
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๘๘๕ รูป ขาดสอบ ๓๑๒ รูป คงสอบ ๕๗๓ รูป สอบได้ ๔๔๕ รูป สอบตก ๑๒๘ รูป (๗๗.๖๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๐๐๑
พระสุวิชา เตชพโล นาคไพจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๓๑
๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ตลุกหิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระบัณฑิต สนฺตมโน วันรักชาติ

๑๓/๐๙/๒๕๓๔ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ตลุกหิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๐๓
พระเดชณรงค์ วิริยธโร น้อยปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๒๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ตลุกหิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระมงคล คุณงฺกโร มันเหมาะ

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ตลุกหิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระดิศรณ์ โชติธมฺโม บุญมา

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ตลุกหิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๐๖
พระธนารักษ์ ปภาโต บัวผัน

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตลุกหิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๐๗
พระสุเมธ มหานาโค ช้างพุ่ม

๒๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

ท่าคล้อ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๐๘
พระภัทรพงศ์ ปภสฺสโร แก้งกอง

๑๑/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๐๙
พระณัฐวุฒิ อภากโร ศิริไกรวัฒนาวงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๑๐
พระเอกภพ อภาธโร ศิริไกรวัฒนาวงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระพิภพ สุขกาโม ศรีจันทร์

๓/๐๖/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๑๒
พระศุภชัย สุทฺธาโภ รุ้งฉัตร

๒๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๑๓
พระกฤชชัย สงฺกิจฺโจ คล้ายประยูร

๒๒/๐๑/๒๕๐๔ ๑๑/๐๓/๒๕๕๖

โปร่งราษฎร์  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๑๔
พระอดิศักดิ

์

อธิวโร จันทะรักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วังอ้อ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๑๕
พระวศินชัย ชาครธมฺโม เลือนฟา

่

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองต้นพลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๑๖
พระวีรวัฒน์ วีตราโค กลินบุหงัน

่

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองต้นพลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๑๗
พระวรรณวัฒน์ าณสุทฺโธ ดิสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองตะเคียน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๑๘
พระชัยวลิต อธิปฺโ ธัญญะภูมิ

๑๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระก้องกิดาการ สนฺตจิตฺโต สังสี

๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๒๐
พระสุทัศน์ กลฺยาโณ เถือนมา

่

๒๓/๐๖/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาเขต  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๒๑
พระประทวน สิริวณฺโณ ลาคอก

๐๙/๐๑/๒๕๑๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

คลองน้อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๒๒
พระจิตตกร สุตธมฺโม วรรณกูล

๒๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองสะแก  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๒๓
พระมนัส ปริปุณฺโณ หลาวเพ็ชร

๐๑/๐๔/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ใดนำขุ่น  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระธวัชชัย อธิปฺโ พระทิพย์วงศา

๒๙/๐๗/๒๕๓๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ตากแดด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑ / ๑๔

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๐๒๕
พระยุทธศีล ปภากโร บุตรศรี

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ตากแดด  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๒๖
พระธวัช สีลเตโช สายสวาท

๐๗/๐๔/๒๔๙๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ไตรยางค์วนาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๒๗
พระปรัชญา ปภสฺสโร ภูธรภักดี

๑๕/๐๘/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งโม่ง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๒๘
พระสมจิตร จารุวณฺโณ โมกขรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๑๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

เนินหัวโล้  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๒๙
พระอัฐพล านจาโร ทองมา

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหวาย  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๓๐
พระชัยเทพ อติภทฺโท ปองภาร

๑๘/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

วังทับไทร  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๓๑
พระสุเมฆ ทินฺนวโร ขจรกลิน

่

๑๕/๐๗/๒๕๑๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วังทับไทร  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๓๒
พระนราศักดิ

์

สุจณฺโณ อำรัก

๐๗/๐๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังทับไทร  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๓๓
พระกิตติศักดิ

์

สจฺจวโร ไกรดี

๑๙/๐๔/๒๕๐๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วังแสง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรชาญชัย  เจียงวงค์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดบ่อแต้  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสิทธิกร  ดีแปน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดบ่อแต้  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๓๖
พระพิษณุ สนฺตมโณ ทะปน

๒๖/๐๓/๒๕๓๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

หนองพระ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรเกรียงไกร  กองพิกุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

 หนองพระ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๓๘
พระอนุวัฒน์ มหาวีโร ปานแอ็ด

๑๖/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สุขสวรรค์  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๓๙
พระสดใส ถิรปฺโ สาวาสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สุขสวรรค์  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๔๐
พระสุรพงษ์ สุพจฺโจ นกออก

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กิจวินัยวรรณา  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๔๑
พระสมพาน านวีโร คำภักดี

๑๐/๐๙/๒๕๐๗ ๒๘/๐๙/๒๕๕๙

กิจวินัยวรรณา  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๔๒
พระสมหมาย กมฺมสุทฺโธ อ่อนนา

๒๕/๘/๒๕๑๒ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

เกาะแก้ว  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๔๓
พระกัณฑ์อเนก อธิปฺโ มนัสปญญาสกุล

๔/๖/๒๕๓๒ ๒๗/๓/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๔๔
พระจอมคุณ สนฺตมโน บุญวัฒน์

๒๓/๐๘/๒๕๑๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๔๕
พระชรินทร์ กิตฺติธโร บรรจง

๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๔๖
พระณรงค์ศักดิ

์

คุณํกโร บุญมี

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๔๗
พระศรัญยู มหพฺพโล จุ้ยนาม

๑๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๔๘
พระบุญเกิด จนฺทสาโร สุดสวาท

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๒๙/๐๑/๒๕๕๙

ท่าพุดซา  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๔๙
พระสุรเดช อุปสโม แซ่ตัง

้

๑๐/๑๑/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินพยอม  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๕๐
พระศุภวัฒน์ ชนาสโภ พู่ระหง

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙

เนินสว่าง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๕๑
พระสุเมธี สุเมโธ อินทรชิต

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

โบสถ์ตาอินทร์  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๕๒
พระวิสุตร คุณวีโร คำเบิก

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ท่าโพใต้  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๕๓
พระรังสรรค์ สุจิตฺโต อินหันต์

๒๙/๐๕/๒๕๓๐ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๕๔
พระเชย ปฺาวุฑฺโฒ นันทกิจ

๒/๑๑/๒๔๙๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ไผ่รอบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๕๕
พระณัฐพล สีลเสฏโ อิมดี

่

๒/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ไผ่รอบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๕๖
พระสมศักดิ

์

อธิฏาโน ยึดพวก

๑๔/๑๑/๒๕๑๔
๒๖/๖/๒๕๕๙

ไผ่รอบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๕๗
พระสัมพันธ์ กาฺจนธโร ทรัพย์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

ไผ่รอบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรอนนต์  พานเงิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

 โพธิเงิน

์

 

พจ ๓๑๕๙/๐๐๕๙
พระภัทรไพบูลย์ อภิวฑฺฒโน คำวิลานนท์

๐๔/๐๔/๒๕๑๔ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

โพธิประทับช้าง

์
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๐๖๐
พระธนพล กนฺตสีโล รอดขาว

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๑๕๙/๐๐๖๑
พระจิรพงษ์ อธิปฺุโ หลำวิลัย

๑๙/๐๔/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๑๕๙/๐๐๖๒
พระจิรวัฒน์ อนาลโย ยมจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๑๕๙/๐๐๖๓
พระสวิก ขนฺติธโร เชียงอ่อน

๑๐/๐๔/๒๕๑๐ ๒๒/๑๐/๒๕๕๘

ราษฎร์บูรณะ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๖๔
พระประพันธ์ ปฺาธโร เทียมศร

๒๐/๐๓/๒๕๒๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ลำนัง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๖๕
พระจักร์พันธ์ ถิรปฺโ จันทรมณี

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ลำนัง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๖๖
พระสมยศ กนฺตพโล สุขสำราญ

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

วังจิก  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๖๗
พระปรีชา อิวโร สกุณี

๒๒/๑๐/๒๕๐๗ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

วังจิก  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๖๘
พระวีระพล านุตฺตโร สระศรี

๒๒/๑๒/๒๕๑๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วังจิก  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๖๙
พระสมโภชน์ สมาจาโร สิงห์เดช

๐๙/๐๙/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังจิก  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระจันทร์ทรา จนฺทโชโต สามารถ

๒๒/๐๒/๒๕๒๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

วังเทโพ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๗๑
พระตุลา ฉนฺทกาโม สุขมาก

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

หนองขำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๗๒
พระเรืองชัย ิตสีโล แสงชัน

๒๒/๑๒/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองขำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๗๓
พระพระบรรจง อภโย ชุ่มประมล

๐/๐/๒๔๙๖
๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองขำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระสุบิณ คุตฺตธมฺโม นุชขำ

๐๗/๐๓/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองขำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๗๕
พระสันติสุข านกโร แสงศรีธูป

๒๕/๙/๒๕๓๙ ๑๔/๔/๒๕๕๙

หนองไม้แดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๗๖
พระวุฒิพงษ์ มงฺคโล สินแต่ง

๒๘/๓/๒๕๓๙ ๒๐/๓/๒๕๕๙

หนองหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๗๗
พระธนาทิพย์ ภูริปฺโ แร่เงิน

๒๓/๕/๒๕๓๙
๙/๔/๒๕๕๙

หนองหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๗๘
พระพิษณุ สิริธมฺโม อ่อนทอง

๒๙/๑๐/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๗๙
พระวัชระ ถิรจิตฺโต หงษ์อร่าม

๑๖/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๘๐
พระพรเทพ ถิรปฺุโ เขียวดวงจันทร์

๑๕/๔/๒๔๙๙ ๖/๑๑/๒๕๕๗

หนองหัวปลวก  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๘๑
พระจรัญชัย ภทฺทาจาโร สังคม

๒๕/๗/๒๕๒๘ ๑๑/๔/๒๕๕๙

หนองหัวปลวก  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๘๒
พระรัตพล คุณกโร สงเนย

๐/๑/๒๕๓๙
๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองหัวปลวก  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๘๓
พระสิทธิศักดิ

์

สาทโร ฮวดพรหม
๖/๑/๒๕๑๖ ๒๖/๗/๒๕๕๙

หนองหัวปลวก  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรวายุ  อินทนา

๒๖/๒/๒๕๔๓

 หนองหัวปลวก  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๘๕
พระสาทิตย์ อตฺติวีโร โคชะราช

๒๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๘๖
พระชัยธวัช เตชวโร ตังใจ

้

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๘๗
พระอภิสิทธิ

์

ภูริจิตฺโต เกตุศรี

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๘๘
พระธีรเชษฐ์ ธีรธมฺโม เทศดี

๐๔/๑๑/๒๕๑๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๘๙
พระธีรัช ชุตินฺธโร ภุมรินทร์

๒๗/๐๗/๒๕๑๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๙๐
พระเขตโสภณ สจฺจวโร มีกำเนิด

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๙๑
พระศักศรี สุขกาโม พุทธเสน

๓๐/๐๓/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๙๒
พระชัยยง วิชิโต ทองลา

๒๒/๑๐/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๙๓
พระสุทธิพงษ์ ชิตมาโร จันทร์เศรษฐี

๒๒/๐๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๙๔
พระประจวบ ภทฺทโก บุญโสภา

๒๖/๑๐/๒๕๑๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓ / ๑๔

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๐๙๕
พระศักดิชาย

์

ธมฺมทีโป บุญคำ

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

จระเข้ผอม  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๙๖
พระทรงกรด ิตวํโส ทองตะบุนาม

๑๕/๐๑/๒๕๐๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดหาบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๙๗
พระธานินทร์ ธนปาโล มณีพงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๑๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดหาบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๙๘
พระคมสัน โสรโต จันทร์วงค์

๒๘/๐๒/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดหาบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๐๙๙
พระนิวัฒน์ มานิโต คุรุศาสตรา

๑๘/๐๘/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดหาบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๐๐
พระกรกช กิตฺติโก ม่วงไข่

๐๙/๐๕/๒๕๒๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดหาบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๐๑
พระณัฐนันท์ สมฺปุณฺโณ สมพรสุขสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดหาบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๐๒
พระแก่นกรุง ปภากโร กิจคติ

๐๗/๑๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เจ็ดหาบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๐๓
พระวัลลภ วรลาโภ จันทร์แก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ใดนำเคียว

่

 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๐๔
พระบุญเกิด เตชปฺโ ศรีเพชร

๒๗/๐๖/๒๕๐๗ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

ใดนำเคียว

่

 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๐๕
พระชิตณรงค์ เตชพโล ดวงสมร

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ใดนำเคียว

่

 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๐๖
พระสุวิทย์ สนฺติกโร สายแปลง

๐๘/๐๔/๒๕๐๓ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

เทพสิทธิการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๐๗
พระดิเรก ทิวากโร ตังใจ

้

๒๔/๑๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

เทพสิทธิการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๐๘
พระภานุวัฒน์ กิตฺติปฺโ ระเบ็ง

๒๘/๑๐/๒๕๓๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

เทพสิทธิการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๐๙
พระนภดล ติสฺสโร มากเอียม

่

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เทพสิทธิการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระพันสิษฐ์ านิสฺสโร ลินมา

๑๘/๐๔/๒๕๑๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เทพสิทธิการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๑๑

พระชัยวุฒิ จนฺทาโภ นวลจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทพสิทธิการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๑๒

พระสืบสกุล ทีปธมฺโม ปะละชาติ

๑๓/๐๗/๒๕๒๔ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

บึงเฒ่า  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๑๓

พระกิตติกร จนฺทสาโร แรงเขตการ

๒๒/๑๐/๒๕๐๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

บึงตะคต  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๑๔

พระนิคสรรณ์ ิตวฑฺฒโน สุขเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๐๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

บึงตะคต  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๑๕

พระนภดล คุณวฑฺฒโน ทองตะมุค

๑๓/๑๑/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาแซง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๑๖

พระวรินทร ธนปฺโ ชืนมันนุช

่ ่

๑๑/๐๘/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๑๗

พระวิรุตน์ โชติปฺโ พรหม์แก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๑๘

พระศรีไพร สีลสุทฺโธ จันทร์เทียน

๑๓/๑๒/๒๕๑๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

รายชะโด  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๑๙

พระธวัชชัย าณสาโร สงวนทรัพย์

๓๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

รายชะโด  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๒๐
พระศรันย์ภัทร ปฺวโร วิมล

๑๗/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

รายชะโด  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๒๑

พระเกรียงศักดิ

์

านงฺกโร สิงห์ลอ

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

รายชะโด  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๒๒

พระสุชาติ สุชาโต แสงลออ

๒๗/๐๘/๒๕๐๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วังแดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๒๓

พระวิเชียร สทฺธาธิโก เอียมมูล

่

๐๑/๐๗/๒๔๙๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังโปง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๒๔

พระแขก อนาลโย คำจริง

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๒๕

พระมารุต สิทฺธิธมฺโม ศตจรัสวุฒิ

๒๘/๑๐/๒๕๒๔ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

สามง่าม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๒๖

พระมานพ านเสฏโ จับมณี

๐๔/๑๒/๒๕๑๗ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

สามง่าม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๒๗

พระพีรสันติ วรธมฺโม พันธ์พงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สามง่าม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๒๘

พระอนุ สุขกาโม เขียวเขิน

๐๘/๐๓/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

สามง่าม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๒๙

พระอัฑฒ์ ผลิโก ช่วยอุระชน

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สามง่าม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔ / ๑๔

้
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พจ ๓๑๕๙/๐๑๓๐
พระกฤศ กิตฺติโก กาบจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามง่าม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๓๑

พระสืบศักดิ

์

ปคุโณ แพทอง

๐๘/๑๒/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองจิก  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๓๒

พระบัวลอย ปภาโส บารมี

๒๖/๑๐/๒๕๑๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

หนองโสน  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๓๓

พระทนงศักดิ

์

ธนวํโส สายสังข์

๒๖/๐๑/๒๕๓๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

ใหม่ปลายห้วย  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๓๔

พระจำนง ภูริสีโล คำอินทา

๐๑/๐๗/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่ปลายห้วย  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๓๕

พระวณัฐพงศ์ มหาวุฑฺโฒ จารุณัฐเกียรติ

๒๓/๑๐/๒๕๑๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่ปลายห้วย  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๓๖

พระสุทัศน์ สุทฺธจิตฺโต ศรีบุญ

๒๐/๐๖/๒๕๒๔ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่ปลายห้วย  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๓๗

พระณัฐพงษ์ ติขิโน ศรีบุญ

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

ใหม่ปลายห้วย  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๓๘

พระวิโรจน์ สุชีโว โชติสุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่ปลายห้วย  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๓๙

พระนพล สุมโน บุญอาจ

๒๗/๐๗/๒๕๒๒ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่ปลายห้วย  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๔๐
พระเปยม เตชปฺโ กึนขุนทด

๐๖/๐๘/๒๕๐๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

คลองตางาว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๔๑

พระณัฐวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ เขือนไชย

่

๑๑/๔/๒๕๓๐ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ทะนง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๔๒

พระบุญเฉิด มหาปฺุโ เกตุทนงค์

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๔๓

พระบุญเสริม จนฺทโก แก้วแสงแจ่ม

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๔๔

พระสงกรานต์ สิริจนฺโท เรียมทวีกิตต์

่

๑๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ท่าบัว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๔๕

พระประทิว ิตสทฺโธ นวนหลำ

๐๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

ท่าบัว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๔๖

พระสุรเชษฐ์ มหิสฺสโก เทศเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ท่ามะไฟ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๔๗

พระสมประสงค์ สิทฺธิธมฺโม บุญโฉม

๒๔/๐๙/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ปากนำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๔๘

พระเชิดศักดิ

์

โชติโก ฉวีรัมย์

๑๔/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๔๙

พระบรรพต กิตติคุโน งามสม

๓๐/๐๗/๒๕๓๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ปากลัด  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๕๐
พระมานพ อรินทโม เอียมอำ

่

๓๐/๐๗/๒๕๒๒ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

ปากลัด  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๕๑

พระเทพนิมิตร อนาลโย เสือครุธ

๒๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

พร้าว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๕๒

พระมนตรี อสโม เถือนทิม

่

๑๕/๐๕/๒๕๐๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

วังแดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๕๓

พระคณาธิป านิสฺสโร ศิริวรรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วังแดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๕๔

พระชัชวาล อนามโย สอนน้อย

๓๐/๐๗/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วังแดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๕๕

พระธีรพันธ์ ธีรวโส เพ็ชรพรม

๒๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังแดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๕๖

พระณัฐพล จนฺทวณฺโณ สิงห์ลอ

๒๔/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๕๗

พระอนุรักษ์ สุมโน สอนถนอม

๐๘/๐๗/๒๕๐๔ ๒๕/๐๙/๒๕๕๘

หนองคล้า  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๕๘

พระฒรัตน์ เขมจาโร ศรีวงศ์ราช

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองคล้า  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๕๙

พระสมศักดิ

์

จารุธมฺโม เสือเหลือง

๐๕/๐๙/๒๕๑๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

หนองดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๖๐
พระอานนท์ อุตตฺตมปฺุโ อินทร์อารี

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๖๑

พระวัฒนา กิตฺติโสภโณ ทองจอน

๒๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๖๒

พระนเรตร์ าณวีโร จันผ่อง

่

๐๓/๐๓/๒๕๑๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๖๓

พระธรรมยุทธ อาภากโร กล้วยหอมทอง

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยยาวราษฎร์บำรุง
 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๖๔

พระศราวุธ ชนาสโภ พรธาดาวิทย์

๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หิรัญญาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๑๖๕

พระภาณุวัตน์ ิตสุโภ แย้มพิกุล

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หิรัญญาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๖๖

เกียรติพันธ์ เขมปฺโ ภักดี

๑๔/๐๘/๒๕๓๘

 หิรัญญาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๖๗

พระวิทยา สนฺตกาโ ยะวงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๓๗
๕/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งเจริญพร  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๖๘

พระเจษฎา สุนทโร เอมแย้ม

๓/๐๒/๒๕๓๘ ๒/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งทอง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๖๙

พระบรรจง านจาโร แก้วทอง

๐๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางลายใต้  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๗๐
พระธีระพงษ์ ผลาโณ สุขขุม

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

บางลายเหนือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๗๑

พระกิตติ าณสํวโร กลินขำ

่

๒๒/๑๑/๒๕๑๐ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

บางลายเหนือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๗๒

พระวิเชียร สุธมฺโม ชมภูพืน

้

๐๙/๐๒/๒๕๐๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บึงนาราง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๗๓

พระเสนาะ ธมฺมปาโล โตปราง

๒๒/๐๖/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บึงนาราง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรธนา  กล้าหาญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

 บึงนาราง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๗๕

พระนพเก้า สุวณฺโณ เกตุทิพย์

๐๙/๐๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

บึงลี  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๗๖

พระฐิติพล ิติสิโล ผึงเทียน

่

๐๖/๑๐/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โปงวัวแดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๗๗

พระอุเทน เขมจาโร ทรงทัน

๐๙/๐๔/๒๕๐๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วังกระสูบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๗๘

พระยุธทพงค์ ยสชาโต ศักดี

๒๖/๑๒/๒๕๑๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังกระสูบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๗๙

พระวิทวัส พรมทร วิทฺทาวงฺโส

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังกระสูบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๘๐
พระจักรกฤษณ์ สุวฑฺฒโน ฉิมพุฒ

๒๒/๑๒/๒๕๒๖
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วังตะโกกธรรมาราม
 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๘๑

พระลำพรวน มหาวีโร ริดกระจาย

๕/๐๕/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังตะโกกธรรมาราม
 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๘๒

พระใหล โชติธมฺโม แหวนวงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วังตะโกกธรรมาราม
 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๘๓

พระเจษฎา สนฺตจิตฺโต จันทร์ดำ

๑๓/๐๔/๒๕๓๓
๗/๐๗/๒๕๕๙

วังตะเคียนทอง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๘๔

พระวชิรพงค์ ปฺุธโน พันธนะพิริยกร

๒/๐๖/๒๕๓๗ ๗/๐๗/๒๕๕๙

วังตะเคียนทอง  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๘๕

พระปวรวัฒน์ านิสฺสโร บัวลำเลิศ

๙/๐๕/๒๕๑๙ ๕/๑๒/๒๕๕๖

วังพร้าว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๘๖

พระรังสรรค์ นาคเสโน เจนจบ

๑๖/๐๗/๒๕๓๑
๙/๐๗/๒๕๕๙

วังพร้าว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๘๗

พระกะเรียน สติสมฺปฺโน เจนจบ

๑๘/๐๒/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วังพร้าว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๘๘

พระภานุวัฒน์ อกิฺจโน กาญจนะ

๑๗/๑๒/๒๕๓๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

สีแยกธรรมเวท

่

 

พจ ๓๑๕๙/๐๑๘๙

พระณัฐพงศ์ มหปฺผโล ไข่สี

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

หนองแขม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรสิหราช  แสงอุไร

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 ห้วงศรัทธาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๙๑

พระปฏิพันธ์ สุภทฺทปฺโ สะสมทรัพย์

๗/๐๕/๒๕๓๕ ๒๐/๐๒/๒๕๕๗

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๙๒

พระวัชระ อคฺคธมฺโม บุญยิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๙๓

พระศุภณัฐ สนฺตจิตฺโต กองทรัพย์

๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๙๔

พระวรชาติ อภิปุโ ทองคำ

๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๙๕

พระสุพัฒน์ โชติปฺโ ศรีจันกลัด

๒๘/๐๙/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๙๖

พระอัคคเดช สุทฺธสีโล กรพรหม

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๙๗

พระเชาวลิต อาจิตฺตปุโ เกตุทิพย์

๒๒/๑๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๙๘

พระยศวัฒน์ ยโสธโร ประชารัตน์

๐๘/๐๘/๒๕๐๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

พจ ๓๑๕๙/๐๑๙๙

พระวัณณะชาติ กิตฺติธโร สีชัง

๐๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๒๐๐
พระสังวรี ธนปฺโ กาญจนโพชน์

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๐๑
พระชิดพงษ์ อาภากโร คำนึงเกียรติวงค์

๐๗/๐๗/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๐๒
พระสิทธิการ อิทฺธิกาโร สิทธิดำรงการ

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๐๓
พระเฉลิม ธมฺเมสโก วัฒนสุข

๑๙/๑๐/๒๕๐๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

ใดปลาดุก  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๐๔
พระนรินทร์ อนาลโย แสงฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

บางมูลนาก  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๐๕
พระอาทิตย์ ขนฺติพโล ฟกเขียว

๓๐/๑๑/๒๕๑๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

บางมูลนาก  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๐๖
พระกีรติ อรุโณ คงคาหลวง

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พฤกษะวัน  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๐๗
พระธนวรรธน์ กนฺตวณฺโณ ศรีทิรมย์

๒๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘ ราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

 

พจ ๓๑๕๙/๐๒๐๘
พระสราวุทฒิ ปฺาวุโธ วงศ์ศรีจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙ ราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

 

พจ ๓๑๕๙/๐๒๐๙
พระยม ปยธมฺโม กุหลาบสีทอง

๐๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วังกร่าง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๑๐
พระสุเทพ โฆสธมฺโม โลหะทัต

๐๗/๑๒/๒๕๐๙ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

วังตะกู  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๑๑

พระสุรชัย สํวโร แก่นเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๒๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

วังนำเต้า  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๑๒

พระอำพล จนฺทวโร มะโนสา

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

หนองสะเดา  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๑๓

พระประสิทธิ

์

กตปฺุโ วงเวียนคำ

๒๕/๐๖/๒๔๙๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

กุดประดู่  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๑๔

พระชรินทร์ ปภาภโร หอมระรืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๒๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

กุดประดู่  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๑๕

พระคำรณ โชติวโร ทองมา

๑๖/๐๓/๒๕๒๕ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ใดลึก  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๑๖

พระกีรกานต์ สิริจนฺโท สิทธิสกุลรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๒๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ตลิงชัน

่

 

พจ ๓๑๕๙/๐๒๑๗

พระสมชาย ธมฺปาโล นุชจุ้ย

๒๐/๐๙/๒๔๙๘ ๐๖/๐๓/๒๕๓๓

ทายการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๑๘

พระวิโรจน์ กตธมฺโม ฉิมพุฒ

๐๒/๐๕/๒๔๙๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘

ทายการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๑๙

พระทวี านวีโร จงสุข

๒๗/๐๓/๒๔๙๓ ๐๖/๐๘/๒๕๕๘

ทายการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๒๐
พระศราวุธ วรธมฺโม ฉิมพุฒ

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ทายการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๒๑

พระมาโนช สุจิณฺณธมฺโม พรมจีน

๑๓/๐๗/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๒๒

พระทนงศักดิ

์

ิตธมฺโม จันทร์โม้

๑๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๒๓

สามเณรจิรวัฒน์  ภูเรืองเดช

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

 บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๒๔

สามเณรโกวิทย์  คงเสือ

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

 วังบงก์  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๒๕

พระอุสาห์ กิจฺจสาโร ทาหอม

๑๒/๐๗/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๑๕๙/๐๒๒๖

พระอรรถพล ขนฺติธมฺโม เอียงหลี

้

๒๘/๐๘/๒๕๓๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๒๗

พระเอนก จนฺทปฺโ เสนารักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๒๘

สามเณรเสกสรร  อุ่นเพ็ญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 สำนักขุนเณร  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๒๙

พระรำไพพรรณ กนฺตผโล แก้วพร้อมคำ

๑๑/๑๑/๒๕๐๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยนำโจน  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรชัยชนะ  ตรีโพชน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๐

 ห้วยนำโจน  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรดนุพร  สังสมานันท์

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

 ห้วยนำโจน  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๓๒

พระเสน่ห์ รตนาโณ เรืองเดช

๓๐/๑๑/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ห้วยพุก  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๓๓

พระลัทธพล ธนปาโล สินทวี

๐๙/๐๒/๒๕๑๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๖

เขาทราย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๓๔

พระพงศกร กุสลจิตฺโต อินสอน

๒๕/๐๑/๒๕๒๕ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

เขาทราย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๒๓๕

พระภูมิภาค เอกคฺคจตฺโต ภิรมย์ขวัญ

๒๖/๐๖/๒๕๐๙ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

เขาทราย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๓๖

พระนำสิน โสภณปฺโ ศรีสวาท

๐๕/๐๕/๒๕๓๑ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

เขาทราย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๓๗

พระเอียม

่

จนฺทสาโร พรกลิน

่

๐๑/๐๗/๒๕๐๔ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

คลองห้วยหลัว  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๓๘

พระสมบูรณ์ อตฺถกาโม ศรีภูมิ

๐/๒๕๑๔/๒๔๖๗
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

คลองห้วยหลัว  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๓๙

พระไวพจน์ านุตฺตโร ชูสุข

๑๓/๐๓/๒๕๑๑ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

คายน้อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๔๐
พระธรรมนูญ านวโร ดวงลาพิมพ์

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

คายน้อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๔๑

พระพรพต ิตลาโภ หงษ์โม้

๑๗/๐๖/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คายน้อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๔๒

พระเฉลา ยนฺตสีโล จ่าทอง
๖/๔/๒๔๙๓

๒๙/๑๑/๒๕๕๘

จันทรังสี  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๔๓

พระจักรภพ จนฺทวณฺโณ พิมพ์ภู

๓๐/๘/๒๕๓๓ ๒๐/๒/๒๕๕๙

จันทรังสี  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๔๔

พระนฤบดี สุจิณฺโณ สุวรรณฤทธิ

์

๒๙/๙/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

จันทรังสี  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๔๕

พระสุริโย สนฺตมโน โคศิลา

๒๕/๒/๒๕๓๗ ๑๔/๒/๒๕๕๙

ทรงธรรม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๔๖

พระไพฑูล กตกุสโล จันทร์เดช

๒๕/๕/๒๕๐๗
๖/๗/๒๕๕๙

ทรงธรรม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๔๗

พระกฤษดา สรณธมฺโม ด้วงรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

๑๐/๗/๒๕๕๙

ทรงธรรม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๔๘

พระอัคศราชัย อคฺคชโย เอมสกุล

๒๔/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทรงธรรม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๔๙

พระธรรมราช ธมฺมโชโต ศรุติพรหม

๒๒/๐๒/๒๕๒๙
๗/๐๙/๒๕๕๑

ทับคล้อ  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๕๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

เทวธมฺโม เกิดภู่

๑๓/๑๐/๒๕๓๓
๘/๐๓/๒๕๕๙

ท้ายทุ่ง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๕๑

พระณรงค์ศักดิ

์

านิสฺสโร พุ่มไพจิตร

๐๖/๐๘/๒๕๑๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ประชาบำรุง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๕๒

พระยุทธนา ทนฺตจิตฺโต คันทับ

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๕๓

พระพัฒธนชัย านธมฺโม ทองคำ

๒๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๕๔

พระพยงค์ สีลเตโช ด้วงรักษา

๑๐/๑๒/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๕๕

สามเณรศิวะ  นวนทะวงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๕๖

พระณัฐพล ฉนฺทโก น้อยสร้อย

๒๐/๐๕/๒๕๒๙ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

วังแดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๕๗

พระอำนาจ สุทปฺโ เขตรกรณ

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

วังแดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๕๘

พระวิสูตร ธมฺมจาโจ สุภานิตย์

๒๕/๐๗/๒๕๒๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

วังหินเพลิง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๕๙

พระวีระศักดิ

์

เตชพโล ศรีสุดรักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๑๖ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๖๐
พระนิวัฒน์ ิตปฺุโ ดวงทิพย์

๕/๐๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๖๑

พระฐิชัชนนท์ อภินนฺโท ดีพันธ์

๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๖๒

พระสมเศียร จารุวณฺโณ จันทะบาล

๑๔/๐๒/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๖๓

พระวิศวุฒิ ตปสีโล กระเปาทอง

๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๖๔

พระบุญทัน อตฺตคุโต ตะพานนาก

๑๐/๐๔/๒๕๒๐ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

ศรีพรหมจริยาวาส  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๖๕

พระอุดม พลาโณ เพชรศรีกอง

๒๗/๙/๒๕๑๖ ๑๓/๗/๒๕๕๖

ศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๖๖

พระปฎิถาน ชาตเมธี กรุดศรี

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๔/๑๐/๒๕๕๙

ศรีสุทธาวาส  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๖๗

พระมนตรี คุตฺตธมฺโม อ่อนละมัย

๒๖/๐๘/๒๕๑๑ ๒๗/๑๐/๒๕๕๔

สามัคคีธรรม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๖๘

พระพอง กตธมฺโม พัดแดง

๑๖/๐๓/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

หนองขนาก  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๖๙

พระอนุชา อคฺคธมฺโม น้อยสี

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองจะปราบ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๒๗๐
พระสมชาย ชยวุฑฺโฒ บุตรจีบ

๑๒/๐๘/๒๕๑๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

หนองพงษ์  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๗๑

พระชูชาติ สีลโชโต เชียงคำ

๑๒/๐๔/๒๕๐๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ดงยางผาสุการาม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๗๒

พระจิรพงษ์ จนฺทสาโร พูลลผลิน

๑๔/๑๒/๒๕๐๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนทอง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๗๓

พระวันชนะ กนฺตวณฺโณ ประคำ

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนา  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๗๔

พระธรวัฒน์ กิตฺติวุฑฺโฒ สาลีนาค

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บึงบัว  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๗๕

พระสุพล ฉนฺทสุโภ กัลยาณะศักดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๓๑ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ปทุมรัตนาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๗๖

พระศักดิชัย

์

ยติกโร บุญเลิศ

๒๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

มาบฝางเจริญสุข  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๗๗

พระลุน คุณวีโร อนุลีจันทร์

๐๑/๐๑/๒๔๘๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

ยางตะพาย  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๗๘

พระธรรมรัตน์ ครุธมฺโม ศรีสาหร่าย

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สุนทรเกษตราราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๗๙

พระสุภกิจ สุภทฺทโก งามสมชม

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุนทรเกษตราราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๘๐
พระชาลี จตฺตมโล นาควิจิตร

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองขาว  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๘๑

พระตะวัน ปฺาวโร เนียมแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองขาว  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๘๒

พระสุระพันธุ์ ปภาโต อังคุณะนาวิน

๒๐/๐๔/๒๕๐๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

หนองสะเดา  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๘๓

พระชานนธ์ เตชปุโ เกิดจันทึก

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองสะเดา  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๘๔

พระเจษฎา เตชปฺโ เครือเนตร

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองสะเดา  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๘๕

พระชยพล กิตฺติปาโล มีสมเดช

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองสะเดา  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๘๖

พระนิติพล าณพโล เผงดี

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

หนองหญ้าปล้อง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๘๗

พระสุรวุฑ ปยธมฺโม เมฆี

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองหลุม  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๘๘

พระสุปญญา จนฺทวํโส จันคง

๑๓/๐๙/๒๕๒๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๘๙

พระเมธิชัย จรณธมฺโม ศาลาคำ

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๙๐
พระอุเทน สุทฺธปฺโ หอมมาลา

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๙๑

พระธนาพงษ์ ภทฺทธมฺโม ลัดดาวัลย์

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๙๒

สามเณรอินทร  เชือสิงห์

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๙๓

พระสนัน

่

วิสาโท ต๊ะภิไร

๑๔/๐๕/๒๕๐๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

เขาพระ  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๙๔

พระกฤษณะ กนฺตวณฺโณ ศรีจีน

๒๑/๐๔/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เขาพระ  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๙๕

พระประเหวก ปภากโร จินต์ดี

๑๐/๐๒/๒๕๐๐ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

เขารูปช้าง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๙๖

พระประวิทย์ ปริสุทฺโธ พฤษะวัน

๒๒/๑๒/๒๔๙๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขารูปช้าง  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๙๗

พระวีระศักดิ

์

นาถธมฺโม จันทา

๒๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๙๘

พระบรรเจิด ชินฺวํโส โพธิงาม

์

๐๓/๑๐/๒๕๒๑ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๒๙๙

พระกิตติศักดิ

์

ปยวณฺโณ บุญยงค์

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๐๐
พระพงษ์เทพ ธิตปุโ กล่อมอิม

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๐๑
พระบุญชัย วรธมฺโม คำเลิศ

๐๗/๐๙/๒๕๒๑ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๐๒
พระสิทธิชัย อธิจิตฺโต ขันธะ

๐๔/๐๗/๒๕๒๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๐๓
พระธนากร อินฺทปฺโ สุขโกกี

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๐๔
พระประพันธ์ จิธํสุโภ สุขมี

๐๔/๐๓/๒๕๑๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

คลองคู้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙ / ๑๔

้
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พจ ๓๑๕๙/๐๓๐๕
พระบุญเทียง

่

านวีโร เปรมรุ่ง

๐๗/๐๗/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๐๖
พระกฤษณะ ปฺาวโร ปางศรี

๓๑/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๐๗
พระวีระชัย ชุติปฺโ บุญเอียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๐๘
พระสมเกียรติ าณวีโล อำนู

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๐๙
พระกฤษณพล ิตสีโล ช้างชู

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรฉัตรชัย  ธรรมใจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๑๑

สามเณรอภิเชษฐ์  สุทธิระลึก

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 คลองคู้  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๑๒

พระวิรัตน์ ธิรธมฺโม แย้มยิม

้

๐๕/๐๕/๒๕๒๒ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ฆะมัง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๑๓

พระจีรวัฒน์ จารุวณฺโณ จันทร์เจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ฆะมัง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๑๔

พระธนเศรษฐ์ กิตฺติธโร ขมินทกูล

๑๑/๑๐/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ฆะมัง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๑๕

พระวัชรากร อธิวโร แหลมเสน

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ดงกลาง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๑๖

พระวิทยา อธิปฺโ สดใส

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ดงกลาง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๑๗

พระชัยวัฒน์ ชยปาโล ศรีแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ดงกลาง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๑๘

พระพิมาย พทฺธธมฺโม ปานทิม

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดงกลาง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๑๙

พระทวีศักดิ

์

ทีปโก สุขทัศน์

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงกลาง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๒๐
พระกรณพัฒน์ กตปฺุโ สังข์วรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงกลาง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๒๑

พระเกียรติศักดิ

์

อลีโน ทองศรี

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงกลาง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๒๒

พระก้องเกียรติ โชติโก บุลสุข

๑๙/๐๑/๒๔๙๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ดงชะพลู  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๒๓

พระกิตติศักดิ

์

โสภโน สืบเหล่ารบ

๒๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ดงชะพลู  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๒๔

พระพีระพล ปมุตโต แสงศรี

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ดงชะพลู  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๒๕

พระธนฉัตร กิตฺติปฺโ บุญรอด

๒๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดงชะพลู  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๒๖

พระสุมิตร สุจินโณ ธรรมนิยม

๒๙/๑๑/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดงชะพลู  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๒๗

สามเณรศุภกิตติ

์

 เย็นใจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 ดงชะพลู  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๒๘

พระสมศักดิ

์

วิสุทฺโธ เพ็ชรไทย

๑๐/๐๑/๒๕๑๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ดงปาคำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๒๙

พระจีรวุฒิ อติวีโร ยอดจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดงปาคำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๓๐
พระอนันต์วัฒน์ จนฺทโสภโณ สุขทัศน์

๓๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงปาคำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๓๑

พระธัชกร ธมฺมธโร สุขทัศน์

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงปาคำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๓๒

พระพัทธพล ิตเตโช แสนสุขดี

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ท่าข่อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๓๓

พระโสภณวิชญ์ ปวโร นิโครธานนท์

๒๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ท่าข่อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๓๔

พระวสันต์ สุขิโต โกเทียร

๐๔/๑๑/๒๕๒๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ท่าข่อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๓๕

พระธีรพงษ์ ธีรวํโส เจนการ

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๓๖

สามเณรกิตติภพ  คุ้มยิม

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๓๗

สามเณรศิวกร  สมมาศ

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๓๘

สามเณรพัฒนพงษ์  พุ่มโพธิทอง

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๓๙

สามเณรเจษฎา  จันทร์ประทุม

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐ / ๑๔

้
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พจ ๓๑๕๙/๐๓๔๐
สามเณรรัชชานนท์  สุริยา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๔๑

สามเณรนราวิชญ์  มากโพธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๔๒

สามเณรอธิชา  พลสว่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๔๓

สามเณรณรงค์รัชษ์  ทองจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๔๔

สามเณรธีรานันท์  พงษ์อุดทา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๔๕

สามเณรธนากร  วังยายฉิม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๔๖

สามเณรธนกฤต  พุ่มเรือง

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๔๗

สามเณรดนัย  มาแจ้ง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๔๘

สามเณรณัฐพล  แพทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๔๙

สามเณรพีรพล  แก้วดวงใหญ่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๕๐
สามเณรนคร  ชัยพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๕๑

สามเณรพัสกร  วรรณศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๕๒

สามเณรทศพร  แก้วพะเนียง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๕๓

สามเณรพงศธร  คัญทัพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๕๔

สามเณรณัฐวุฒิ  ลาอ่อน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๕๕

สามเณรเอกชัย  ศรีโสภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๕๖

สามเณรภควัต  สอนน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๕๗

สามเณรบุญช่วย  คงจุ้ย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๕๘

สามเณรสนชัย  จันทร์ตรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๕๙

สามเณรนพดล  สระประทุมมาศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๖๐
พระพฤษภา ธมฺมโฆสโก เชิดเชือ

้

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ท่าฬอ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๖๑

พระมารุต อชิโต สมหวัง

๐๑/๐๖/๒๕๑๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าฬอ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๖๒

พระจิณณธรรม ฉนฺทปาโล ถินอ่อน

่

๐๗/๐๗/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าฬอ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๖๓

พระจเร ธมฺมจาโร แสงเพชร

๐๓/๐๑/๒๕๒๕ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

นำโจนเหนือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๖๔

พระฉลาด ฉนฺทธมฺโม ผลธรรม

๐๘/๑๐/๒๕๒๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

นำโจนเหนือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๖๕

พระคมน์พัฒน์ อภิวทฺฒโน มุสิกร

๐๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำโจนเหนือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๖๖

พระสมพงษ์ สีลสุทฺโธ แสนราช

๐๙/๐๙/๒๔๙๘ ๐๓/๐๙/๒๕๕๗

เนินยาว  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๖๗

พระสิริชัย ปฺุาคโม มูลไทย

๒๓/๐๘/๒๔๙๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

เนินยาว  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๖๘

พระสถาพร ยโสธโร บุญอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๓๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาว  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๖๙

พระภูมิมาศ ธมฺมคุตโต วิลัยรัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๓๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

บึงตะโกน  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๗๐
พระสหรัฐ สุภทฺโท แทนปน

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ประทม  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๗๑

พระศราวุธ อติธมฺโม มูลสรวง

๐๖/๐๓/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ประทม  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๗๒

พระยุทธเดช สํวุฑฺโฒ มาทำมา

๑๒/๐๔/๒๕๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ประทม  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๗๓

พระลิฃิต ขนฺติพโล แสนเพชร

๓๐/๐๖/๒๕๑๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๗๔

พระพิพัฒน์ จิรสุโภ ยิงสูง

่

๒๓/๐๕/๒๔๙๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

มูลเหล็ก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๓๗๕

พระชรินทร์ ธมฺมธีโร เฉยฉิน

๐๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

มูลเหล็ก  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๗๖

พระอัศวโกวิช ปฺาวชิโร เพชรคง

๐๘/๐๑/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มูลเหล็ก  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๗๗

พระประทวน อุสโพ ยิมเจริญ

้

๑๒/๐๓/๒๕๑๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ราชช้างขวัญ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๗๘

พระประจักษ์ ิตคุโณ หลวงโย

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ราชช้างขวัญ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๗๙

พระประสาท สุชาโต บุญชูประเสริฐ
๐/๐/๒๔๙๘

๐๖/๐๑/๒๕๕๙

วังกระดีทอง

่

 

พจ ๓๑๕๙/๐๓๘๐
พระบุญลือ ิตกุโล ทองยิม

้

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

วังกลม  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๘๑

พระแสงเพชร ติกฺขปฺโ ทองอ่วม

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

วังกลม  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๘๒

พระประจักษ์ ธมฺมวิริโย ข่มอารมณ์

๐๗/๐๙/๒๕๑๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วังกลม  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๘๓

พระภูริภัทร์ ิตาโภ ยุพาพิน

๒๖/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังกลม  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๘๔

พระบุญชอบ าณธีโร กวยทวิมล

๑๑/๐๖/๒๔๙๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วังมะเดือ

่

 

พจ ๓๑๕๙/๐๓๘๕

พระสมชัย โกวิโท รุ่งอินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังมะเดือ

่

 

พจ ๓๑๕๙/๐๓๘๖

พระอภิชาต นรุตฺตโม เดชะสิทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วิจิตราราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๘๗

พระเชาวฤทธิ

์

จิรธมฺโม ศรีสังข์

๒๑/๐๖/๒๕๓๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๘๘

พระธนกฤต กวิวํโส บุญสิงห์แก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สมาบาป  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๘๙

พระอนุชิต อตฺตสาโร แก้วปล้อง

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สมาบาป  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๙๐
พระอิทธิพัทธ์ ตปสีโล สวดรัมย์

๑๗/๐๑/๒๕๓๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

หงส์  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๙๑

พระสมพงษ์ อตฺตรกฺโข แก้วจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองถำ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๙๒

พระนิรันดร์ จนฺทสาโร สนธิรอด

๐๘/๐๓/๒๕๐๘ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

หัวดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๙๓

พระเอกรัตน์ ฌานรโต เกิดสมบัติ

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวดง  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๙๔

พระกำพล ิวํโส กุลมัย

๒๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๙๕

พระกฤษณะ ธมฺมธโร ผดุงวัย

๐๘/๑๐/๒๕๒๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๙๖

พระสหรัฐ โสภณจิตฺโต จำนงค์ภักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๙๗

พระบุญน้อม ขนฺติพโล อ่อนปดชา

๒๗/๐๑/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๙๘

พระยุทธพิชัย คเวสโก วาปนา

๒๒/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๓๙๙

พระจตุรวิทย์ อธิจิตฺโต จันทร์เปย

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๐๐
พระคมสันต์ ปยวํโส เกษร

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๐๑
พระอักษรณรงค์ านกโร ประมาพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๒๔ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่คำวัน  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๐๒
พระนัฐพงศ์ จนฺทวณฺโณ สารคพงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่คำวัน  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๐๓
พระพงศกร พทฺธสโร บุญขวัญ

๒๐/๑๒/๒๕๓๓ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

ใหม่คำวัน  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๐๔
พระดอกรักษ์ ฉนฺทกโร ทองพุ่ม

๓๐/๑๑/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ท่ากระดาน  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๐๕
พระพิทักษ์ จนฺทสาโร บุญรอด

๓/๑๒/๒๕๑๘ ๒๕/๕/๒๕๕๙

คลองข่อย  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๐๖
พระพยัพ อิสฺสโร นาคอินทร์

๒๕/๗/๒๕๐๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

คลองคูณ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๐๗
พระจำลอง ธมฺมปาโล จามบัว

๑/๕/๒๕๐๘
๒๑/๑๒/๒๕๕๘

คลองคูณ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๐๘
พระภูมินทร์ ธมฺมกาโม น้อยมหาพรม

๔/๘/๒๕๓๒ ๒๖/๕/๒๕๕๙

คลองคูณ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๐๙
พระอานนท์ ธีปธมฺโม แก้วอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๒๑
๑๓/๓/๒๕๕๖

งิวราย

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๔๑๐
พระนพรัตน์ ปฺาวุโธ ฉิมสี

๗/๑/๒๕๐๘
๑๖/๑๑/๒๕๕๗

งิวราย

้

 

พจ ๓๑๕๙/๐๔๑๑

พระวันชัย จกฺกธมฺโม หมวกอินทร์

๑๒/๖/๒๕๒๒
๕/๑/๒๕๕๙

งิวราย

้

 

พจ ๓๑๕๙/๐๔๑๒

พระสงกรานต์ ธมฺมสาโร หรุ่นโพธิ

์

๑๔/๕/๒๕๐๗ ๒๔/๓/๒๕๕๙

งิวราย

้

 

พจ ๓๑๕๙/๐๔๑๓

พระชัยวัฒน์ จิตฺตคุตฺโต เลือดทหาร

๒๙/๑๑/๒๕๐๙

๕/๑/๒๕๕๗
ดงตะขบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๑๔

พระชยพัฒน์ กนฺตวณฺโณ เพ็ชรโต

๒๕/๖/๒๕๓๑ ๑๐/๔/๒๕๕๗

ดงตะขบ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๑๕

พระญาโณทัย สิริสมฺปนฺโน ทองประไพ

๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ตะพานหิน  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๑๖

พระชำนาญ ชินวํโส กันสุข

๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทับปรูพัฒนาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๑๗

สามเณรภัควัตร  อินทรทัศน์

๑๓/๘/๒๕๔๔

 ทับปรูพัฒนาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๑๘

สามเณรภูผา  มูลเมือง
๘/๑/๒๕๔๖

 ทับปรูพัฒนาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๑๙

พระสงัด คตคุโณ มุลเมือง

๒๐/๖/๒๔๙๒ ๔/๑๒/๒๕๕๘

ทับหมัน  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๒๐
พระศรายุทธ จนฺทาโภ ทองประสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๒๗
๒๑/๕/๒๕๕๙

ทับหมัน  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๒๑

พระศราวุธ มหาลาโภ บุญรอดกลับ
๘/๖/๒๕๓๑ ๒๒/๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

พจ ๓๑๕๙/๐๔๒๒

พระสมชาย สุวณฺโณ ทองสุภาพ

๒๕/๖/๒๕๓๕ ๒๒/๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

พจ ๓๑๕๙/๐๔๒๓

พระณัฐวุฒิ สุภกิจฺโจ เปลียมพร้อม

่

๑๕/๑๐/๒๕๓๖
๒๗/๓/๒๕๕๙

เทวประสาท  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๒๔

พระปริญญา ชุตินฺโร มีมา

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๕/๕/๒๕๕๙

เทวประสาท  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๒๕

พระถาวร านวโร ทรายทอง

๑๕/๑๒/๒๕๑๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๒๖

พระวัฒน์ชัย คุณธาโร อังคณิต

๒๘/๒/๒๕๒๘
๕/๖/๒๕๕๙

เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๒๗

พระทองย้อย สีลสุทฺโธ ทองคำ

๒๒/๗/๒๔๙๖
๗/๗/๒๕๕๙

เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๒๘

พระเดโช ปยธมฺโม อาจแหยม

๒๕/๖/๒๕๐๗
๗/๗/๒๕๕๙

เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๒๙

พระอัมพร ขนฺติโก นวลละออ
๔/๖/๒๕๐๕ ๗/๕/๒๕๕๙ ประชุมชนสิตาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๓๐
พระพีระวัฒน์ วีรวฑฺฒโน เหงาจิน

้

๖/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙
ประชุมชนสิตาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๓๑

พระสันทัด โอภาสธมฺโม อกยวง
๑/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประชุมชนสิตาราม  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๓๒

พระทวี านิโย แสวงนาม

๒๙/๑/๒๕๐๖ ๑๖/๗/๒๕๕๑

ปนสุทธาวาส  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๓๓

พระอภิลักษณ์ มหาปฺุโ ปนกระจาย
๕/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๔/๒๕๕๙

ปนสุทธาวาส  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๓๔

พระลำพอง านุตฺตโม สุขเกษม

๒๓/๔/๒๕๒๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปนสุทธาวาส  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๓๕

พระกตางค์ จารุธมฺโม กล่อมแสง

๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปนสุทธาวาส  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๓๖

พระสิทธิพงศ์ อริยวํโส เพ็งหลำ
๔/๖/๒๕๓๒ ๔/๖/๒๕๕๙

พรหมประสิทธิ

์

 

พจ ๓๑๕๙/๐๔๓๗

พระณัฐภูมิ ิตสาสโน ไพรวัลย์

๒๕/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๘/๒๕๕๙

พรหมประสิทธิ

์

 

พจ ๓๑๕๙/๐๔๓๘

พระนรากร นิราสงฺโก พูนธิผล
๗/๔/๒๕๒๖ ๑๕/๑/๒๕๕๙

พระพุทธบาทเขารวก
 

พจ ๓๑๕๙/๐๔๓๙

พระประจักษ์ ถาวโร จำปาแก้ว
๗/๔/๒๕๒๙ ๑๘/๔/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญ  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๔๐
พระภูมิพัฒน์ ฉนฺทธมฺโม ถินวงษ์แย้

่

๐๒/๐๗/๒๕๒๓ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

หาดแตงโม  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๔๑

พระกิตติพงศ์ ตุฏจิตฺโต เหมะมินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๓๐ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

หาดแตงโม  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๔๒

พระจันทร์แก้ว จนฺทูปโม สุริยะ

๑๒/๐๒/๒๕๐๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

หาดแตงโม  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๔๓

พระฐาปนันดร์ านจาโร ศิลาพจน์

๐๕/๐๗/๒๕๓๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

หาดแตงโม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๕๙/๐๔๔๔ พระทีทรัท ชยวุฑฺโฒ มาเมือง

๑๓/๐๒/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙
หาดแตงโม  

พจ ๓๑๕๙/๐๔๔๕ พระองอาจ ิตสทฺโธ นรสิงห์
๓๐/๐๙/๒๕๓๐

๒/๐๘/๒๕๕๙ หาดแตงโม  

รับรองตามนี

้

(พระราชปญญาเวที)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๔ / ๑๔

้
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