
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑,๓๘๘ รูป ขาดสอบ ๒๙๑ รูป คงสอบ ๑,๐๙๗ รูป สอบได้ ๙๗๕ รูป สอบตก ๑๒๒ รูป (๘๘.๘๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๐๐๑
พระอภิสิทธิ

์

ถิรธมฺโม จันพุฒ

๒๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระจำเริญ คมฺภีรปฺโ จงใจงาม

๒๕/๐๙/๒๕๒๑
๘/๐๒/๒๕๕๓

เกาะนำโจน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๐๓
พระอำพร โอภาโส นิยมชน

๑๘/๔/๒๕๐๖ ๑๙/๖/๒๕๕๖

เขาแก้วสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระประดิษฐ์ วิสารโท กลินระเหย

่

๑๕/๗/๒๕๓๕ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

เขาแก้วสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระชานนท์ านุตโร ปาละสูตร

๑๘/๑๐/๒๕๓๒
๒๓/๔/๒๕๕๙

เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๐๐๖
พระดำรงศักดิ

์

ธมฺมวโร คงตา

๑๑/๐๔/๒๕๒๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๐๐๗
พระสิทธิพล านิสฺสโร เทียมคำ

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๐๐๘
พระสมชาย ชุติธมฺโม เชียงใหม่

๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๐๐๙
พระอิทธิพงษ์ ธมฺมเตโช เมธา

๔/๑/๒๕๓๕ ๒๘/๒/๒๕๕๙

โขมงหัก  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๑๐
พระสำรวม ขนฺติสาโร คณะศรี

๑๙/๘/๒๕๑๑
๓/๓/๒๕๕๙

โขมงหัก  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระสมชาย สีลเตโช บุญมี

๕/๑/๒๕๓๙ ๑๑/๕/๒๕๕๙

โขมงหัก  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๑๒
พระพนมกร กิตฺติาโณ เขียวเกิด

๒๙/๕/๒๕๓๘
๔/๖/๒๕๕๙

โขมงหัก  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๑๓
พระธีรศักดิ

์

อนาลโย จันทร์เทศ

๑๓/๑๒/๒๕๓๐

๙/๗/๒๕๕๙
โขมงหัก  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๑๔
พระชัยพร อคฺคธมฺโม เจตเกตกรรณ์

๑๙/๘/๒๕๒๒ ๑๐/๘/๒๕๕๙

โขมงหัก  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๑๕
พระวิวัฒน์ สุวฑฺฒโณ เกิดพันธ์

๑๖/๑๒/๒๔๙๗
๑๕/๗/๒๕๕๙

คณฑีศรีวชิราราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๑๖
พระธีรวัฒน์ อาสโภ สุขทวี

๙/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

คลองใหญ่ใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๑๗
พระมาณัฐชัย วิสารโท บัวพรม

๑๔/๗/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

คลองใหญ่ใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๑๘
พระศักย์ศรณ์ ปภสฺสโร จันดีสาร

๑๓/๙/๒๕๓๓ ๒๘/๕/๒๕๕๙

คูยาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระอุดม วิสุทฺธจิตฺโต พันทะ

๐๘/๐๓/๒๕๓๘
๒๘/๕/๒๕๕๙

คูยาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๒๐
พระสุรศักดิ

์

กตปฺุโ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ

์

๑๙/๗/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คูยาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๒๑
พระนพเกล้า กตสาโร ขลังธรรมเนียม

๑๗/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คูยาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรอานพ  โตบัว

๒๑/๕/๒๕๔๕

 คูยาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรณัฐกานต์  เสริมสนธิ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 คูยาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระธำมรงค์ ขนฺติโก พุ่มยิม

้

๑/๖/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๕๙
ชัยพฤกษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๒๙

้
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กพ ๓๑๕๙/๐๐๒๕
พระโสพล พฺรหฺมจาโร หีบไธสง

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ดงสระแก้ว  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๒๖
พระมงคล สุมงฺคโร กุลนาฑล

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ดงสระแก้ว  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๒๗
พระวิจักขณ์ เมตฺติโก สมส่วน

๒๕/๕/๒๕๓๒ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๒๘
พระศราวุธ อาวุธปฺโ เวียงวิเศษ

๑๓/๓/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๒๙
พระไพรวัลย์ ปฺาวฑฺฒโน อัศจรรย์

๒๑/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๓๐
พระทศพล พุทฺธาโณ ขอนทอง

๐๔/๐๔/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๕๙

ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๓๑
พระอนันต์ วิชากโร น้อยเอียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๓๒
พระสิทธิชัย สุทฺธิโก นันทวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๓๓
พระวุฒิภัทร านวุฑฺโฒ นันทวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรวรพล  แซ่ว่าง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรธวัชชัย  ทองด้วง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐

 ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๓๖
พระลำไย สุชาโต บุญมัน

่

๒/๑๐/๒๕๐๗ ๑๓/๕/๒๕๔๙

ดาดทองเจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๓๗
พระสุรัตน์ สุธีโร หรุ่นโพธื

๑/๔/๒๕๓๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ดาดทองเจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๓๘
พระอนุสรณ์ สุจิณฺโณ เขียวตาไล

๑๕/๘/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ตลุกงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๓๙
พระอัครพล พุทฺธสโร คชฤทธิ

์

๑๕/๖/๒๕๓๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ตลุกงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๔๐
พระวันชัย ปฺาวโร อินแนม

๒๒/๖/๒๕๓๘ ๒๗/๕/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๔๑
พระจักรพันธ์ ฉนฺทกโร แก้วหินลาย

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรชัยอนันต์  สงฆ์มหาดไทย

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 ตะเคียนทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๔๓
พระธีรวัต วรธมฺโม โพธิทอง

์

๙/๒/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๕๙
ไตรตรึงษาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๔๔
พระชัยพร สุวุฑฺโฒ โฉมอัมฤทธิ

์

๑/๗/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙
ไตรตรึงษาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๔๕
พระศราวุติ จารุวณฺโณ สามล

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

ไตรตรึงษาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๔๖
พระมนัส โชติปฺโ ทับทวี

๒๒/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไตรตรึงษาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๔๗
พระสุชิน สุขิโต แต้มทองทา

๑๘/๗/๒๕๐๔ ๑๘/๗/๒๕๕๘

ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๔๘
พระประวิทย์ านิโย น้อยลา

๐๘/๐๖/๒๕๑๔ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งแปะธรรมาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๔๙
พระจักร์กรี กนฺตวีโร นารอด

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งแปะธรรมาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๕๐
พระสมเจตน์ อิสฺสราโณ ไม้หอม

๒๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งแปะธรรมาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๕๑
พระทิวา อินฺทปฺโ กำแพงงาม

๒๗/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสวน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๕๒
พระบุญตา ปฺุกาโม อุดมลาภ

๐๕/๑๐/๒๔๘๐ ๑๔/๐๒/๒๕๔๓

เทพทรงธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๕๓
พระบรรเจิด อาภาธโร ราชวงค์

๐๔/๐๑/๒๕๐๒ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

เทพทรงธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๕๔
พระเกรียงศักดิ

์

ถาวโร จันบัว

๑๖/๘/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เทพนคร  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๕๕
พระปรัชญา จกฺกวโร แก้วหินลาย

๑๐/๔/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เทพนคร  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๕๖
พระอัสนัย ปริปุณฺโณ เทียนรัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๕๗
พระสุทัศน์ นริสฺสโร อดทน

๐๑/๐๑/๒๕๐๐
๑๙/๖/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๕๘
พระวิมาน านวโร ฉิมพาลี

๓๐/๑๒/๒๕๒๔
๑๙/๖/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๕๙
พระปรีชา อกิฺจโน อัตถาผล

๐๓/๐๔/๒๕๓๓
๑๙/๖/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๒๙

้
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กพ ๓๑๕๙/๐๐๖๐
พระรณชัย ธีรวโร ชูชีพ

๑๒/๑๐/๒๕๓๔
๑๙/๖/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๖๑
พระกฤษฎา สมาจาโร ขุนทอง

๐๒/๐๘/๒๕๓๖
๑๙/๖/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๖๒
พระกิตติศักดิ

์

สุมงฺคโล ขุมทอง

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๙/๖/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๖๓
พระกิตติศักดิ

์

จารุวณฺโณ บุญใส

๒๓/๐๕/๒๕๓๙
๑๙/๖/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๖๔
พระนัฐกานต์ เตชปฺโ ศิริเวช

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๑๙/๖/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๖๕
พระสุริยา ปฺาพโล วังลึก

๐๒/๐๔/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๖๖
พระนพรัตน์ เตชธมฺโม ดวงมณี

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรรณชัย  คำสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

 นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรศุภชัย  โฉมเฉลา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

 นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๖๙
พระเสริม ธิตสาโร พลเก่ง

๒๑/๐๙/๒๕๐๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

นิคมสหกรณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระนคร ขนฺติโก เทียงทอง

่

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

นิคมสหกรณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๗๑
พระอเนค ิตายุโก มัทธุจัด

๐๑/๐๑/๒๕๑๘
๑๕/๓/๒๕๕๘

เนินสว่าง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๗๒
พระนเรศ เตชวโร ปญญาเดช

๑๙/๘/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เนินสว่าง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๗๓
พระจิรวุฒิ านวโร แย้มยนต์

๒๒/๐๖/๒๕๓๗
๖/๐๗/๒๕๕๙

บ่อเงิน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระวิธกานต์ วรปฺโ รักษ์พงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ่อเงิน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๗๕
พระประวิทย์ สุปฺโ มีชัย

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อเงิน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๗๖
พระเกรียงศักดิ

์

อติพโล มาแก้ว
๒/๔/๒๕๓๘ ๒๐/๓/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๗๗
พระธวัชชัย ิตมาโร คงหิรัญ

๘/๑/๒๔๙๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๗๘
พระชำนาญ ธมฺมจาโร พรมสาร

๑/๗/๒๕๓๘ ๖/๗/๒๕๕๙
บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๗๙
พระจักรวาล ิตมาโร ใจแสน

๓/๙/๒๕๓๘ ๖/๗/๒๕๕๙
บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๘๐
พระบุญฤทธิ

์

กตนาโถ จันสุคต
๙/๑/๒๕๓๒ ๗/๗/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๘๑
พระสิทธิพร สิริปฺุโ ทัศนา

๑๖/๗/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๘๒
พระนพดล ธมฺมวโร เครือมณี

๑/๖/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙
บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๘๓
พระวิวัฒน์ ิติโก แท้เทียง

่

๒๘/๖/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๘๔
พระมนตรี มหาวีโร โตหรัง

่

๙/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๘๕
พระสิงห์ขร ธมฺมวโร จันเกษม

๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๘๖
พระธงชัย จารุวํโส ทุเรียน

๒๑/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๘๗
พระเผด็จชัย เขมปฺโ ใจแสน

๑/๑/๒๔๙๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๘๘
พระสุรษิตย์ ฉนฺทธมฺโม มาคำ

๙/๖/๒๕๐๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๘๙
พระนำชัย ิตเมโธ มีแสง

๑๕/๔/๒๕๓๕ ๒๖/๗/๒๕๕๙

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๙๐
พระสมนึก อนาลโย พะยิม

้

๓๑/๑/๒๕๐๓ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

บาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๙๑
พระพีระพงษ์ าณธโร สมโภชน์

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๙๒
พระจักรพงษ์ กนฺตธมฺโม อวยหมืนไวย

่

๐๖/๐๗/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๙๓
พระกิติพร ถาวโร ช่วยบำรุง

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๙๔
พระพิเชษฐ์ านากโร ภู่มณี

๑๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓ / ๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๐๙๕
พระธีรพงษ์ อธิปฺโ ทันจันทร์

๒๖/๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๙๖
พระประวีณ านุตฺตโร สงค์จันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

บาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๙๗
พระบุญยัง ขนฺติธโร รัสมี

๑๒/๐๙/๒๕๓๗
๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเกาะสะบ้า  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๙๘
พระศุราชัย อภิปุณฺโณ ขาวจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเกาะสะบ้า  

กพ ๓๑๕๙/๐๐๙๙
พระสืหเดช โกสโล สีมุ้ย

๑๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเกาะสะบ้า  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรพิเชฐ  สมศรี

๑๕/๕/๒๕๔๘

 บ้านปางขนุน  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๐๑
พระทา จารุธมฺโม ชมพู

๒๕/๖/๒๔๙๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

บ้านแม่นารี  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรสมพร  วงทองดี

๓/๑๑/๒๕๔๕

 ประดู่ลาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรพิชชากร  ทับทิม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

 ประดู่ลาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรณริทธิ

์

 คำอ่อน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

 ประดู่ลาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๐๕
พระนิรุตติ านิสฺสโร ศรีชมภู

๑๘/๙/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๘

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๐๖
พระวิจินต์ เขมาภิรโต อินทรเกษม

๒๓/๔/๒๔๘๕ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๐๗
พระณรงค์ศักดิ

์

านวุฑฺโฒ แก้วกล้า

๐๔/๐๑/๒๕๒๑ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๐๘
พระสุทัสน์ สุขิโต ทับโต

๑/๕/๒๕๓๐
๒๒/๕/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๐๙
พระณัฐพล านุตฺตโม แสงสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๑๒/๖/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระพชร เขมกาโร พูลเกษร

๖/๒/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๑๑

พระอนุชา ภทฺทาจาโร พรทิภากร
๔/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๑๒

พระบุญทัน กนฺตธมฺโม บัวพลวง
๖/๘/๒๕๒๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๑๓

พระยี านวีโร สุขมโนธรรม

๐๑/๐๑/๒๔๙๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๑๔

พระนพคุณ ตปสีโล ดวงรัตน์

๒๓/๙/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๑๕

พระศุภัทชัย สนฺตจิตฺโต ตันอร่าม

๒๕/๕/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๑๖

พระณัฐพล เขมจาโร คำมาเมือง

๑๑/๔/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๑๗

สามเณรพรประสิทธิ

์

 ทวยเจริญ

๑๗/๕/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรนราธร  โทนสูงเนิน

๒๘/๓/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๑๙

สามเณรสิทธิชัย  จันทร์สวัสดี
๖/๖/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรสิรวิชญ์  ดอกนาค

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๒๑

สามเณรคมสัน  มาเวียงจันทร์

๑๒/๔/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๒๒

สามเณรรัชกฤช  ธีรกุลหิรัญ

๒๙/๔/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๒๓

สามเณรธีระพล  ปานเขียว

๒๘/๖/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๒๔

สามเณรสันติพงศ์  นารอด
๖/๑/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๒๕

สามเณรกษิดศ  รุ่งเรือง
๙/๑/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรภัทรพล  ทรงงาม
๑/๓/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรวีซ่า  ปนชุน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๒๘

สามเณรบรรณวิชญ์  ท้าวเจริญธรรม

๒๘/๕/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๒๙

สามเณรเกริกพล  แซ่ม้า
๕/๑/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔ / ๒๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรนพรัตน์  ไชยทิง

๓๐/๕/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๓๑

พระสุรัตน์ ติสาโร วันทา

๑๖/๙/๒๕๓๐
๑/๓/๒๕๕๕ โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๓๒

พระศิลา จิรวณฺโณ จันทรคุ้ย -/-/๒๕๐๑

๑๕/๑/๒๕๕๙
โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๓๓

พระวราเทพ สุจิตฺโต กุลชา

๒๒/๙/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙
โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๓๔

พระวรุต กตปฺุโ แก้วบัวดี

๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙
โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๓๕

พระสมเกียรติ เมธิโก สระศรีสม

๒๙/๖/๒๔๙๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙
โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๓๖

พระพูลทรัพย์ นาถสีโล สุขเกษม
๘/๗/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๓๗

พระพิษณุ านุตฺตโร ชืนบาน

่

๓/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙
โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๓๘

พระวีระศักดิ

์

ิตสุทฺโธ สิงห์ทอง
๖/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๓๙

พระวรวัชร วรปฺโ ประชากร

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๔๐
พระไกรสร กิตฺติคุโณ ปราบวิลัย

๑๕/๑๒/๒๕๓๒ ๑๑/๕๒/๒๕๕๙

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๔๑

พระภคพล คมฺภีรโต เทียงดี

่

๑๗/๒/๒๕๔๐
๘/๘/๒๕๕๙

โพธิพัฒนา

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๔๒

พระมงคล มนฺุโ สารธิมา

๑๖/๑๑/๒๕๒๑
๐๓/๐๖/๒๕๕๙

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๔๓

พระนิรันดร์ นิสโภ สีไก่แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๔๔

พระชัยยุทธ อินฺทปฺโ แสงทองไพบูลย์

๑๘/๓/๒๕๒๒ ๑๑/๐๒/๒๕๕๘

มอสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๔๕

พระสมศักดิ

์

ปฺาคโม แสงสุขใส

๑๓/๒/๒๕๐๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

มอสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๔๖

พระเสน่ห์ ปฺาวชิโร รงทอง

๑๘/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๕๙

มอสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๔๗

พระธเนศร์ ตปสีโล สุขจุ้ย

๒๐/๗/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

มอสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๔๘

พระเกียรติศักดิ

์

ผาสุกวิหาโร แสนเวียงจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๑๒/๗/๒๕๕๙

มอสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๔๙

พระวิทยา อินฺทปฺโ แตงเล็ก

๑๑/๑๐/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

มอสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๕๐
พระประเสริฐ ธนวํโส กันแคล้ว

๘/๐๓/๒๔๘๓ ๒๖/๐๔/๒๕๕๗

มะกอกหวาน  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๕๑

พระเกษม ปภากโร นินทะ

๒๑/๑๐/๒๕๑๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๗

มะกอกหวาน  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๕๒

พระจิรพัฒน์ อธิวีโร พึงกุศล

่

๓๑/๐๗/๒๕๓๗
๖/๐๓/๒๕๕๙

มะกอกหวาน  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๕๓

พระประเสริฐ สนฺตจิตฺโต อุกอาจ

๐๙/๐๘/๒๕๐๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ยางเรียง  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๕๔

พระอนุพงษ์ มหาาโณ อ่อนคำ

๒๓/๐๘/๒๕๒๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ยางเรียง  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๕๕

พระสมพร อภินนฺโท เกิดอุทัย

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๕๖

พระราชิต ธมฺมวุฑฺโฒ อินทร์คำพร

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๕๗

สามเณรสิทธิพร  ไชยมาตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 ลานหินวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๕๘

สามเณรสิทธิพงษ์  ไชยมาตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 ลานหินวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๕๙

สามเณรอภิรัตน์  สุพัฒน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

 ลานหินวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรจุลสิทธิ

์

 พินไธสง

๑/๐๖/๒๕๔๘

 ลานหินวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๖๑

พระเสวย อธิปฺโ เกษรมาลา

๑๕/๔/๒๔๘๕
๒/๕/๒๕๕๙

วังตะเคียนทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๖๒

พระชัยณรงค์ อนาลโย ตุ้ยแปน
๖/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังตะเคียนทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๖๓

พระพรชัย ถิรปฺโ ใจทัด

๒๑/๑๐/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๙
วังทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๖๔

สามเณรธีระพงษ์  จาดขำ

๑๒/๗/๒๕๔๖

 วังประดา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๑๖๕

พระสุวรรณ สนฺตจิตฺโต ดีนุช

๒๑/๙/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังพระธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๖๖

พระยศชวินทร์ านงฺกโร วันรอด

๒๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

วังพระธาตุ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๖๗

พระณัฐกร โกวิโท มาจ๊ะ

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ศรีปุณณาวาส  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๖๘

พระศรนรินทร์ สุนฺทโร นาคก้อน

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๑๔/๗/๒๕๕๙

ศรีปุณณาวาส  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๖๙

พระสมหวัง านจาโร สุขประเสริฐ

๐๗/๐๖/๒๕๐๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๗๐
พระปองพล สิริวฑฺฒโน โพธิยิม

์ ้

๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๑๗๑

พระจินดา กิตฺติปฺโ พินทา

๑๘/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีโยธิน  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๗๒

พระจักรรินทร์ สนฺตมโน ไหมศรี
๔/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีโยธิน  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรสุพจน์  พรมลิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีโยธิน  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรดำรงค์ศักดิ

์

 ม่วงอ่อน

๑๒/๔/๒๕๔๖

 ศรีโยธิน  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๗๕

พระบุญมา เตชโม โพธิสาร

๑๐/๐๙/๒๔๙๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๗๖

พระเจริญศักดิ

์

ปฺาพโล คะเชนทร์ภักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๐๐

๕/๑/๒๕๕๙
ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๗๗

พระพงษ์ กตธมฺโม พยัคโฆ

๑๐/๐๕/๒๕๓๖
๒๓/๕/๒๕๕๙

ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๗๘

พระชนะชัย ชินวโร ทรายทอง

๑๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๗๙

พระสุรเดช สุริจนฺโท ดีโนนเมือง

๒๖/๑๑/๒๕๓๖
๒๒/๕/๒๕๕๙

สระแก้ว  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๘๐
พระชะยนต์ ปริปุณฺโณ ปรางทอง

๑/๑/๒๔๙๕ ๒๖/๕/๒๕๕๙

สระแก้ว  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๘๑

พระชูเวทย์ จิรวํโส เพ็ชรผึง

้

๔/๑๐/๒๕๐๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สระแก้ว  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๘๒

พระสมชาย สนฺตมโน บุญลา

๑๓/๐๔/๒๔๘๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๐

สระเตย  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๘๓

พระเชิญ ชาตวีโร ยิมสรวล

้

๐/๐/๒๔๘๖
๑๘/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๘๔

พระอติชาติ สนฺตมโน คำแก้ว

๑๒/๓/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๘๕

พระอดิศักดิ

์

อธิวโร กลินจันทร์

่

๓๐/๖/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๘๖

พระอัมพร สุภทฺโท อู่ทอง

๙/๑๑/๒๕๐๓ ๒/๐๕/๒๕๕๘

สุวรรณคีรี  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๘๗

พระกรุงเทพ จกฺกวโร มีบัว

๑๑/๗/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๕๙

เสด็จ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๘๘

พระภานพ าณโสภโณ อ้นอารี

๑๑/๒/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

เสด็จ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๘๙

พระวสันต์ โรจนวํโส พวงสมบัติ

๑๔/๒/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

เสด็จ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๙๐
พระกฤษดา ปฺุกาโม เพ็ญเขตรกิจ

๓๐/๒/๒๕๓๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙

เสด็จ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๙๑

พระสำฤทธิ

์

ธีรวํโส พัดพ่วง -/-/๒๕๒๐

๑๖/๗/๒๕๕๙

เสด็จ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๙๒

พระวัฒนากร อนาลโย ทองคุ้ม

๒๙/๑๒/๒๕๒๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

เสด็จ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๙๓

พระเปรม โชติปฺโ อินทะนัย

๑๒/๒/๒๔๙๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

เสด็จ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๙๔

พระธนพล คมฺภีรปฺโ คารินทา

๓๑/๗/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

เสด็จ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๙๕

พระบุรินทร์ พฺรหฺมโชโต จารุจินดา

๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

เสด็จ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๙๖

พระเกียจติชัย อธิจิตฺโต ดีนุช

๑๕/๕/๒๕๐๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙

แสงอรุณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๙๗

พระกัมปนาท กตปฺุโ เอียมอำ

่

๒๐/๓/๒๕๒๑
๘/๔/๒๕๕๙

แสงอรุณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๙๘

พระมนทล อานฺนโท แจ้งดี
๕/๘/๒๕๑๖ ๓/๗/๒๕๕๙

แสงอรุณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๑๙๙

พระธงชัย อนุตฺตโร เชือกสิกรรม

้

๑๕/๗/๒๕๒๒
๓/๗/๒๕๕๙

แสงอรุณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๒๐๐
พระวีระชัย จารุวณฺโณ บุบผาชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
แสงอรุณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๐๑
พระณัฐวุฒิ ิติโสภโณ จามรเนียม

๗/๒/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

หงษ์ทองเจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๐๒
พระยุรนันท์ จตุมโน ศรีสุยงค์

๒๑/๑๒/๒๕๓๖
๑๔/๗/๒๕๕๙

หนองกอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๐๓
พระจำลอง จิรธมฺโม ทองนิล

๑๑/๐๒/๒๕๐๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

หนองเต่า  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๐๔
พระเฉลิม ฉนฺทจิตฺโต หล้ากำ

๔/๒/๒๕๑๐
๑๘/๑๒/๒๕๕๗

หนองปลิง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๐๕
พระโชคพิชิต สุมงฺคโล กลบาง

๗/๑๒/๒๕๓๓ ๒๘/๗/๒๕๕๘

หนองปลิง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๐๖
พระธีรพัชญ์ เตชธมฺโม อรุณศรีมรกต

๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๘/๒๕๕๘

หนองปลิง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๐๗
พระธรรมรัตน์ โชติโก กลัดกลีบ

๑๐/๑/๒๕๒๓ ๒๘/๘/๒๕๕๘

หนองปลิง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๐๘
พระพรชัย ธีรปฺโ ศรีลำ

๒๒/๑๐/๒๕๒๐
๑๐/๖/๒๕๕๙

หนองปลิง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๐๙
พระอานนท์ สุมงฺคโล คำใส

๒๓/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

หนองปลิง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๑๐
พระกฤษดา สิริธมฺโม คงคา

๑๐/๐๑/๒๕๐๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

หนองแผ่นดิน  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๑๑

พระพิษณุ อนุตฺตโร กองสุข

๐๓/๐๒/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองแผ่นดิน  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๑๒

พระสำรอง สฺโต สีลาวุธ

๑๕/๙/๒๕๒๒ ๒๙/๕/๒๕๔๘

หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๑๓

พระอนุชา ธาภาโร ปตธรรมวงษ์
๘/๙/๒๕๓๔ ๒๘/๗/๒๕๕๘

หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๑๔

พระเอกลักษณ์ อุปสนฺโต สุวรรณศรี

๒๔/๑๐/๒๕๓๗
๑๘/๓/๒๕๕๙

หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๑๕

พระธนาธิป ธนปฺโ สีแปน

๒๓/๖/๒๕๓๘ ๒๘/๓/๒๕๕๙

หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๑๖

พระคมสันต์ สิริธโร พิพิษ

๒/๑๒/๒๕๓๕
๘/๖/๒๕๕๙

หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๑๗

พระศักดิชัย

์

กฺติปฺโ ทองคำ

๕/๑๑/๒๕๒๗ ๑๕/๖/๒๕๕๙
หนองใหญ่ศรีโสภณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๑๘

พระอครพงษ์ ปภากโร บางสี

๑๒/๗/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙
หนองใหญ่ศรีโสภณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๑๙

พระณภัทร ิตปฺโ กลินชะเอม

่

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยปกษ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรศิริชัย  บัวสำฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 ห้วยปกษ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๒๑

พระมนตรี ฉนฺทกาโม แตงอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่ศรีเจริญพร  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๒๒

พระพงศกร พทฺธสีโล โหมดกุลา

๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ศรีเจริญพร  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๒๓

พระอดิเรก โฆสธมฺโม ขำสกล

๐๖/๐๖/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ศรีเจริญพร  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๒๔

พระรณชัย รตินฺธโร พรมโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ศรีอุบล  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๒๕

พระชาญณรงค์ โชติกโร อาราเม

๐๔/๐๗/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ศรีอุบล  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๒๖

พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน แดงอาจ

๑๗/๐๔/๒๕๓๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ศรีอุบล  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๒๗

พระชาตรี ชยธมฺโม สมขาว

๑๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ศรีอุบล  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๒๘

พระศรีอำพร เตชวโร คำตา
๐/๐/๒๔๙๘

๕/๑๒/๒๕๕๑

อ่างทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๒๙

พระวิศณุ ปฺาวชิโร แจ้งดี
๔/๙/๒๕๑๘ ๕/๑๒/๒๕๕๘

อ่างทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๓๐
พระวัชรพล อธิราโณ สุริวงษ์

๓๐/๘/๒๕๓๘
๗/๒/๒๕๕๙

อ่างทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๓๑

พระนพคุณ สนฺตจิตฺโต เกษรบัว

๑๘/๘/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

อ่างทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๓๒

พระศิลา ปภสฺสโร สุดรอด

๑๓/๔/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๕๙

อ่างทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๓๓

พระอนิรุต กิตฺติาโณ บุญชืน

่

๑๖/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๓๔

พระประกาย ปฺาพโล ทัพทวี
๐/๐/๒๔๙๘ ๒/๗/๒๕๕๙

อุทุมพร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๒๓๕

พระสุพจน์ สนฺตกาโย จำปาเครือ

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๕๙
อุทุมพร  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๓๖

พระชัยวัชร กุสลจิตฺโต เจริญจิตร

๑๒/๑๐/๒๕๒๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เกาะตำแย  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๓๗

พระศักดิดา

์

ถิรธมฺโม ชมพู่

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เกาะตำแย  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๓๘

พระวีรยุทธ ิตธมฺโม โอจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะรากเสียด  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๓๙

พระณัฐภาค์ ภูริปฺโ เอมศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะรากเสียดนอก  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๔๐
พระทัชพล กตปฺุโ ศศิวัฒนพร

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะรากเสียดนอก  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๔๑

พระอารัญ เตชวโร เนียวคล้าย

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะรากเสียดนอก  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๔๒

พระสายัณห์ สนฺตมโน มาตขาว

๐๗/๐๑/๒๕๒๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

เขาชัยโพธิ

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๒๔๓

พระสุทธิศักดิ

์

วรธมฺโม ชาวสวนแตง

๑๓/๑๒/๒๕๓๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาชัยโพธิ

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๒๔๔

พระศตวรรษ านิสฺสโร แสงอรุณ

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาชัยโพธิ

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๒๔๕

พระวิเชียร านวโร บัวผัน

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองแต้วพัฒนา  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๔๖

พระสุทิน อนาวิโล นาคบรรณ์
๐/๐/๒๔๙๙

๑๐/๐๔/๒๕๕๙

คลองเมือง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๔๗

พระกี

๋

ปสนฺโน โอสถ

๒๑/๐๑/๒๕๑๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

คลองเมือง  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๔๘

พระพานิช ปฺาสิริ อู๋เถือน

่

๒๓/๐๘/๒๕๑๖ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

นพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๔๙

พระจักรพันธ์ จกฺกธมฺโม พิมโซ

๒๙/๑๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

นพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๕๐
พระนฤพนธ์ สมจิตฺโต ธงสัน

้

๑๘/๑๒/๒๕๑๓
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๕๑

พระสุระติพงษ์ ิตธมฺโม จงแจ้งกล้าง

๑๔/๑๐/๒๕๑๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๕๒

พระสุพจน์ านิสฺสโร ไพรสันต์

๑๐/๑๒/๒๕๑๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๕๓

สามเณรไกล  เรืองอนันต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

 นพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๕๔

พระคันธารัตน์ สนฺตมโน ดอนพิมพา

๑๓/๐๘/๒๕๒๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

เนินกรวด  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๕๕

พระบุญรอด เปมิโย ใจธรรม

๐๔/๐๘/๒๕๓๗ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

เนินกรวด  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๕๖

สามเณรนัฐพล  นิคมขำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 เนินกรวด  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๕๗

พระอภิชาต อุชุจาโร แซ่แต้

๑๐/๐๔/๒๕๒๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ปาภาวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๕๘

พระจิรศักดิ

์

สิริจนฺโท จัตตุรัส

๐๖/๑๐/๒๕๒๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ปาภาวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๕๙

พระวัฒนา อาภสฺสโร เหมโพธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาภาวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๖๐
พระวิริยะ ปภสฺสโร สืบศรี

๑๖/๐๗/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาภาวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๖๑

พระธนพล อนามโย ทองสอน

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาภาวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๖๒

พระผสาน สารโท บุญรัศมี

๓๐/๐๓/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีหัตถยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรจิรายุส  เทียนอินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

 ศรีหัตถยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๖๔

สามเณรมนัสชัย  พาแกดำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๖๕

สามเณรภาคิน  ชัยสงคราม

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๖๖

สามเณรณัฐวุฒิ  สายสุด

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๖๗

สามเณรธีรพงษ์  ช่วยบุญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรจิรกฤต  มณีแสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๖๙

สามเณรนิติพล  รินทะไชย

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรรุ่งอรุณ  พรมาก

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๗๑

สามเณรวสุพล  หมวกน่วม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๗๒

สามเณรวิบูลย์  กระต่ายเทศ

๒๔/๔/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๗๓

สามเณรจารุภัทร  ลาเหลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๗๔

สามเณรศรัณย์  สุพรรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๗๕

สามเณรวัณประสิทธิ

์

 ศรีหาวงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๗๖

สามเณรวันชนะ  ตากว้าน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๗๗

สามเณรวันชัย  ตากว้าน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรมณเฑียร  บางน้อย

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๗๙

สามเณรฐิตินันท์  วิเวกวินย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรเอกรินทร์  อินทร์ธิดา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๘๑

สามเณรอภิชาต  วันทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๘๒

สามเณรอัษฏาวุธ  ถนนแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๘๓

สามเณรเจษฏากร  ชาวบ้านฝาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๘๔

สามเณรวัชระ  จันทนะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๘๕

สามเณรพงษภัค  ฉำกิง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๘๖

สามเณรภัคพงศ์  ฝงไทยสงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๘๗

สามเณรคมเพชร  ไชยนา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๘๘

สามเณรธนวัฒน์  จันทะวงค์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๘๙

สามเณรธนพล  เนตรการณ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรกิตติกร  โกพล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๙๑

พระน้อย ชินวํโส จันหอม

๓๐/๐๖/๒๔๙๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๒

หนองเตาอิฐ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๙๒

พระเกียรติศักดิ

์

สนฺตมโน สุขสมงาม

๒๒/๐๔/๒๕๓๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองวัวดำ  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๙๓

พระคำนึง กิตฺติธโร บุญเพิม

่

๐๓/๑๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่พัฒนา  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๙๔

พระชัยมงคล อนามโย พรหมมา

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่พัฒนา  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๙๕

พระพีรกร จินฺตวโร แสงคำ

๑๓/๑๑/๒๕๓๓
๒๖/๕/๒๕๕๙

อมฤต  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๙๖

พระอภิชา เตชปฺโ บดีรัฐ

๒๙/๑๐/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

อมฤต  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๙๗

พระชัยณรงค์ ตปคุโณ วิกยานนท์

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อมฤต  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๙๘

พระสุพัฒน์ สุทสฺสโณ จิตตมานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อมฤต  

กพ ๓๑๕๙/๐๒๙๙

พระกนก กนฺตสีโล เย็นฉำ

๑๔/๐๔/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อมฤต  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๐๐
พระประทิน ิตสีโล วงค์สุพรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อมฤต  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๐๑
พระชลิต อฏาโน อ่อนเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อมฤต  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๐๒
พระศรัญยู ปริภาโน ทองลิม

่

๒๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๙/๒๕๕๙

อมฤต  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๐๓
พระนิมิต ภูริปฺโ จันทร์ศรี

๑๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

อรัญสถิตย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๐๔
พระมานะชัย อินฺทวณฺโณ เตชนอก

๐๗/๐๕/๒๕๓๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

อรัญสถิตย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๓๐๕
พระปญญารัตน์ สิริสุวณฺโณ นัยวิจารณ์

๑๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

เกาะตาล  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๐๖
พระประสงค์ ปริสุทฺโธ เขตสันเทียะ

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

เกาะตาล  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๐๗
สามเณรอานุพงษ์  พันธ์โคตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

 เกาะตาล  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๐๘
พระขานนท์ ขนฺติจิตฺโต จิตรกลาง

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เกาะฝาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๐๙
พระประภาศ ธมฺมวุฑฺโฒ พุฒเฒ่า

๑๙/๐๑/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะฝาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๑๐
พระทองพูน จนฺทสาโร เจียงคง

๐๔/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะฝาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๑๑

พระโอภาส อภิวณฺโณ ศรศรี

๒๑/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะฝาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๑๒

พระวันเฉลิม มหาวีโร จิตรกลาง

๑๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะฝาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๑๓

สามเณรสุรสิทธิ

์

 ภูบุญลาภ

๓๐/๐๑/๒๕๔๐

 เกาะฝาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๑๔

พระอนุพงศ์ อคฺคจิตโต พงค์สวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

แก้วโสภณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๑๕

พระพิสิฐ สนฺติมโน หงส์เวียงจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แก้วโสภณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๑๖

สามเณรศิตชนม์  รักษาจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

 แก้วโสภณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๑๗

พระศักดาวุฒิ สนฺตมโน ตลาด

๑๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขนุนงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๑๘

พระพันทวิชญ์ ภทฺทวโร ยงเยืองพันธ์

้

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เขาพิมพาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๑๙

พระอัศวิน อิสุโท ดิดสี

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาสว่างธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๒๐
พระณัฐภัทร เขมจาโร นันที

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาสว่างธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๒๑

พระนิคม อิทธิาโณ ศรีบรรเทา

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาสว่างธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๒๒

พระปกรณ์ธรรม คุณวีโร โพธิพุทธ

์

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาสว่างธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๒๓

พระวชิระ านวีโร เวฬุวาป

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาสว่างธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๒๔

พระรุ่งอรุณ สุธีโร สกิดเกิด

๑๐/๐๘/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คูหาสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๒๕

สามเณรไพรวัลย์  มณีโช

๒๕/๐๖/๒๕๔๐

 คูหาสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๒๖

พระบอย อนุตฺตโร ทองยิม

้

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โค้งไผ่  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๒๗

พระสุราช สุภาจาโร เครืองต้น

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โค้งไผ่  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๒๘

พระวันชัย ปสนฺโน บัวพรม

๐๘/๑๐/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ช่องลม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๒๙

พระภาณุวัฒน์ จิรวฑฺโฒ สุขแจ่มจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนโค้ง  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๓๐
พระสมยศ กิติภทฺโท ช้างโต

๑๔/๐๒/๒๕๑๖ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

ดอนแตง  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๓๑

พระจักกรี สุทฺธจิตฺโต แซ่อึง

้

๐๖/๐๔/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนแตง  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๓๒

พระณัฐวุฒิ ปฺาวุโธ ถินเถือน

่ ่

๑๒/๑๒/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนปอแดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๓๓

พระคมศักดิ

์

ปฺาวโร ภู่ภีโญ

๑๕/๐๓/๒๕๑๕ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

ดอนเหียง  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๓๔

พระสุทธิพงศ์ รตฺตนปฺโ สุภาผล

๑๘/๐๗/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเหียง  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๓๕

พระธนพล คมฺภีรปโ ทัพจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ด่านกรวด  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๓๖

พระจักรกฤษณ์ อารยธมฺโม แสงเงิน

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ด่านกรวด  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๓๗

พระณรงค์ชัย พลาโณ ใจเฉย

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ด่านกรวด  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๓๘

พระปริญญา ทนฺตจิตฺโต นวนจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

ด่านกรวด  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๓๙

พระนัธวุฒิ ยโสธโร สายคำ

๑๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ทรัพย์เจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๓๔๐
พระทินกร รวิวํโส รุ่งเรือง

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๔๑

พระปภากร รกฺขิตสทฺโธ อยู่เกิด

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๔๒

พระภาณุวัฒน์ รกฺขิตจิตฺโต สุนทรวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๔๓

พระสมชาย จนฺทสาโร ผ่องศรี

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๔๔

พระนพดล กิตฺติธโร สุขเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๐๗ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๔๕

พระเอนก านวุฑฺโฒ พรมฮวด

๐๘/๐๔/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๔๖

พระเฉลย สิริธโร ชอบธรรม

๑๘/๐๓/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๔๗

พระสุวิทย์ ิตสีโล วังหิน

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๔๘

พระบัญชา มหาปฺุโ หลำพึง

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๔๙

พระอนุชิต เขมปฺโ ปริมล

๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นาเหนือ  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๕๐
พระอนุชา เขมิโย เชือเงิน

้

๒๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

เนินยางงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๕๑

พระกล้าณรงค์ ฉนฺทธมฺโม ปุญญพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนตารอด  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๕๒

พระอำนาจ จารุธมฺโม ทีจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

บ่อกระบาก  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๕๓

พระประดิษฐ์ านวโร ดวงสมร

๒๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

บ่อกระบาก  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๕๔

พระณัฐวุฒิ ธมฺมธโร มุ้งส่าง

๑๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ่อกระบาก  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๕๕

พระนำพล สุธีโร รุ่งราวี

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ่อกระบาก  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๕๖

พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท วรรณวิโรจน์

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ่อกระบาก  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๕๗

พระสหภาพ สิริวณฺโณ ภูมิประเสริฐ

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไร่  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๕๘

พระกิตติพศ สุจิตโต สุขสมพืช

๑/๐๙/๒๕๓๕ ๑/๐๘/๒๕๕๗

บึงเสือเต้น  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๕๙

พระอนุสรณ์ อนุตฺตโร เล็กกระจ่าง

๗/๐๕/๒๕๓๘ ๗/๐๕/๒๕๕๙

ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๖๐
พระมหาสำราญ ฉนฺสีโล คางนุ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๓๒
๐๙/๐๒/๒๕๕๔

ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๖๑

พระมหาอนุชิต ชิตมาโร ด้วงทา

๐๒/๐๖/๒๕๓๕ ๒๘/๐๔/๒๕๕๖

ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๖๒

พระโสภณ สุวณฺณโสภโณ ทองอยู่

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปางมะค่า  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๖๓

พระวีระชัย กิตฺติาโณ เผือกคล้าย

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปางมะค่า  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๖๔

พระสิทิพร นิสฺสโภ โพธิลังกา

๐๘/๐๕/๒๕๓๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

พรหมนิมิต  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๖๕

พระพงษ์เพชร ปฺาวชิโร เขียนน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พรหมนิมิต  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๖๖

พระศรชัย ชยธมฺโม สุริโย

๓๐/๑๒/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พรหมนิมิต  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๖๗

พระสิทธิชัย ธนปฺโ พรนพสินวงศา

๐๗/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พรหมนิมิต  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๖๘

พระสด กมโล ลักษณพรมราช

๒๖/๗/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

พัดโบก  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๖๙

พระกฤษณะ จนฺทสาโร จันทา

๒๖/๔/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

พัดโบก  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๗๐
พระธงชัย ธมฺมธโร เกิดแดง

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

มาบมะโมง  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๗๑

พระอานนท์ สุตนนฺโท ขิงสันเทียะ

๒๘/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วังนำพัฒนา  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๗๒

พระวิทวัส ติกฺขวีโร จันที

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังนำวน  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๗๓

พระสามารถ กตฺตวีโร นามรัง

๑๒/๕/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีไพศาล  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๗๔

พระพีระยุทธ าณพโล เหมือนแสง

๐๒/๐๖/๒๕๒๔ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๓๗๕

พระบุญฤทธิ

์

รตนาโณ ดิษกร

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๗๖

พระนเรศ นาถกโร เกิดลาภ

๐๓/๐๓/๒๕๒๒ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๗๗

พระจักรกฤช กิจฺจสาโร จำรัสศรี

๑๒/๑๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๗๘

พระณัฐพงษ์ วราสโภ พูลเขตต์

๒๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๗๙

พระอมร อมโร เทียบเทียม

๓๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ส่องตาแล  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๘๐
พระอำนาจ จิรปุโ เซียงเหลิว

๐๕/๑๐/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ส่องตาแล  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๘๑

พระบุญเรือง สนฺตจิตฺโต สมาธิ

๑๔/๐๘/๒๕๐๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

สันติยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๘๒

พระสมหมาย าณสาโร จันพิมพา

๒๙/๑๑/๒๕๒๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สันติยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๘๓

พระชนะภัย สุชาโต พันวอ

๐๓/๐๒/๒๕๒๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

สันติยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๘๔

พระทศพร ปภสฺสโร แก้วจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สันติยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๘๕

พระวรัญชิต อคฺคธมฺโม พินโต

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สันติวัน  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๘๖

พระวรพงษ์ านิสฺสโร ศิริวิชา

๐๒/๑๐/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สันเนินดินแดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๘๗

พระจิรายุทธิ

์

อคฺคธมฺโม ศิริวิชา

๐๒/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สันเนินดินแดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๘๘

พระรุ่งอรุณ กิตฺติภตฺโท ชมเชย

๒๔/๑๑/๒๕๒๓

๖/๐๒/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๘๙

พระณัฐพล อธิมุตฺโต ชมภูวิเศษ

๓๐/๕/๒๕๓๗ ๑๕/๖/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๙๐
พระสถาพร ถาวโร ภูฆัง

๑๕/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๙๑

พระจิรายุทธ จตฺตมโล เนียมสำโรง

๑๕/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๙๒

สามเณรกฤษณะ  พร้อมไทสง

๗/๑๒/๒๕๒๐

 สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๙๓

พระสว้สดิ

์

จตฺตมโล กำลังเลิศ

๑๕/๐๒/๒๔๙๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

สิงคาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๙๔

พระอัจฉริยะ ิตเมโธ นุ่มสุข

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

สิงคาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๙๕

พระลำพูน อติสทฺโธ สมมาตร

๑๒/๐๖/๒๕๐๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สิงคาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๙๖

พระเตมีย์ จรณธมฺโม เหล่าเขต

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สิงคาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๙๗

พระกิติศัพท์ กิตฺติชโย สิทธิน้อย

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สิงคาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๙๘

พระบันชา กิตติโสภโณ สนธิ

๑๐/๐๒/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สิงคาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๓๙๙

สามเณรกันติยศ  จันทร์สอน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

 สิงคาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๐๐
พระจำเปน เตชวโร โพธิหวี

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๐๑/๑๒/๒๕๔๘

สิทธิวราราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๐๑
พระอมรเทพ อธิปฺโ นิลกิจ

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๐๒
พระสำเนาว์ วรธมฺโม เพียรทุรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๑๐ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๐๓
พระนิมิต ฉนฺทธมฺโม สุวรรณรงค์

๐๔/๐๓/๒๕๒๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๐๔
พระอาคม ิตธมฺโม เทียรเขียว

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๐๕
พระสมยศ าณยโส มนัสสา

๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๐๖
พระกิตติพันธ์ โชติกโร ภูกันแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๐๗
พระณรงค์ อนาลโย แก้วบัวดี

๐๘/๑๒/๒๕๐๗ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๐๘
พระเทวา เตชวโร จำรัสประเสริฐ

๒๕/๓/๒๕๐๒ ๒๗/๕/๒๕๕๘

หนองแสง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๐๙
พระวัลลภ จารุวณฺโณ เชิยงกาขันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๑๙
๑๙/๗/๒๕๕๘

หนองแสง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๔๑๐
พระวีระศักดิ

์

อรุโณ ใบเนียม

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อุดมศรัทธาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๑๑

พระวีระชัย จนฺทสาโร โทดา

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุดมศรัทธาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๑๒

พระสุวัฒน์ ปฺาวชิโร จันทร์ฝุน

๓๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เกาะหมู  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๑๓

พระเกียรติคุณ ทีปโก เลียงรักษา

้

๑๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เกาะหมู  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๑๔

พระสัญชัย สีลเสฏโ ปานปน

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะหมู  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๑๕

พระอภิชาติ านงฺกโร ศรีจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

คงคาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๑๖

พระประสิทธิ

์

ปุณปณฺโฒ กองสาสี

๑๖/๖/๒๕๒๐
๓/๑/๒๕๕๗

คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๑๗

พระเฉลิมพันธ์ ติสาโร ยอดฉัตร

๑๔/๐๕/๒๕๒๐ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๑๘

พระวันเฉลิม อินฺทปฺโณ เกษมสุข

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๑๙

พระนพพล านวโร รังวรรณะ

๒๕/๐๖/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๒๐
พระอานนท์ ธมฺมทีโป บุญมัน

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๑/๗/๒๕๕๙

คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๒๑

สามเณรภูวไนย  เสาวกุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

 คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๒๒

สามเณรชาคร  บุญส่ง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๒๓

สามเณรชลชาติ  ชำนาญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๒๔

สามเณรผัดไทย  กะเหรียง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๒๕

พระอธิพงษ์ อิสฺสโร สินสา

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙ คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๕๙/๐๔๒๖

พระธนพงษ์ กิตฺติธโร ขุนพิลึก

๒๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙ คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๕๙/๐๔๒๗

พระวิศัลย์ ขนฺติสมฺปนฺโน แสงอุทัย

๒๖/๑๐/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

คลองนำเย็นเหนือ  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๒๘

พระวันเพ็ญ เตชวณฺโณ บุตรดาบุญ

๑๒/๐๓/๒๕๑๙ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

โค้งวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๒๙

พระอนุชา จิรปฺุโ บุญยัง

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

โค้งวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๓๐
พระสายัณน์ วรวฑฺฒโน อิมหนู

่

๒๑/๐๙/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โค้งวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๓๑

พระไชยพร เขมวโร ศรีทองดี

๑๓/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โค้งวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๓๒

พระสิทธิโชค ิตสทฺโธ ศรีอารัญ

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โค้งวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๓๓

พระยุทธนา ถิรจิตฺโต มาลา

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

จันทาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๓๔

พระจีรพันธ์ ติสฺสโร มาจาด

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

จันทาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๓๕

พระนาวิน โสภณมโน ปอมค่าย

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

จันทาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๓๖

พระสัมฤทธิ

์

โชติวํโส ศิริเขตกรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๓๗

พระบัณฑิต ปณฺฑิโต คันธวัน

๒๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๓๘

พระวิภาส ปฺุกาโม สว่างแสง

๒๒/๐๖/๒๕๑๐ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

ดงตาจันทร์  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๓๙

พระมงคล กนฺตปฺโ ศรีสังข์

๑๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ตะล่อมสุวรรณาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๔๔๐
พระสุริยะ จนฺทาโภ เสือชม

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตะล่อมสุวรรณาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๔๔๑

พระอภิรักษ์ จนฺทธมฺโม โสภา

๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ถนนงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๔๒

พระพสิษฐ์ พุทฺธรกฺขิโต บุษบา

๐๓/๐๓/๒๕๐๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ถนนงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๔๓

พระธเนศ จิตฺตทนฺโต เริงเขตการณ์

๒๕/๑๑/๒๕๒๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ถนนงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๔๔

พระสามารถ สุขกาโม สกุณี

๑๒/๐๒/๒๕๒๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ถนนงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๔๔๕

พระอนนท์ จินฺตามโย ทัพทวี

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมธาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๔๖

พระพิชิต ภูริจิตฺโต กลำทิม

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นาร้อยไร่  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๔๗

พระคมเดช ติสรโณ สระกระโทก

๑๗/๐๙/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

นาร้อยไร่  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๔๘

สามเณรสิทธิชัย  สิงห์เถือน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

 โนนดุม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๔๙

พระศิริชัย มหิสฺสโร ปานพรม

๒๘/๐๕/๒๕๒๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โนนทัน  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๕๐
พระวิทยา จนฺทวํโส ปานพรม

๐๓/๐๗/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนทัน  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๕๑

พระอนุพงษ์ อนุวํโส เณรแขก

๑๙/๑๑/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๕๒

พระอนิรุท อนิรุทฺโธ ปานสุด

๒๑/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๕๓

พระทิวา ทิวํกโร พรมแสง

๐๑/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๕๔

พระวาทิตย์ อาทิจฺจวงฺโส ไกรทอง

๒๕/๑๐/๒๕๓๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

มาบคล้า  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๕๕

พระพงษ์ธร ปยวาจโก ทานุวัตร์

๑๑/๐๒/๒๕๓๕

๐/๐๗/๒๕๕๙

ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๕๖

พระเกษ ปยสีโล เจริญกาย

๒๓/๑๑/๒๕๐๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๕๗

พระมานพ นรินฺโท เชือสายสิทธิ

้ ์

๐๖/๑๒/๒๕๑๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๕๘

พระณรงค์ศักดิ

์

อกฺกปฺโ สลับวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๕๙

พระวิทวัส ติกฺขวีโร เมคิน

๐๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๖๐
พระวิรัตน์ อาภาธโร มาจาด

๒๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๖๑

พระธวัชชัย อาภทฺธโร มาจาด

๒๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๖๒

พระจิรายุทธ กนฺตวีโร ทานุวัตร์

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๖๓

พระโชคชัย กตกุสโล คมสัน

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๖๔

พระศักขรินทร์ จตฺตสลฺโล ผิวละออ

๐๒/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วังนำสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๖๕

พระอเนก สุทฺธิมโน เงินดี

๒๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังหันนำดึง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๖๖

พระอดุลย์ อรุโณ อยู่ปาน

๒๕/๐๗/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังหันนำดึง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๖๗

พระศรราม โสภณปฺโ พุทธปราง

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วังหันนำดึง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๖๘

พระรัตนพล สุภทฺโท คงคา

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๖๙

พระพิเชษฐ กิตฺติปฺโ ปานดา

๓๐/๐๖/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สันติวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๗๐
พระธนากร รตนยาโณ ปดตาไชยโย

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
หนองจอกพัฒนาราม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๔๗๑

พระสมบูญ ถิรคุโณ คำยนต์

๑๗/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
หนองจอกพัฒนาราม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๔๗๒

พระภรัณย์พงศ์ กลฺยาณธโร อภิรมรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองเต่าทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๗๓

พระเผลิน จตฺตมโล แตงนวลจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๒๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองเต่าทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๗๔

สามเณรกวินทิพย์  จันทราภิรมย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๑

 หนองเต่าทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๗๕

พระวีรยุทธ ชยนฺโต นาควังไทร

๑๐/๐๘/๒๕๒๕ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

อัมพาพนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๗๖

พระพชรภณ กิตฺติธีโร พึงพัก

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

อัมพาพนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๗๗

พระธีฆพล กาฺจโน บู่สุวรรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๒๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

อัมพาพนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๗๘

พระสาวิต สุปภาโต ดำเลิศ

๒๑/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

อัมพาพนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๗๙

พระศรันย์ ปนฺนภาโร พูลสาริกิจ

๓๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อัมพาพนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๔๘๐
พระกลมเกลียว สุเมโธ เผ้าอาจ

๑๗/๐๒/๒๕๑๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

อัมพาพนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๘๑

พระศักดิสุนทร

์

ตุฎฺมโน ภูมิพัฒน์

๓๐/๑๒/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

อู่สำเภา  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๘๒

พระวุฒิชัย ิตธมฺโม สุขสกุล

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อู่สำเภา  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๘๓

พระอนุศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม มิงมูล

่

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดแก้วมณีเจริญธรรม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๔๘๔

พระรุ่งธยา กนฺตสีโล หาญวัง

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๑๕๙/๐๔๘๕

พระสงกรานต์ าณธโร วงค์เปง

๒๐/๐๗/๒๕๑๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๑๕๙/๐๔๘๖

พระนพดล อภิวณฺโณ โอ้ทอง

๐๓/๐๓/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๑๕๙/๐๔๘๗

พระสัตยา สิริปุโ ผ่านจังหาร
๔/๙/๒๕๓๕

๓๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๘๘

พระธีรพงศ์ ธมฺมวโร อาบสุวรรณ์
๖/๒/๒๕๓๖ ๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๘๙

พระสัญญา กิตติปฺโ โพธิพล

์

๓๐/๐๗/๒๕๒๕

๕/๒/๒๕๕๙
วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๙๐
พระประวิทย์ ปุณณวุฑโฒ ตนขุนทด

๑๔/๔/๒๕๑๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๙๑

พระปยรัตน์ อนาลโย อำมาตย์เอก

๑๐/๙/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๙๒

พระปรัชญา ปุณณโก ทิพย์สันเทียะ

๊

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๙๓

พระภูมิพัฒน์ ภูริาโณ ทิพย์สันเทียะ

๊

๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๙๔

พระวัขรินทร์ สุเมโธ อยู่สมโรง
๒/๖/๒๕๑๕

๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองลาน  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๙๕

พระสันติสุข สุทฺธาโส ศรีจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองหัวแหวน  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๙๖

พระศุภฤกษ์ สิริสาโร พันธ์เพชร

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองหัวแหวน  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๙๗

พระอนุวัฒน์ อภิวโร แก้วนิพน

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองใหญ่ใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๙๘

พระสายัณต์ สิริสาโร กองขันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดเจริญสุข  

กพ ๓๑๕๙/๐๔๙๙

พระสัณหวัช ปฺาวโร บัวพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดเจริญสุข  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๐๐
พระชนะกิต สุมงฺคโล เสวกวรรณ

๒๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดเจริญสุข  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๐๑
พระอภิชาติ กิตฺติาโณ แก้วชา

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดเจริญสุข  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๐๒
พระเสถียร าณธมฺโม สุวรรณสน

๓๐/๐๓/๒๕๑๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๐๓
พระมาเนตร โสตฺถิโก ทิดตุ้ย

๑๗/๐๕/๒๕๓๔ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๐๔
พระชาญวิทย์ อาธิโต เวียนทอง

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๐๕
พระจำนงค์ สุกขิโต ปาสาโท

๒๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๐๖
พระประมวล อนุตฺตโร อิมทุ่งหลวง

่

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๐๗
พระสมบัติ ถิรธมฺโม ติบอ้าย

๊

๒๒/๓/๒๕๑๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๐๘
พระอินทร์ อชิโต สิงห์ทวี

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าช้าง  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๐๙
พระสมชาย ติกฺขวีโร แสงทอง

๑๖/๐๔/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าช้าง  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๑๐
พระเล็ก อณาวิโร สาสัน

้

๐๒/๐๖/๒๕๑๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งหญ้าคา  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๑๑

พระนนทนันท์ อภินนฺโท ทองเครือ

๑๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งหญ้าคา  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๑๒

พระสมพงษ์ อคฺคจิตฺโต ทองวัตร

๑๕/๙/๒๕๐๑ ๒๖/๖/๒๕๕๘

วัดธรรมประทีป  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๑๓

พระนัตถิ นาถกโร สะวะลิ

๒๕/๐๗/๒๕๑๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดธรรมโสฬส  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๑๔

พระวิทูรย์ อินฺทปฺโ พิมเสน

๒๙/๐๕/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงหล่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๕๑๕

พระบัวโรย คุณกโร โตวัตร

๒๗/๖/๒๕๐๓
๘/๗/๒๕๕๙

วัดปากคลองลาน  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๑๖

พระสมพาน ภูริสีโร สุนทร

๑๗/๔/๒๕๒๙
๙/๗/๒๕๕๙

วัดปากคลองลาน  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๑๗

พระสุริยา สุธิโส ผิวทอง

๑๔/๕/๒๕๒๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดปากคลองลาน  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๑๘

พระสุชาติ ณฏิโก ศิลปมัธยม

๖/๑๒/๒๕๐๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดแปลงสีคีรีวงศ์

่

 

กพ ๓๑๕๙/๐๕๑๙

พระดิลก โชติโย สอนขำ

๒๒/๑๐/๒๕๐๖
๓๐/๕/๒๕๕๙

วัดมอมะรืน

่

 

กพ ๓๑๕๙/๐๕๒๐
พระมานัส อนาลโย เพชรเปยม

๑๓/๐๕/๒๕๑๐ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

วัดมอเศรษฐี  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๒๑

พระสำราญ านสมฺปฺโณ ครุธเกตุ

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดมอเศรษฐี  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๒๒

พระนิติ ปฺาวชิโร เกตุแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดมอเศรษฐี  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๒๓

พระจักรกฤษณ์ ปภสฺสโร ชูสำริด

๑๕/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดมอสังเวียน  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๒๔

พระอุเทน จนฺฑาโถ ทองทา

๘/๑๒/๒๕๓๕
๑/๕/๒๕๕๙

วัดมอสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๒๕

พระธวัชชัย ชยธมฺโม โถสูงเนิน
๓/๕/๒๕๓๔ ๑๒/๕/๒๕๕๙

วัดมอสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๒๖

พระสันติ ปฺุาคโม ปะวันนา

๑๔/๓/๒๕๑๑
๗/๖/๒๕๕๙

วัดมอสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๒๗

สามเณรรัตน์ชา  อ้นอมร

๒๒/๖/๒๕๔๔

 วัดมอสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๒๘

พระปรสิทธิ

์

ิตาสโย ปนทอง

๑๖/๐๓/๒๕๑๑ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดแม่สอด  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๒๙

พระศรีนวล นิสโร สายอินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๑๒
๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดแม่สอด  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๓๐
พระชัชวาลย์ านกโร งามกลาง

๐๓/๐๑/๒๕๑๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดแม่สอด  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๓๑

พระวิวัฒน์ วุฑโฒ ตากิมนอก

่

๐๙/๐๘/๒๕๑๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดแม่สอด  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๓๒

สามเณรณัฐพล  สมพร้อม

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

 วัดแม่สอด  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๓๓

พระศิริพงษ์ มหาปฺโ ใจคำ

๑๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๕๓๔

พระสมชาติ สุตธมฺโม เสนะ

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๕๓๕

พระรัฐพงษ์ อุคฺคเตโช บดินทร์กีรติชัย

๐๕/๑๑/๒๕๓๙ ๐๖/๑๐/๒๕๕๙

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๓๖

พระวสันต์ อาภานนฺโท พะโยม

๑๙/๒/๒๕๓๗ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดสักงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๓๗

พระสุขภัทรชัย กนฺตธมฺโม ผิวขาว

๐๑/๐๔/๒๕๐๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๓๘

พระประมาณ านุตฺตโร พวงสมบัติ

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๓๙

พระวิศว ปฺุาคโม เพ็ญนาราย์

๐๖/๐๒/๒๕๒๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

แก้วศรีวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๔๐
พระธีรชัย ธีรชโย โมกไธสง

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

แก้วศรีวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๔๑

พระกรรชัย กิจฺจสาโร ศรีสองภา

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

แก้วศรีวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๔๒

พระธาดา ถาวรสีโล หน่วยรักษา

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

แก้วศรีวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๔๓

พระไสว นิติสาโร ศรีธาตุ

๑๕/๐๘/๒๕๐๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองต้นไทร  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๔๔

พระไพวัล ชนวโร ช่างเหล็ก

๒๘/๑๑/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองต้นไทร  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๔๕

พระวินัย สิรินฺธโร บุราณ

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองต้นไทร  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๔๖

พระสุภสิทธิ

์

อภิวณฺโณ น้อยคำมูล

๒๐/๐๕/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองสุขใจ  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๔๗

พระนพรุจ าณธีโร นารีรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๓๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

ชุมนาก  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๔๘

พระกุศล โกสโล ชัยพา

๑๐/๐๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ชุมนาก  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๔๙

พระพิชัย วิชโย ปตพี

๐๕/๐๕/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชุมนาก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๕๕๐
พระพงษ์ศธร สุทฺธิมโน แก้วบัวดี

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

ถนนน้อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๕๑

พระวิชัย ชินวํโส มาลัยทอง

๐๘/๐๔/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถนนน้อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๕๒

พระจำป วรกิจฺโจ วรกิจ

๒๗/๐๔/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถนนน้อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๕๓

พระวสันต์ อธิปฺโ ฟกอ่อน

๑๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถนนน้อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๕๔

พระปยทัศน์ ปยทสฺสโน บัวสระ

๑๖/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๕๕

พระพิเชษฐ์ สิริวฑฺโฒ เสมาเพชร

๑๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๕๖

พระกฤษฎ์ สุกฺกธมฺโม สุกใส

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๕๗

พระสุพัฒน์ สุวฑฺฒโน เพิมวงษ์มาก

่

๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๕๘

พระนัทธพงศ์ ิตวํโส ก้อนทอง

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๕๙

พระวิเชียร วชิรธมฺโม ดารุณิกร

๑๐/๐๓/๒๔๙๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๖๐
พระธันยา ปฺุกาโม บุญมามาก

๑๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๖๑

พระอาทิตย์ อทิตฺโต วงศ์อักษร

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๖๒

พระประเสริฐ ปวโร ชมกุล

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๖๓

สามเณรณัฐพล  เณรตาก้อง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๖๔

พระธนชัย ธนชโย แสนใจ

๐๖/๐๖/๒๕๐๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถาวรวัฒนา (เหนือ)  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๖๕

พระนรินทร์ นรินฺโท มูลสุวรรณ์

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๖๖

พระอดิศร โชติวโร สัตยะวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๖๗

พระพงศกร ปโมทิโต พูลศรี

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๖๘

พระคำปน คุณราโม โนนศรี

๑๓/๐๑/๒๔๙๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๖๙

พระธงชัย อุฏาโน ยิงยวด

่

๑๐/๐๒/๒๕๑๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

นิมิตธัญญาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๗๐
พระกฤษดา เตชปฺุโ เสนาพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นิมิตธัญญาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๗๑

พระกฤษดา ิตคุโณ จันทรโสทร

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เนินสง่า  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๗๒

พระสหภาพ จนฺทสาโร จันดีสาร

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

เนินสง่า  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๗๓

พระสังคม สงฺคโม พันธุ์เขียว

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เนินสง่า  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๗๔

พระนิวสันต์ สุชาโต วงษ์ทองดี

๒๕/๐๕/๒๕๑๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

โนนจันโสภาราม

่

 

กพ ๓๑๕๙/๐๕๗๕

พระประวิทย์ านุตฺตโร บุญเยียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนจันโสภาราม

่

 

กพ ๓๑๕๙/๐๕๗๖

พระธนกิจ รตินฺธโร ชุมจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๗๗

พระจันดี ติสาโร พาโฮม

๑๑/๐๕/๒๕๐๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๗๘

พระประยงค์ ปสนฺ แซ่ลิม

้

๑๖/๐๙/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๗๙

พระวรทัย นิภากโร อุบลศรี

๒๙/๐๔/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๘๐
สามเณรภูตะวัน  อารีมิตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

 โนนสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๘๑

พระมานัส ิตโสภโน พลับพลี

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๘๒

พระบุญรอด ปฺุกาโร ครนาสี

๑๙/๐๔/๒๔๙๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๘๓

พระวิเชียร วชิโร น้อยหา

๐๙/๐๖/๒๔๙๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๘๔

พระโสภณ โสภณธมฺโม ชำนาญดี

๒๒/๐๙/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บึงสำราญน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๕๘๕

พระต้นตระการณ์ จนฺทสีโล จันทะศิลา
๗/๖/๒๕๓๗

๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๘๖

พระณัฐพล ปยวณฺโณ สิทธิมงคล

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิประสิทธิธรรม

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๕๘๗

พระสุรสิทธิ

์

จารุวณฺโณ สืบจากมี

๑๙/๑๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิประสิทธิธรรม

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๕๘๘

พระวีรพล วีรพโล แก้วผ่องศรี

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ร่มเย็น  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๘๙

พระสมเดช สมเตโช ยอดเพชร

๑๖/๐๓/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังนำแดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๙๐
พระพิศิษฐ์ อนงฺคโน สุขพญาชัย

๐๗/๑๒/๒๕๐๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

สามจบสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๙๑

พระณัฏฐพล ณฏพโล ปกปอง

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามจบสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๙๒

พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ครองตน

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามจบสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๙๓

พระสุรพล ปฺาพโล โคตรสมบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๑๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองนกชุม  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๙๔

พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน พิลึก

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่เหนือ  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๙๕

พระอดุลย์ ปภากโร พวงดี

๒๔/๑๒/๒๕๐๖
๑๕/๒/๒๕๕๙

แก้วชัยมงคล  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๙๖

พระบำรุง ถิรคุโณ จุลสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๐๓
๑๘/๗/๒๕๕๙

แก้วชัยมงคล  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๙๗

พระปรีชร เขมาจาโร มหาพันตรี
๑/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๙๘

พระวิษณุ ชุตินฺธโร ปานพุ่ม

๑๒/๗/๒๕๓๔ ๑๒/๔/๒๕๕๙

คงคาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๕๙๙

พระพัว อรุโณ คงแสง

๑๐/๐๑/๒๔๙๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองเจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๐๐
พระสาลี

่

ปาวชิโร น่วมวงษ์

๑๘/๓/๒๕๑๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จิกคันซ้อน  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๐๑
พระสมยงค์ อติภทฺโท ทีมี

๒๔/๐๖/๒๕๐๐ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๐๒
พระสุทธิเดช สุทฺธิมโน ยวงใย

๐๔/๐๑/๒๕๐๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๐๓
พระเอกพรรณ วิสารโท ทิมเทียม

๑๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๐๔
พระเชิดศักดิ

์

จนฺทปชฺโชโต จันทร์พุฒ

๑๓/๐๓/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งรวงทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๐๕
พระทศพล ธนปาโล ยอดสุทธิ

๑/๒/๒๕๓๙ ๕/๖/๒๕๕๙
เทพนิมิตมงคล  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๐๖
พระนิกร สติเวปุลฺโล ณรงค์ศักดิ

์

๕/๑๑/๒๕๑๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตมงคล  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๐๗
พระทัตพงษ์ าณสงฺวโร ทิพย์ละมัย

๑๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๒/๔/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๐๘
พระนพทพล คมฺภีราโณ พุทธา

๒๔/๔/๒๕๓๒ ๒๕/๔/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๐๙
พระณัฐยศ ฉฬภิโ ทองทา

๑๕/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๔/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๑๐
พระชัชพล อิทฺธิาโณ แตงเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๓๕
๑๒/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๑๑

พระคฑาวุธ คุตฺตาโณ คนมาก

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๒/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๑๒

พระจำรัตน์ ฌานรโต มุทุกันต์

๒๕/๕/๒๕๑๑ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๑๓

พระพงศธร วิรโช ภาษาทอง

๑๒/๑/๒๕๑๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๑๔

พระธีรวิทย์ ธีราโณ ยุทธสิทธิ

์

๒๔/๘/๒๕๒๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๑๕

พระชาญชัย พฺรหมฺาโณ อิมเอิบ

่

๑๒/๓/๒๕๒๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๑๖

พระธนสิทธิ

์

สิริสุวณฺโณ มหัสฉริยพงษ์

๑๕/๙/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๑๗

พระปญญา ปฺาวชิโร ริมสงคราม

๑๕/๕/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๑๘

พระชินวัฒน์ ชินวุฑฺโฒ อินธิสิทธิ

์

๒๕/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๑๙

พระสมศักดิ

์

าณิสฺสโร จันทร์ศิริ

๒๕/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๖๒๐
พระกิตติคุณ กิตฺติาโณ ใจเทียง

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๒๑

พระนิวัฒน์ชัย เตชวโร คันธี

๙/๑๑/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

ไทรงามใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๒๒

พระปรีชา ตปสีโร ไชยหงษ์

๑๓/๘/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

ไทรงามใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๒๓

พระศรีสรรเพชร จนฺทวํโส พัดลม

๗/๑๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ไทรงามใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๒๔

พระเริงชัย ิตคุโณ พุทธวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๕๙
ไทรงามใต้  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๒๕

พระอัครวัตร์ สิริวฑฺฒโก ศิริสุวรรณ

๓๐/๑/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๒๖

พระศักดิชัย

์

ชินวโร จันทร์คุ้ย

๑๕/๕/๒๕๓๖ ๑๑/๔/๒๕๕๙

เนินกรอย  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๒๗

สามเณรณัฐนนท์  ชัยวัฒน์

๑๐/๕/๒๕๔๓

 เนินกรอย  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๒๘

พระแล ิตลาโภ สุขดี

๑๕/๖/๒๕๑๑
๕/๗/๒๕๕๙

เนินสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๒๙

พระอนุวัฒน์ สุทฺธิาโณ สายสี

๑๒/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เนินสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๓๐
พระอนุลักษณ์ สุรเตโช แปลงวงค์

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เนินสำราญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๓๑

พระทวีศักดิ

์

จิรสุโภ ทองไทย

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

บ่อแก้ว  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๓๒

พระจำเนียร จตฺตมโร ลำเภา

๓๐/๙/๒๕๒๓ ๒๔/๑/๒๕๕๘

บ้านตอรัง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๓๓

พระบุญทำ กตปฺุโ ภูมิเลิศ
๑/๑/๒๔๙๕ ๒๙/๔/๒๕๕๘

บ้านตอรัง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๓๔

พระพชร วชิโร บุญคล้าย

๑๐/๑๐/๒๕๐๙
๓๐/๖/๒๕๕๙

บุญญารักษ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๓๕

พระละเอียด สุธมฺโม ยศเกตุ
๔/๖/๒๕๑๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บุญญารักษ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๓๖

พระพิสิทธิ

์

พิสิทฺโธ ฉุนหอม
๖/๓/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บุญญารักษ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๓๗

พระชัยยันต์ ชยยนฺโต พวงจันทร์

๑๓/๘/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บุญญารักษ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๓๘

พระสันติพร สนฺติวโร ระมังทอง

่

๘/๓/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บุญญารักษ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๓๙

พระบรรเจิด หาสธมฺโม วงศ์สา

๑๓/๑๐/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

บุญญารักษ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๔๐
พระอุทิตย์ อหิงฺสโก หมายประทุม

๑๒/๒/๒๕๐๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาเรไลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๔๑

พระสมเกียรติ เตชธฒฺโม จันทร์เชือ

้

๑๐/๑๐/๒๕๒๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖

พานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๔๒

พระพิเชษฐ์ ปฺุกาโม บุญงาม

๐๒/๐๗/๒๕๒๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

พานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๔๓

พระรุ่งโรจน์ อตฺถกาโม แซ่เหลือง

๕/๑๕/๒๕๐๘ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๔๔

พระนันธวัช กิตติปฺโ น้อยม่วง

๑๒/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๔๕

พระกฤษดา กิตฺติาโส สุขแพทย์

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๔/๗/๒๕๕๙

ศรีวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๔๖

พระสุขสันต์ สิริธโร พันธุ์รัตน์

๒๐/๑/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีวิไล  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๔๗

พระชัฏชา เขมวีโร ช่อชัน

้

๒๐/๑/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๔๘

พระอมร สุทฺธิชโย ชะเอิมสิงห์

๑๔/๓/๒๕๑๘ ๓๐/๗/๒๕๕๕

หนองชุมแสง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๔๙

พระสมศักดิ

์

มหาปฺุโ เปกไธสง

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙
หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๕๙/๐๖๕๐
พระศรัณย์ ธนิสฺสโร บัวพนัส

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙
หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๕๙/๐๖๕๑

พระชยางกูร ธมฺมโชโต ผาบสิมมา

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๕๙/๐๖๕๒

พระอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน แก้วกาเหรียญ

๐๓/๐๓/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙
หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๕๙/๐๖๕๓

พระศรราม ธมฺมโต เศรฐกิจ

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๕๙/๐๖๕๔

สามเณรวิรายุทธ  กิตติวรรณโสพณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

 
หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๖๕๕

พระสมัย าณทีโป พวงมี

๑๔/๒/๒๕๐๓ ๑๘/๔/๒๕๕๘

หนองปนแตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๕๖

พระอนุชิต อนุตฺตโร สืบสำราญ

๒๑/๔/๒๕๓๙ ๒๘/๔/๒๕๕๙

หนองปนแตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๕๗

พระสุวรรณ เขมโก คำตีบ

๕/๑๒/๒๔๙๕
๔/๗/๒๕๕๙

หนองปนแตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๕๘

พระสุวรรณ ปสนฺโน แห้วศรี

๘/๑๐/๒๕๐๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองปนแตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๕๙

พระนิจ นิทฺทโร ปทุมจันทร์
๘/๒/๒๕๑๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองปนแตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๖๐
พระพงษ์ศิริ สิริวํโส บุญช่วย

๑๔/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองแม่แตง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๖๑

พระศุภกร ปยธมฺโม พระธรรมมา
๗/๑/๒๕๒๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองแม่แตง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๖๒

พระสมภพ อตฺตทีโป ทองหล่อ

๒๗/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองแม่แตง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๖๓

พระสมพร ฉนฺทโก อำแก้ว

๑๔/๒/๒๕๒๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙ หนองลวกหิรัญญาราม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๖๖๔

พระกฤติพงษ์ กิตฺติภทฺโท เพชรดี
๒/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙ หนองลวกหิรัญญาราม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๖๖๕

พระธวัชชัย ขนฺติพโล สร้อยจู

๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙ หนองลวกหิรัญญาราม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๖๖๖

พระคณิตกุล สุภกิจฺโจ สีกล่อม

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวยาง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๖๗

พระสนอง ปยสีโล เขียวชะอุ้ม

๔/๐๖/๒๕๐๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

คอปล้อง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๖๘

พระบุญมี ปฺุสมฺภโว บุปผาชาติ

๑๐/๐๔/๒๔๘๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๗

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๖๙

พระทองพันธ์ ขนฺติธมฺโม กุลสนิท

๒๙/๐๘/๒๕๐๙ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๗๐
พระอนันต์ อานนฺโท ราตรี

๐๓/๑๒/๒๕๓๗ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๗๑

พระอุทัย อุทโย ใจเพชร

๑๙/๐๑/๒๔๙๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๗๒

พระสาธิต จิรสุโภ ฤทธิกระจาย

์

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๗๓

พระศราวุธ ฌานวโร ศรีธนู

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๗๔

พระเฉลิมพล พลาโณ ลาโซ

๑๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๗๕

สามเณรทองขาว  การภักดี

๑๑/๐๒/๒๔๙๘

 ชัยเคือง  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๗๖

พระสมชาย ปฺาวุฑโฒ เตลผล

๐๑/๑๐/๒๕๑๓ ๓๐/๑๑/๒๕๕๔

ชัยมงคล  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๗๗

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก เบืองบน

้

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๒/๔/๒๕๕๙

ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๗๘

พระอนันต์ สนฺตมโน ทานะมัย

๒๑/๑/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๗๙

พระสุรทิน สุจิตฺโต คำแท่ง

๑๓/๑/๒๔๙๙ ๑๔/๑/๒๕๕๙

บึงบ้าน  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๘๐
พระอาทิตย์ ติกฺขวีโร ศรีภุมมา

๒๒/๑๑/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

บึงบ้าน  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๘๑

พระพงษ์พัฒน์ สุมงฺคโล ขันสิงหา
๓/๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บึงบ้าน  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๘๒

พระนภดล นรุตฺตโม อินทรสกุล

๒๒/๑๐/๒๕๒๖
๑๘/๗/๒๕๕๙

บึงบ้าน  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๘๓

พระพงศกร ปภาโส พรมอ่อน

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บึงลาด  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๘๔

พระภาณุวัฒน์ สุปภาโส แก้วกล้า
๔/๗/๒๕๒๘

๑๔/๑๑/๒๕๕๘

บึงสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๘๕

พระธวัชชัย ชยาภินนฺโท มีบุญ

๒๕/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

บึงสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๘๖

พระนิรุต อนาวิโล นาวิก

๑๒/๙/๒๕๒๕ ๕/๑๒/๒๕๕๘

บึงสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๘๗

พระจิรสิน จิรชโย เชิดชู
๘/๕/๒๕๓๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙

บึงสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๘๘

พระนพพล ปฺาพโล สุขหร่อง

๒๗/๕/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บึงสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๘๙

พระวิทวัส เตชวโร ยศมาก

๑๔/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บึงสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๖๙๐
พระประพันธ์ วิสุทฺธิาโณ นาคเอียม

่

๙/๖/๒๕๑๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

บึงสามัคคี  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๙๑

พระธนพล ธมฺมพโล โกฏิกุล

๒๒/๑/๒๕๓๙ ๑๓/๔/๒๕๕๙

ปาวังชะโอน  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๙๒

พระจินดา ิตคุโณ บูรณพล

๑๗/๒/๒๕๒๕ ๑๑/๕/๒๕๕๙

ปาวังชะโอน  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๙๓

พระพรม ฌานวโร คัดไทย

๒๘/๑๒/๒๕๒๕
๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาวังชะโอน  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๙๔

สามเณรรัชชานนท์  สมดวงศรี
๑/๖/๒๕๔๒

 ปาวังชะโอน  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๙๕

สามเณรพงศธร  ผกากรอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

 ปาวังชะโอน  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๙๖

พระอำยวย ติสาโร ภูฆัง

๑๗/๙/๒๕๓๗ ๑๔/๕/๒๕๕๙

พงษ์สัก  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๙๗

พระณรงค์ชัย กิตติปฺโ เอืยมมา

่

๖/๑/๒๕๓๕ ๒๐/๕/๒๕๕๙

พงษ์สัก  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๙๘

พระนเรศ มหาปฺโ พิลึก

๐๑/๑๐/๒๔๙๗ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

วังเจ้า  

กพ ๓๑๕๙/๐๖๙๙

พระสนัน

่

สนฺตฺธมฺโม พันคง

๐๒/๐๓/๒๕๒๒ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วังเจ้า  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๐๐
พระเลือบ สนฺโต เอียมสะอาด

่

๐๔/๐๒/๒๕๐๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วังเจ้า  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๐๑
พระสมหมาย อิทธิาโณ โพธิชืน

์ ่

๑๕/๐๗/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วังเจ้า  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๐๒
พระสมศักดิ

์

วรมงฺคโล สังกะสี

๑๒/๔/๒๕๒๑ ๑๐/๘/๒๕๕๙

วังผึง

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๐๓
พระวุฒิธิพัฒน์ าณทีโป อักษรไชย

๑๓/๐๙/๒๕๒๐ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๐๔
พระเอกพล สติสมฺปฺโณ ดียิง

่

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๐๕
สามเณรเอกรัตน์  อำจิว

๋

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๐๖
พระสมจิตร จิรสีโล เทพสุรี

๑๙/๐๘/๒๔๙๒ ๑๗/๐๓/๒๕๔๐

วัดคอปล้อง  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๐๗
พระปญญา จนฺทโชโต หารไกล

๐๑/๐๗/๒๕๑๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๐๘
พระทศพร ทสวโร ดวงใจสดชืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๐๙
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก พรหมาลี

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๑๐
พระสุวิชัย สุวิตฺชโย บุญกุล

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๑๑

พระไพรวัลย์ วนวลฺลิโก โพธิ

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๑๒

พระนุกุล ธราโณ หนูแสง

๒๑/๑๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๑๓

พระสุทธิพร อภิวฒฺฑโณ ประฉิมะ

๑๘/๗/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๑๔

พระรุ่ง อานาลโย อำนัคมาตย์

๒๘/๗/๒๕๒๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๑๕

สามเณรเกษม  มนัสสา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๑๖

สามเณรสุริยา  ศรีสังข์

๓๐/๕/๒๕๔๕

 ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๑๗

สามเณรอาทิตย์  ทองแท่ง
๕/๕/๒๕๔๕

 ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๑๘

พระศักดิสิทธิ

์ ์

พุทธสีโณ สุริยา

๒๘/๐๘/๒๕๓๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๑๙

พระยอดชาย จารุวํโส เฉลิมบุญ

๐๔/๐๒/๒๕๑๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๒๐
พระวิทยา ธมฺมวโร ธูปนำคำ

๒๒/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๒๑

พระสราวุธ วิสารโธ พรมณี

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๒๒

พระรักชาติ โชติวโร โตยะบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีพรหม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๒๓

พระน้อย สีลสํวโร ศรีทอง

๑๕/๕/๒๕๐๗ ๑๙/๒/๒๕๕๘

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๒๔

พระธวัชชัย ชยวุฑฺโฒ อินทคชสาร

๑๑/๖/๒๕๐๖
๙/๑/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๗๒๕

พระอุดมศักดิ

์

อุตฺตมปฺโ โทศรี

๒๖/๑๑/๒๕๓๘

๖/๓/๒๕๕๙
แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๒๖

พระสมคิด กิตฺติปฺโ อุยมา
๑/๑/๒๕๐๑ ๒๐/๓/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๒๗

พระอริย์ธัช ชินวโร ธาระณะ

๑๘/๑/๒๕๒๐ ๒๐/๓/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๒๘

พระเกษม เขมจิตฺโต บาคาน
๑/๑/๒๕๑๑ ๑/๕/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๒๙

พระจักรพงษ์ อาภาธโร วีระศักดิ

์

๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๕/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๓๐
พระชัยภัทร กิตฺติาโณ จันทร์พุฒ

๒๑/๓/๒๕๒๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๓๑

พระวิทวงศ์ ภูริาโณ อ่อนสำอางค์

๒๑/๒/๒๕๒๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๓๒

พระสุริยา วชิราโณ แวดรัมย์

๒๓/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๓๓

พระบุญเริม

่

อภิปฺุโ ชืนชม

่

๘/๓/๒๕๑๓ ๑๙/๗/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๓๔

พระวิลาศ าณวีโร พลขันธ์

๑๙/๙/๒๕๓๒ ๒๔/๗/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๓๕

สามเณรวัชรินทร์  หารเอียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๓๖

พระทศพล สุมงฺคโล อินชู

๓๐/๑/๒๕๓๙
๖/๓/๒๕๕๙ หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๓๗

พระศราวุธ สุทฺธิมโน จรเกิด

๑๗/๑๑/๒๕๓๘

๙/๓/๒๕๕๙ หนองคล้ารัตนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๓๘

พระวันชัย วณฺณคุตฺโต กันภักดี

๑/๑๒/๒๕๒๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๓๙

พระวุฒินันท์ วุฑฺฒินนฺโท อิมกลิน

่ ่

๒๔/๑๐/๒๕๓๙
๑๔/๗/๒๕๕๙

หนองคล้ารัตนาราม
 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๔๐
สามเณรไพโรจน์  ม่วงพรม

๑๘/๓/๒๕๔๕

 
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๔๑

พระสุชีพ อนาวิโล ไทยสะเทือน
๘/๓/๒๕๒๔ ๗/๔/๒๕๕๖

หนองไทร  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๔๒

พระเชิดเกียรติ กิตฺติโก กลินฟุง

่

๒๗/๑๒/๒๕๓๗
๑๒/๔/๒๕๕๙

หนองไทร  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๔๓

พระคุณาธิป สมจิตฺโต โพธิชัยย้อย

์

๓๑/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๕๙

หนองไทร  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๔๔

พระรอด ชยวฑฺโฒ นามท้าว

๑/๐๑/๒๔๙๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

เขานำอุ่น  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๔๕

พระแอบ สุตธมฺมโชโต
ธรรมโชติชัยวัฒน์

๑/๐๑/๒๕๑๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขานำอุ่น  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๔๖

พระฉัตรชัย สุตสุทฺโธ บุญสอาด

๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขานำอุ่น  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๔๗

พระกรฤต กตปุโ เกสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๒๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙
จอมทองสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๔๘

พระเล็ก อายุภทฺโธ สาสนะ

๒๒/-/๒๔๘๙ ๐/๑๒/๒๕๕๕

ท่าขึน

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๔๙

พระสัญญา ฉินฺนลโย ชาวแขก

๑๑/๐๓/๒๕๑๙

๐/๐๒/๒๕๕๘

ท่าขึน

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๕๐
พระอุทัย ิตวินโย ชัยสิทธิ

์

๑๐/-/๒๔๘๕ ๐/๐๖/๒๕๕๘

ท่าขึน

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๕๑

พระวิลัย ปภสฺสโร พูลทอง

๐๑/๐๑/๒๔๙๕
๐/๐๖/๒๕๕๘

ท่าขึน

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๕๒

พระสังวร กมฺมสุทฺโธ สุโหง่น

๒๓/๐๖/๒๕๒๓

๐/๐๖/๒๕๕๘

ท่าขึน

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๕๓

พระรัฐพงศ์ ถิรปฺโ เมนไธสง

๐๘/๐๑/๒๕๓๙
๐/๐๖/๒๕๕๘

ท่าขึน

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๕๔

พระวินัย านิโย คำมีหล้า

๑๕/๐๕/๒๕๒๕

๐/๐๘/๒๕๕๘

ท่าขึน

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๕๕

พระชยันต์ สุตชโย เข็มพรหม

๒๘/๐๘/๒๕๒๖
๐/๑๒/๒๕๕๘

ท่าขึน

้

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๕๖

พระธงชัย สุทธาโณ ก้อนเมฆ

๕/๐๒/๒๔๙๗ ๑/๐๖/๒๕๕๙

ไทรย้อยพัฒนา  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๕๗

พระพฤหัส สุทฺธจิตฺโต อยู่เย็น

๑/๐๘/๒๕๒๑ ๑/๐๖/๒๕๕๙

ไทรย้อยพัฒนา  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๕๘

พระดาว สุหสฺโช อู่ทอง

๒๗/๐๔/๒๕๒๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

นาใหม่วนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๕๙

พระสำเริง สุตสิทฺโธ คำสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๔๘๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ปางตาไว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๗๖๐
พระหว่าง ปุาคโม โตนดนอก

๐๕/๐๙/๒๔๘๒ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ปางตาไว  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๖๑

พระขวัญ มหาลาโภ พสุทา

๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ปางตาไว  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๖๒

พระกังวาน านารโห สีสังข์

๐๗/๐๙/๒๕๓๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปางตาไว  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๖๓

พระวิชัย านวิโร วัฒนะ

๑๐/๐๕/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปางตาไว  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๖๔

พระณัฐพล กตธมฺโม เขตคง

๑๓/๐๔/๒๕๒๔ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

ปางตาไว  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๖๕

พระพุธ สุตคมโน แสนสิริ

๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑/๐๔/๒๕๕๙

ปางมะนาว  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๖๖

พระรุจิภาส จนฺทูปโม ทานุวัฒน์

๐๖/๐๖/๒๕๒๑ ๐๓/๐๙/๒๕๕๘

ไพรสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๖๗

พระฉัตรชัย สุทฺธาโภ ภู่พวง

๒๒/๐๙/๒๕๒๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ไพรสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๖๘

พระธีรพงศ์ ตปสิโล โกสุมา

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ไพรสวรรค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๖๙

พระไพร โกวิโท พิลึก

๕/๐๖/๒๕๑๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๕

มอเจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๗๐
พระปราโมทย์ สุตโฆสิโต จันทร์ศรี

๑๗/๐๔/๒๕๐๕
๘/๐๔/๒๕๕๘

มอเจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๗๑

พระนิกร นาถปฺโ มันเขตวิทย์

่

๓/๑๒/๒๕๓๑ ๘/๐๔/๒๕๕๘

มอเจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๗๒

พระยุทธ ิตปฺุโ บุญประสาน

๒๓/๐๗/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มอเจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๗๓

พระแดง สมภทฺโท สมวงศ์

๖/๐๑/๒๕๑๘ ๕/๐๖/๒๕๕๓

มอแสงทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๗๔

พระกฤตภัค ขนฺติโก เจริญโชค

๑๐/๐๑/๒๕๒๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๔

มอแสงทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๗๕

พระจำเนียน สุธมฺโม ทองหกำ

๐๑/๐๓/๒๔๙๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

มอแสงทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๗๖

พระมณเทียร สุตภสฺสโร ม่วงแจ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

๕/๐๓/๒๕๕๘

มอแสงทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๗๗

พระโชติ กนฺตปฺุโ กุมภาพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

มอแสงทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๗๘

พระจรัล านปฺโ ปูธิรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

มอแสงทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๗๙

พระอุกฤษฏ์ อุตฺตมสทฺโธ สมรูป

๒/๐๖/๒๕๒๘ ๖/๐๗/๒๕๕๔

เริงกะพงคงคาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๘๐
พระฉลาด หิตจิตฺโต กวี

๓/๐๓/๒๕๐๔
๑๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดตากฟา  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๘๑

พระอนนต์ ฉนฺทธมฺโม สุดจำลอง

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดตากฟา  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๘๒

พระอรรถเศรษฐ านธมฺโม จันทร์บัว

๑๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปางตาไว  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๘๓

พระธนวุฒิ ธมฺมิสโร จันทร์ทาน

๑๕/๑๐/๒๕๓๗

๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดโพธิทอง

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๘๔

พระพิสิฐ สิริธมฺโม อำยศ

๒๑/๐๗/๒๕๓๘

๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดโพธิทอง

์

 

กพ ๓๑๕๙/๐๗๘๕

พระมานพ ธนนฺโท มิงแสง

่

๕/๐๕/๒๕๐๖ ๕/๑๒/๒๕๕๘

สุขเกษม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๘๖

พระธัชยพงษ์ ธมฺมทีโล แซ่เอีย

๒/๑๒/๒๕๓๘ ๕/๑๒/๒๕๕๘

สุขเกษม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๘๗

สามเณรชาคริต  ปลืมกมล

้

๑๓/๐๓/๒๕๒๔

 สุขเกษม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๘๘

สามเณรวีระพล  หมวกทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

 สุขเกษม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๘๙

สามเณรประวิทย์  ฝอยทอง

๔/๐๘/๒๕๔๕

 สุขเกษม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๙๐
สามเณรไพรัตน์  หมวกทอง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

 สุขเกษม  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๙๑

สามเณรธีรภัทร  ซุ่นฮี

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 หนองไผ่  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๙๒

สามเณรทินกร  เอียมปาน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 หนองไผ่  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๙๓

พระกัมปนาท ิตาโณ พงษ์ใจเหล็ก

๑๑/๐๘/๒๕๑๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๑

หินชะโงก  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๙๔

พระสง่า อภิฺจโณ วงศรี

๑๒/๐๙/๒๕๐๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

หินชะโงก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๗๙๕

พระชัชวาล จิณฺณธมฺโม กาละทอน

๔/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หินชะโงก  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๙๖

พระเกียรติ เกสโร สมบุญประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๕๒๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

หินชะโงก  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๙๗

พระณุ สุตสโภ อยู่ทอง

๒๘/๐๗/๒๕๒๑
๓/๑๒/๒๕๕๘

หินชะโงก  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๙๘

พระชุมพร ปฺาพหุโล บุญนิยม

๐๕/๐๓/๒๕๓๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

หินชะโงก  

กพ ๓๑๕๙/๐๗๙๙

พระสุพัฒน์ ชิตยุโก หุ่นโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

หินชะโงก  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๐๐
สามเณรเมธา  อินทร์สรรค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 หินชะโงก  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๐๑
พระทองคูณ ขนฺติภทฺโท หอมวัน

๑/๐๑/๒๕๐๘ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

หินดาต  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๐๒
พระสุชิน สุชิโต สุทธิพงษ์

๕/๐๖/๒๕๐๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

หินดาต  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๐๓
พระสมจิตร อุตฺตมชโย สุพรรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๐๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

หินดาต  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๐๔
พระคล้าย สุตทสฺสโน นายก

๗/๐๖/๒๔๙๔ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙

หินดาต  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๐๕
พระมานะ สุตมาโน ปานทอง

๑๓/๐๗/๒๕๑๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

หินดาต  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๐๖
พระสายันต์ สุตสฺโ วงอุดี

๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หินดาต  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๐๗
พระพงษ์พันธ์ สุตภิฺโ นามไพร

๒๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หินดาต  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๐๘
พระศาสตร์ตรา สุตวิโธ ฉัตรแก้ว

๕/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หินดาต  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๐๙
สามเณรภานุวัฒน์  ทองปญญา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 หินดาต  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๑๐
สามเณรวศิน  บุญเสริม

๖/๑๒/๒๕๔๖

 หินดาต  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๑๑

พระชลาวุธ ปฺาวุฑโฒ รอดเขียว
๓/๖/๒๕๓๖ ๑๕/๒/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๑๒

พระสำราญ ภูริปฺโ เกษี

๑๑/๒/๒๕๓๑
๖/๔/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๑๓

พระชะลอ อภินนฺโท พะโยม

๑๙/๙/๒๕๓๖
๘/๔/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๑๔

พระวุฒชัย าณสุทฺโธ เกตุแก้ว

๒๗/๖/๒๕๓๘
๙/๔/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๑๕

พระบุญเทียง

่

ปฺุาโน วาจุอนทร์

๑๔/๗/๒๕๓๘
๙/๔/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๑๖

พระสมภพ กตวีโร ใจมัน

่

๒๕/๑/๒๕๓๖ ๒๒/๔/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๑๗

พระภัทรพงษ์ ธีรวํโส การะเวก

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

๘/๕/๒๕๕๙
กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๑๘

พระเอกพจน์ เอกคฺคจิตฺโต ทศพล

๑๒/๑๒/๒๕๓๖
๒๓/๕/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๑๙

พระอุเทน ิตสีโล อินปาน

๒/๑๑/๒๕๒๖
๖/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๒๐
พระอดิเรก ิตสีโร แจ่มหม้อ

๒๘/๑/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๒๑

พระเรืองฤทธิ

์

าณิสฺสโร แจ่มหม้อ

๒๘/๑/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๒๒

พระวีรภัทร าณคุโน ทองคำ

๒๑/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๒๓

พระพยงค์ ภทฺทาจาโร ข่ายทอง
๒/๖/๒๕๒๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๒๔

พระณัฐพล อาภสฺสโร กาเรียน

๒๖/๑/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๒๕

พระอุทัย อุทโย ดำทรัพย์

๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๒๖

พระศิทธิชัย สิทฺธชโย พลอาจ
๖/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๒๗

พระณรงค์ศักดิ

์

ภทฺทปฺโย สีพุก

๑๙/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๒๘

พระบุญฤทธิ

์

ปฺุมโน พลอาชา

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๒๙

พระสมนึก ขนฺติสมฺปนฺโน เขาค่าย

๐๑/๐๒/๒๔๙๔ ๐๔/๐๙/๒๕๕๙

เขาสว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๘๓๐
พระรัฐพงษ์ ธีรปฺโ รุ่งเรือง

๑๐/๑๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๓๑

พระนิรวัชฌ์ อาภสฺสโร ขยา

๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๓๒

พระณรงค์ชัย านวโร ประเสริฐ

๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๓๓

พระพงพันธ์ ปภากโร มุกดา

๒๙/๓/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๓๔

พระสุทิน อนุภทฺโท นกลอย

๑๓/๕/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๓๕

พระเชียง สุธีโร รุกขชาติ
๗/๙/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๓๖

พระไกรสร ิตวํโส ถาวร

๒๔/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๓๗

พระจักรกฤษ พลวุฑโฒ โมลาลาย

๒๓/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๓๘

พระบัญชา สุธมฺโม ศิริพล

๑๖/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๓๙

พระอนุชา สทฺธาธิโก โพธิไคย

์

๑๘/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๔๐
พระณัฐพล คุณวุฑฺโฒ เมฆี

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๔๑

พระวัฒนชัย อาริโย ส่องแสง
๕/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๔๒

พระสุธิศักดิ

์

สุนทโร ข่ายทอง

๑๐/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๔๓

พระธีรพล อินฺทวํโส อินทพงษ์
๒/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๔๔

พระวทัญู สีลเตโช สุรเดช

๒๘/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๔๕

พระอภิเชษฐ์ คนฺธสาโร หนูหอม

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๔๖

พระปฏิภาร อติพโล พลกล้า

๑๘/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๔๗

พระพรพินิต ภูริปฺโ เนือไม้

้

๑๑/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๔๘

พระสุทธิพงษ์ วิสุทโธ คงสุข

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๔๙

พระนันทวุฒิ อาทโร โมลาลาย

๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๕๐
พระอภิชาต อภิชาโต โสชัยยัน

๑๘/๙/๒๕๒๖
๙/๗/๒๕๕๙

โคศิรการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๕๑

พระนิพนธ์ กิตฺติปฺโ เมาะราศี

๒๗/๗/๒๕๒๙
๙/๗/๒๕๕๙

โคศิรการาม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๕๒

พระอัครพล ธมฺมพโล จอมบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

๘/๐๗/๒๕๕๙

จำปากายงค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๕๓

พระเกียรติศักดิ

์

จารุธมฺโม อัชรา

๒๐/๑๑/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

จำปากายงค์  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๕๔

พระยุรนันทร์ สุชาโต เขียวแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๓/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๕๕

พระอภิรักษ์ อภินนฺโท รอดกสิกรรม

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๔/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๕๖

พระนฤพนธ์ สมาจาโร แผ่ทอง

๒๖/๑๑/๒๕๓๖
๒๑/๕/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๕๗

พระรณสิทธิ

์

วีตโรโค พรมมาก

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๕๘

พระอนุ จรณธมฺโม เกตุมูล

๒๙/๖/๒๕๓๖ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๕๙

พระณัฐกิตติ

์

อุตฺตโม ชูแผ้ว

๑๖/๕/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๖๐
พระแสงชัย สุมงฺคโล ดีบุญ

๒๒/๗/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๖๑

พระหอม ธมฺมทินฺโน ทองปาง

๒๐/๐๑/๒๕๒๑ ๐๕/๐๙/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๖๒

พระอภิชาติ สิริปฺุโ เนือไม้

้

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๙/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๖๓

พระวิโรจน์ จารุธมฺโม หนองหลวง

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๑๐/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๖๔

พระธีรพงศ์ ธมฺมจาโร ชูศิลป

๑๙/๖/๒๕๓๖ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๘๖๕

พระธันยากร อติพโล พลอาจ

๒๔/๐๗/๒๕๓๖ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๖๖

พระพิษณุชัย าณธโร กลินบัว

่

๐๘/๐๓/๒๕๓๒ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๖๗

พระพิพัฒน์ ภูริาโณ ขอนทอง

๑๔/๑๒/๒๕๓๘ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๖๘

พระอวิรุทธ์ อนามโย ชมดาว

๒๕/๒/๒๕๓๙ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๖๙

สามเณรฐิติวัฒน์  หล้าธิ

๐๙/๐๙/๒๕๔๐

 ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๗๐
สามเณรบัณฑิตย์  ศรีคะเรศ

๒๑/๖/๒๕๔๓

 ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๗๑

พระพิสิฐ สมตฺถิโก ศรีธาตุ

๐๔/๐๓/๒๕๑๐ ๓๐/๐๖/๒๕๕๖
ทรายทองศรัทธาราม

 

กพ ๓๑๕๙/๐๘๗๒

พระยอดยิง

่

านทินโน รุกขชาติ

๑๘/๘/๒๕๑๔ ๒๙/๓/๒๕๕๘

ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๗๓

พระอเนก กนฺตสาโร อุดมสุข
๕/๕/๒๔๙๗ ๒๑/๓/๒๕๕๙

ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๗๔

พระชัยณรงค์ อคฺควณฺโณ ข่ายทอง
๔/๘/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๗๕

พระธีรวัฒน์ ิตทินโน โพธิบัลลังค์

๑๙/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๗๖

พระนรวิชญ์ นิพฺภโย หงษ์ยนต์

๒๒/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๗๗

พระณัฐสิทธิ

์

านุตฺตโม อุดมสุข

๒๗/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๗๘

พระสุรศักดิ

์

าณทีโป เสือแก้ว

๒๑/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บางลาด  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๗๙

พระพรเทพ ธิรธมฺโม พรมเนตร

๑๔/๙/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

บางลาด  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๘๐
พระกรุงไทย อภิวฑฺฒโน โพธิบัลลังค์

๑๒/๑๑/๒๕๓๒ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๘๑

พระภัทรพล อาภาธโร ทองมี

๒๒/๐๓/๒๕๓๐ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๘๒

พระสมาน อทฺจาทโร เกตุมี

๑๔/๐๕/๒๕๓๘
๕/๐๖/๒๕๕๙

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๘๓

พระประกายเพชร วชิราโณ แหลมทอง

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๘๔

พระธนวัฒน์ ธนวฑฺโฒ ทองอิม

่

๓๐/๐๑/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๘๕

พระอนุพล านวโร ภู่จีน

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๒๑/๒/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๘๖

พระชาญณรงค์ จารุวํโส นุ่มเกลียง

้

๔/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๘๗

พระจิรายุทธ โชติปฺโ มุกดา

๑๐/๑/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๘๘

พระคุณากร มหาวีโร พลไกร

๑๐/๙/๒๕๓๕
๕/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๘๙

พระณัฐพงษ์ ธมฺมทีโป มาน้อย

๒๖/๒/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๙๐
พระธนากร ยสปาโล ใจห่อ

๑๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๙๑

พระเรวัช โชติวณฺโณ หนองหลวง

๑๙/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๙๒

พระธนพงศ์ ธนวํโส ธัญญคุปต์

๑/๑๑/๒๕๓๖ ๓/๐๔/๒๕๕๙

ไร่ปรือวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๙๓

พระธรรมา กนฺตธมฺโม คงคาวารี

๑๙/๐๔/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ปรือวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๙๔

พระศิรสิทธ์ ปฺุาโณ อินเมฆ

๒๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ปรือวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๙๕

พระชานนท์ คุณสํวโร ปนมณี

๑๓/๕/๒๕๒๘ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ลานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๙๖

พระศราวุธ กตธมฺโม แหยมนาค

๒๓/๑/๒๕๓๒ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ลานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๙๗

พระวราวุฒิ ิตธมฺโม กนกนาค

๒๖/๑/๒๕๓๗ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ลานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๙๘

พระสุริยะ อาภาธโร คุ้มวงษ์

๒๔/๓/๒๕๓๙ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ลานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๘๙๙

พระภานุพงศ์ ปริปุณฺโณ ศรีนวัฒน์

๒๕/๗/๒๕๓๙ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ลานทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๖ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๙๐๐
พระมานะชัย มหาวีโร รุ่งเรือง

๒๔/๘/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ลานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๐๑
พระประดิษฐ์ โชติาโณ ราชทรัพย์

๒๑/๒/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ลานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๐๒
พระสุเมธ สุเมโธ แซ่ตัน

๑๒/๑/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ลานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๐๓
พระธนากร สีลธโร เสนีพล

๒๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ลานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๐๔
สามเณรทนงศักดิ

์

 แสดงชม

๑๘/๑/๒๕๔๓

 ลานทอง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๐๕
พระอภิสิทธิ

์

เขมสรโณ เสมอชน

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

วังเฉลียง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๐๖
พระขจรศักดิ

์

านกโร โสภา

๕/๐๗/๒๕๒๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วังเฉลียง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๐๗
พระธนาวุฒิ านิสฺสโร สระทองพิมพ์

๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังเฉลียง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๐๘
พระจักรพงษ์ กิตฺติาโณ คงจุ้ย

๒๖/๔/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

วัดเขาคีริส  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๐๙
พระสมศักดิ

์

คุณงฺกโร มุกดา

๒๖/๒/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเขาคีริส  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๑๐
พระสมรส ขนฺติโก พลาพล

๑๗/๔/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเขาคีริส  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๑๑

พระวัชรพงษ์ สมาจาโร ราชบุตร

๑๗/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเขาคีริส  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๑๒

พระวันชนะชัย ธมฺมปาโล กอบสาริกรณ์

๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเขาคีริส  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๑๓

พระพระชัยรัตน์ มุนิวีโร บัวบาน

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเขาคีริส  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๑๔

พระนิพนธ์ ปฺณวฒฺโน ณ ถลาง

๑/๐๑/๒๕๑๐
๓/๔/๒๕๕๙

วัดลัฏฐิวันวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๑๕

พระชัยว้ฒน์ ชยธมฺโม ดุลย์มา

๑๗/๑/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดลัฏฐิวันวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๑๖

พระพลากร พลวฑฺโท การะเวก

๑๐/๓/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดลัฏฐิวันวนาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๑๗

พระสุทิน จนฺทปฺโ จันทร์โสภา

๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๑๘

พระยงยุทธ สุทฺธจิตฺโต มารศรี

๑๐/๒/๒๕๐๘ ๑๔/๓/๒๕๕๙

วัดก้าวเจริญพร  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๑๙

พระบรรดิษฐิ

์

กิตฺตปฺโ ธนภาสีแยก

่

๙/๑๒/๒๕๓๙ ๒๑/๓/๒๕๕๙

วัดก้าวเจริญพร  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๒๐
พระภาสกร ปฺาวโร ปาแสนกุล

๐๑/๑๐/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๒๑

พระรัตตพล กนฺตธมฺโม แปนห้วย

๒๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๒๒

พระประสิทธิ

์

สีลสํวโร จันทร์คง

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๒๓

พระจักรพันธ์ อธิปฺโ อำศรี

๐๘/๑๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๒๔

พระชวลิต ถาวรธมฺโม ทองมาก

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๒๕

พระอนุเดช ตชพโล พรมน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๓๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๒๖

พระประวิทย์ ถิราโณ สุวรรณประเสริฐ

๐๕/๐๒/๒๕๒๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๒๗

พระณัฐพล าณวฑฺฒโก น่วมนวล

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๒๘

พระธัญเทพ ชาตวีโร ภูชืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๒๙

พระสราญจิต วิสุทฺธิจิตฺโต ไชยบัง

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๓๐
พระวีระชัย ปฺาวชิโร นามดิลก

๑๒/๑๐/๒๕๑๔
๑๑/๗/๒๕๕๒

วัดดงกระทิง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๓๑

พระพชรพล พธฺรวโร พรประสิทธิ

์

๒๗/๗/๒๕๑๘ ๒๐/๔/๒๕๕๙

วัดดงกระทิง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๓๒

พระวุฒิไกร ฉนฺทวุฑโฒ คำเกิด

๑๖/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดดงกระทิง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๓๓

พระภิเษก จารุวํโส สิงห์ทอง

๑๑/๖/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดดงอีบุก  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๓๔

พระอาทิตย์ อธิโต จันคง

๑๕/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเด่นพระวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๗ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๙๓๕

พระเหรียญ อนุตฺตโร ม่วงเกตู

๐๔/๐๘/๒๔๙๑ ๐๔/๐๙/๒๕๔๕

วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๓๖

พระณัฐภัทร สนฺตจิตฺโต เพ็ชรทิม

๒๑/๐๖/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๓๗

พระสงวน มุตฺตจิตฺโต สมหวัง
๕/๖/๒๔๙๙ ๒๖/๗/๒๕๒๐

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๓๘

พระเศกสิทธิ

์

สิริธโร เผือกอ่อน
๕/๔/๒๕๓๙ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๓๙

พระสมัย สมตฺโถ แพงรักษ์

๒๙/๓/๒๕๐๑
๗/๕/๒๕๕๙

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๔๐
พระเจม มานิโต นังคัล

๔/๓/๒๕๑๙ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๔๑

พระยอดธง านวุตฺโฒ ปนทอง
๙/๔/๒๕๒๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๔๒

พระสมชาย ตปสีโล โกสุม

๒๓/๐๘/๒๕๑๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๔๓

พระสุจิน ตปคุโณ ทับทิมทอง

๒๕/๑๑/๒๕๑๗
๐๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๔๔

พระชลิต นิทฺทุกฺโข อุปทัย

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๔๕

พระสุริยะ จารุวณฺโณ เขม้นการไถ

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๔๖

พระนพราช สทฺธาธิโก อินคำ

่

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๔๗

พระเจษฎา จิตฺตสุโภ สีม่วง

๑๗/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๔๘

พระสิงห์ ทินฺโนภาโส ดอนไพรศรี

๐๔/๑๑/๒๕๐๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนทศพลญาณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๔๙

พระจีระศักดิ

์

ปฺาธโร วังคีรี

๑๘/๐๗/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนทศพลญาณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๕๐
พระวิชัย โอฬาริโก ศรีเชียงสา

๒๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนทศพลญาณ  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๕๑

พระธาตรี เตชวณฺโณ จันแดง

๑๘/๕/๒๕๓๙
๔/๔/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๕๒

พระองอาจ รตฺนาโณ พรหมวิหาร

๒๗/๓/๒๕๒๙
๕/๔/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๕๓

พระรอง จิตฺตปฺโ เรืองสุขสุด
๓/๓/๒๕๓๗ ๕/๔/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๕๔

พระสุริยพงศ์ ิตธมฺโม บัวศรี

๖/๑๒/๒๕๓๘
๕/๔/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๕๕

พระบัณฑิต ฉนฺทสุโท วงพินิจ

๒๓/๘/๒๕๓๔
๘/๔/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๕๖

พระวรพล วรพโล เหลืองอ่อน

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองข่อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๕๗

พระนิรุธ สิริธมฺโม ชืนสงค์

่

๑๗/๐๙/๒๕๒๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองข่อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๕๘

พระสุภัทร์ สิริปฺโ อินเมฆ

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองข่อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๕๙

พระสุเทพ สิรินฺธโร หมีนาค

๒๔/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองข่อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๖๐
พระชัยฤทธิ

์

อิทฺธิธโร ฟกบาง

๑๕/๐๘/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองข่อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๖๑

พระมานิต ทสฺสนธมฺโม นาคชืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๒๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดหนองข่อย  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๖๒

พระนำพล นิติสาโร คำอาจ -/-/๒๕๐๓

๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดหนองเดือ

่

 

กพ ๓๑๕๙/๐๙๖๓

พระเพียร อภิปฺุโ รอดปฐม

๑๗/๗/๒๕๒๐ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดหนองเดือ

่

 

กพ ๓๑๕๙/๐๙๖๔

พระมานพ มหาปฺุโ จันภู่

๒๕/๖/๒๕๓๓ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดหนองเดือ

่

 

กพ ๓๑๕๙/๐๙๖๕

พระคฑาวุธ ปยธมฺโม ทองคำ
๘/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหนองเดือ

่

 

กพ ๓๑๕๙/๐๙๖๖

พระอิทธิพงษ์ สุจิตฺโต พรมเจียม

๒๖/๔/๒๕๒๘ ๑๕/๒/๒๕๕๘

วัดหนองปากดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๖๗

พระสมัคร ขนฺติธโร บดีรัฐ
๘/๙/๒๕๑๘ ๖/๑/๒๕๕๙

วัดหนองปากดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๖๘

พระศักดิชัย

์

ปฺาทีโป โมกมัน

๑๒/๑๑/๒๕๓๕

๓๐/๓/๒๕๕๙

วัดหนองปากดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๘ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๕๙/๐๙๖๙ พระซีเกมส์ ปฺาวโร กรองทิพย์

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

๓๐/๓/๒๕๕๙ วัดหนองปากดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๗๐ พระยสิธร ปยวณฺโณ น้อยบางยาง ๙/๓/๒๕๓๙ ๓๐/๓/๒๕๕๙ วัดหนองปากดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๗๑ พระพิรุฬห์ สุธมฺโม บุญเรือง ๘/๙/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙
วัดหนองปากดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๗๒ พระจักรพันธ์ สุชีโว มะลิพรม
๑๖/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดหนองปากดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๗๓ พระอิทธิพงษ์ านุตฺตโร พลอาจ ๒/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดหนองปากดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๗๔ พระยมนา สุธมฺโม พะโยม
๑๔/๗/๒๕๓๘

๖ วัดหนองปากดง  

กพ ๓๑๕๙/๐๙๗๕ พระประภาส ภทฺทปฺโ โตอินท์

๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙
วัดหนองละมังทอง

่

 

รับรองตามนี

้

(พระราชปญญาเวที)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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