
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ภาค ๕

ส่งสอบ ๓๙๐ รูป ขาดสอบ ๔๑ รูป คงสอบ ๓๔๙ รูป สอบได้ ๒๘๘ รูป สอบตก ๖๑ รูป (๘๒.๕๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๕๙/๐๐๐๑
พระสุทิน คเวสโก จันทร์ประเสริฐ

๒๕/๕/๒๔๙๙
๑/๕/๒๕๕๙

ข่อยสูง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระสมชาย สมจิตฺโต ปลิวมา

๗/๓/๒๕๑๕ ๑/๕/๒๕๕๙
ข่อยสูง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๐๓
พระณัฐพล ติกฺขวีโร กาทิพย์

๓/๙/๒๕๓๖ ๑/๕/๒๕๕๙
ข่อยสูง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระนัฐพงษ์ ชยานนฺโท สีนิล

๘/๙/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙
ข่อยสูง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระมงคล สมงฺคิโก บุตรทอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
ข่อยสูง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๐๖
พระพรเทพ เขมจาโร ต้านทาน

๒๐/๑๑/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
ข่อยสูง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรจะหวะ  จะชู

๕/๑๒/๒๕๒๒

 ข่อยสูง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๐๘
พระภาคภูมิ อภิวโร ปนเจริญ

๑๕/๘/๒๕๓๖
๖/๕/๒๕๕๙

ชำทอง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๐๙
พระสุเชาว์ สิริภทฺโท มูลนำอ่าง

๒๓/๐๕/๒๕๓๑ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ดอยแก้ว  

อต ๓๑๕๙/๐๐๑๐
พระเส็กสรร าณวีโล เส็งสอน

๑๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

ดอยแก้ว  

อต ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระพรชัย ทนฺตจิตฺโต เจิมขุนทด

๒๕/๘/๒๕๐๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๑๒
พระคัมภีร์ กนฺตสีโล ละม่อม

๒๕/๑/๒๕๑๔ ๑๑/๐๘/๒๕๕๘

ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๑๓
พระสุรศักดิ

์

พลาโณ นาคเหล็ก

๑๐/๓/๒๕๐๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๑๔
พระนเรศ ปฺาทีโป พงษ์หา

๑๗/๗/๒๕๒๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๑๕
พระเพชร ปาธโร ซ้อนตะวัน

๒๖/๖/๒๕๑๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๑๖
พระสุวรรณ ปฺาทีโป ทองจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๒๕

๙/๖/๒๕๕๙
ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๑๗
พระไพรฑูลย์ พลาโณ มาลาพงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๐๗
๑๒/๘/๒๕๕๙

ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรวิทวัส  บัวพุทธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระเอนก จารุธมฺโม ฮวบสมบรูณ์

๒๑/๐๓/๒๔๙๓ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๐๒๐
พระพีระ สุนฺธโร คัมภีรพจน์

๑๙/๔/๒๕๑๗
๗/๕/๒๕๕๙

บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๐๒๑
พระนนทนันท์ วชิราโณ นันทโชติ

๒/๕/๒๕๓๓ ๗/๕/๒๕๕๙
บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๐๒๒
พระชัยรงค์ อภินนฺโท ทัศนเวช

๑๖/๕/๒๕๓๖ ๒๙/๕/๒๕๕๙

บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๐๒๓
พระณัฐพล คุณากโร สุขสูงเนิน

๓/๑/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระอาคม รกฺขิตธมฺโม แจ่มเกิด

๕/๑/๒๕๒๓ ๑๔/๓/๒๕๕๙

ไผ่ลูกช้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ / ๙

้
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อต ๓๑๕๙/๐๐๒๕
พระกัมพล กมโล มากเจริญ

๑๕/๗/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๒๖
พระมณฑล โชติวํโส ทองอยู่

๑๗/๐๗/๒๕๑๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๒๗
พระเจนภพ ชยวุฑฺโฒ ภู่ปาน

๑๒/๐๒/๒๕๓๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๒๘
พระบุญธรรม ภูริปฺโ สังข์ทอง

๐๘/๐๖/๒๕๓๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๒๙
พระสุพร ธีรปฺโ บุญมี

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรรัตติพงษ์  เรืองรงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรเลิศพิพัฒน์  โพธิต้น

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรณัฐวุฒิ  ไชยสงคราม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรพรพนม  เกิดแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรอิทธิพล  ชัยโยธี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรเอกสิทธิ

์

 ทิศหน่อ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรชัยวัฒน์  ศรีพิทักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรกิตติพันธ์  เชือแก้ว

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๕๙/๐๐๓๘
พระประจวบ กตสาโร ขุนไชยศรี

๑๙/๐๕/๒๕๐๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๓๙
พระสักมล านิสฺสโร ธงพิชัย

๒๐/๓/๒๕๓๔
๖/๔/๒๕๕๘

วังแดง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๔๐
พระประภาส วชิราโณ ภูนวน

๑๓/๕/๒๕๓๖
๖/๔/๒๕๕๙

วังแดง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๔๑
พระสุภาพ วิสุทฺโธ ภู่กำเนิด

๒๑/๑๒/๒๕๒๖

๗/๖/๒๕๕๙
วังแดง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๔๒
พระฐานันฑ์ชัย คุณงฺกโร แหน่งฮวบ

๒๒/๒/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

วังแดง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๔๓
พระสมชาย ติกฺขวีโร สุวรรณน้อย

๒๗/๒/๒๕๐๘
๒/๗/๒๕๕๙

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๔๔
พระไพรทูลย์ กตสาโร สิงห์หนู

๔/๔/๒๕๒๐ ๙/๗/๒๕๕๙
วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๔๕
พระพงษ์เทพ จกฺกวโร พรมฤทธิ

์

๒๐/๖/๒๕๓๒
๙/๗/๒๕๕๙

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๔๖
พระพรรษา ตปสีโล พรมฤทธิ

์

๒๓/๗/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๔๗
พระจรัญ ขนฺติธโร เพชรชาย

๑๙/๙/๒๕๓๕
๗/๕/๒๕๕๙

วังหิน  

อต ๓๑๕๙/๐๐๔๘
พระบุญโชค กตฺปุโ ขัดเกลา

๒๗/๑๐/๒๕๒๗
๑๓/๔/๒๕๕๙

หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๔๙
พระสมพล วชิราโณ รัศมีโรจน์

๒๖/๒/๒๔๙๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรณัฐพงษ์  สีหานาค

๒๓/๕/๒๕๔๕

 หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรณัฐวุฒิ  แดนชัยภูมิ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรชญานิน  พาคำปล้อง

๒/๓/๒๕๔๖
 หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๕๓
พระบุญจันทร์ สีลสํวโร เต่าสมตา

๘/๓/๒๔๘๓ ๖/๗/๒๕๕๗
แหลมคูณ  

อต ๓๑๕๙/๐๐๕๔
พระจิตรภาณุ อคฺคจิตฺโต เมืองแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๐๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๑๕๙/๐๐๕๕
พระลิขิต สิริปฺโ มูลนำอ่าง

๒๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๑๕๙/๐๐๕๖
พระวราวุฒิ โรจนวํโส นาค

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๑๕๙/๐๐๕๗
พระภัทร ภทฺราวุโธ สิงห์สมบุญ

๐๖/๑๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๑๕๙/๐๐๕๘
พระรัตนพงษ์ วิสุทฺธิสีโล เงินข้อ

๐๙/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

นำพี

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๐๕๙
พระธนพล ปฺาวโร อินทะเรืองรุ่ง

๒๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

นำพี

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒ / ๙

้
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อต ๓๑๕๙/๐๐๖๐
พระเอกรินทร์ นิปโก ทองซ้อน

๐๕/๐๓/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

นำพี

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๐๖๑
พระทนงศักดิ

์

ปริปุณฺโณ น้อยนคร

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

บ่อทอง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๖๒
พระอานนท์ ขนฺติธมฺโม อยู่ไกล

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๒๐/๐๔/๒๕๕๙

บ่อทอง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๖๓
พระกฤษดา ธมฺมโชโต ต่ายพักตร์

๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

บ่อทอง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๖๔
พระขวัญ จิตฺตทนฺโต ลีมี

๑๐/๑๐/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทอง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๖๕
พระชัยวัฒน์ อรุโณ แก้วสิน

๑๒/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ปางวุ้น  

อต ๓๑๕๙/๐๐๖๖
พระณรงค์ฤทธิ

์

อาวุธฺโฑ สีสะอาด

๑๐/๐๓/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

ปางหมิน

่

 

อต ๓๑๕๙/๐๐๖๗
พระธีรชัย ธีรชโย จันแตง

๑๑/๐๙/๒๕๑๖ ๑๑/๐๙/๒๕๕๕

ร้องลึกศรีชุมภรณ์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๖๘
พระจำรอง มหาวีโร คำแสน

๒๒/๑๐/๒๕๐๗ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ร้องลึกศรีชุมภรณ์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๖๙
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน น้อยศรี

๐๔/๐๙/๒๕๓๒ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ร้องลึกศรีชุมภรณ์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระอภินันทวัฒน์ อภินนฺโท จันทร์ภิรมย์

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ร้องลึกศรีชุมภรณ์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๗๑
พระกัมปนาท กลฺยาโณ ปานรอด

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ร้องลึกศรีชุมภรณ์  

อต ๓๑๕๙/๐๐๗๒
พระกมล ปฺาวุโธ ขวัญอ่อน

๐๘/๐๘/๒๕๐๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วังปรากฏ  

อต ๓๑๕๙/๐๐๗๓
พระไก สุจิตฺโต เขียวอ่อน

๐๘/๐๕/๒๔๙๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

วังปรากฏ  

อต ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระพระวินัย กตปุณฺโณ แดงประสาร

๐๖/๐๗/๒๕๐๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

แสนขัน  

อต ๓๑๕๙/๐๐๗๕
พระไกรศักดิ

์

สุมงฺคโล พันธ์พราณ

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๐๑/๑๐/๒๕๕๙

แสนขัน  

อต ๓๑๕๙/๐๐๗๖
พระสาระศีล ธมฺมธโร แซ่ลิม

้

๐๗/๑๒/๒๕๑๗ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ห้วยปลาดุก  

อต ๓๑๕๙/๐๐๗๗
พระกฤษธิชัย านวุฑฺโฒ คำใจวุฒิ

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๑๕๙/๐๐๗๘
พระอนุพงศ์ อนุตตฺโร คำผิว

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

กองโค  

อต ๓๑๕๙/๐๐๗๙
พระนเรศ ถิรปฺโ ดีดำแดง

๒๐/๐๖/๒๕๐๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๔

เกาะวารี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๘๐
พระเลียม

่

อธิปฺโ ศรีทิม

๐๗/๐๘/๒๕๐๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เกาะวารี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๘๑
พระวรายุทธ อธิวโร แก้วดวง

๑๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

เกาะวารี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๘๒
พระศักดิดา

์

สุทฺธจิตฺโต อภัยภักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

เกาะวารี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๘๓
พระพิจิตร ขนฺติพโล ปณราช

๒๐/๐๕/๒๕๓๒ ๒๒/๐๘/๒๕๕๙

เกาะวารี  

อต ๓๑๕๙/๐๐๘๔
พระโอ่ง านวโร จันทร์สงคราม

๐๕/๐๒/๒๔๙๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๑๕๙/๐๐๘๕
พระมารุต านกโร จูนก

๐๒/๐๓/๒๕๐๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๑๕๙/๐๐๘๖
พระประจิน ถิรจิตฺโต อิมเพ็ง

่

๐๓/๐๘/๒๕๑๗ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๑๕๙/๐๐๘๗
พระธนาเดช ชนาสโภ ชืนอุระ

่

๑๓/๐๘/๒๕๐๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๑๕๙/๐๐๘๘
พระพลวัฒน์ านวโร ทองกุลนาค

๓๐/๐๘/๒๔๙๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๑๕๙/๐๐๘๙
พระนเรศน์ านกโร ยาใจ

๑๔/๐๖/๒๕๑๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองกล้วย  

อต ๓๑๕๙/๐๐๙๐
พระวิลัย ปฺาวชิโร คงวิมล

๑๐/๐๖/๒๔๙๗ ๑๒/๐๒/๒๕๔๙

คลองกะพัว

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๐๙๑
พระเจริญวัย สิริปฺโ รัตนแย้ม

๐๒/๐๖/๒๕๐๓
๑๓/๔/๒๕๕๙

คลองละมุง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๙๒
พระวิสิทธิ

์

านนิสฺโร เจริญศุภโชคกุล

๑๔/๘/๒๕๑๑ ๒๓/๖/๒๕๕๙

คลองละมุง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๙๓
พระทัดภูมิ สุจิณฺโณ บุตรบุญ

๑๓/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

คีรีรัตนวนาราม  

อต ๓๑๕๙/๐๐๙๔
พระประกาย ธมฺมธโร เขียวดี

๑๔/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

คีรีรัตนวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๕๙/๐๐๙๕
พระพิเชษฐ์ อภิเชฏโ กุมภาพงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๐๓ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

ชำสอง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๙๖
พระชัยชนะ ชินวโร ช้างศรี

๒๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ดอกไม้  

อต ๓๑๕๙/๐๐๙๗
พระชัยณรงค์ อภิปุโ รำพา

๑๔/๐๘/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าดินแดง  

อต ๓๑๕๙/๐๐๙๘
พระภูษิต จารุธมฺโม บุญคำมา

๑๒/๐๕/๒๕๑๘
๙/๑๒/๒๕๕๘

ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๑๕๙/๐๐๙๙
พระสมศักดิ

์

านวโร กลินหนู

่

๑๕/๐๓/๒๕๐๔ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๐๐
พระอานนท์ อคฺคธมฺโม แย้มมา

๑๗/๐๔/๒๕๓๗
๔/๐๒/๒๕๕๙

ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๐๑
พระบุญตา ปยธมฺโม จันเจริญ

๕/๐๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๐๒
พระธัญญะ จารุธมฺโม ดำทองมี

๒๐/๑๐/๒๕๑๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรเอกรัตน์  ปนทิม

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

 ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๐๔
พระคีฐิพงศ์ านวโร มีกระสันต์

๐๗/๐๑/๒๕๑๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นายาง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๐๕
พระอธิวัฒน์ จิรสุโภ เหนือเกตุ

๒๖/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นายาง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๐๖
พระวัลลภ ถิรคุโณ โพธิต้น

์

๑๑/๐๙/๒๕๒๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

นาอิน  

อต ๓๑๕๙/๐๑๐๗
พระภาคินัย ธมฺมโชโต ย้ายหน่าย

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

นาอิน  

อต ๓๑๕๙/๐๑๐๘
พระมานะ ิตธมฺโม แย้มแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๓๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

นาอิน  

อต ๓๑๕๙/๐๑๐๙
พระนพรัตน์ โชติวโร จีนย้าย

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

นาอิน  

อต ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระกิติพงษ์ โชติธมฺโม สุขเรีอง

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

นาอิน  

อต ๓๑๕๙/๐๑๑๑
พระธนากร โชติโก แน่นอุดร

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาอิน  

อต ๓๑๕๙/๐๑๑๒
พระอภิสิทธิ

์

อภิสทฺโธ อุปรี

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๑๓
พระพีระวิทย์ จิรวฑฺฒโน โสภา

๑๑/๐๕/๒๕๒๕ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๑๔
พระทินภัทร ทินฺนภทฺโท เหลียมมา

่

๒๓/๑๑/๒๕๑๓ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๑๕
พระธนงค์ กิจฺจธโร จันทร์ชืน

่

๐๓/๐๒/๒๕๑๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๑๖
พระปรัชญา เขมปฺโ กล่อมเมฆ

๐๔/๐๓/๒๕๓๔ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๑๗
พระสาคร ภทฺทาจาโร เพ็งแจ้ง

๒๔/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๑๘
พระอภิรักษ์ มุตฺตจิตฺโต แก้วขาว

๐๖/๐๖/๒๕๑๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๑๙
พระรณกร คุณากโร เกตุแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๒๐
พระนิยม วิสุทฺโธ เจียมผ่อง

๒๖/๐๙/๒๕๒๒ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

บ้านดง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๒๑
พระทรัพย์ านตฺตโร เศษตะพนธ์

๐๕/๑๒/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บุพพาราม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๒๒
พระสัญชัย ปภสฺสโร ภักดีจอหอ

๑๕/๐๓/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บุพพาราม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๒๓
พระศราวุธ านวีโร เรืองเลียง

้

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บุพพาราม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรเกรียงไกร  ภักดีจอหอ

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

 บุพพาราม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๒๕
พระสนัน

่

สนฺตมโน กิงทัง

่ ่

๐๔/๑๒/๒๕๐๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

ประชาศรัทธาธรรม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๒๖
พระเสกสรร วชิรวํโส ขุนสกล

๑๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชาศรัทธาธรรม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๒๗
พระสมรัก กตสีโล มูลนิล

๑๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ปาแต้ว  

อต ๓๑๕๙/๐๑๒๘
พระสมบัติ ิตธมฺโม น้อยนคร

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ปาแต้ว  

อต ๓๑๕๙/๐๑๒๙
พระณัฐกุล านวโร บูญเอียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ปาแต้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๕๙/๐๑๓๐
พระวรชัย จิตฺตสีโล ไทยเจริญ

๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

พระยาปนแดน  

อต ๓๑๕๙/๐๑๓๑
พระเกรียงไกร ฉนฺทปาโล ดีเพ็ง

๓/๐๔/๒๕๑๓ ๓/๐๑/๒๕๕๙

โพธาราม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๓๒
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติคุโณ เปยมวารี

๑๙/๐๕/๒๕๒๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

โพธิดาราราม

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๑๓๓
พระศิวะ ปฺาวิโร อินอิว

๑๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ฟากบึง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๓๔
พระธนากร านงฺกโร ฉิมพาลี

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ฟากบึง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรเกรียงไกร  กาเผือก

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

 ฟากบึง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๓๖
พระธนายุทธ ิตาโณ ธรรมธรเทศ

๑๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๑๕๙/๐๑๓๗
พระสุชาติ ปยธมฺโม กลินทับ

่

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๓๘
พระธนพนธ์ ธนปโ มาศรี

๒๘/๘/๒๕๓๗
๒/๒/๒๕๕๙

ไร่อ้อย  

อต ๓๑๕๙/๐๑๓๙
พระบุญโฮม จตุตมโล ดีเพียร

๙/๙/๒๕๐๑
๒๕/๒/๒๕๕๙

ไร่อ้อย  

อต ๓๑๕๙/๐๑๔๐
พระชวริทธิ ชินวโร เหม็นบู่

๕/๑/๒๕๒๐ ๕/๓/๒๕๕๙
ไร่อ้อย  

อต ๓๑๕๙/๐๑๔๑
พระภวิล ภทฺทจาโร ดำรงค์ชัย

๘/๑/๒๕๒๔ ๕/๓/๒๕๕๙
ไร่อ้อย  

อต ๓๑๕๙/๐๑๔๒
พระอุเทน เทวธมฺโม โตรัตน์

๒๙/๙/๒๕๓๓
๕/๓/๒๕๕๙

ไร่อ้อย  

อต ๓๑๕๙/๐๑๔๓
พระจิรายุ จิรยุตฺโต สอนแก้ว

๑/๑๒/๒๕๓๘
๕/๓/๒๕๕๙

ไร่อ้อย  

อต ๓๑๕๙/๐๑๔๔
พระพิษณุ ปยธมฺโม ถนอมสัตย์

๑๕/๑๐/๒๕๓๓
๒๒/๕/๒๕๕๙

ไร่อ้อย  

อต ๓๑๕๙/๐๑๔๕
พระเล็ก พุทฺธสโร บางสิงหื

๘/๑๑/๒๕๐๐ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ไร่อ้อย  

อต ๓๑๕๙/๐๑๔๖
พระอุดมเกียรติ าณวโร บุญมา

๗/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไร่อ้อย  

อต ๓๑๕๙/๐๑๔๗
พระอนิรุธ อนุตฺตโร สุขภิรมย์

๑/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไร่อ้อย  

อต ๓๑๕๙/๐๑๔๘
พระเชาวรัตน์ อินฺทวํโส โพงาม

๑/๒/๒๕๐๐ ๑/๗/๒๕๕๙
วังตอ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๔๙
พระดอกรัก สํวโร ช้างทอง

๒๗/๘/๒๕๐๒ ๑๔/๔/๒๕๕๘

วังผักรุง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๕๐
พระกิตติยะ อธิปฺโ พุ่มเทียน

๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

วังพะเนียด  

อต ๓๑๕๙/๐๑๕๑
พระนิธิวัฒน์ านวุฑฺโฒ กิงพวง

่

๑๒/๐๒/๒๕๑๒ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

วังสัมโม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๕๒
พระไชยวัฒน์ ปภงฺกโร เพ็งแสงทอง

๒๔/๐๒/๒๕๒๐ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

วังสัมโม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๕๓
พระยงยุทธ ธนฺชโย เพ็งโหมด

๒๖/๐๒/๒๕๒๐ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

วังสัมโม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๕๔
พระสมเกียรติ กิตฺติปฺโ เกตุชิต

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังสัมโม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๕๕
พระจรัญ ขนฺติวโร ปาณจำนงค์

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

หน้าพระธาตุ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๕๖
พระธวัช กลฺลาโณ พริกสี

๑๙/๐๕/๒๕๑๐ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

เอกา  

อต ๓๑๕๙/๐๑๕๗
พระเจ สนฺตกาโย กิติศักดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๒๔ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

นำปง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๕๘
พระธนโชติ ธมฺมสาโร โสภาใจ

๒๐/๐๗/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นำปง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๕๙
พระวรวิทย์ ถิรธมฺโม อุ่นรี

๑๐/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นำปง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๖๐
พระเอกนรินทร์ ธมฺมทีโป ตาวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นำปง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๖๑
สามเณรอนุสรณ์  พวงสีดา

๐๘/๑๐/๒๕๓๙

 นำปง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๖๒
พระประเสริฐ สุมโน สุวรรณลำภา

๐๓/๐๒/๒๔๙๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๗

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๑๕๙/๐๑๖๓
พระอนันต์ ชินวโร ลัคณา

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ปากลี  

อต ๓๑๕๙/๐๑๖๔
พระวิศรุต ทิวากโร มุนินสาร

๑๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ปากลี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕ / ๙

้
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ชือ

่
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อต ๓๑๕๙/๐๑๖๕
พระสิทธิศักดิ

์

สุทธิสทฺโธ เจริญศิลป

๑๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

ผาเลือด  

อต ๓๑๕๙/๐๑๖๖
พระพิศาล ทิวากโร ศรีประใหม

๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

ผาเลือด  

อต ๓๑๕๙/๐๑๖๗
พระสมชาย มนาโป แสนโสภา

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ผาเลือด  

อต ๓๑๕๙/๐๑๖๘
พระกิตติวรากรณ์ อายุวฑฺฒโก ติงปน

๒๑/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๑๐/๒๕๕๘

สิงห์คอมพัฒนา  

อต ๓๑๕๙/๐๑๖๙
พระประสงค์ อทิโจ ชัยอำนาจ

๒๖/๐๗/๒๔๙๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

เสกษนาราม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรชัยธวัช  เพชรงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

 เสกษนาราม  

อต ๓๑๕๙/๐๑๗๑
พระวรวุฒิ ธีรปฺโ บุญประเสริฐ

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยเลิศ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๗๒
สามเณรวันเฉลิม  นนทวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๐

 ห้วยเลิศ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๗๓
สามเณรวิชญะ  บุญประเสริฐ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 ห้วยเลิศ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๗๔
พระขวัญชาย สานิสโร เพ็งแจ่ม

๓/๖/๒๕๐๗
๑๒/๓/๒๕๕๙

หาดล้าเหนือ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๗๕
พระวิโรจน์ นิราสงฺโก ทาทิพย์

๒๐/๖/๒๕๐๗
๒/๔/๒๕๕๙

หาดล้าเหนือ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๗๖
พระอภัย ปุสสฺตตฺโต กาวี

๒๐/๗/๒๕๐๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หาดล้าเหนือ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๗๗
สามเณรสนธยา  คำไวย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

 ชัยชนะพล  

อต ๓๑๕๙/๐๑๗๘
สามเณรณัฐพล  วงษ์สกุล

๒๒/๓/๒๕๔๔

 ชัยชนะพล  

อต ๓๑๕๙/๐๑๗๙
พระประพันธ์ จนฺทกโร คล้ายทรัพย์

๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๔/๒๕๕๙

ปากปาด  

อต ๓๑๕๙/๐๑๘๐
พระเบญจมินทร์ ปฺาวํโร ทังกลำ

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

๓๐/๔/๒๕๕๙

ปากปาด  

อต ๓๑๕๙/๐๑๘๑
พระศุภวัฒน์ สุภาธโร ทองมาดำ

๗/๑๒/๒๕๓๔ ๒๗/๗/๒๕๕๙

ปากปาด  

อต ๓๑๕๙/๐๑๘๒
พระสุธิชัย นาคเสโน ไพพิลา

๒/๔/๒๕๓๑ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วังผาชัน  

อต ๓๑๕๙/๐๑๘๓
พระพายุ ปฺาทีโป ล้อสินคำ

๘/๙/๒๕๒๐ ๓๐/๖/๒๕๕๘

ส่องแดด  

อต ๓๑๕๙/๐๑๘๔
พระนราวิชญ์ สนฺตมโน เกลียงรส

้

๒๖/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรวันไช  บุดสะดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรสุกฤษฏิ

์

 โสดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรสุริยา  กองแก้ว

๔/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๑๘๘
พระสนามชัย อิสฺสโร ก้อนพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๑๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๑๘๙
พระศีลวัต ตปสีโล เจริญรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพนดู่  

อต ๓๑๕๙/๐๑๙๐
พระนนทนันท์ จนฺทโชโต รัตนคช

๒๑/๐๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

โพนดู่  

อต ๓๑๕๙/๐๑๙๑
พระพิทักษ์วงษ์ สุขิโต จันทับทอง

๐๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังขวัญ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๙๒
พระวีระวุฒิ สิริธมฺโม ดวงอักษร

๑๙/๐๓/๒๕๒๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วังอ้อ  

อต ๓๑๕๙/๐๑๙๓
พระภัทธนนท์ ธมฺมสาโร สิงสาด

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

ห้วยไข่เขียด  

อต ๓๑๕๙/๐๑๙๔
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติโร อิมสมบัติ

่

๑๒/๑๑/๒๕๒๕ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

กลาง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรอรรถชัย  สุขจร

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

 กลาง  

อต ๓๑๕๙/๐๑๙๖
พระทวนทอง ปภสฺสโร แสนคำ

๑๕/๐๑/๒๕๑๓
๑๔/๒/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

อต ๓๑๕๙/๐๑๙๗
พระพิชิต สีลเตโช พงษ์สระพัง

๐๕/๐๘/๒๕๓๑
๑๔/๒/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

อต ๓๑๕๙/๐๑๙๘
พระอดิศักดิ

์

านวฑฺโฒ นาละออง

๐๔/๑๑/๒๔๗๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

อต ๓๑๕๙/๐๑๙๙
พระพิเชษฐ์ านวีโร ทางสีเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๓๖
๒๖/๗/๒๕๕๙

เขาแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖ / ๙

้
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อต ๓๑๕๙/๐๒๐๐
พระเอกพรรณ สุทฺธจตฺโต ดอกพุฒ

๙/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

เขาผึง

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรสามารถ  จองญาติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๐๒
พระธวัชชัย ธมฺมธโร ขันตีต่อ

๒๒/๒/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๕๙

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๕๙/๐๒๐๓
พระนพดล ธมฺมธโร พุทธมูล

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๒๘/๖/๒๕๕๙

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๕๙/๐๒๐๔
พระอรรถพล ิตาโณ คำเสน

๒๙/๔/๒๕๓๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรฉัตรเพชร  สุขน่วม

๒๘/๑/๒๕๔๘

 คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๕๙/๐๒๐๖
พระธีรวุฒิ อนุตฺตโร พรมเพ็ชร

๐๒/๐๕/๒๕๓๖
๑๒/๔/๒๕๕๙

งิวงาม

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๐๗
พระกายวิภาค กิตฺติาโณ อ่อนน้อม

๒๘/๐๘/๒๕๓๘
๑๙/๗/๒๕๕๙

งิวงาม

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๐๘
พระเตรียม กิตฺติปฺโ แซ่จิว

๒/๓/๒๔๙๓ ๓/๑/๒๕๕๘
ดอยท่าเสา  

อต ๓๑๕๙/๐๒๐๙
พระณรงค์ ิตสีโล เขมดำรง

๐๙/๐๑/๒๕๐๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

ด่านนาขาม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๑๐
พระสุรพล ปฺาวโร มงคลดี

๑๐/๑๒/๒๕๓๑

๓/๕/๒๕๕๙
เด่นด่าน  

อต ๓๑๕๙/๐๒๑๑
พระโกวิท สุชาโต นาคเกตุ

๒๐/๔/๒๕๐๙ ๑๖/๑๐/๒๕๕๑

ทับใหม่  

อต ๓๑๕๙/๐๒๑๒
พระจีรศักดิ

์

เตชวโร จิวเข็ม

๋

๗/๓/๒๕๓๐
๑๔/๓/๒๕๕๙

ทับใหม่  

อต ๓๑๕๙/๐๒๑๓
พระสิทธิชัย านากโร ประเสริฐสังข์

๑๐/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทับใหม่  

อต ๓๑๕๙/๐๒๑๔
พระอำนาจ ธมฺมธโร พรมคล้าย

๑๔/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

ท่าถนน  

อต ๓๑๕๙/๐๒๑๕
พระยุทธนา นาควณฺโณ ทองรอด

๐๓/๐๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าถนน  

อต ๓๑๕๙/๐๒๑๖
พระมณฑล จนฺทสาโร ยิมเพชร

้

๒๘/๓/๒๕๓๒ ๒๙/๒/๒๕๕๙

ท่าทอง  

อต ๓๑๕๙/๐๒๑๗
พระอนุพงษ์ สุจิตฺโต ดวงแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๒๘

๙/๖/๒๕๕๙
ท่าทอง  

อต ๓๑๕๙/๐๒๑๘
พระชัยณรงค์ อตฺถกาโม ทองมา

๓/๑/๒๕๒๕ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ท้ายตลาด  

อต ๓๑๕๙/๐๒๑๙
พระสิทธิพงษ์ ชุติปฺโ ผาสุก

๑๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรอัมรินทร์  แก้วบ้านฝาย

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

 ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๑๕๙/๐๒๒๑
พระดิลก อภินนฺโท รัตตดิลก

๑๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

บุ่งวังงิว

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๒๒
พระอรรถพล ถาวโร จันขำ

๒๓/๓/๒๕๓๔ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ปากฝาง  

อต ๓๑๕๙/๐๒๒๓
พระสวัสดิ

์

สิริภทฺโท ลาวน้อย
๕/๗/๒๕๑๑ ๑๐/๒/๒๕๕๗

ปากล้วย  

อต ๓๑๕๙/๐๒๒๔
พระชนะ ปสนฺโน คัฒทะจันทร์

๑/๖/๒๕๐๔
๑๙/๗/๒๕๕๙

ปาเซ่า  

อต ๓๑๕๙/๐๒๒๕
พระพชรวิทย์ โชติโก เพ็ชรชนน

๒๘/๖/๒๕๓๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ปาเซ่า  

อต ๓๑๕๙/๐๒๒๖
พระก้องกิดาภร สุภาจาโร โชตินอก

๑๑/๓/๒๕๓๘ ๑๒/๘/๒๕๕๘ พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๒๗
พระเวชพงษ์ กนฺตวณฺโณ ขุนอินโพธิ

์

๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ยางจุ้ม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๒๘
พระปรีชา ชุตินฺธโร รอบคอบ

๕/๐๗/๒๕๓๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ยางโทน  

อต ๓๑๕๙/๐๒๒๙
พระนิมิต วิสารโท มีเพ็ชร์

๒๑/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

วังกะพี

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๓๐
พระชัยณรงค์ ปฺาวโร อินแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๒๕

๗/๐๔/๒๕๕๘

วังดิน  

อต ๓๑๕๙/๐๒๓๑
พระไพฑูรย์ จตฺตมโล ธะเสมา

๒๕/๐๗/๒๕๒๑
๕/๐๓/๒๕๕๙

วังดิน  

อต ๓๑๕๙/๐๒๓๒
พระอนุสรณ์ ธมฺมธโร กันฉาย

๙/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วังโปง  

อต ๓๑๕๙/๐๒๓๓
พระวิเชษ มหาปฺโ เมืองก้อน

๒๙/๑๐/๒๕๑๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

วังโปง  

อต ๓๑๕๙/๐๒๓๔
พระชัยณรงค์ สนฺติกโร เผือนยิม

่ ้

๓๐/๑๑/๒๕๓๓

๔/๑/๒๕๕๙
วังหมู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๕๙/๐๒๓๕
พระสมานมิตร สนฺติกโร เทียงอบ

่

๒๐/๑/๒๕๓๒ ๑๔/๔/๒๕๕๙

วังหมู  

อต ๓๑๕๙/๐๒๓๖
พระธนกฤต ขนฺติสาโร คำหลวงเติม

๑๑/๐๗/๒๕๐๙
๒๑/๑/๒๕๕๙

ศรีธาราม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๓๗
พระสิงหา สุชาโต เชือพระฝาง

้

๒๕/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

สามัคยาราม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๓๘
พระวิเชษฐ านกโร บุญพูล

๑/๙/๒๕๑๒ ๖/๔/๒๕๕๙
สิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๑๕๙/๐๒๓๙
พระทิพย์ านวโร หัสดี

๒๑/๔/๒๕๒๘
๓/๗/๒๕๕๙

สิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๑๕๙/๐๒๔๐
พระอุทร อธิวโร สิทธิประภา

๑๐/๑/๒๕๐๓
๕/๗/๒๕๕๗

สุวรรณคีรี  

อต ๓๑๕๙/๐๒๔๑
พระอดุลย์ ทีปธมฺโม เชือเทพ

้

๘/๑๒/๒๕๓๓ ๑๓/๔/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

อต ๓๑๕๙/๐๒๔๒
พระกรวิชญ์ อติวีโร นาคทิม

๓๑/๓/๒๕๓๙
๑/๕/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

อต ๓๑๕๙/๐๒๔๓
พระธนภัทร สุทฺธจิตฺโต คำร่วง

๑๒/๐๖/๒๕๑๖
๔/๐๕/๒๕๕๙

หนองปาไร่  

อต ๓๑๕๙/๐๒๔๔
พระเจตนิภัทร์ อายุวฒฺฑโก ศักดิแสงไทย

์

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หมอนไม้  

อต ๓๑๕๙/๐๒๔๕
พระสุขี สุธมฺโม อุ่มแก้ว

๑๐/๒/๒๕๑๘
๑/๑/๒๕๕๘

ห้วยฮ้า  

อต ๓๑๕๙/๐๒๔๖
พระกณภัทร อนุตฺตโร ชูอ่อน

๐๖/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

หาดงิว

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๔๗
พระบุญธรรม อภิปุณโณ ขำขาว

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

หาดงิว

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๔๘
พระวันชัย านํกโร ทรัพย์พูน

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

หาดงิว

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๔๙
พระสุริโย ธมฺมพโล ชามะลิ

๒๙/๑/๒๕๐๕
๙/๔/๒๕๕๙

เหล่าปาสา  

อต ๓๑๕๙/๐๒๕๐
พระเดชา ธมฺมปาโล คงศิริ

๒๔/๒/๒๕๐๕
๙/๔/๒๕๕๙

เหล่าปาสา  

อต ๓๑๕๙/๐๒๕๑
พระมังกร ปยธมฺโม ขำสำอาง

๒๘/๔/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๑๕๙/๐๒๕๒
พระลำทัด กนฺตธโร อำหลุบ

๒๕/๔/๒๕๐๓
๑/๒/๒๕๕๘

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๕๓
พระนภา ิตโชโต คงนิล

๙/๖/๒๕๓๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๕๔
พระธรรมวิทย์ สุขุมาโณ กระจ่างพันธุ์

๑๐/๐๑/๒๔๙๐
๒/๑๑/๒๕๕๘

ใหม่ช่องลม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๕๕
พระประเจตน์ สนฺตจิตฺโต ทองประจักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๐๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๕๖
พระณรงค์ธนพร อธิปฺโ ธนพลทวีลาภ

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรสหรัฐ  ม่วงสะอาด

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 อรัญญิการาม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรเฉลิมชัย  กางมูล

๑๐/๕/๒๕๔๐

 ดอยมูล  

อต ๓๑๕๙/๐๒๕๙
พระครอง สนฺตจิตฺโต กุลศิริ

๑๔/๓/๒๕๐๒
๙/๖/๒๕๕๙

ท้องลับแล  

อต ๓๑๕๙/๐๒๖๐
พระณัฐกร อคฺคธมฺโม บำรุงนา

๗/๓/๒๕๓๕ ๒๐/๕/๒๕๕๙

ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรพิชัย  วรเดช

๑/๓/๒๕๔๒
 ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรมานัส  คำแก้ว

๒๕/๑/๒๕๔๓

 ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรสมชาย  อินปา

๑๕/๘/๒๕๔๓

 ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรธงชัย  รักดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๖๕
พระพร้อมพงศ์ ปภากโร เพ็ชรแบน

๒๗/๓/๒๕๓๓ ๓๐/๓/๒๕๕๙

นาทะเล  

อต ๓๑๕๙/๐๒๖๖
พระพีระพงษ์ ปฺาวุโธ เอียมทอง

่

๓๐/๖/๒๕๓๘ ๑๒/๓/๒๕๕๙

บรมธาตุ  

อต ๓๑๕๙/๐๒๖๗
พระสิทธิชัย มนฺตาชาโต มูลเฉลิม

๒๕/๕/๒๕๓๘ ๒๗/๓/๒๕๕๙

บรมธาตุ  

อต ๓๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรกมลขจร  พลพวก

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

 ปทุมคงคา  

อต ๓๑๕๙/๐๒๖๙
พระทอง สุภทฺโท ช่วยศรี

๒๗/๔/๒๕๑๕ ๒๒/๗/๒๕๕๖

ปายาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘ / ๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๕๙/๐๒๗๐
พระเทียนชัย ปยธมฺโม อินต่อม

๑๒/๙/๒๕๓๗ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ไผ่ล้อม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๗๑
พระธนภัทร ธีรปฺโ สีคำ

๒๔/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๕/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๗๒
พระรณชิต รตนปฺโ อุไรวรณ์

๑๔/๓/๒๕๓๓ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๗๓
พระปยภูมิ ปยธมฺโม ศรีสด

๒๔/๓/๒๕๓๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

อต ๓๑๕๙/๐๒๗๔
พระกัมปนาท เกสโร เพ็งวัน

๒๑/๘/๒๕๓๕ ๒๗/๑/๒๕๕๙
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๗๕
พระกีรติ กิติสาโร อิศรศักดิ

์

๑๔/๒/๒๕๓๐ ๑๓/๓/๒๕๕๙
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๗๖
พระพงษ์พันธ์ อธิปฺโ ตัวสกุล

้

๑๘/๘/๒๕๒๔
๑/๕/๒๕๕๙

โพธิล้อม

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๗๗
พระสุทธิพงษ์ กนฺตสีโล แสนสงคราม

๒๖/๓/๒๕๓๓
๑/๕/๒๕๕๙

โพธิล้อม

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๗๘
สามเณรพีรภัทร  จีพิมาย

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิล้อม

์

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๗๙
พระแถม เตชพโล ปานอึง

่

๖/๔/๒๔๙๔ ๑๖/๗/๒๕๕๘

ฤาษีสำราญ  

อต ๓๑๕๙/๐๒๘๐
พระวสันต์ วชิราโณ รอดตัวงาม

๑๐/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ฤาษีสำราญ  

อต ๓๑๕๙/๐๒๘๑
พระคมกฤษ ปภากโร แก้วมณี

๑๙/๓/๒๕๓๕ ๑๒/๓/๒๕๕๙

วรดิตถาวาส  

อต ๓๑๕๙/๐๒๘๒
พระบุญรอด ปฺุธโร มุ่งเมือง

๒๔/๕/๒๕๑๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วรดิตถาวาส  

อต ๓๑๕๙/๐๒๘๓
พระณัฐพล อนุตฺตโร ปนนอ

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๑๕๙/๐๒๘๔
สามเณรวีรพล  บัวจันทร์

๓/๑๑/๒๕๔๑

 
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๑๕๙/๐๒๘๕
พระพันธุ์รพี ปฺาวชิโร หมีโชติ

๒๑/๔/๒๕๒๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

เสาหิน  

อต ๓๑๕๙/๐๒๘๖
พระณรงค์รัชช์ จิรธมฺโม พงศ์กษิดิเดช

์

๑๔/๒/๒๕๒๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เสาหิน  

อต ๓๑๕๙/๐๒๘๗
สามเณรสุรเชษฐ  จันตา

๙/๔/๒๕๔๐
 เสาหิน  

อต ๓๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรธีราธร  พร้อมจิตร

๑๘/๓/๒๕๔๕

 ใหม่เชียงแสน  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙ / ๙

้
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