
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๒๘๑ รูป ขาดสอบ ๕๑ รูป คงสอบ ๒๓๐ รูป สอบได้ ๑๗๒ รูป สอบตก ๕๘ รูป (๗๔.๗๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๓๖๐/๐๐๐๑ พระกิตติชัย กิตฺติธมฺโม สงครามชัย

๑๕/๑๒/๒๕๒๙ ๒๒/๑๐/๒๕๕๔

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๐๒ พระสุกิจ โชติวโร ธูปชา

๒๑/๑๑/๒๕๑๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๖

วัดจอมทอง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๐๓ พระณัฐวัฒน์ านวโร วงษ์ไกร

๐๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดจอมทอง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระวชิระวิชญ์ ธมฺมวโร มีสุข

๑๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดจอมทอง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๐๕ พระวิจิตร มหาวีโร คุ้มคุด

๐๖/๐๕/๒๕๐๘ ๐๘/๑๐/๒๕๕๘

วัดจอมทอง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรกิตติทัต  ปลอดนิมิตร
๔/๑๒/๒๕๔๑

 วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๓๖๐/๐๐๐๗
สามเณรถิฏิกร  จินดามัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

 วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรธราวุฒ  ลองพิชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๓๖๐/๐๐๐๙
สามเณรวิวรรธน์  คำเกียว

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๓๖๐/๐๐๑๐ พระมนตรี มงฺคโล นาคทอง

๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

วัดแจ่มสุวรรณ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๑๑ พระยงยุทธ านสโร พุกรอด

๑๔/๐๖/๒๕๓๒ ๐๗/๐๒/๒๕๕๓

วัดดอนทอง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๑๒ พระสุนทร สุนฺทรธมฺโม คัชมาตย์

๐๒/๐๗/๒๔๙๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๓๖๐/๐๐๑๓ พระอนุชา อภิชาโน พวงจำปา

๑๑/๑๑/๒๕๑๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๔

วัดตาลสุวรรณ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๑๔ พระประเสริฐ ปยสีโล รอดดียิง

่

๒๐/๐๘/๒๕๑๓ ๒๕/๐๒/๒๕๕๖

วัดตาลสุวรรณ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๑๕ พระทวิชากร วรปฺโ ใจกล้า

๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดท่าโรง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๑๖ พระวิชัย ฉินฺนกาโม คำขาว

๒๐/๑๐/๒๕๑๑ ๒๒/๐๙/๒๕๕๖

วัดเนินมะคึก  

พล ๓๓๖๐/๐๐๑๗
พระไพโรจน์ ปฺาพโล มีจันทร์โท

๐๑/๐๕/๒๕๑๙ ๑๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดเนินมะคึก  

พล ๓๓๖๐/๐๐๑๘ พระอานนท์ อภินนฺโท มังสายทอง

่

๑๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๑๒/๒๕๕๖

วัดบึงพระ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๑๙
พระไชยวุฒิ ชยวุฑฺฒิโก ก้อนแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๑๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๗

วัดปากห้วย  

พล ๓๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรประดิษฐชัย  ควรสมบัติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๒๑
สามเณรชลธี  ทิมขลิบ

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรธนพล  แพงผม

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอนุพนธ์  คงพึง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๒๔
สามเณรสมชาย  อ่อนรุ่งเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๓๖๐/๐๐๒๕
สามเณรวรวิช  พรมพุ้ย

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๒๖
สามเณรพิชิต  แก้วลาน

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรวุฒิชัย  ภุชงค์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๒๘
สามเณรชาญณรงค์  ทับชืน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๒๙
สามเณรสมมาตร  ตรงต่อกิจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรอภิรักษ์  ศรีสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรพงศกร  แสงแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๓๒
สามเณรพสิษฐ์กรณ์  อำเทศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๓๓
สามเณรวีระกรณ์  เรืองรักเดช

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๓๔
สามเณรชาญธนศักดิ

์

 เพ็งหล่อ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๓๕
สามเณรศักรินทร์  อ่องเกษม

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๓๖
สามเณรชัยวัฒน์  คำสะอาด

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๓๗
พระอำนาจ กตธมฺโม ด้วงทอง

๒๗/๐๗/๒๕๒๔
๑๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๓๖๐/๐๐๓๘
พระเบญจา คุณกโร เทียงธรรมโม

่

๑๙/๐๓/๒๕๒๓ ๐๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๓๖๐/๐๐๓๙
พระไพรัชช์ ปฺาพโล พอใจ

๑๐/๐๔/๒๔๙๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๓๖๐/๐๐๔๐ พระบุญเหลือ อธิปุโ ฟกปลัง

่

๐๔/๐๔/๒๕๑๙
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๓๖๐/๐๐๔๑ พระบุญส่ง ิตสีโล สุวิเชียร

๒๕/๐๔/๒๔๘๘ ๐๕/๑๒/๒๕๖๐

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๓๖๐/๐๐๔๒
พระธนาพงศ์ โสภโณ หนูแช่ม

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดโพธิญาณ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๔๓
พระรัตน์ สุทฺธิพโล นรรัตน์

๑๕/๐๘/๒๔๙๕ ๒๕/๐๘/๒๕๕๘

วัดโพธิญาณ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๔๔
พระสุพจน์ สุวโจ ดีอินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๑๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๔

วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๔๖
พระกิตติพล อภิปุณฺโณ นิราชภัย

๑๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดยางเอน  

พล ๓๓๖๐/๐๐๔๗
พระชัยน่า พุทฺธจิตฺโต แซ่กอ

๑๔/๐๒/๒๕๑๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดสระไม้แดง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๔๘
พระนพพล ขนฺติพโล เหียงแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดสว่างอารมณ์  

พล ๓๓๖๐/๐๐๔๙
พระชนะ สุเมโธ สุขเอียม

่

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดสะกัดนำมัน  

พล ๓๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรวิทวัส  นาคภู่

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสะกัดนำมัน  

พล ๓๓๖๐/๐๐๕๑ พระณรงค์ สิริปฺโ ไก่แก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๓๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

วัดสันติวัน  

พล ๓๓๖๐/๐๐๕๒
พระจรัส สุขวฑฺฒโก มาศรี

๑๖/๑๐/๒๕๐๗ ๓๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๓๖๐/๐๐๕๓
พระคมเสวก ถิรจิตฺโต โตโม้

๑๘/๑๑/๒๕๑๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดแสงดาว  

พล ๓๓๖๐/๐๐๕๔
พระวีรกุล วรธมฺโม เยียมลำ

่

๒๗/๑๑/๒๕๒๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดหยอ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๕๕
พระพุทธิพงศ์ พุทฺธิวํโส เจริญทรัพย์

๑๗/๐๗/๒๕๒๔ ๒๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดหยอ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๕๖ พระธนพล สีลสํวโล ยิมน้อย

้

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดอินทรีย์  

พล ๓๓๖๐/๐๐๕๗
พระวิชัย านวีโร อินทร์ตา

๒๓/๐๘/๒๕๑๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดซำหวาย  

พล ๓๓๖๐/๐๐๕๘
พระครรชิต กิตฺติปาโณ ลอยนอก

๓๐/๑๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดซำรู้  

พล ๓๓๖๐/๐๐๕๙
พระกฤษณะ วิสิฏโ ทองเขียว

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดนครไทยวราราม  

พล ๓๓๖๐/๐๐๖๐ พระเจริญชัย ปฺาวฑฺฒโก เมืองหลวงหน่าย

๒๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดนาลานข้าว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๓๖๐/๐๐๖๑ พระสมัคร ิตาจาโร ทองห่วง

๑๖/๐๗/๒๕๒๓ ๒๙/๐๔/๒๕๔๕

วัดนำพริก  

พล ๓๓๖๐/๐๐๖๒
พระธัญวุฒิ ชยวุฑฺโฒ ขุนรา

๑๙/๐๔/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดนำพริก  

พล ๓๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรณัฐพล  ถิระโชติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๐

 วัดนำพริก  

พล ๓๓๖๐/๐๐๖๔
พระณศุภเดช สุขิโต อยู่เย็น

๒๘/๐๘/๒๕๒๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านเข็กใหญ่  

พล ๓๓๖๐/๐๐๖๕
พระลำจวน กลฺยาโณ ทองแฉล้ม

๒๑/๑๑/๒๔๙๔ ๐๓/๑๒/๒๕๔๗

วัดบ้านแยง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๖๖ พระอธิการ เชษฐ ชินวโร แพงทอง

๓๐/๐๔/๒๔๙๖ ๑๕/๐๗/๒๕๔๓
วัดสำเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๖๗
พระภิญโญ กนฺตาโภ ภูมิดี

๐๑/๐๒/๒๕๒๕ ๐๑/๐๙/๒๕๕๙

วัดหนองกระดาษ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๖๘
พระเกษม ธมฺมิโก ศรีบุญ

๐๒/๐๗/๒๕๒๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดหน้าพระธาตุ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๖๙
พระสุมิน ปฺาวโร วราพจน์

๐๕/๐๖/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดหน้าพระธาตุ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๗๐
พระจันทนา ขนฺติโก ปาลวัฒน์

๐๙/๑๐/๒๕๒๑ ๐๓/๐๓/๒๕๔๔

วัดหลังเขา  

พล ๓๓๖๐/๐๐๗๑
พระวีระ สุมโน คงปนนา

๒๐/๐๔/๒๕๒๒ ๓๐/๐๑/๒๕๕๗

วัดหัวนา  

พล ๓๓๖๐/๐๐๗๒
พระบันลือ วิโมจโย เมนกูล

๒๒/๐๓/๒๕๑๕ ๐๔/๐๓/๒๕๕๔

วัดซำรัง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๗๓
พระสุทธิเชษฐ ฉนฺทสทฺโธ ไชยรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๓๑ ๐๔/๐๑/๒๕๕๗

วัดซำรัง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๗๔
พระประจักษ์ สุภทฺโท จันทร์เทียง

่

๑๙/๐๙/๒๕๑๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดซำรัง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๗๕
พระจิรัฏฐ์ ชยวุฑฺโฒ พรแด

๐๖/๑๑/๒๕๒๕ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดซำรัง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๗๖
พระเสน่ห์ ตปสีโล บุญสะอาด

๐๒/๑๒/๒๕๑๘ ๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วัดเนินดิน  

พล ๓๓๖๐/๐๐๗๗
พระชัยรัตน์ ปภากโร มะยุเรศ

๐๗/๑๑/๒๕๑๗ ๐๒/๐๙/๒๕๕๖

วัดบ้านโคก  

พล ๓๓๖๐/๐๐๗๘
พระสมภัชน์ สมจิตฺโต ฉายาพร

๐๒/๐๙/๒๕๒๒ ๒๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดบ้านนา  

พล ๓๓๖๐/๐๐๗๙
พระจินดา เขมจาโร มาขาว

๒๑/๐๖/๒๕๓๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดบ้านมุง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๘๐ พระเรวัฒน์ จกฺกวโร เพิมพรม

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดบ้านมุง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๘๑ พระจรัส ฉนฺทธมฺโม โชโต

๐๖/๐๔/๒๔๙๗ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม
 

พล ๓๓๖๐/๐๐๘๒
พระสัน ขนฺติธโร อมกระโทก

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๘๓
พระกัมพล กิตฺติสาโร ด้วงพรม

๑๙/๐๑/๒๕๑๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖ วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม
 

พล ๓๓๖๐/๐๐๘๔
พระวิเชียร ฉนฺทโก วงษ์ประเมษฐ

๐๙/๐๘/๒๕๐๔ ๑๓/๐๔/๒๕๕๒

วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๘๕
พระประดิษฐ์ จิตฺตสํวโร ตู้จำรัส

๐๖/๑๐/๒๕๐๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดโคกสนัน

่

 

พล ๓๓๖๐/๐๐๘๖ พระริบ กนฺตวีโร บัววังโปง

๐๑/๐๒/๒๔๘๗
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

วัดตายม  

พล ๓๓๖๐/๐๐๘๗
พระสาธิน ธมฺมทินฺโน จูชาวนา

๐๗/๑๒/๒๕๑๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดท่าตาล  

พล ๓๓๖๐/๐๐๘๘
พระสวงค์ สุทฺธิปภาโส แซ่ด่าน

๐๓/๐๕/๒๕๐๗ ๐๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดเนินกุ่ม  

พล ๓๓๖๐/๐๐๘๙
พระประวิทย์ โชติธมฺโม ตรีวิวัฒน์พงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดบึงช้าง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๙๐ พระนัฐพล กตฺสีโล โพธิศักดิ

์ ์

๑๘/๐๗/๒๕๒๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๒

วัดประชาราม  

พล ๓๓๖๐/๐๐๙๑
พระปรารภ ปุสฺสทตฺโต บุญมัน

่

๑๓/๐๒/๒๕๒๙ ๐๖/๑๒/๒๕๕๕

วัดประชาราม  

พล ๓๓๖๐/๐๐๙๒
พระอานนท์ อาภานนฺโท ปลายกระโทก

๒๔/๐๖/๒๕๓๓ ๒๐/๐๑/๒๕๕๖

วัดปากคลอง  

พล ๓๓๖๐/๐๐๙๓
พระวิชัย ชาตปฺโ ตรีชัยศรี

๒๔/๐๗/๒๕๐๙ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดไพรสุวรรณ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๙๔
พระทองจันทร์ สีลวณฺโณ สืบสอน

๑๕/๐๖/๒๕๐๕ ๐๙/๑๑/๒๕๕๑

วัดราษฎร์เจริญ  

พล ๓๓๖๐/๐๐๙๕
พระธีระศักดิ

์

ธีรปุโ สังคสาตร์

๑๒/๐๙/๒๕๓๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๔

วัดราษฎร์นิยม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๓๖๐/๐๐๙๖
พระชูชีพ ปภาโต บุญทวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๑๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีบุญมายิการาม  

พล ๓๓๖๐/๐๐๙๗
พระอานัน มหานาโม โอสถสงเคราะห์

๑๔/๐๔/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีบุญมายิการาม  

พล ๓๓๖๐/๐๐๙๘
พระทวีศักดิ

์

ทิวากโร เหมือนเพชร

๑๑/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๔/๒๕๕๖

วัดสามเรือน  

พล ๓๓๖๐/๐๐๙๙
พระมานพ สนฺติกโร ไหมเอียม

่

๒๒/๐๗/๒๕๐๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดแหลมพระธาตุ  

พล ๓๓๖๐/๐๑๐๐ พระสมุห์ โชคทวี โชติปฺโ แสงสว่าง

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๐๔/๐๘/๒๕๕๗

วัดกวางทอง  

พล ๓๓๖๐/๐๑๐๑ สามเณรธีรภัทร  เทียนขานุ

๐๘/๐๒/๒๕๔๐

 วัดดงยาง  

พล ๓๓๖๐/๐๑๐๒ พระสุนทร ฉนฺทสุโภ สระทองเติม

๐๒/๐๓/๒๔๙๕ ๒๘/๑๒/๒๕๔๗

วัดบางแก้ว  

พล ๓๓๖๐/๐๑๐๓ พระสรรพาวุธ ธมฺมสโร เทียนมี

๑๘/๐๒/๒๕๒๑ ๑๑/๐๘/๒๕๕๗

วัดปลักแรด  

พล ๓๓๖๐/๐๑๐๔ พระวิทยา จนฺทสาโร ทับเทศ

๒๗/๐๓/๒๕๑๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดปลักแรด  

พล ๓๓๖๐/๐๑๐๕ พระวีระยศ ถาวโร แก้วมี

๒๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดโพธิทอง

์

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๐๖ พระณภัทร อาภทฺธโร สอนท่าโก

๑๑/๑๒/๒๕๓๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดวังเปด  

พล ๓๓๖๐/๐๑๐๗
พระวิศว ติสฺสวโร เขียวเรือง

๑๐/๐๖/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองนา  

พล ๓๓๖๐/๐๑๐๘ พระจารุกิตติ

์

ปยสีโล โหมดห่วง

๑๕/๐๘/๒๕๑๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองพยอม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๐๙
พระมานะ อานนฺโท ดาวเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ ๑๕/๐๙/๒๕๕๗

วัดหนองสระแก  

พล ๓๓๖๐/๐๑๑๐ พระณัฐวุฒิ เขมกาโร ใจคุ้มเก่า

๐๒/๑๒/๒๕๒๑ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดแหลมเจดีย์  

พล ๓๓๖๐/๐๑๑๑ พระอำนาจ ธมฺมทีโป รอดโฉม

๐๔/๐๘/๒๕๑๕ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดแหลมเจดีย์  

พล ๓๓๖๐/๐๑๑๒
พระกฤต ิตาโณ รอดสา

๑๐/๐๓/๒๕๒๒ ๐๗/๑๐/๒๕๕๘

วัดปาสัก  

พล ๓๓๖๐/๐๑๑๓ พระพิภพ ิตวฑฺฒโน ไชยคุณ

๑๘/๐๕/๒๕๑๕ ๐๖/๐๕/๒๕๔๔

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๓๖๐/๐๑๑๔ พระโยธิน นรินฺโท บุญคำ

๐๗/๐๕/๒๕๓๔ ๐๙/๑๑/๒๕๕๔

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๓๖๐/๐๑๑๕
พระวัลลพ านโร ทวีกิจ

๑๙/๐๖/๒๕๒๒ ๐๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดหนองสะแก  

พล ๓๓๖๐/๐๑๑๖ พระวีรัน สุมงคโล เนรคอน

๑๙/๐๖/๒๕๑๒ ๑๒/๐๔/๒๕๔๑

วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๑๗
พระนเรศ จารุวณฺโณ เกษกาญจน์

๐๑/๑๑/๒๕๑๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๒

วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๑๘ พระเชาว์ ฌานวโร ครบุรี

๐๓/๐๓/๒๔๙๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๓ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๑๙
พระนเรศ นรินฺโท ทองอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๒๐
พระสุวรรณ์ สุพจฺโจ สุดธรรมมา

๒๗/๐๘/๒๕๑๙ ๒๙/๐๔/๒๕๕๖
วัดเขาพนมทองคีรีเขต

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๒๑
พระพงศ์ศักดิ

์

ธมฺมสโร สถาพร

๐๒/๑๒/๒๕๒๑ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘
วัดเขาพนมทองคีรีเขต

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๒๒
พระสมเจตน์ ยติกโร ทองพูล

๑๐/๐๓/๒๕๑๔ ๐๑/๐๔/๒๕๓๖

วัดคลองดู่  

พล ๓๓๖๐/๐๑๒๓
พระรวน อธิปุโ ก้อนแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๑๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๑ วัดคลองตานมศรัทธาราม

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๒๔
พระสิทธิเดช ธมฺมวีโร สุกุล

๑๗/๑๑/๒๕๑๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดคลองเปดใต้  

พล ๓๓๖๐/๐๑๒๕
พระธีรพงษ์ ธมฺมธีโร อำพัน

๒๕/๐๘/๒๕๓๓
๑๖/๐๑/๒๕๕๔

วัดคลองเรือ  

พล ๓๓๖๐/๐๑๒๖
พระเทียน อานนฺโท เปรียวกระโทก

้

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๒๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดเจริญผล  

พล ๓๓๖๐/๐๑๒๗
พระวิรัตน์ วิชากโร ยอดยิง

่

๑๑/๐๗/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดเณรน้อย  

พล ๓๓๖๐/๐๑๒๘
พระปรีชา ธีรวํโส วัดสอน

๑๔/๐๔/๒๕๑๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

วัดดงจันทร์  

พล ๓๓๖๐/๐๑๒๙
พระสุพจน์ เขมโก แปดทิศ

๐๕/๐๙/๒๕๑๙ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

วัดดงแตง  

พล ๓๓๖๐/๐๑๓๐ พระเกรียงศักดิ

์

ปสนฺโน ดาวเรือง

๐๑/๑๑/๒๕๓๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๕

วัดท่าหมืนราม

่

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๓๖๐/๐๑๓๑
พระเกรียงไกร กิตฺติาโณ จันทึก

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘ วัดนาพรานสามัคคีธรรม

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๓๒
พระเกือกูล

้

สนฺตจิตโต เอียมบู่

่

๑๔/๐๘/๒๕๓๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ วัดนาพรานสามัคคีธรรม

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๓๓
พระวัง วราสโย เณรเทพี

๑๘/๐๕/๒๕๑๐ ๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วัดเนินสว่างวราราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๓๔
พระแสน สิริคุตฺโต สีฟอง

๑๔/๑๑/๒๕๐๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๑

วัดเนินสว่างวราราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๓๕
สามเณรบุญโชค  จีนเพชร

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

 วัดบางสะพาน  

พล ๓๓๖๐/๐๑๓๖
สามเณรณภัทร  พระนาค

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 วัดบางสะพาน  

พล ๓๓๖๐/๐๑๓๗
พระอธิการ ประสาท ถิราโณ ยุติธรรม

๒๙/๐๓/๒๕๐๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๐

วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๓๖๐/๐๑๓๘
พระบุญทำ วิสุทฺโธ ฝอยทอง

๐๖/๐๕/๒๕๒๙ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดบ้านดินทอง  

พล ๓๓๖๐/๐๑๓๙
พระอำนาจ อภินนฺโท ซิบเข

๑๒/๐๔/๒๕๑๔ ๑๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดบ้านแถว  

พล ๓๓๖๐/๐๑๔๐ พระสายัญต์ สิริวุฑฺโฒ แดงชาติ

๒๔/๑๐/๒๕๑๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านแถว  

พล ๓๓๖๐/๐๑๔๑ พระชาญยุทธ กุสลานนฺโท นาคสนธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านแถว  

พล ๓๓๖๐/๐๑๔๒
พระมานพ ยโสธโร อุ่นกลม

๑๘/๐๖/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านแถว  

พล ๓๓๖๐/๐๑๔๓
พระกิตติธัช สุขิโต ขันหนองจอก

๓/๐๗/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านแถว  

พล ๓๓๖๐/๐๑๔๔
พระนรุธ วรธมฺโม สังข์ศรี

๒๑/๐๒/๒๕๑๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดบ้านบ่อวนาราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๔๕
พระรัชนิกร วรปฺโ สุขพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๓๓ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดปากยาง  

พล ๓๓๖๐/๐๑๔๖
สามเณรธนารักษ์  มันตะรักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

 วัดคลองเปดไต้  

พล ๓๓๖๐/๐๑๔๗
พระวชิระ วราโณ เปยมศรี

๗/๕/๒๕๓๕ ๑๔/๖/๒๕๕๘ วัดราชคีรีหิรัญยาราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๔๘
พระโสภณ อาภากโร ชูสว่าง

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๒๘/๐๗/๒๕๕๒

วัดราชเจริญชัย  

พล ๓๓๖๐/๐๑๔๙
พระปรีชา ปภากโร พันทอง

๐๖/๐๗/๒๕๒๙ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดราชเจริญชัย  

พล ๓๓๖๐/๐๑๕๐ พระสุเทพ ขนฺติโก เขตรักษา

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วัดวังทองวราราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๕๑ พระธนะ ชินฺนวโร สอไธสง

๐๕/๐๔/๒๕๒๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๒

วัดวังทองวราราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๕๒
สามเณรศิริโกศล  ดนตรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

 วัดวังทองวราราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๕๓
พระอรรจวิชญ์ สุทฺธิพโล แสงวัฒนานนท์

๒๐/๐๑/๒๔๙๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๓๖๐/๐๑๕๔
พระต่อศักดิ

์

อคฺคสกฺโก ห่อนาค

๑๒/๐๓/๒๕๒๑ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๓๖๐/๐๑๕๕
พระดิเรก วีรสนฺโต พระพรหม

๐๗/๑๑/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๓๖๐/๐๑๕๖
พระจิรวัฒน์ สิริภทฺโท จันทร์แดง

๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังนำใส  

พล ๓๓๖๐/๐๑๕๗
พระศุภศักดิ

์

ภูริปฺโ นวลไผ่

๑๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙ วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๕๘
พระนุสร สนฺตมโน กล่องกลาง

๑๓/๐๒/๒๕๑๓ ๑๐/๑๐/๒๕๕๒

วัดเวฬุวัน  

พล ๓๓๖๐/๐๑๕๙
พระทรัพย์ สุทฺโทภาโส เพิมพูน

่

๗/๒/๒๔๙๐ ๘/๒/๒๕๕๓ วัดศรีโสภณ  

พล ๓๓๖๐/๐๑๖๐ พระสาเรด รตนโชโต เฬง
๑/๓/๒๕๒๙ ๑๔/๔/๒๕๕๗

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๓๖๐/๐๑๖๑ พระพิเชษฐ์ โชติาโณ วงค์จำปา

๒๓/๑๑/๒๕๑๘ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

วัดโสภาราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๖๒
พระทัน ปยธมฺโม พิมพา

๐๙/๐๙/๒๕๐๓
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดโสภาราม  

พล ๓๓๖๐/๐๑๖๓
พระสวาท สุรกฺโข โพธินอก

์

๓๐/๑๐/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๗ วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๖๔
พระณรงค์ ิตาโภ ปราบพาล

๑๘/๑๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘ วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๖๕ พระบัญชา าณวโร บุญยัง

๓๐/๐๕/๒๕๑๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองเตาอิฐ  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๓๖๐/๐๑๖๖ พระจิรวัฒน์ อิสฺสโร บันดาสงค์

๑๘/๑๑/๒๕๒๒ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองปรือ  

พล ๓๓๖๐/๐๑๖๗
พระรังสฤษฏ์ านุตตฺโร วิจิตร

๐๖/๐๑/๒๔๙๘ ๒๘/๐๓/๒๕๕๒

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๓๖๐/๐๑๖๘
พระวันชัย อภินนฺโท เพ่งจุ้ย

๑๖/๐๒/๒๕๐๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๓๖๐/๐๑๖๙
พระไกวรินทร์ ิตวํโส มีอุดร

๐๓/๐๒/๒๕๑๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๓๖๐/๐๑๗๐
พระบุญเสริม ธีชชโย รอดทอง

๑๙/๐๑/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดท่าแก่ง  

พล ๓๓๖๐/๐๑๗๑
พระสุคนธ์ ธีรชโย ศรีเทพย์

๐๕/๐๙/๒๕๐๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดท่าแก่ง  

พล ๓๓๖๐/๐๑๗๒
พระณรงค์ อาภทฺธโร คำเอียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๑๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๓ วัดท่าสะเดาะศรัทธาราม

 

พล ๓๓๖๐/๐๑๗๓
พระปลัด ชาญชัย อตฺตทีโป รักแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดโบสถ์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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