
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑,๑๙๙ รูป ขาดสอบ ๒๔๙ รูป คงสอบ ๙๕๐ รูป สอบได้ ๖๒๕ รูป สอบตก ๓๒๕ รูป (๖๕.๗๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๐๐๑
พระอำนาจ กิตฺติภทฺโท ฟกทอง

๒๒/๐๗/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระชำนาญ คุณวโร แปนเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๒๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๐๓
พระชาตรี โชติโก หมีนิม

่

๓๑/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระแก้วมา ณฏิโก สีใจ

๐๔/๐๓/๒๕๒๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๔

วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระธนพล ธนปาโล ห้างวงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๐๖
พระเชาว์วรรธวงศ์ ชยานนฺโท ไชยทาน

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๐๗
พระสุชาติ ปภาโส จีนนำใส

๑๔/๑๐/๒๕๐๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๐๘
พระศักดา ขนฺติวโร ศรีภุมมา

๒๒/๑๐/๒๕๐๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดคุ้งวารี  

พล ๓๑๕๙/๐๐๐๙
พระอมร จนฺทาโภ กิงสวัสดิ

่ ์

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๑๕๙/๐๐๑๐
พระธนวัต ธมฺมธโร ศรีทอง

๑๐/๑๑/๒๕๒๒ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระศิริวัฒน์ วราโภ สุดทิวา

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๑๕๙/๐๐๑๒
พระสมพงษ์ กตธมฺโม แสงใส

๐๗/๐๖/๒๕๐๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๑๕๙/๐๐๑๓
พระปญญวิทย์ อานนฺโท จินชัย

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๑๕๙/๐๐๑๔
พระยุรนันท์ ยติกโร กิจแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๓๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดจอมทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๐๑๕
พระสมชาติ ยสปาโล ดีเนียม

๒๓/๐๙/๒๕๐๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดจอมทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๐๑๖
พระโอวาท อติวีโร โคตรศรีวงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๑๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดจอมทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๐๑๗
พระณัฐวุฒิ เตชวณฺโณ ขวัญถาวร

๑๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดจอมทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๐๑๘
พระศราวุฒิ ปภสฺสโร กลินกรุด

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดจอมทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระขจรเกียรติ ธมฺมธโร สอนสิน

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดจอมทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๐๒๐
พระอัฐวัฏ อธิฏาโน เตชาชาญ

๓๑/๐๕/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดจอมทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๐๒๑
พระกฤษณะ อติวีโร โต๊ะทับทิม

๒๖/๑๐/๒๕๒๓ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๒๒
พระเจษฎา สุนฺทโร อินสุนทร

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๒๓
พระธีระวุฒิ ธีรวุฑฺโฒ สุดสอาด

๑๑/๐๔/๒๕๑๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรนพรัตน์  กาญจนเจริญชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

 วัดจันทร์ตะวันตก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๐๒๕
พระอนิรุทธ์ อริยธมฺโม ศรีสุข

๑๕/๑๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรอโนทัย  ชัยชนะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรศิริศักดิ

์

 แพรพยอม

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสังสรรค์  ศิลสิม

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรศุภวัทย์  แสนหาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรอธิชา  ปานโรจน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรศิริวัฒน์  มูลตรีปฐม

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๓๒
พระพินิจ ติสาโร เกตุศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๐๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๕๙/๐๐๓๓
พระศราวุธ ิติาโณ แตงบาง

๒๒/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดแจ่มสุวรรณ  

พล ๓๑๕๙/๐๐๓๔
พระสุวิช สุจิตฺโต พรหมมา

๑๙/๐๑/๒๕๑๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดเด่นโบสถ์โพธิงาม

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๓๕
พระเจษฏา ปฺาวโร บัวแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดตะโก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๓๖
พระฐิติพงษ์ ิติวํโส สุดแสง

๐๙/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๑๕๙/๐๐๓๗
พระจุลพล ฉนฺทกาโม สุริยามาส

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทองหลาง  

พล ๓๑๕๙/๐๐๓๘
พระประพันธ์ อธิปุณฺโ โอคจิต

๑๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าทรุด  

พล ๓๑๕๙/๐๐๓๙
พระศุภมงคล สีลภูสิโต บุญแท้

๑๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าโรงตะวันออก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๔๐
พระเอกกร เอกรตฺนวโร รัตนพร

๓๑/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าโรงตะวันออก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๔๑
พระธนกรณ์ สิริสุโข ศรีสุข

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าโรงตะวันออก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๔๒
พระเอกชัย ฌาณวโร สีสด

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าโรง  

พล ๓๑๕๙/๐๐๔๓
พระจุฑาชูพันธ์ ภูริทตฺโต หมู่ตา

๓๑/๐๑/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพกุญชร  

พล ๓๑๕๙/๐๐๔๔
พระอนันต์ จนฺทวํโส จันทะมาศ

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพกุญชร  

พล ๓๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรจิระรัตน์  คำมุงคุณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

 วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรจีรวัฒน์  แซ่เรือง

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๕๙/๐๐๔๗
พระวิชัย ธมฺมธีโร ลำเลิศธน

๐๗/๐๕/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนางพญา  

พล ๓๑๕๙/๐๐๔๘
พระธวัชชัย ธมฺมธโร งามขำ

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนำคำ  

พล ๓๑๕๙/๐๐๔๙
พระสมพร สิริธมฺโม เนียมหอม

๒๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๐๕๐
พระฤทธิชัย กิตฺติาโณ คุดช่วง

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๐๕๑
พระพงศ์ชัย ปฺาวุโธ มีบุญ

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๐๕๒
พระอรรถพล โชติวโร เกตุเหล็ก

๑๗/๑๒/๒๕๓๔
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๐๕๓
พระมานัส มนฺุโ พงษ์บางทราย

๒๕/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางทราย  

พล ๓๑๕๙/๐๐๕๔
พระกฤตฤกษ์ กิตฺติาโน ง่อยเตจา

๐๑/๑๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางทราย  

พล ๓๑๕๙/๐๐๕๕
พระเอกชัย ธมฺมวโร สาตรชู

๓๑/๑๐/๒๕๒๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านแซ่  

พล ๓๑๕๙/๐๐๕๖
พระสวัสดิ

์

เตชปฺโ กันเกิด

๐๘/๐๒/๒๕๑๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดบ้านปา  

พล ๓๑๕๙/๐๐๕๗
พระเกชา ตปสีโล กันเกิด

๐๘/๐๓/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านปา  

พล ๓๑๕๙/๐๐๕๘
พระฐิติ โอวาทกาโม ผ่าทอง

๐๕/๐๒/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านปา  

พล ๓๑๕๙/๐๐๕๙
พระอนุชิต อนุชิโต แสนสระ

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒ / ๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๐๖๐
พระสุนันท์ สุทฺธิโก กันฟก

๑๗/๑๑/๒๕๐๑ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดบ้านใหม่  

พล ๓๑๕๙/๐๐๖๑
พระวิเชียร สุวีโร พันจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านใหม่  

พล ๓๑๕๙/๐๐๖๒
พระทรงวุฒิ ธมฺมวโร ม่วงแนม

๐๗/๐๘/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านใหม่  

พล ๓๑๕๙/๐๐๖๓
พระวิทยา อติพโล ตังจิว

๑๓/๐๖/๒๕๑๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๕๙/๐๐๖๔
พระปยะกรณ์ ณฎฺิโก รักแย้ม

๑๑/๐๗/๒๕๒๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๕๙/๐๐๖๕
พระปญญวัฒน์ คุณธาโร สามารถ

๑๑/๐๕/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๕๙/๐๐๖๖
พระศักดิพล

์

ปฺุมโน มาแจ้ง

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๕๙/๐๐๖๗
พระบุญพิทักษ์ เทวธมฺโม สายฟายก

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๕๙/๐๐๖๘
พระพิชิตชัย อุชุจาโร พยอมหอม

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๕๙/๐๐๖๙
พระอัษฎา มุตฺตจิตฺโต อินทร์ดี

๑๔/๐๗/๒๕๓๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระเอนก อภิปุณฺโณ ไฝสัมฤทธ์

๐๙/๐๘/๒๔๙๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดปากพิงตะวันตก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๗๑
พระจรูญ ขนฺติมโน พูลขวัญ

๒๐/๐๗/๒๕๐๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดปากพิงตะวันตก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๗๒
พระประชา ธมฺเมสโก ขุนวิชัย

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากพิงตะวันตก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๗๓
พระธนพล สทฺธาธิโก สุภิษะ

๑๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากพิงตะวันตก  

พล ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระวัฒนา กนฺตสีโร พันธุรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดไผ่ค่อมรัตนาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๐๗๕
พระกิตติฉัตร อตฺตสาโร ชาญเดช

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดไผ่ค่อมรัตนาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๐๗๖
พระอิทธิพล ปฺาทีโป สิงหะ

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดไผ่ค่อมรัตนาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๐๗๗
พระวุฒิชัย วิสุทฺโธ พรมมา

๑๘/๐๘/๒๕๒๕ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๗๘
พระวินัย ทนฺตกาโย ยุติธรรม

๑๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๗๙
พระสุพัฒน์ ตุลิตธมฺโม สันทัดพร้อม

๐๕/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๘๐
พระสุชนชัย สุชโย เจริญวิวัฒน์กุล

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๘๑
พระสหรัฐ ปฺุากโร สารบุญมา

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรภานุวัฒน์  แจ่มฟอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๐

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรกิตติกร  แสงทับทิม

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรพัชรพล  แก้วคุณเมือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 วงศ์ตาแสง

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรเฉลิมฤทธิ

์

 ลอยลม

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรพัสกร  กิมหงิม

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรรณภพ  จันทร์ศรีทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรพีรศักดิ

์

 แสงสิงห์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 พรมพินิจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรธนดล  หอมทรัพย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรวีรพงศ์  มุกดา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรธวัชชัย  ตู้ทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรจิรันตน์  คุ้ยหงิม

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรเอกรินทร์  กรัดเนินกุ่ม

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรวันชนะ  เกตุแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรจิรโชติ  สีทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรปทพงศ์  วงโสภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรชาญพิชัย  ชูสงฆ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรปฏิภาณ  พันธุลี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรณัฐพงษ์  วีระสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรอรรถนนท์  ไพวรรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรสถาพร  ภูมิศรีแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรกฤษณะ  ศรีกลำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรกัมปนาท  ศรีกลำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรเมธี  สายทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรนนทวัฒน์  บุญก๊อก

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรจิรศักดิ

์

 ร่วมพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรวิรัช  พลเยียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรณัฐพงษ์  พันการุ่ง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๑๑

สามเณรสุธี  คุ้มคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๑๒

สามเณรวริษชานนท์  มีปน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๑๓

สามเณรสุภัทร  จันทร์เครือยิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๑๔

สามเณรณัฐนันท์  บำรุงดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๑๕

สามเณรปราโมทย์  สีโสด

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๑๖

สามเณรจิตติ  แสงเพชร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๑๗

สามเณรภานุเดช  ใคร้สา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรนพรัตน์  บุญมาก

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๑๙

สามเณรบุญบารมี  จุรินทโยธิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรกฤษณะ  ชมกลิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๒๑

สามเณรภูธเรศ  อุลปาทร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๒๒

สามเณรไกรสร  สุวรรณปลิก

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๒๓

สามเณรอิศรา  สุริยะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๒๔

สามเณรพัทธนันท์  ผิวจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๒๕

สามเณรเสนา  แตงลอย

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรณัฐนนท์  ใจเทียงแท้

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรชญานนท์  ยศศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๒๘

สามเณรพงเพชร  พุดนุช

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๒๙

สามเณรทวีชัย  หยอยสกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรณัฐพันธ์  พรมพุ้ย

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๓๑

สามเณรกิตติชัย  เกตุแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๓๒

พระอัครโยธิน สุเมโธ คุณดิลกจิรายุ

๑๗/๐๕/๒๕๑๔ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๑๕๙/๐๑๓๓

พระณภัทร านุตฺตโร พรมมาอินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๒๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๑๕๙/๐๑๓๔

พระประทีป ปยธมฺโม ม่วงอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๑๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๑๕๙/๐๑๓๕

พระสุวัฒน์ ิตาโณ พันธุ์เดือน

๑๔/๐๕/๒๕๑๔ ๐๗/๐๕/๒๕๕๖

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๓๖

พระชาญพิชญ์คูณ สิริธโร กัลปทองชูโชค

๐๔/๐๖/๒๕๑๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๓๗

พระชัยยะ อาทโร เทพนอก

๑๖/๐๗/๒๕๒๐ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๓๘

พระณัฐพล วชิราโณ ทองเปลว

๐๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๓๙

พระวรวิทย์ โอภาโส วางสิงห์

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๔๐
พระเอกรัตน์ ปฺาพโล คนใหญ่

๑๘/๐๒/๒๕๒๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๔๑

พระณัชพล กนฺตวณฺโณ บัวขำ

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๔๒

พระสมรักษ์ ฉนฺทกโร เทียงตรง

่

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๔๓

พระภานุมาศ าณวํโส เชือเมือง

้

๐๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๔๔

พระรัสพล ธมฺมิสฺสโร ดีดำแดง

๑๒/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๔๕

พระอานนท์ อานนฺโท อำไพจิตร
๓/๒/๒๕๓๕

๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดโพธิญาณ  

พล ๓๑๕๙/๐๑๔๖

พระธัชกฤต เขมวีโร พุ่มโพธิ

์

๑๔/๓/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิญาณ  

พล ๓๑๕๙/๐๑๔๗

พระสิทธิพร สิริธโร มามี

๑๖/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิญาณ  

พล ๓๑๕๙/๐๑๔๘

พระสุทัศน์ สุทสฺสี เรืองทิม

๑๘/๐๘/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๔๙

พระณรงค์ศักดิ

์

โพธิสุวณฺโณ โพธิทอง

์

๑๐/๐๙/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๕๐
พระสุเจตน์ ขนิติธโร ปรีชาวนา

๐๕/๐๓/๒๔๙๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดยาง  

พล ๓๑๕๙/๐๑๕๑

พระธเนศ ธมฺมธีโร ศักดีเมือง

๑๖/๐๘/๒๕๑๗ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดยาง  

พล ๓๑๕๙/๐๑๕๒

พระประดัง านิสฺสโร เขียวปน

๓๐/๐๖/๒๕๐๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดยาง  

พล ๓๑๕๙/๐๑๕๓

พระจักรพันธ์ จกฺกธมฺโม จันทร์อิน

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๕๔

พระธนกฤต ธนลาโภ กลมพุก

๐๓/๐๑/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๕๕

พระจตุพล าณพโล บัวมุ้ย

๐๗/๐๑/๒๕๒๙ ๒๒/๐๑/๒๕๕๔

วัดราชบูรณะ  

พล ๓๑๕๙/๐๑๕๖

พระศุกลภัทร ถิราโณ อิมกระจ่าง

่

๒๕/๐๑/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙
วัดวังยาวสามัคคีธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๕๗

พระบุญช่วย สิริสาโร ยิมอ้น

้

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙
วัดวังยาวสามัคคีธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๕๘

พระสุธิเดช กิตฺติปาโล ผลประดับวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๐๑ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดวังหิน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๕๙

พระศักดินรินทร์

์

กนฺตสาโร งามจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๓๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดวังหิน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๖๐
พระวิฑูรย์ ิตมโน ฐิตวิโมกข์

๒๓/๑๐/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๖๑

พระเพชรพิทักษ์ อภินนฺโท ใจบาน

๑๔/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๖๒

พระบุญเลียม

่

โกวิโท พึงจัด

่

๑๖/๐๓/๒๔๙๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๑๖๓

พระวิชัย วิชโย ศีติสาร

๑๒/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสมอแข  

พล ๓๑๕๙/๐๑๖๔

พระภีรพนธ์ ธมฺมวโร อาทิตย์

๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสมอแข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๑๖๕

พระชัยฤทธิ

์

สนฺตมโน ยอยยิม

้

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสมอแข  

พล ๓๑๕๙/๐๑๖๖

พระฉัตรชัย ขนฺติธโร ศรีสุพรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๓๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

วัดสระแก้วปทุมทอง
 

พล ๓๑๕๙/๐๑๖๗

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท พานิช

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดสระแก้วปทุมทอง
 

พล ๓๑๕๙/๐๑๖๘

พระณัฐนนท์ กิตฺติวุฑฺโฒ แย้มมาลี

๔/๐๔/๒๕๓๗ ๑/๐๕/๒๕๕๙
วัดสระแก้วปทุมทอง

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๖๙

พระวิรุฬห์ ภทฺทวโร ศรีประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๓๙
๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดสระแก้วปทุมทอง
 

พล ๓๑๕๙/๐๑๗๐
พระศรีพายัพ กิตฺติปฺโ นิยม

๑๐/๐๖/๒๕๐๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระแก้วปทุมทอง
 

พล ๓๑๕๙/๐๑๗๑

พระชลิต อาชิโต เหลืองกิตติพงศ์

๒๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระแก้วปทุมทอง
 

พล ๓๑๕๙/๐๑๗๒

พระทศพล ปฺาวุโธ โตอินทร์

๒๖/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

พล ๓๑๕๙/๐๑๗๓

พระชัญยะ ปภาโส พันธ์พินิจ

๑๔/๑๑/๒๕๑๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

พล ๓๑๕๙/๐๑๗๔

พระณัฐดนัย จนฺทวํโส แปนน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

พล ๓๑๕๙/๐๑๗๕

พระฉัตรชัย านวโร แซ่อุ้ย

๑๔/๐๒/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๒

วัดสะกัดนำมัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๗๖

พระศุภกร ปุณฺณโก แสงรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดสะกัดนำมัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๗๗

พระสมรักษ์ กิตฺตโก ยิมละมัย

้

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสะกัดนำมัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๗๘

พระวาสุพล ธมฺมธีโร พิมพาเพ็ชร

๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๗๙

พระธนกร อตฺถกาโม จันทร์ดี

๐๕/๐๖/๒๕๒๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๘๐
พระชวลิต ปฺาพโล ผ่องศรี

๓๐/๐๗/๒๕๓๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๘๑

พระชาญชัย ชิตมาโร ผ่องศรี

๑๐/๑๑/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๘๒

พระนที อภินนฺโท ยามวัน

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๘๓

พระเบญจรงค์ ปภสฺสโร บุตรเสงียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๘๔

พระมีศักดิ

์

ิตสทฺโท เรียงสันเทียะ

๊

๒๐/๐๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๘๕

พระศักดิชัย

์

สีลเตโช ศรีทองอินทร์

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๘๖

พระพงศา สุปภาโส จำปาทอง

๒๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๘๗

พระศรธนญ สาทโร วรรณลี

๑๓/๐๓/๒๕๑๔ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดสุดสวาสดิ

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๘๘

พระศิระ สุภาจาโร สิงห์กลิน

่

๐๔/๐๕/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุดสวาสดิ

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๘๙

พระวสันต์ วิสารโท มีแสง

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๑๙๐
พระวัฒนศิลป อภินนฺโท อินเกิด

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๑๙๑

สามเณรสมศักดิ

์

 มีแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดเสาหิน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๙๒

สามเณรธีรยุทธ  พูลทวี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดเสาหิน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรศรายุทธ  จันทร์จับ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดเสาหิน  

พล ๓๑๕๙/๐๑๙๔

พระอนุวัฒน์ จนฺทธมฺโม หยดย้อย

๑๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดแสงดาว  

พล ๓๑๕๙/๐๑๙๕

พระวิรวัฒน์ อุชุโก แก้วทุม

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดแสงดาว  

พล ๓๑๕๙/๐๑๙๖

พระวินัย ถิรชฺชโย ขวัญสอน

๑๑/๑๐/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๕
วัดแสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๑๙๗

พระตะวัน ฉนฺทธมฺโม กฐินเทศ

๑๔/๐๗/๒๕๒๔ ๐๓/๑๐/๒๕๕๘

วัดหนองบัว  

พล ๓๑๕๙/๐๑๙๘

พระนนทิชัย นนฺทิโย จุมวรรนา

๑๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

พล ๓๑๕๙/๐๑๙๙

พระปวเรศ ปาธโร เชียงน้อย

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๒๐๐
พระวิเชียร าณวชิโร เพ็งเทศ

๒๘/๐๑/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดอรัญญิก  

พล ๓๑๕๙/๐๒๐๑
พระเสน่ห์ สุปภาโส แสนสบาย

๒๗/๑๑/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดอินทรีย์  

พล ๓๑๕๙/๐๒๐๒
พระอัษฎายุธ สิริสุวณฺโณ ทองประไพ

๑๕/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๐๓
พระเทพเจริญ อคฺคธมฺโม จีนชาวนา

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๐๔
พระพีรพล ติสฺสโร ก้อนจ้าย

๑๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๐๕
พระภูชัย อภิปุณฺโณ นันมา

๒๑/๑๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดกำแพงมณี  

พล ๓๑๕๙/๐๒๐๖
พระจรัญ ปภสฺสโร รอดมณี

๒๙/๑๒/๒๕๐๙ ๐๙/๑๒/๒๕๕๘

วัดกำแพงมณี  

พล ๓๑๕๙/๐๒๐๗
พระณรงค์ ขนฺติธมฺโม รอดมณี

๑๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดกำแพงมณี  

พล ๓๑๕๙/๐๒๐๘
พระทศพร กตปฺุโ โคกวิทยา

๐๗/๐๖/๒๔๙๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดกำแพงมณี  

พล ๓๑๕๙/๐๒๐๙
พระภานุวัฒน์ สิริภทฺโท งามถ้อย

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกสลุด  

พล ๓๑๕๙/๐๒๑๐
พระพงศธร สีลธโร ใจดี

๑๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกสลุด  

พล ๓๑๕๙/๐๒๑๑

สามเณรเจนภัทร  สิทธิศักดิ

์

๒๑/๒/๒๕๔๕

 วัดดงหมี  

พล ๓๑๕๙/๐๒๑๒

พระทองมัน

่

กิตฺติคุโณ วุ่นบิดา

๑๙/๐๗/๒๕๑๐ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

วัดตายม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๑๓

พระสมภพ รติโก ศรีษะแย้ม

๑๗/๐๙/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ามะขาม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๑๔

พระสุริยา เปสโร ไรยวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๒๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งน้อย  

พล ๓๑๕๙/๐๒๑๕

พระวรพงค์ ธมฺเมสโก นาชอน

๑๐/๐๑/๒๕๑๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งน้อย  

พล ๓๑๕๙/๐๒๑๖

พระกำพล ปฺาพโล ศรีพระจันทร์

๒๑/๐๑/๒๔๙๗
๒๕/๖/๒๕๕๘

วัดเนินกุ่ม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๑๗

พระวันชนะ สนฺตมโน บุญงาม

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดเนินกุ่ม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๑๘

พระนาตาชา ชุตินฺธโร ทินบัว

๒๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเนินกุ่ม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๑๙

พระพร้อมพงศ์ อติพโล ลีวังษี

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินกุ่ม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๒๐
พระรังสรรค์ ธมฺมรโส ชัยฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๓๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๒๑

พระปน าณทีโป ปานท่าฬอ

๐๔/๐๗/๒๔๙๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านโกรงเกรง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๒๒

พระเจน ธมฺมโชโต วิมล

๐๙/๑๐/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านโกรงเกรง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๒๓

พระพิชัย ธมฺมโชโต ฉิมศิริ

๒๑/๐๓/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านโกรงเกรง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๒๔

พระเอกนรินทร์ ยติโก อ่อนชาวนา

๐๗/๑๑/๒๕๒๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงช้าง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๒๕

พระชาญณวิทย์ อภิชาโน โกวิทปกรณ์กุล

๒๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงช้าง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๒๖

พระธีรพงษ์ จารุธมฺโม ปนเกสร

๒๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดบึงลำ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๒๗

พระธวัชชัย ชนาสโภ ทองโชติ

๑๕/๐๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดบึงลำ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๒๘

พระณัฐพล ปยวณฺโณ พัสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงลำ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๒๙

พระแกะ ปฺาสาโร ชนะนา

๒๒/๐๕/๒๕๐๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๓

วัดประชาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๓๐
พระกิตติพงศ์ สุทธิาโณ เม่นแต้ม

๐๖/๑๐/๒๕๒๑ ๑๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดประชาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๓๑

พระไกรศร อภิวณฺโน สุขสวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดไพรสุวรรณ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๓๒

พระวัฒนา จนฺทสาโร สุดวังยาง

๑๒/๐๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดไพรสุวรรณ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๓๓

พระธเนศ สุทฺธิมโน ด่อนเจ็ก

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดย่านยาว  

พล ๓๑๕๙/๐๒๓๔

พระมรกต มหาวีโร ฉิมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดย่านยาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๒๓๕

พระมานิตย์ อานนฺโท สนธิโพธิ

์

๑๐/๐๘/๒๔๖๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๖

วัดราษฎร์นิยม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๓๖

พระสำราญ ฌานวโร สารีงาม

๐๑/๐๕/๒๔๙๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดราษฎร์นิยม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๓๗

พระสุรัตน์ านิโย พินิจ

๑๐/๐๕/๒๕๑๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

พล ๓๑๕๙/๐๒๓๘

พระสุวรรณ ปฺาวุฑฺโฒ ศิลางาม

๐๙/๐๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

พล ๓๑๕๙/๐๒๓๙

พระศราวุธ านุตฺตโร ขอผึง

้

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

พล ๓๑๕๙/๐๒๔๐
พระสวงค์ านิสฺสโร แขวกระทุ่ม

๒๔/๐๑/๒๕๐๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีบุญมายิการาม
 

พล ๓๑๕๙/๐๒๔๑

พระละมัย ถิรธมฺโม ไพศาล

๐๑/๐๑/๒๕๒๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙ วัดสนามคลี (ตะวันออก)

 

พล ๓๑๕๙/๐๒๔๒

พระสมยศ กิตฺติโสภโณ ช้างทอง

๒๒/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสนามคลีตะวันตก
 

พล ๓๑๕๙/๐๒๔๓

พระศิริพงษ์ ปฺาทีโป โพธินวม

์

๐๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสนามคลีตะวันตก
 

พล ๓๑๕๙/๐๒๔๔

พระทัตธน ปยสีโล สังข์เอียม

่

๐๑/๑๐/๒๕๐๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๗

วัดสามเรือน  

พล ๓๑๕๙/๐๒๔๕

พระปฏิพัทธ์ จนฺทโสภโณ สินทรัพย์

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดสามเรือน  

พล ๓๑๕๙/๐๒๔๖

พระวสันต์ จกฺกวโร จันทร์ชาวนา

๐๑/๐๖/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามเรือน  

พล ๓๑๕๙/๐๒๔๗

พระสันติภาพ กิตฺติวุฑฺโฒ ธาราธรรมรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามเรือน  

พล ๓๑๕๙/๐๒๔๘

พระบุญรอด สุภโร ทองอินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๑๒
๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่ไพรมณี  

พล ๓๑๕๙/๐๒๔๙

พระมานัส ิตมานโส เซ่งกุ๋ย

๑๗/๗/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่ไพรมณี  

พล ๓๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรธนกร  เมืองพรม

๑๕/๑/๒๕๔๔

 วัดใหม่ไพรมณี  

พล ๓๑๕๙/๐๒๕๑

สามเณรบวรลักษณ์  กาญจนารักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดใหม่ไพรมณี  

พล ๓๑๕๙/๐๒๕๒

พระวีรฐาน์ านวีโร ชูศรี

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๒๕๓

พระอาคเนย์ อาทโร ศรีปาน

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๒๕๔

พระวิชาญ ติสฺสโร ปานมณี

๒๘/๐๔/๒๕๑๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดกลางสุริยวงศ์  

พล ๓๑๕๙/๐๒๕๕

พระจาตุรงค์ อตฺตทโม ทองโปร่ง

๑๒/๐๔/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดกลางสุริยวงศ์  

พล ๓๑๕๙/๐๒๕๖

พระกันต์กวี มนฺุโ แช่มช้อย

๐๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกวางทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๕๗

พระประสิทธิ

์

ปริสุทฺโธ บุญสระ

๒๔/๐๖/๒๕๑๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดคลองนำเย็น  

พล ๓๑๕๙/๐๒๕๘

พระจันทร์ ปฺุกาโม จ้อยร่อย

๐๙/๑๐/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองนำเย็น  

พล ๓๑๕๙/๐๒๕๙

พระพันธ์เทพ ขนฺติสาโร หนองปกติ

๒๑/๐๗/๒๕๒๙ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดคลองวัดไร่  

พล ๓๑๕๙/๐๒๖๐
พระบัณฑิต โฆสธมฺโม จันทร์กล้า

๐๗/๑๐/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองวัดไร่  

พล ๓๑๕๙/๐๒๖๑

พระศรัณย์ ภทฺทธมฺโม อินทรกำแหง

๑๐/๐๕/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองวัดไร่  

พล ๓๑๕๙/๐๒๖๒

พระโกมิน อิทฺธิเตโช ปานเมือง

๒๓/๒/๒๕๓๕ ๑๖/๔/๒๕๕๙

วัดคุยม่วง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๖๓

พระธัชพร ชุติมนฺโต ขุนสุริยะ

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดคุยมะตูม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๖๔

พระวีระ วีรธมฺโม ทรงสัจจา

๑๙/๐๖/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดคุยมะตูม  

พล ๓๑๕๙/๐๒๖๕

พระอมร กมโล มอญกอดแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๑๐ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๖๖

พระเสกสรร สุทสฺสโน น้อยตา

๑๓/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๖๗

พระรุ่งโรจน์ สิริสาโร ด้วงฟู

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๖๘

พระพงศธร กิตฺติธโร เทศทับ

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๖๙

พระอภิสิทธิ

์

จิรสุโภ เมฆี

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดจันทร์ประเสริฐ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๒๗๐
พระวรายุทธ อนุตฺตโร สมสาร

๒๕/๐๗/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๗๑

พระสมศักดิ

์

วรสทฺโธ ปูสำมะโน

๑๕/๐๕/๒๕๐๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๗๒

พระวิโรจน์ เตชวโร หนูน้อย

๒๘/๐๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๗๓

พระอาลักษณ์ อาภาธโร กลึงแบน

๐๒/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๗๔

พระชัยวัฒน์ อภิชฺชโว สระทองวี

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๗๕

พระธเนศร์ านงฺกโร จิตรพรทรัพย์

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๗๖

พระชัยนันท์ ชยานนฺโท ปานทิพย์

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดดงกวาง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๗๗

พระพีรพล ิตเมโธ กองทอง

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดดงกวาง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๗๘

พระสัญญา นราสโภ รสสุธรรม

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงกวาง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๗๙

พระอาทิตย์ อิทฺธิโชโต ยานะ

๒๘/๐๗/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงกวาง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๘๐
พระนิติ กตคุโณ ทองเนืออินทร์

้

๒๐/๐๑/๒๕๒๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดดงยาง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๘๑

พระนพฉัตร จารุวณฺโณ ชูเชิด

๒๑/๐๑/๒๕๒๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดดงยาง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๘๒

พระนิรันดร์ ิตคุโณ รอดบ้านยาง

๒๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดดงยาง  

พล ๓๑๕๙/๐๒๘๓

พระสมชาย าณธีโร กลำกอสุข

๓๑/๗/๒๕๓๓ ๑๘/๔/๒๕๕๙

วัดดงหนองอ้อ  

พล ๓๑๕๙/๐๒๘๔

พระณัฐพร ปสนฺโน เปยคำ

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดดอนอภัย  

พล ๓๑๕๙/๐๒๘๕

พระดุสิต อธิปฺโ ตรีอินทอง

๐๙/๐๖/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนอภัย  

พล ๓๑๕๙/๐๒๘๖

พระจักรี สุนฺทโร โสมทับ

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนอภัย  

พล ๓๑๕๙/๐๒๘๗

พระปริญญา ภทฺทโก สระทองข้อ

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนอภัย  

พล ๓๑๕๙/๐๒๘๘

พระกิตติพันธ์ โชติปฺุโ ใจเพชร

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนอภัย  

พล ๓๑๕๙/๐๒๘๙

พระวิชัย โชติาโณ สันทอง

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนอภัย  

พล ๓๑๕๙/๐๒๙๐
พระสุรัตน์ รตฺนาโณ รัตนวรุณรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๐๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดตะโม่  

พล ๓๑๕๙/๐๒๙๑

พระณัฐพันธ์ กมโล ฟกสี

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดตะโม่  

พล ๓๑๕๙/๐๒๙๒

พระประจิต ิติาโณ เต็มลา

๑๔/๐๕/๒๕๔๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดตะโม่  

พล ๓๑๕๙/๐๒๙๓

พระธนโชติ โชติปฺโ เรืองแสงดี

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าโก  

พล ๓๑๕๙/๐๒๙๔

พระพิชัยภูษิต อภิชาโน ดิษฐบ้านไร่

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าโก  

พล ๓๑๕๙/๐๒๙๕

พระกฤษตนัย อธิปฺโ สังตะโม่

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งชา  

พล ๓๑๕๙/๐๒๙๖

พระณรงค์เดช ิตานุรกฺโข คุ้มภัย

๒๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งชา  

พล ๓๑๕๙/๐๒๙๗

พระธงชัย โชติโก เข็มแดง

๒๐/๐๔/๒๕๒๔ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘ วัดทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์

 

พล ๓๑๕๙/๐๒๙๘

พระกิตตินันท์ สนฺตจิตฺโต เฉือยรัมย์

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙ วัดทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์

 

พล ๓๑๕๙/๐๒๙๙

พระสมประสงค์ วิสารโท ประเสริฐทรง

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์

 

พล ๓๑๕๙/๐๓๐๐
พระสมาน สนฺติกโร น้อยสุพรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๐๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดทุ่งอ้ายโห้  

พล ๓๑๕๙/๐๓๐๑
พระประเสริฐ ปภาโส ปานสาคร

๒๙/๐๑/๒๔๙๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งอ้ายโห้  

พล ๓๑๕๙/๐๓๐๒
พระศักดิชัย

์

กนฺตสีโล ยอดเพชร

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๓๐๓
พระดนัย ชยานนฺโท ยิมประดิษฐ์

้

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๓๐๔
พระทรงเดช ธมฺมปาโล ฟกทอง

๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๓๐๕
พระวงศพัทธ์ ทีปงฺกโร อินเกตุ

๒๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงจำกา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๐๖
พระศรัญู อินฺทวีโร แจ้งบัว

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงจำกา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๐๗
พระนพเก้า อาภากโร แซ่โคว้

๐๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงจำกา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๐๘
สามเณรสุรัตน์  อำพรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๐

 วัดบึงจำกา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๐๙
พระธนากร านกโร มีสิงห์

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงบอน  

พล ๓๑๕๙/๐๓๑๐
พระวีรภาพ านวีโร กลมพุก

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดบึงบอน  

พล ๓๑๕๙/๐๓๑๑

พระธนกร อภินนฺโท สมบัติใหม่

๒๘/๑๐/๒๕๐๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดปลักแรด  

พล ๓๑๕๙/๐๓๑๒

พระวัชรินทร์ ตปสีโล หมวกเจ๊ก

๐๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดปลักแรด  

พล ๓๑๕๙/๐๓๑๓

พระรัชศักดิ

์

อมโร กุลมัย

๐๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดปลักแรด  

พล ๓๑๕๙/๐๓๑๔

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสมฺปนฺโน มีมาก

๒๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดปลักแรด  

พล ๓๑๕๙/๐๓๑๕

พระสามารถ จนฺทโภ พัดกล่อม

๑๗/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปลักแรด  

พล ๓๑๕๙/๐๓๑๖

พระณัฐพล ขนฺติมโน เรืองกอง

๐๒/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาสัก  

พล ๓๑๕๙/๐๓๑๗

พระชโรม านุตฺตโร ชาดยอม

๐๘/๐๔/๒๕๒๔ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดพันเสา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๑๘

พระศรวิษฐ์ ปณฺณโก อินภู่

๒๒/๐๙/๒๕๒๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดพันเสา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๑๙

พระมนตรี ถาวโร เรืองคำ

๑๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดพันเสา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๒๐
พระชัยสิทธิ

์

ชยานนฺโท อุบลดี

๒๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดโพธิทอง

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๓๒๑

พระกวี กวิวํโส ทิพย์บุญทอง

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิทอง

์

 

พล ๓๑๕๙/๐๓๒๒

พระนเรศ อคฺคธมฺโม พันเขียว

๒๖/๐๕/๒๕๑๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดมงคลสุทธาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๒๓

พระไพฑูรย์ จิรสุโภ ครุฑวิเศษ

๒๘/๐๖/๒๕๓๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดมงคลสุทธาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๒๔

พระบุญมา สนฺตมโน ทองดอนง้าว

๐๒/๐๘/๒๕๑๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดยางแขวนอู่  

พล ๓๑๕๙/๐๓๒๕

พระพรเทพ านวีโร อัวคนซือ

่

๑๗/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๒๖

พระดำรงศักดิ

์

ิตคุโน สิงฐ์สำราญ

๑๖/๐๘/๒๕๒๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ
 

พล ๓๑๕๙/๐๓๒๗

พระภานุวัตน์ สามตฺถิโก กลินเทียน

่

๒๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ
 

พล ๓๑๕๙/๐๓๒๘

พระสามารถ กิตฺติสมฺปนฺโน หลานวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดวังเปด  

พล ๓๑๕๙/๐๓๒๙

พระวีระ ปสุโต ใจเทียงธรรม

่

๐๑/๐๕/๒๕๑๗ ๐๓/๐๘/๒๕๕๘

วัดวังอิทก  

พล ๓๑๕๙/๐๓๓๐
พระอุกฤษฎ์ เตชปฺโ ผ่านอ้น

๑๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๓๑

พระสัมชัย สุมโน จันทร์นุช

๒๔/๐๖/๒๕๒๓ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๓๒

พระเอกวุฒิ ผาสุโก กลึงกลิน

่

๐๒/๐๔/๒๕๑๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๓๓

พระกนกพล วชิรปฺโ แตงอ่อน

๑๔/๐๑/๒๕๒๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๓๔

พระกล้าณรงค์ นาควโร จุลดิลก

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๓๕

พระอุเทน อุทาโน ทองขาว

๒๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๓๖

พระอรรถวุฒิ อตฺถกาโร ศรีสุข

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๓๗

สามเณรศุภวิชญ์  แซ่เจีย

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

 วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๓๘

สามเณรนัชพล  อินทร์เถือน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

 วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๓๙

พระอำนาจ านากโร นำพวก

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดเสวยซุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๓๔๐
พระวิชาญ กิตฺติวณฺโณ ใจเย็น

๑๖/๑๑/๒๕๑๒ ๒๗/๐๒/๒๕๕๔

วัดหนองแขม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๔๑

พระวิทยา ขนฺติสุโภ ครุธพาหะ

๓๑/๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๔๒

พระไกรสร โชติปฺโ เดชทอง

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๔๓

พระอมรเทพ อุตฺตรภทฺโท กันอยู่

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองตะเคียน  

พล ๓๑๕๙/๐๓๔๔

พระดิเรก ธีรวโร ศรีบัว

๑๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองตะเคียน  

พล ๓๑๕๙/๐๓๔๕

พระปาริตต์ จารุวณฺโณ โตกำแพง

๐๔/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเต่าดำ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๔๖

พระวรเชษฐ วรสทฺโท อ่อนบำรุง

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเต่าดำ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๔๗

พระจักรกฤษณ์ ฉนฺทสีโล รอดรำพรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๒๓ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองนา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๔๘

พระนริศ ขนฺติธโร พรศิริ

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองนา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๔๙

พระบัณฑิต อิทฺธิเตโช ดาวเรือง

๐๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองนา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๕๐
พระยุทธนา มหาปฺโ พรมดี

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองนา  

พล ๓๑๕๙/๐๓๕๑

พระพิเชต สุวีโร แสงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๔๒

วัดหนองประดู่  

พล ๓๑๕๙/๐๓๕๒

พระกิตติภัทร์ กิตฺติโก รุกขชาติ

๑๗/๐๙/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองพยอม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๕๓

พระณัฐพงษ์ อภิปุณฺโณ อยู่คง

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองพยอม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๕๔

พระพีระพงษ์ กมโล สุโท

๑๔/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองพยอม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๕๕

พระปานแก้ว ปภากโร ยืนยัง

่

๒๘/๐๓/๒๕๐๙ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๕๖

พระตะวัน จนฺทโชโต ทรัพย์ส่ง

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๕๗

พระสุเทพ วรสทฺโธ นาคพรม

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๕๘

พระพิชิต เตชธมฺโม ประจำถิน

่

๑๘/๐๓/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๕๙

พระวุฒิชัย สุชาโต มีสิงห์

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๖๐
พระนิรุตต์ นรุตฺตโม ทับทิมเงิน

๑๘/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๖๑

พระศรราม ปภากโร ปานทิพย์

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๖๒

พระประทีป ิตสทฺโธ หมอยา

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๖๓

พระทรงเกียรติ สารตฺถิโก โพธิสุวรรณ

์

๒๗/๐๖/๒๕๑๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองอ้อ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๖๔

พระเถาวัลย์ สุขธมฺโม เครือวงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองอ้อ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๖๕

พระสิทธิเดช านวีโร พันธงชัย

๒๗/๐๗/๒๕๐๓ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดห้วงกระได  

พล ๓๑๕๙/๐๓๖๖

พระพิษณุ ผาสุกาโม ทองอาจ

๑๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดห้วยนำเย็น  

พล ๓๑๕๙/๐๓๖๗

พระเอกภาณุ ปฺาพโล สิงห์ลอ

๒๔/๐๓/๒๕๑๔ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดแหลมเจดีย์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๖๘

พระศุภชัย สุขธมฺโม พลับน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๓๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดแหลมเจดีย์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๖๙

พระธนพล โกวิโท สินค้างาม

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดแหลมเจดีย์  

พล ๓๑๕๙/๐๓๗๐
พระบุญมี าณธีโร ไชยศรีเมือง

๑๓/๐๕/๒๕๑๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๒

วัดโคกใหญ่  

พล ๓๑๕๙/๐๓๗๑

พระครรชิต ยสเชฏโ ทรงงาม

๑๐/๐๑/๒๕๒๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดซำหวาย  

พล ๓๑๕๙/๐๓๗๒

พระสมศักดิ

์

สนฺติวํโส นิมละมูล

่

๒๘/๑๑/๒๔๙๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดซำหวาย  

พล ๓๑๕๙/๐๓๗๓

พระมนตรี พลวฑฺโฒ มาเขียว

๒๓/๑๑/๒๕๒๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดซำหวาย  

พล ๓๑๕๙/๐๓๗๔

พระณัฐวุฒิ จนฺโทภาโส นามมนตรี

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดนำปุน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๓๗๕

พระวิสิษฏิ

์

ขนฺติโก แสนชัยวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ่อภาค  

พล ๓๑๕๙/๐๓๗๖

พระยน คุณากโร สุโขรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

วัดบ้านดง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๗๗

พระอัมพันธ์ านวีโร คำผงแดง

๑๖/๑๒/๒๔๙๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาแดง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๗๘

พระสุรัตน์ เกสโร เมืองฟู

๒๔/๐๓/๒๕๐๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๗๙

พระคมสันต์ ถูริวฑฒโก คำพัน

๑๔/๐๒/๒๕๓๔ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๘๐
พระมานะศักดิ

์

กตคุโณ จันทะคุณ

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๘๑

พระสาธิต โชติโย สุขคง

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๑๕๙/๐๓๘๒

พระชาตรี รกฺขิตสีโล ชืนใจชน

่

๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๑๕๙/๐๓๘๓

พระสมเกียรติ

์

นรินฺโท สุวรรณ

๒๐/๐๒/๒๕๑๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙
วัดกระบังมังคลาราม

 

พล ๓๑๕๙/๐๓๘๔

พระวิเชียร วชิรวํโส สมพงษ์

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๑๕๙/๐๓๘๕

พระจักรพงศ์ อภิวํโส ยิมฉิม

้

๑๐/๐๕/๒๕๑๒ ๓๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดกรับพวงใต้  

พล ๓๑๕๙/๐๓๘๖

พระชอ้อน ถาวรจิตโต ประทิตย์

๑๖/๐๑/๒๕๐๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดกรับพวงใต้  

พล ๓๑๕๙/๐๓๘๗

พระสมยศ ปฺาวโร ดวงดาว

๐๕/๐๘/๒๕๒๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๕

วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๘๘

พระวรชิต อินฺทวีโร นาคแจ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๑๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๘๙

พระขจร เขมจาโร ลำดวน

๓๑/๐๘/๒๕๒๔ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๙๐
พระมานพ ถิรปฺโ ทองโฏมุท

๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๙๑

พระจุฑา อตฺตเปโม ทิมแปน

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๙๒

พระบุญเชิด ธมฺเมสโท จันทร์สุข

๑๔/๑๒/๒๕๒๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๙๓

พระนัทพล วชิรวํโส เจริญกลิน

่

๒๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๙๔

พระจตุพนธ์ อานาลโย ชานนท์

๑๔/๐๑/๒๕๐๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดเขาน้อย  

พล ๓๑๕๙/๐๓๙๕

พระสาคร จตฺตมโล เนียมศรี

๑๕/๐๓/๒๕๐๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

วัดเขาปรัง  

พล ๓๑๕๙/๐๓๙๖

พระวิทยา อธิโต โคตรนุกูล

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองตาล  

พล ๓๑๕๙/๐๓๙๗

พระชัชวาล อายุวฑฺฒโก เกียวพันธุ์

่

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๑๕๙/๐๓๙๘

พระไพทูรย์ รกฺขิโต จันทร์แย้มสงค์

๐๖/๐๙/๒๕๒๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดชัยภูมิการาม  

พล ๓๑๕๙/๐๓๙๙

พระอำพร กิตฺติธโร แจ้งโม้

๒๙/๑๐/๒๕๐๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดชัยภูมิการาม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๐๐
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมาวุโธ ไชยแว่น

๒๔/๐๓/๒๕๒๒ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดชุมพลศรี  

พล ๓๑๕๙/๐๔๐๑
พระอุทัย อมโร สุดใจปุก

๐๑/๐๘/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดชุมพลศรี  

พล ๓๑๕๙/๐๔๐๒
พระอุฤทธิ

์

ฉนฺทธมฺโม ศรีนวนอินทร์

๑๖/๑๑/๒๔๙๑ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดเซิงหวาย  

พล ๓๑๕๙/๐๔๐๓
พระวีรพล ธมฺมวโร รอดจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดเซิงหวาย  

พล ๓๑๕๙/๐๔๐๔
พระภาณุวัฒน์ อุตฺตมปฺโ จูบ้านไร่

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดตลุกเทียม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๐๕
พระบังเกิด เขมนนฺโท จันทรากาศ

๒๔/๐๕/๒๕๒๓ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดท้องโพลง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๐๖
พระพิสิษฐ์ สุทนฺโต คำชุ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดท้องโพลง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๐๗
พระชิดชัย อรุโณ บุญทัง

่

๐๙/๑๐/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดทับยายเชียง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๐๘
พระสุพต นรินฺโท โขยงคำ

๑๑/๐๔/๒๕๑๔ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๑๕๙/๐๔๐๙
พระภคนันท์ อภิชฺโว ภูลา

๒๘/๑๑/๒๕๓๔
๐๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดเทพชุมนุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๔๑๐
พระสารินทร์ ปสนฺโน แก้วมี

๒๗/๑๑/๒๕๒๙ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดนาขุม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๑๑

สามเณรสหรัฐ  ฝงทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

 วัดนาขุม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๑๒

พระกิติภณ ขนฺติธมฺโม โตนวน

๒๘/๐๓/๒๕๒๐ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๑๓

พระบดินทร์ สิริสาโร หีบแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านบึง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๑๔

พระสมชาย กนฺตสีโล ประดับลาย

๑๖/๐๕/๒๕๒๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดผ่องนพาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๑๕

พระกฤติพันธ์ สนฺตมโน สอนใจมัน

่

๑๗/๑๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดผ่องนพาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๑๖

พระจะเล ทนฺตจิตฺโต บัวทอง

๒๒/๐๒/๒๕๑๘ ๓๐/๐๓/๒๕๔๕

วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๑๕๙/๐๔๑๗

พระรุ่งโรจน์ รกฺขิตธมฺโม พันธุ์ผล

๑๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๑๕๙/๐๔๑๘

พระธนภัทร สิริปฺโ ประถม

๐๔/๑๒/๒๕๑๓ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดมะตูม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๑๙

พระศุภชัย อภิชาโน พลูศรี

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดมะตูม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๒๐
พระณัฎฐากรณ์ สิริภทฺโท ใบบาง

๑๖/๐๖/๒๕๓๑ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดย่านขาด  

พล ๓๑๕๙/๐๔๒๑

พระเกียรติศักดิ

์

เตชธมฺโม เกตุหลำ

๐๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดย่านขาด  

พล ๓๑๕๙/๐๔๒๒

พระภากร คุณสมฺปนฺโน หวาเกตุ

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดย่านขาด  

พล ๓๑๕๙/๐๔๒๓

พระยศกร ปฺาพโล น้อยภู่

๑๘/๐๕/๒๕๒๑ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๑๕๙/๐๔๒๔

พระเฉลิมพล อภิวโร แก้วทองหลาง

๓๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๑๕๙/๐๔๒๕

พระสุรฤกษ์ ปาทีโป จันทร์แจ้ง

๐๕/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดวงฆ้อง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๒๖

พระประชา ปยสีโล ธงไชย

๒๘/๐๖/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดวงฆ้อง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๒๗

พระพงษ์ฤทธิ

์

รกฺขิตจิตฺโต คุ้มเขตต์

๓๐/๑๑/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๑๕๙/๐๔๒๘

พระชัยวัฒน์ ชาครธมฺโม สายทอง

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๑๕๙/๐๔๒๙

พระสันติ โชติโก รอดรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๑๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๑

วัดวังปลาดุก  

พล ๓๑๕๙/๐๔๓๐
พระสมปอง ธมฺมกาโม สุขประเสริฐ

๒๑/๐๙/๒๕๒๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังปลาดุก  

พล ๓๑๕๙/๐๔๓๑

พระลอง อคฺคปฺโ ศรีน้อยแนว

๐๕/๑๒/๒๕๑๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดวังมะด่าน  

พล ๓๑๕๙/๐๔๓๒

พระจักรกฤษณ์ อนุตฺตโร กันวิหก

๐๕/๐๔/๒๕๒๔ ๑๖/๑๑/๒๕๕๗

วัดวังมะด่าน  

พล ๓๑๕๙/๐๔๓๓

พระอนันท์ ฉนฺทสีวโร ดีมากมี

๐๓/๐๗/๒๕๐๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดวังมะด่าน  

พล ๓๑๕๙/๐๔๓๔

พระประจักร โฆสวโร เอียมแจ้ง

่

๑๙/๐๖/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังมะสระ  

พล ๓๑๕๙/๐๔๓๕

พระสุธน ปฺาวโร สระทองอุ่น

๒๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดวังวน  

พล ๓๑๕๙/๐๔๓๖

พระณัชพล อนุตฺตโร นิยมพร้อม

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดวังวน  

พล ๓๑๕๙/๐๔๓๗

พระนฤภัทร สิริวฑฺโก บูรณปทมะ

๑๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดสนามไชย  

พล ๓๑๕๙/๐๔๓๘

พระสาธิต สุทฺธสีโร ใจเพ็ญ

๐๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๑๕๙/๐๔๓๙

พระบุญอุ้ม านุตฺตโร สนูน้อย

๐๓/๐๘/๒๕๐๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๑๕๙/๐๔๔๐
พระวายุ เตชวโร สุวรรณโชติ

๐๓/๐๔/๒๕๒๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๑๕๙/๐๔๔๑

พระธนศักดิ

์

รตนาโณ รัตนานุกูล

๓๑/๐๑/๒๕๒๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๑๕๙/๐๔๔๒

พระจักรพงษ์ จิรนนฺโท เกษกุล

๐๗/๐๔/๒๕๒๔ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๑๕๙/๐๔๔๓

พระธีรศักดิ

์

โชติธมฺโม วัฒนสุวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๐๙ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๑๕๙/๐๔๔๔

พระสิทธิเดช ธมฺมวโร กลันประสิทธิ

่ ์

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนอธิษฐาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๔๔๕

พระสุรศักดิ

์

ฉนฺทสโร รักจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๑๕๙/๐๔๔๖

พระสราวุฒิ ยตินฺธโร ถนัดอักษร

๐๑/๐๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดสะพานหิน  

พล ๓๑๕๙/๐๔๔๗

พระอุเทน ถาวโร ศรีกาวี

๑๖/๐๔/๒๔๙๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดสุธรรมาวาส  

พล ๓๑๕๙/๐๔๔๘

พระจักรภัทร ถาวรสุโข เทียงธรรมโม

่

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองมะคัง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๔๙

พระนภดล กิตฺติาโน พันสอน

๐๘/๐๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองมะคัง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๕๐
พระธีรพล ธีรวโร รัดมุง

๐๔/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองมะคัง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๕๑

พระกชกร กิตฺติภทฺโท มะลิชู

๒๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองมะคัง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๕๒

พระเกรียงไกร ตุฏจิตฺโต เจียมสันต์

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองมะคัง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๕๓

พระพิเชษฐ์ จิรธมฺโม อยู่นาค

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองสะแก  

พล ๓๑๕๙/๐๔๕๔

พระธงชาติ สมาจาโร นุชเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๒๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองสะแก  

พล ๓๑๕๙/๐๔๕๕

พระหวัน นนฺตโก รัตนะ

๑๖/๐๔/๒๕๑๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองหม้อแกง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๕๖

พระสมพร ปยุตฺโต บัวขวัญแท้

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองหม้อแกง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๕๗

พระอานนท์ ธมฺมานนฺโท แก้วนก

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหม้อแกง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๕๘

พระณัฐดนัย สติสมฺปนฺโน จาดมี

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหม้อแกง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๕๙

พระกิตติศักดิ

์

กตคุโณ มีกลินหอม

่

๑๖/๐๓/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๑๕๙/๐๔๖๐
พระชัยวัฒน์ ชยานนฺโท แซ่อึง

้

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๑๕๙/๐๔๖๑

พระยศพล ปภาโส ถินเก๊า

่

๒๐/๐๗/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๑๕๙/๐๔๖๒

พระสรศักดิ

์

ธมฺมคุตฺโต มีกลินหอม

่

๑๖/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๑๕๙/๐๔๖๓

พระประโลม อภิปฺุโณ ปานนาค

๒๐/๑๒/๒๔๙๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดหาดใหญ่  

พล ๓๑๕๙/๐๔๖๔

พระไตรสิทธ์ วิสุทฺธิโก รัตนวิเชียรชาติ

๑๓/๐๓/๒๕๒๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดหาดใหญ่  

พล ๓๑๕๙/๐๔๖๕

พระคุณากร คุณากโร กันชู

๐๗/๐๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดหาดใหญ่  

พล ๓๑๕๙/๐๔๖๖

พระธนชาติ อติพโล มีแก้วแทน

๑๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดหาดใหญ่  

พล ๓๑๕๙/๐๔๖๗

พระสมหมาย สิริาโณ ใยดี

๐๒/๐๔/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๖๘

พระกิตติชัย อาภาธโร สโมสร

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๖๙

พระสุภเกียรติ ิตสาโร ขุนทอง

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๗๐
พระปฐทวี ิติสีโล จุ้ยวอน

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๗๑

พระบรรทม ฉนฺทโร บัวเผือน

่

๒๕/๐๑/๒๔๙๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๓

แก่งคันนา  

พล ๓๑๕๙/๐๔๗๒

พระอดุลย์ ธมฺมวํโส โพธิศรี

์

๒๒/๐๑/๒๕๑๕ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

แก่งคันนา  

พล ๓๑๕๙/๐๔๗๓

พระสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ อนุชัยกิจธรรม

๐๙/๐๙/๒๕๑๔ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

ท่าเข้  

พล ๓๑๕๙/๐๔๗๔

พระสุพิญญา ปภาโส คงทอง

๑๘/๐๗/๒๕๒๖ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ท่าเข้  

พล ๓๑๕๙/๐๔๗๕

พระภูมิทัศน์ คุณากโร หมูโคด

๒๘/๐๖/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเข้  

พล ๓๑๕๙/๐๔๗๖

พระเฒ่า กนฺตาโภ กุลคง

๒๙/๐๓/๒๔๙๘ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

บ้านน้อย  

พล ๓๑๕๙/๐๔๗๗

พระสุรขัย สุรชโย ยังมี

๓๑/๐๓/๒๕๒๖
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

วัดกุญชรทรงธรรม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๗๘

พระวรากร ปฺาวโร พูลนุช

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดกุญชรทรงธรรม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๗๙

พระถาวร ถาวรธมฺโม ลุนศรี

๓๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดกุญชรทรงธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๔๘๐
พระสมาน ปยธมฺโม วานิช

๐๖/๐๑/๒๔๙๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๑๕๙/๐๔๘๑

พระวันชัย ปยสีโล ศรีกระจ่าง

๐๒/๐๗/๒๔๙๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๑๕๙/๐๔๘๒

พระดำเนิน กิตฺติคุโณ จันทะคุณ

๑๓/๐๓/๒๕๑๕ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๑๕๙/๐๔๘๓

พระถวิล ผาติสุโภ คำมีมา

๒๑/๐๒/๒๕๐๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าแก่ง  

พล ๓๑๕๙/๐๔๘๔

พระปรีชา ปริปุณฺโณ อินทร์คล้าย

๒๗/๐๕/๒๕๑๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดท่างาม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๘๕

พระณรงค์ศักดิ

์

นนฺทโก คำภิระ

๒๕/๐๗/๒๕๓๕ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดท่างาม  

พล ๓๑๕๙/๐๔๘๖

พระมานิจ มหาวิริโย ทิมโค่น

๐๙/๑๐/๒๕๑๘ ๐๔/๐๖/๒๕๔๙

วัดนำหักพัฒนา  

พล ๓๑๕๙/๐๔๘๗

พระทองดี กตมงฺคโล พุ่มจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๑๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดนำหักพัฒนา  

พล ๓๑๕๙/๐๔๘๘

พระทองเรือง คุณากโร พลทองดี

๑๒/๐๓/๒๔๙๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดนำหักพัฒนา  

พล ๓๑๕๙/๐๔๘๙

พระวิเซ็น ชาตโก ลุยไฟ

๑๙/๑๐/๒๕๑๔ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดนำหักพัฒนา  

พล ๓๑๕๙/๐๔๙๐
พระสมศักดิ

์

โชติโก ลากวัดไทย

๓๐/๑๒/๒๕๑๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

วัดบ้านเนินมะครึด  

พล ๓๑๕๙/๐๔๙๑

พระสมประสงค์ าณวโร ศรีคล้าย

๐๓/๐๕/๒๕๑๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านเนินมะครึด  

พล ๓๑๕๙/๐๔๙๒

พระสิทธิพงศ์ อาภาธโร อ้นภา

๑๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านเนินมะครึด  

พล ๓๑๕๙/๐๔๙๓

พระไกรศร เกสโร เพชรทิม

๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเนินมะครึด  

พล ๓๑๕๙/๐๔๙๔

พระวัชระพล ฉนฺทกาโม นาคยิม

้

๑๑/๑๒/๒๕๒๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดโบสถ์  

พล ๓๑๕๙/๐๔๙๕

พระขจรเกีรติ

์

คุณากโร โสขำ

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโบสถ์  

พล ๓๑๕๙/๐๔๙๖

พระศราวุฒิ านวุฑฺโฒ บุญทัง

่

๑๘/๑๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโบสถ์  

พล ๓๑๕๙/๐๔๙๗

พระธนพล ขนฺติวโร พริกศรี

๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโบสถ์  

พล ๓๑๕๙/๐๔๙๘

พระมานิท มานิโต ก้อนคำมี

๐๒/๐๘/๒๕๒๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดเสนาสน์  

พล ๓๑๕๙/๐๔๙๙

พระสมนึก ปสนฺโน สาปาน

๑๐/๑๐/๒๕๐๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเสนาสน์  

พล ๓๑๕๙/๐๕๐๐
พระชาญณรงค์ ฌานวโร พรมชืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเสนาสน์  

พล ๓๑๕๙/๐๕๐๑
สามเณรไพฑูรย์  พูลปน

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

 วัดเสนาสน์  

พล ๓๑๕๙/๐๕๐๒
พระสมชาย วราโณ มีใย

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองขอน  

พล ๓๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรอากร  ปญญา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 หินลาด  

พล ๓๑๕๙/๐๕๐๔
พระเทพชนะชัย มหาวีโร กงสอน

๐๙/๐๘/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกลาง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๐๕
พระปฏิภาณ ปฏิภาโณ สังข์จันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกลาง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๐๖
พระวินัย ชุตินฺธโร สุขใส

๑๑/๐๖/๒๕๑๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดเกษตรสุขวนาราม
 

พล ๓๑๕๙/๐๕๐๗
พระสิทธิภาคย์ าวรจิตฺโต เทียมศร

๒๖/๐๖/๒๕๒๕ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดเกษตรสุขวนาราม
 

พล ๓๑๕๙/๐๕๐๘
พระสุรชัย ธนปาโล ใจตุ้ย

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดเกษตรสุขวนาราม
 

พล ๓๑๕๙/๐๕๐๙
พระเสมา สุทฺธิมโน โคตนารถ

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๑๐
พระพฤหัส ปฺุาคโม กุลศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๑๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖
วัดเข็กใหม่พัฒนาราม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๑๑

พระจักรพันธ์ จกฺกรตโน พ่วงมี

๓๐/๐๙/๒๕๒๙ ๐๖/๐๙/๒๕๕๙

วัดนครไทยวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๕๑๒

พระสัตยา ธีรปฺโ ยศปญญา

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาเมือง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๑๓

พระอาคม สนฺตมโน อิมแจ่ม

่

๐๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเข็กใหญ่  

พล ๓๑๕๙/๐๕๑๔

พระชัยรัตน์ สีลเตโช บุญอาจ

๐๑/๐๒/๒๕๒๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านพร้าว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๕๑๕

พระเทียม สติสมฺปนฺโน มิงพิน

่

๑๐/๐๓/๒๕๐๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดบ้านแยง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๑๖

พระอินแปลง จารุธมฺโม สีภูเขียว

๐๖/๐๙/๒๔๙๓ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๑๕๙/๐๕๑๗

พระคนึง อสุสโว รอดเขียว

๐๔/๑๑/๒๕๑๒ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙ วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๑๘

พระปฎิภาณ านิสฺสโร แก้วคุ้ม

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๑๙

สามเณรบุญรัตน์  พลเดช

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

 

วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๒๐
พระเทพพิทักษ์ สิริคุตฺโต มีไธสง

๒๖/๐๓/๒๕๑๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดชมภู  

พล ๓๑๕๙/๐๕๒๑

พระเสรี มหิสฺสโร โมลา

๒๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดชมภู  

พล ๓๑๕๙/๐๕๒๒

พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร บัวเฟอง

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดชมภู  

พล ๓๑๕๙/๐๕๒๓

พระสุขสรรค์ ปฺาวโร ทัดทอง

๑๔/๐๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดชมภู  

พล ๓๑๕๙/๐๕๒๔

พระธนินณัฐ โสภณคุโณ นาโนนกอก

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดชมภู  

พล ๓๑๕๙/๐๕๒๕

พระศุภกิจ ธมฺมรติโก ทิดพะโกมล

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดชมภู  

พล ๓๑๕๙/๐๕๒๖

พระสิรดนัย านกโร ชัยเสนา

๐๖/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๒๗

พระวสันต์ มหพฺพโร ยอดพฤกษา

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙ วัดเนินสว่างสามัคคีธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๒๘

พระคุณากร คุณากโร แก้วคำ

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดประชาสามัคคี  

พล ๓๑๕๙/๐๕๒๙

พระเทียนชัย สุชาโต รอดสุวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดพระพุทธบาทดงงู
 

พล ๓๑๕๙/๐๕๓๐
พระโสภณ านุตฺตโร ชาวบ้านเกาะ

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระพุทธบาทดงงู
 

พล ๓๑๕๙/๐๕๓๑

พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส เพชรรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๒๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดพุกระโดน  

พล ๓๑๕๙/๐๕๓๒

พระกฤติพงศ์ อกิฺจโน น้อยโม้

๑๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดพุกระโดน  

พล ๓๑๕๙/๐๕๓๓

พระสมยศ ติสฺสวโร สีทิมทอง

๒๓/๐๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดพุกระโดน  

พล ๓๑๕๙/๐๕๓๔

พระวิรุตติ

์

มหาวีโร พละวัฒน์

๑๘/๐๔/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดพุกระโดน  

พล ๓๑๕๙/๐๕๓๕

พระบุญจอง สีลวฑฺโฒ ทองมัง

่

๐๑/๑๐/๒๕๐๐ ๐๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดวังขวัญ  

พล ๓๑๕๙/๐๕๓๖

พระบุญรวม อจฺจาทโร สุวรรณโพธิ

๖/๑๒/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

พล ๓๑๕๙/๐๕๓๗

พระชนะชน ชินวโร เศษสุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

พล ๓๑๕๙/๐๕๓๘

พระสิทธิพันธุ์

์

สีลสํวโร บุญคำชู

๓๑/๐๘/๒๕๒๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

พล ๓๑๕๙/๐๕๓๙

สามเณรบัณฑิต  สรรพรอด

๖/๐๖/๒๕๔๐

 วัดศรีมงคล  

พล ๓๑๕๙/๐๕๔๐
พระประชา ขนฺติธมฺโม บรรจงกิจ

๑๘/๑๑/๒๕๑๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๑๕๙/๐๕๔๑

พระจีรพันธ์ าณิสฺสโร ละเมียด

๐๗/๐๘/๒๕๒๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๑๕๙/๐๕๔๒

พระพีรพงค์ ธมฺมจาโร บุญฤทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๑๕๙/๐๕๔๓

พระสุรัตน์ านวโร สุภาวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๐๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๔๔

พระวีระศักดิ

์

สติสมฺปฺโณ พันธ์เลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๔๕

พระบรรจง สุทฺธิาโณ บุญบรรจบ

๐๘/๐๔/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘ วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๔๖

พระประจวบ ปภสฺสโร คล้ายทองคำ

๑๘/๐๕/๒๕๐๗ ๒๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดกกไม้แดง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๔๗

พระพรพจน์ กตธมฺโม บุญศรี

๑๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๔๘

พระจิรวัฒน์ จิรสุโภ แปนชาวนา

๑๘/๐๙/๒๕๓๗ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๔๙

พระวีรพงศ์ วิสุทฺโธ นาชอน

๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๕๕๐
พระยิงพันธ์

่

ยติโก วินโรจน์

๐๙/๐๖/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๕๑

พระชลนที สุชาโต ชุ่มศรี

๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙
วัดเขาพนมทองคีรีเขต

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๕๒

พระวิชิต อชิโต ประดับเพ็ชร

๑๔/๐๖/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดเขาพนมทองคีรีเขต

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๕๓

พระการะเวก ิตาโภ แตงทอง

๒๐/๑๒/๒๕๒๓ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดคลองดู่  

พล ๓๑๕๙/๐๕๕๔

สามเณรธนารัฒน์  สะราคำ

๒๒/๑๐/๒๕๓๔

 วัดคลองดู่  

พล ๓๑๕๙/๐๕๕๕

พระวีรชาติ ตปสีโล พิริวิ

๐๖/๐๙/๒๕๒๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดเจริญผล  

พล ๓๑๕๙/๐๕๕๖

พระสิงหา ปริปุณฺโณ เข็มอินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเจริญผล  

พล ๓๑๕๙/๐๕๕๗

พระสรวิศ ธนปฺโ วังกะแส

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดซำหวาย  

พล ๓๑๕๙/๐๕๕๘

พระณัฐชา นนฺทิโย แสงนำปาด

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดเณรน้อย  

พล ๓๑๕๙/๐๕๕๙

พระอำนาจ านิสฺสโร เพร็รเรือง

๑๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงข่อย  

พล ๓๑๕๙/๐๕๖๐
พระระพีพัฒน์ อคฺคปฺโ ล่วนลอย

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงจันทร์  

พล ๓๑๕๙/๐๕๖๑

พระมงคล ชาโนทโย สระทองย้อย

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงจันทร์  

พล ๓๑๕๙/๐๕๖๒

พระนิพนธ์ คุตฺสีโล ทิพย์มณี

๐๙/๐๑/๒๕๐๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดดงพลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๖๓

พระโสธร สาทโร เพ็ชร์แอง

๑๖/๐๙/๒๕๐๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดดงพลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๖๔

พระลอด รติโก อ่อนปาน

๒๔/๐๙/๒๕๐๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงพลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๖๕

พระภิญโญภาคย์ ภูริาโณ เจตจำนง

๑๗/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงพลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๖๖

พระณัฐวุฒิ นรินโท คำยอด

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงพลวง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๖๗

พระชรินทร์ นรินฺโท บุญตา

๑๙/๐๙/๒๕๒๔ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๖๘

พระธวัชชัย จนฺทสาโร จันทร์จอม

๑๖/๐๖/๒๕๓๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๖๙

พระสุชน อาภสฺสโร วงมานิตร

๒๒/๐๖/๒๕๒๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙ วัดนาพรานสามัคคีธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๕๗๐
พระไกรสิทธิ

์

จารุวณฺโน เชือโคกสูง

้

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดนำรินเจริญธรรม  

พล ๓๑๕๙/๐๕๗๑

พระจักรภพ จนฺทาโภ สุริยะ

๐๕/๐๖/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๗๒

พระเปรมศักดิ

์

นนฺทธมฺโม พรมรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๒๖
๐๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดเนินสว่างวราราม
 

พล ๓๑๕๙/๐๕๗๓

พระศตวรรษ กิตฺติโก กรึมสงเนิน

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดบัวทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๗๔

พระธนพล ปฺาวโร สุ่มเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบัวทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๕๗๕

พระเลีย

่

โกสโล พูนทอง

๐๓/๑๑/๒๕๑๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๕๙/๐๕๗๖

สามเณรธันยบูรณ์  บ้วนเล้า

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

 วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๕๙/๐๕๗๗

สามเณรศุภกิจ  อ่อนเกตุ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๕๙/๐๕๗๘

สามเณรชิตชนก  รามโกมุทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๕๙/๐๕๗๙

สามเณรณัฐพล  อุปวันดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๕๙/๐๕๘๐
พระประมวล าณกาโม กำจัดภัย

๐๙/๑๐/๒๕๓๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๑๕๙/๐๕๘๑

พระอุดมศักดิ

์

อตฺตมปฺโ โตมี

๒๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านแถว  

พล ๓๑๕๙/๐๕๘๒

พระประยุทธ์ ิตธมฺโม ฟางชัยภูมิ

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านแถว  

พล ๓๑๕๙/๐๕๘๓

พระธีรพงษ์ จารุธมฺโม เพียรธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านแถว  

พล ๓๑๕๙/๐๕๘๔

พระรุ่งเรือง อคฺคธมโม อามาตรสมบัติ

๑๗/๑๒/๒๕๐๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านแถว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๕๘๕

พระสมเกียรติ โชติปฺโ แซ่เฮง

๒๗/๐๗/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านแถว  

พล ๓๑๕๙/๐๕๘๖

พระสันติ สนฺตมโน แซ่เฮง

๐๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านแถว  

พล ๓๑๕๙/๐๕๘๗

พระอภินันท์ ปุณณวุฑโฒ ทรัพย์สะอาด

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านแถว  

พล ๓๑๕๙/๐๕๘๘

พระธนภณ กนฺตภโณ เทพหาร

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาคายวนาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๕๘๙

พระณัฐกมล คนฺธสิโล กลินกรุด

่

๑๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาคายวนาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๕๙๐
พระสมคิด สมจิตฺโต สิงห์ชัย

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาคายวนาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๕๙๑

พระนิคม ชุติวณฺโณ ทองอยู่

๐๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดมงคลนิมิต  

พล ๓๑๕๙/๐๕๙๒

พระรัฐพงศ์ ธิตมาโร ปุชิตะ

๑๗/๑๑/๒๕๐๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดมงคลนิมิต  

พล ๓๑๕๙/๐๕๙๓

พระประสัก สิริปฺโ ไหลครบุรี

๒๕/๐๗/๒๕๐๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดแม่ระกา  

พล ๓๑๕๙/๐๕๙๔

พระศรีสุววณ สุทธาโณ ปองหลง

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดแม่ระกา  

พล ๓๑๕๙/๐๕๙๕

พระวัฒนา ภทฺทโก นามรูป

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังดินสอ  

พล ๓๑๕๙/๐๕๙๖

พระกิติภพ สุวณฺโณ งามวิลาศ

๐๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังดินสอ  

พล ๓๑๕๙/๐๕๙๗

พระคุณานนท์ สิริวณฺโณ นิลศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดวังทองวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๕๙๘

พระจักรพันธ์ จกฺกวโร โคกทับทิบ

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังทองวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๕๙๙

พระภาณุพงศ์ วชิราโณ ทับทิม

๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังทองวราราม  

พล ๓๑๕๙/๐๖๐๐
พระไพโรจน์ เขมาโร ทัศนสุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๐๘ ๒๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๕๙/๐๖๐๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

จิรวฑฺฒโน ลัคนาภิเศรษฐ์

๑๐/๐๑/๒๕๒๑ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๕๙/๐๖๐๒
พระนพเดช นรินฺโท เกตุนิล

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๕๙/๐๖๐๓
พระนิรุตติ

์

ชินวโร บุญเหลือ

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๕๙/๐๖๐๔
พระทรงยศ ติสาโร โพธิช่างเหล็ก

์

๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๕๙/๐๖๐๕
พระขจรเกียรติ สํวโร ทองคำ

๑๙/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๕๙/๐๖๐๖
สามเณรน้อมหัตถ์  ครุฑเฉย

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

 วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๕๙/๐๖๐๗
พระศุภวิชย์ ติกขปฺโ กอสูงเนิน

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังนำใส  

พล ๓๑๕๙/๐๖๐๘
พระประทีป สิริธมฺโม กุ่ยอ่อง

๑๕/๐๗/๒๕๐๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังนำใส  

พล ๓๑๕๙/๐๖๐๙
พระณัชนน สุทฺธิมโน จันทมูล

๐๒/๑๒/๒๕๑๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดวังสำโรง  

พล ๓๑๕๙/๐๖๑๐
พระวีรยุทธ วฑฺฒโน มิตรขุนทศ

๐๒/๐๓/๒๕๓๕ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดเวฬุวัน  

พล ๓๑๕๙/๐๖๑๑

พระตระกูล ปฺาธโร บุญยอด

๓๐/๐๖/๒๕๒๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๑๕๙/๐๖๑๒

พระสมศักดิ

์

สุมโน ถีมิต

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๑๕๙/๐๖๑๓

พระฤทธิเกียรติ วิสุทฺโธ เจริญใจ

๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดสะเดา  

พล ๓๑๕๙/๐๖๑๔

พระภานุพงศ์ โรจนาโณ แซ่ฉัว

่

๒๗/๐๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสะเดา  

พล ๓๑๕๙/๐๖๑๕

พระโดม ถิราโณ บุญโสภาวงศ์

๒๑/๐๒/๒๕๒๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดโสภาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๖๑๖

พระพชร เขมโก พลายแสง

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโสภาราม  

พล ๓๑๕๙/๐๖๑๗

พระจีรศักดิ

์

เขมโก คุ้มครอง

๑๖/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๑๕๙/๐๖๑๘

พระวิชายะ านิสฺสโร อาทร

๑๘/๐๘/๒๕๓๒ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองเตาอิฐ  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๕๙/๐๖๑๙ พระชิตธนันท์ ชิตมาโร หงษ์เวียงจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๓๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙
วัดหนองเตาอิฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๖๒๐ พระสุทธิรักษ์ เตชวโร หงษ์สิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
วัดหนองเตาอิฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๖๒๑ พระเกรียงไกร มหาวีโร เกือกโคกสุง

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
วัดหนองเตาอิฐ  

พล ๓๑๕๙/๐๖๒๒ พระจำรัส ิตธมฺโม รักษาแดน
๐๘/๐๘/๒๕๑๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดหนองทอง  

พล ๓๑๕๙/๐๖๒๓ พระมานะชัย ปยุตโต ขุนเสนาะ

๒๔/๐๔/๒๔๙๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘
วัดหนองโบสถ์  

พล ๓๑๕๙/๐๖๒๔ พระภาณุวัฒน์ ิตสทฺโธ พฤฒิพานิชกูล
๒๒/๐๒/๒๕๑๐ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดใหม่ซำเตย  

พล ๓๑๕๙/๐๖๒๕ พระวันชัย วราโภ พุ่มพวง

๑๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
วัดใหม่ซำเตย  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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