีรธมฺโม บุญเตียม

่

๒๙/๔/๒๕๐๖ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ช่องลม  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๕๔
พระพรศักดิ

์

ติสฺสวํโส ญาณจินดา

๐๒/๐๖/๒๕๑๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ช่องลม  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๕๕
พระสกรินทร์ นรินฺโท พ่วงสว่าง

๑๑/๗/๒๕๓๐ ๑๐/๔/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๕๖
พระพีรพัฒน์ วีรวฑฺฒโน เนียมขำ

๑๔/๑/๒๕๓๕ ๑๔/๕/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๕๗
พระมนต์ชัย มนชโย จันทร์เขียว

๔/๓/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เชิงเลน  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรเรืองศักดิ

์

 ดาบุดดี

๓๑/๑/๒๕๔๕

 เชิงเลน  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๕๙
พระเผด็จ ปภสฺสโร จาดเจริญ

๒๗/๑/๒๕๒๖
๕/๔/๒๕๕๘

เตย  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๖๐
พระบุรินทร์พศ านวโร ศรีปลัง

่

๗/๗/๒๕๒๕ ๒๙/๑/๒๕๕๙

ท้องคุ้ง  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๖๑
พระมนตรี กตปุโ พันธูโพธิ

์

๑๕/๙/๒๕๐๐ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ท่าอิฐ  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๖๒
พระสิทธิศักดิ

์

านสุโภ อาศรมวิเศษ
๑/๕/๒๕๑๑ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ท่าอิฐ  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๖๓
พระธนาวุธ โอภาโส คลับคล้าย

๑๗/๕/๒๕๓๕ ๑๐/๑/๒๕๕๙

บ่อ  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๖๔
พระชาติชาตรี ชยมงฺคโล ตรีสุผล

๒๒/๙/๒๕๓๔ ๑๖/๔/๒๕๕๙

บ่อ  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๒๖๐/๐๑๖๕
พระคำใส จนฺทวํโส จันทะพัง

๗/๔/๒๕๒๘ ๑/๗/๒๕๕๙
บ่อ  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๖๖
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก เงินสะอาด

๒๐/๑๒/๒๕๒๕

๗/๗/๒๕๖๐
บ่อ  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๖๗
พระสุชาติ ติสฺสโร เปล่งศรี

๒๕/๒/๒๕๐๔ ๒๗/๖/๒๕๕๙

บางพูดใน  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๖๘
สามเณรจัณณพัต  คำภูมี

๒๙/๕/๒๕๔๑

 บางพูดใน  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๖๙
พระอดิศร อนาลโย นิพันธ์ประศาสน์

๒๒/๑/๒๕๒๑ ๒๒/๓/๒๕๕๘

ปาเลไลยก์  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๗๐
พระธนยศ เขมาสโย สินหนัง

๒๖/๖/๒๕๑๐ ๒๘/๑/๒๕๕๘

ศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๗๑
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก วรรธน์นศรี

๖/๑/๒๕๒๑ ๑/๑๑/๒๕๕๕

สพานสูง  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๗๒
พระธนกฤต กิตฺติปฺโ ตินตะโมระ

๑๗/๑๒/๒๕๑๖

๑/๖/๒๕๕๘
สลักเหนือ  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรสัณฑกฤต  ฝงนิล

๑๑/๓/๒๕๔๕

 สลักเหนือ  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๗๔
พระนพดล ปฺารตโน สุชัยวานิชย์

๒๕/๕/๒๕๒๘ ๒๐/๕/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

นบ ๒๒๖๐/๐๑๗๕
พระศิวพัน พุทฺธาโณ เรืองโรจน์

๒๐/๖/๒๕๓๖ ๒๙/๓/๒๕๕๘

ใหญ่สว่างอารมณ์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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