
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑,๔๐๑ รูป ขาดสอบ ๓๔๑ รูป คงสอบ ๑,๐๖๐ รูป สอบได้ ๙๔๙ รูป สอบตก ๑๑๑ รูป (๘๙.๕๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระสมหมาย กตคุโณ คำเกิด

๒๖/๒/๒๕๐๒ ๕/๑๒/๒๕๕๗

กระโจมทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๐๒
พระเชาวลิต สนฺตจิตฺโต ทองตา

๑๙/๘/๒๕๐๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

กระโจมทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระสุริยะกานต์ จิรธมฺโม สาอำ

๒๔/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๐๔
พระเกรียงไกร กิตฺติปฺโ เชียวเขตการณ์

่

๐๕/๑๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๐๕
พระพงษ์เพชร ถิรธมฺโม เสือด้วง

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๐๖
พระรัชฉัตร านิสฺสโร บุญหลง

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๐๗
พระวิชิต อาภทฺทโร บรรดาล

๒๘/๐๓/๒๕๒๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

เกาะนำโจน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๐๘
พระพันศักดิ

์

ปริตสีโล คุณนาม

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

เกาะนำโจน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๐๙
พระเสกสรร สิริวโร มิงขวัญ

่

๑๔/๒/๒๕๓๔
๔/๑/๒๕๕๗ เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๐๑๐
พระบุญมี านวโร สวัสดี

๙/๔/๒๕๑๒ ๕/๑๒/๒๕๕๙
เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๐๑๑
พระนคร อติสโย ศิริศิลป

๘/๘/๒๕๒๕
๒/๗/๒๕๖๐ เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๐๑๒
พระธรรมธัช จนฺทวํโส ศักดิทอง

์

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๑๔/๐๔/๒๕๖๐

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๐๑๓
พระสุริยะ อธิจิตฺโต ชินนอก

๑๗/๐๕/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๐๑๔
พระมนัส อธิปฺโ สีแสง

๑๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรพงศธร  ประชุม

๑๕/๐๑/๒๕๓๙

 
เขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระเสน่ห์ โชติโก แรงกสิกร

๒๖/๑๑/๒๕๑๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๓

โขมงหัก  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระสังข์วรณ์ ปริปุณฺโณ พันธ์อร่าม

๑๖/๐๑/๒๕๒๙ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

โขมงหัก  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๑๘
พระพงศธร วิทูโร ดิสสระ

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

โขมงหัก  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๑๙
พระอนุพงศ์ ิตธมฺโม คำหล้า

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

โขมงหัก  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๒๐
พระศาสตรา สุทฺธาโณ คงสาตรา

๑๑/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โขมงหัก  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๒๑
พระธนา โชติปฺโ ผาพิศาล

๒๘/๑๐/๒๕๒๙

๖/๘/๒๕๖๐
โขมงหัก  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรอนุชา  เงินกลัน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 โขมงหัก  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๒๓
พระหน่วง อภโย ขอนทอง

๒๒/๕/๒๕๑๐ ๔/๑๒/๒๕๕๙

คณฑีศรีวชิราราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๒๔
พระบุญสม ชินโสภโณ สัสดีอาจ

๑๓/๑๑/๒๕๑๙

๖/๕/๒๕๖๐
คณฑีศรีวชิราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๐๒๕
พระมนตรี จตฺตมโล พูลเพิม

่

๑๕/๑/๒๕๓๓

๖/๕/๒๕๖๐
คณฑีศรีวชิราราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๒๖
พระยุทธนา ยติโก เมฆฉาย

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

๖/๕/๒๕๖๐
คณฑีศรีวชิราราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๒๗
พระนิเรศ นริสฺสโร กุลมิง

่

๑๑/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คณฑีศรีวชิราราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๒๘
พระกฤษดา านธมฺโม เศษโถ

๒๙/๑๒/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
คณฑีศรีวชิราราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรณัฐวุฒิ  กมลวิบลย์

๖/๘/๒๕๔๒
 คณฑีศรีวชิราราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๓๐
พระสมบัติ ปยธฺมโม ขันทอง

๑๑/๐๑/๒๕๑๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองสุวรรณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๓๑
พระพรชัย ปฺาวโร อึงเส็ง

่

๑๘/๑๑/๒๕๒๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

คลองสุวรรณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๓๒
พระประจักษ์ ถิรจิตฺโต วะจีสัจจะ

๑๓/๐๒/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

คลองสุวรรณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๓๓
พระธีรพล โชติโก ยาทิพย์

๑๖/๑/๒๕๔๐ ๑๓/๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่ใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๓๔
พระณรงค์ชัย สนฺตกาโย รักผล

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

๘/๗/๒๕๖๐
คลองใหญ่ใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๓๕
พระประชัน อุปคตฺโต จันทรังษี

๑๐/๐๗/๒๕๐๙ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

คูยาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๓๖
พระพิราม จิตฺตสํวโร คงคะคี

๒๑/๑๐/๒๕๒๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คูยาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๓๗
พระชัยพร กตธมฺโม เอกวัฒน์

๐๙/๐๗/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คูยาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๓๘
พระทศพร ปภากโร เอกวัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คูยาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๓๙
พระเดชฤทธิ

์

ภทฺทจิตฺโต แกว่นธัญกิจ

๐๖/๐๙/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คูยาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๔๐
พระสายันต์ กิตฺติโก กันชะนะ

๑๕/๔/๒๕๐๙ ๑๓/๗/๒๕๕๗

ชัยพฤกษ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๔๑
พระสุริยา สุจิตฺโต แก้ววิเชียร

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๖๐
ชัยพฤกษ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๔๒
พระไพฑูรย์ ธมฺมวุฒฺโฑ เพ็งศิริ

๓๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ดงสระแก้ว  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๔๓
พระสัมพันธ์ กนฺตธมฺโม อัศจรรย์

๑๕/๔/๒๕๐๕ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรนที  ทองหยิบกลาง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรสิทธิชัย  มังกรขาว

๑๕/๔/๒๕๔๗

 ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรอัศฎาวุฒิ  ทองด้วง

๕/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรจรัล  รักษาริกิจ

๑๒/๖/๒๕๔๘

 ดอนไพรวัลย์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๔๘
พระสนันศิลป านกโร แก้วเพชร

๕/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ตลุกงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๔๙
พระณัฐวัฒน์ อินฺทปฺโ พยัฆเพท

๑๗/๐๓/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

ตลุกงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๕๐
พระโปรด อติพโล โพธิศรี

์

๓๐/๐๕/๒๕๑๕ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗

ตะเคียนทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๕๑
พระสุรพล าณวโร ศรีหานาค

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๕๒
พระพีรพล พลปฺโ สอนพู

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๕๓
พระสีพรหม ปฺาวชิโร เขาอินทร์

๒๑/๐๓/๒๔๙๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าระแนะ  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๕๔
พระชลอ ธีรปฺโ ทองคุ้ม

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๙/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่งแปะธรรมาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๕๕
พระสุทิพงษ์ สิริคุตฺโต เพชรมา

๒๘/๐๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งแปะธรรมาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๕๖
พระสุนทร สุนฺทโร อุ่นทรุฑ

๑/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๘/๒๕๖๐

ทุ่งแปะธรรมาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๕๗
พระนัฐวุฒิ รวิวณฺโณ ขุนพิเศษ

๓๑/๘/๒๕๓๑ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งรวงทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๕๘
พระยุติธรรม สนฺตมโน เติมประดิษฐ์

๑๑/๐๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเศรษฐี  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๕๙
พระอาธานนท์ สิริจนฺโท เสือสูงเนิน

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเศรษฐี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๐๖๐
พระปรัชญา เขมจารี แสงชวลิต

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเศรษฐี  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๖๑
พระวัชระ จนฺทสาโร บุญช่วย

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเศรษฐี  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๖๒
พระอำนวย านิโย ภู่เอียม

่

๐๔/๐๙/๒๕๐๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสวน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๖๓
พระสุชาติ สุชาโต เนตรขำ

๒๓/๑๑/๒๕๒๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสวน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๖๔
พระสันติวัฒน์ ิตคุโณ ฉัตรชัยสุริยา

๒๑/๓/๒๕๒๒ ๒๓/๓/๒๕๕๕

ทุ่งสามัคคี  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๖๕
พระชวน ปภสฺสโร ชุ่มจีน

๒๓/๑๐/๒๕๑๒

๑๐/๗/๒๕๖๐

ทุ่งสามัคคี  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๖๖
พระสหภาพ สนฺตมโน สมัครราช

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

เทพทรงธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๖๗
พระนิรุตย์ านวุฑฺโฒ งามอักสรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

เทพนคร  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระมานะชัย ติกฺขวีโร ต้มกลัน

่

๑๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เทพนคร  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๖๙
พระนรินทร์ านิสฺสโร อินทร์โอสถ

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

เทพนคร  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๗๐
พระกฤษณะ สิริจนฺโท เซ็นน้อย

๒๕/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เทพนคร  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๗๑
พระบุญเพิม

่

อภินนฺโท จ้ากลำ

๐๙/๐๒/๒๕๑๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๗๒
พระประมวล อนุตฺตโล อิมทุ่งหลวง

่

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๗๓
พระสุนทร เตชปฺโ เชือโพหัก

้

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๗๔
พระสวัสดิ

์

สนฺตจิตฺโต บุญเนีย

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๗๕
พระอิทธิพล เขมวโร เพ็งวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาบ่อคำ  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๗๖
พระบารมี เตชธมฺโม พิมพ์หม่วย

๒๒/๐๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

นิคมสหกรณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๗๗
พระทัศน์ านิโย เนตอิน

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นิคมสหกรณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๗๘
พระศิวพงศ์ ปริปุณฺโณ วงษ์มณี

๐๓/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นิคมสหกรณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๗๙
พระพงศ์ศักดิ

์

เตชวโร แสนกันยะ

๒๕/๖/๒๕๓๗ ๑๓/๕/๒๕๖๐

เนินสว่าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๘๐
พระสมมารถ เตชปฺโ คูณวัฒนาพงษ์

๑๙/๔/๒๕๒๓

๔/๖/๒๕๖๐
เนินสว่าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๘๑
พระณัฐวุฒิ านิโย พรมขันธ์

๙/๔/๒๕๒๙
๕/๗/๒๕๖๐

เนินสว่าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๘๒
พระนาวา สุขิโต จิตจำนงค์

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
๑๒/๐๕/๒๕๖๐

บ่อเงิน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๘๓
พระวีรวัฒน์ อาภากโร โพธิไกร

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ่อเงิน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๘๔
พระธงชัย โชติโก พันเขตกิจ

๔/๐๖/๒๕๓๙ ๕/๐๗/๒๕๖๐

บ่อเงิน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๘๕
พระนฤเบศร์ โกวิโท ด้วงเหม

๑๙/๐๓/๒๕๓๔

๗/๐๗/๒๕๖๐

บ่อเงิน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรธนากรณ์  มีชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 บ่อเงิน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๘๗
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติปาโล จันทร์ฉาย
๕/๓/๒๕๓๓ ๑๑/๒/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๘๘
พระถนอม อภินนฺโท กระแสเทพ

๒๙/๑/๒๕๑๙ ๑๖/๒/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๘๙
พระวีรศักดิ

์

อชิโต สีสาย

่

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

๑๙/๒/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๙๐
พระสมพร ปโยโค ปรึกษา

๒๕/๔/๒๕๓๙
๑๐/๔/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๙๑
พระอนุรักษ์ สุชาโต หนูใจหาญ

๑๙/๗/๒๕๓๙ ๒๔/๔/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๙๒
พระสุวิทย์ อุชุจาโร ธรรมสงฆ์

๑๙/๑๐/๒๕๒๙
๒๑/๕/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๙๓
พระธนกร ขนฺติสมฺปนฺโน สินวิชัยนนท์

๓๑/๓/๒๕๔๐ ๒๗/๕/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๙๔
พระอุปถัมภ์ นนฺทิโย เชือสาย

้

๖/๗/๒๕๒๘ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓ / ๒๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๐๙๕
พระเจตนา โสภโณ บัวบาน

๕/๑/๒๕๓๓
๓/๖/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๙๖
พระนทีนนทชัย กิตฺติโก แก้วลี

๒๑/๑๑/๒๕๓๗

๒๑/๖/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๙๗
พระชัยรัตน์ จนฺทาโภ ก้องกฤติยา

๑๓/๑๒/๒๕๓๗

๒๖/๖/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๙๘
พระพงศกร พุทฺธสโร สำลีดี

๒๖/๖/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๐๙๙
พระจิตติ จิตฺตทนฺโต ใจแสน

๑/๗/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๐๐
พระประยุทธิ

์

สีลสํวโร ผลบุญ

๓๐/๑๐/๒๔๙๖

๒/๗/๒๕๖๐
บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๐๑
พระศรัณย์ ภูริาโณ จันสุคต

๒๗/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
บ่อสามแสน  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๐๒
พระแหวน ปยธมฺโม จันทะวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๐๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๑

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๐๓
พระกวี ิตปฺโ ชำนาญ

๐๖/๐๗/๒๕๓๑ ๐๔/๐๕/๒๕๕๔

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๐๔
พระกิตติพงษ์ สุทฺธิาโณ ดำรงธนสมบัติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๐๕
พระอิทธิภพ สิริวฑฺฒโน เนียมทอง

๐๖/๐๓/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๐๖
พระนฤมิตร อินฺทปฺโ เมนกุลท์

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๐๗
พระวสันต์ ปฺาสาโร กัลพฤกษ์

๑๔/๐๖/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๐๘
พระอนุวัต มหาปคุโณ ดอนไพรวัลย์

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๐๙
พระวันชัย กนฺตธมฺโม

สุภาภรณ์ประดับ

๒๒/๐๙/๒๕๐๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๑๐
พระอภิรักษ์ อภิรกฺโข รักษ์ชน

๑๘/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๑๑
พระเกรียงไกร ธมฺมชโย ปานคำ

๑๒/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระธัญพิสิษฐ์ สมาหิโต วงษ์สาคร

๐๗/๐๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๑๓
พระวันชัย จนฺทปฺโ หงษ์ทอง

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๑๔
พระบุตรศรี อนุตฺตโร กลางหล้า

๔/๒/๒๔๙๔ ๖/๑/๒๕๕๙
บ้านปางขนุน  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๑๕
พระกรวิชญ์ ขนฺติวโร ชัยมงคล

๑๕/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๑๖
พระน้อย านวีโร เก้นโชติ

๕/๖/๒๕๓๙ ๒๓/๗/๒๕๖๐

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๑๗
พระเสาร์ อธิปฺโ ยาสา

๔/๔/๒๔๘๔
๑๐/๐๕/๒๕๕๗

บ้านแม่นารี  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๑๘
พระสม สนฺตมโน พิจจะวงศ์

๑๐/๑๐/๒๔๘๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๘

บ้านแม่นารี  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๑๙
พระวรพล ยโสธโร จันทบุตร

๐๗/๑๐/๒๕๑๐ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗

บ้านใหม่สุวรรณภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๒๐
พระเดชาธร จารุธมฺโม เทียนแขก

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ประดู่ลาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรธีรภัทร  บัวทอง

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

 ประดู่ลาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๒๒
พระชูชัย ชยปาโล นิลนบดี

๗/๒/๒๕๐๔
๒๑/๗/๒๕๕๗

ปราสาท  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๒๓
พระสมศักดิ

์

ิตวโร แก้วดวงผาง
๖/๒/๒๕๐๓

๑๔/๕/๒๕๕๘

ปราสาท  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระวรวัฒน์ อภิวฑฺฒโณ บัวช้าง

๖/๙/๒๕๓๐ ๑/๗/๒๕๖๐
ปราสาท  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๒๕
พระนัฐพงษ์ อภโย พานพุฒ

๓๐/๖/๒๕๒๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ปากอ่าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๒๖
พระอมรเทพ ปสนฺโน คำชู

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๒๗
พระถวิช อินฺทวณฺโณ อินทร์ชัย

๒๘/๐๗/๒๕๑๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๒๘
พระสัมพันธ์ ขนฺติธโร พุกนา

๐๒/๑๑/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๒๙
พระปรัชญากร กนฺตธมฺโม ปาสาโท

๒๒/๗/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ปาเจดีย์ทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔ / ๒๘

้
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กพ ๓๑๖๐/๐๑๓๐
พระสุพจน์ ิตธมฺโม แช่มโชติ

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

พระเจดีย์ทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๓๑
พระหัสดร อุตฺตโม อาษา

๓๑/๓/๒๕๑๓ ๔/๑๒/๒๕๕๗

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๓๒
พระธนัช านวีโร ธพศิษฐุ์

๒๗/๒/๒๕๐๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๓๓
พระราชันย์ เตชธมฺโม นันทมิตร

๑/๔/๒๕๑๐
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๓๔
พระพิษณุ ปฺาวุโธ น้อยเครือ

๖/๖/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๓๕
พระธวัชชัย อุตฺตโร พยายอด

๑๖/๗/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๓๖
พระประเสริฐศักดิ

์

จารุธมฺโม
สิงหรา ณ อยุธยา

๘/๑๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๓๗
พระทักษิณ จนฺทาโภ สุขเกษม

๑๘/๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรสุธี  ด่วนประโคน

๑๔/๓/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรวีรยุทธ  ปูมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรทวีศักดิ

์

 สงเชือ

้

๑๒/๗/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรนฤสรณ์  ประเสริฐรอด

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรอภิเดช  เกตุกันฑ์

๗/๔/๒๕๔๘
 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรฐิติวุฒิ  โพธิคา

์

๒๓/๒/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรรหัต  เรืองนาราบ

๕/๓/๒๕๔๘
 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรกฤตนัย  ท้าวอรุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรภานุวัฒน์  ทองฤทธิ

์

๒๕/๑/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรยุทธวีระ  แซ่กือ

๖/๔/๒๕๔๘
 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรทศพล  เมืองแก้ว

๑๔/๑/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรสหรัฐ  ทวีผล

๒๙/๗/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรพรณรงค์  แซ่ตัง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรเศกสิทธิ

์

 ศิลปอยู่

๑๘/๒/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรบัลลังก์  อิมเอียม

่ ่

๑๒/๙/๒๕๔๕

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรพลชัย  พลพันธ์

๑๔/๖/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรสรวิชญ์  กลีบเทศ

๒๑/๑/๒๕๔๘

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรสิริศักดิ

์

 แซ่เท้า
๕/๕/๒๕๔๗

 พระบรมธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๕๖
พระสมใจ ปภสฺสโร พรมห์มี

๙/๑๒/๒๕๑๙ ๒๕/๒/๒๕๖๐
โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๕๗
พระธีรพล รตินฺธโร บุบผารัตน์

๑/๕/๒๕๓๙ ๑๒/๕/๒๕๖๐
โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๕๘
พระเฉลิมพล ฉนฺทธมฺโม แสงสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๑๐/๖/๒๕๖๐ โพธิทองราษฎร์บำรุง

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๕๙
พระกิติศักดิ

์

สุภทฺโท วงอาจ

๒๔/๗/๒๕๓๕ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

โพธิพัฒนา

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๖๐
พระวราเทพ วราโณ โตจวง

๑๔/๕/๒๕๔๐ ๑๕/๖/๒๕๖๐

โพธิพัฒนา

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๖๑
พระธวัชชัย วชฺชวํโส โนนศรี

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๒๗/๖/๒๕๖๐

โพธิพัฒนา

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๖๒
พระสุระชัย สุธมฺโม พลศิริ

๑๐/๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๖๓
พระจำรัส เมตฺตโก ลำข้อ

๒๐/๔/๒๔๙๐ ๓๑/๘/๒๕๕๙

มอสำราญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๖๔
พระดนัย เขมโก สัจจาดี

๑/๔/๒๕๑๗ ๑๘/๓/๒๕๖๐

มอสำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๑๖๕
พระสุนทร สุนฺทโร สุขงาม

๒/๖/๒๕๑๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐

มอสูง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๖๖
พระวัลลบ ปฺาวโร สีเดช

๒๓/๙/๒๕๑๔ ๑๕/๗/๒๕๖๐

มอสูง  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๖๗
พระสุพจน์ อาภากโร เหล่ารอด

๖/๐๖/๒๕๐๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

มะกอกหวาน  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๖๘
พระรังสันต์ ิติสีโล กัณทวงษ์

๒๓/๐๒/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

มะกอกหวาน  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๖๙
พระพิเนต สุปฺโ ขุนชัย

๓/๐๕/๒๕๑๘ ๕/๐๗/๒๕๖๐

มะกอกหวาน  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๗๐
พระมานพ สีลสํวโร สุวรรณวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๐
๑๑/๓/๒๕๖๐

ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรอาทิตย์  ทิแก้ว

๒๔/๒/๒๕๔๕

 ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๗๒
พระเวทย์ กตปฺุโ จีนสาน

๑๕/๐๒/๒๕๐๖ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

วังโบสถ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๗๓
พระภานุวัฒน์ านรโต สุมังคะละ

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วังประดา  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๗๔
พระกิตติ กิตฺติวุฑฺโฒ พรพิศ

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

วังประดา  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๗๕
พระทศพร ธมฺมทินฺโน บุญศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๓/๒๕๖๐

วังพระธาตุ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๗๖
พระสิทธิศักดิ

์

สิริภทฺโท สำพล

๒๙/๓/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วังเพชร  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๗๗
พระมาโนช ปฺาทีโป คล้ายจุ้ย

๒๙/๗/๒๕๑๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีไกรลาศ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๗๘
พระทศพล านวีโร เขียวทุ่งน้อย

๒/๓/๒๕๒๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศรีไกรลาศ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๗๙
พระกฤษณะ กนฺตสีโล พูนจีน

๕/๙/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ศรีไกรลาศ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๘๐
พระทะนง ขนฺติธมฺโม ดอนเรืองไพร

๑/๗/๒๕๓๖ ๕/๑/๒๕๖๐
ศรีปุณณาวาส  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๘๑
พระสุพจน์ สิริภทฺโท ถมเพชร

๒๙/๗/๒๕๓๗ ๑๙/๕/๒๕๖๐

ศรีปุณณาวาส  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๘๒
พระณัฐพล กนฺตธมฺโม กิจเจริญทรัพย์ดี

๑๐/๘/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

ศรีปุณณาวาส  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรปฏิภาณ  จึงตกูลพานิชย์

๒/๑๐/๒๕๔๐

 ศรีปุณณาวาส  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๘๔
พระอธิการชัยพร วรจิตฺโต พิพัฒน์

๑/๐๗/๒๕๑๒ ๑๐/๗/๒๕๓๙

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๘๕
พระณัฐวุฒิ สีลเตโช ทองหมู่

๒๓/๐๘/๒๕๓๖

๑/๐๔/๒๕๖๐

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๘๖
พระไชยันต์ ิตวโร สิงห์รุ่งเรือง

๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑/๐๔/๒๕๖๐

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๘๗
พระธนพงษ์ กนฺตธมฺโม เสนาเจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๓๙

๑/๐๔/๒๕๖๐

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๘๘
พระวุฒิชัย ชุตินฺธโร จรูญฉาย

๑๘/๐๖/๒๕๓๙

๑/๐๔/๒๕๖๐

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๘๙
พระรุ่งโรจน์ อภิาโณ ฉัตรพิมาย

๑๗/๐๑/๒๕๓๙

๘/๐๔/๒๕๖๐

ศรีมณีไพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๙๐
พระประชา อนาวิโล นวลแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๓๕

๔/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมณีไพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๙๑
พระสุชัด ชิตมาโร หิรัญญาพร

๒๐/๐๑/๒๕๑๓
๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีมณีไพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๙๒
พระวิศรุต รตนโชโต ขันอินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๒๘

๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีมณีไพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๙๓
พระอธิการคำตัน อนาวิโล ศิริปญญา

๗/๙/๒๔๙๖ ๕/๖/๒๕๔๙
ศรีสวัสดิ

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๙๔
พระศิริศักดิ

์

ถาวโร ศรีกลัด

๒๐/๕/๒๕๔๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ศรีสวัสดิ

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๑๙๕
พระศราวุฑ อุชุจาโร บุตรตา

๐๖/๐๙/๒๕๒๔ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๙๖
พระเจชณุ จนฺทโชโต อภิญาช่อแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๒๓ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๙๗
พระสุพิน ตปสีโล จิตรตรง

๑๓/๔/๒๕๐๐
๕/๑/๒๕๖๐

สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๙๘
พระณัฐวุฒ เตชพโล เปงสุภา

๑๖/๖/๒๕๒๒
๒๐/๔/๒๕๖๐

สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๑๙๙
พระมนู านวีโร พรรชัย

๓๐/๗/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สร้อยสุวรรณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖ / ๒๘

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๒๐๐
พระคมสัน ถาวโร จินาพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

สระสิงห์โต  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๐๑
พระจตุพงษ์ ตรุโณ เชียงสา

๕/๐๔/๒๕๔๐ ๓/๐๗/๒๕๖๐

สระสิงห์โต  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๐๒
พระชูชีพ มหาาโณ ปานจีน

๑๖/๑๐/๒๕๑๖
๑๙/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๐๓
พระปรียทรรศ อนาลโย วิชัย

๖/๕/๒๕๐๕
๑๕/๑๒/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๐๔
พระสุทธิพร านธมฺโม จันทร์พุฒ

๑๘/๙/๒๕๐๖ ๒๘/๒/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๐๕
พระองุ่น สุจิตฺโต อำภาส

๑๔/๐๒/๒๔๗๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๐๖
พระณรงค์ ภูริปฺโ ดาวท่าน

๑๘/๐๕/๒๕๑๙ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๐๗
พระธวัช ขนฺติธโร จันทรบัตร

๑๕/๑๐/๒๕๑๖ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๐๘
พระวสันต์ กวิวํโส จันทร์แก้ว

๗/๐๘/๒๕๓๒ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๐๙
พระธวัฒชัย ธมฺมสโร สีสัย

๙/๑๒/๒๕๒๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๑๐
พระนิตินัย เมตจิตฺโต ผิวมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๑๑
พระวริน อินทปฺโ คำต้อม

๑๐/๐๔/๒๕๓๗
๒๔/๖/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๑๒
พระสิทธิโชค ปฺาวโร เดชประเสริฐ

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๑๓
พระมะนัส นาควโร สวนอารัญ

๒๒/๑๑/๒๕๒๕
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๑๔
พระชัยยา ปฺาปโชโต ทองคุ้ม

๒๕/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๑๕
พระดอกรัก โชติโก ยังยืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๒๔

๔/๐๗/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๑๖
พระกิตติศักดิ

์

โชติปฺโ จำปาเงิน

๑๓/๐๒/๒๕๓๙

๙/๐๗/๒๕๖๐

เสด็จ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๑๗
พระธนาธิป ธนปฺโ เสริมแสง

๖/๘/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

หงษ์ทองเจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๑๘
พระสมรักษ์ ปริชาโณ อินทนี

๒๖/๘/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

หงษ์ทองเจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๑๙
พระทรงพล จนฺทสีโร พีระพันธิ

์

๖/๑/๒๕๔๐ ๔/๗/๒๕๖๐
หงษ์ทองเจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๒๐
พระเป ธมฺมธโร ประเสริฐสิง

๑๑/๔/๒๔๘๖

๗/๗/๒๕๖๐
หนองกอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรสิทธิพงษ์  มิงขวัญ

่

๔/๑๑/๒๕๔๖

 หนองกอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๒๒
พระจงรัก จนฺทวํโส ทองนิล

๗/๐๙/๒๕๒๕ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

หนองเต่า  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๒๓
พระนเวทศ์ วรธมฺโม ถมอินทร์

๒๖/๐๗/๒๕๑๐
๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองเต่า  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๒๔
พระธนัช จารุธมฺโม เพชรประสม

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๑๒/๐๕/๒๕๖๐

หนองเต่า  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๒๕
พระทอน าณทีโป สายโสภา

๑/๑/๒๔๘๙
๒/๗/๒๕๖๐

หนองปลิง  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๒๖
พระอธิการเจือ สนฺตจิตฺโต พุกมาก

๒/๐๔/๒๔๖๑ ๒๓/๑๒/๒๕๖๐

หนองแผ่นดิน  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๒๗
พระปรีชา ปยทโร มะโรง

๒๓/๒/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๒๘
พระสมบูรณ์ ฉนฺยโต หลอดเงิน

๕/๑/๒๕๓๕ ๒๙/๔/๒๕๖๐

หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๒๙
พระวีระภาพ รตินฺทโร ขุนพิลึก

๔/๑/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๓๐
พระขวัญชัย านวุฒฺโฒ รอดศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหลวง  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๓๑
พระจิรายุทธ์ ปฺาวุโธ ปนจอม

๘/๑๒/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๓๒
พระรส อภิชฺชโว พิลึก

๑๑/๙/๒๕๐๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๓๓
พระบุญเรือน สุทฺธิาโน พันธ์ศรี

๓๐/๗/๒๕๓๐ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยปกษ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๓๔
พระอ๊อด คมฺภีรปฺโ ปานถม

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยปกษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗ / ๒๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๒๓๕
พระเอิบ สุชาโต ปานถม

๒๐/๐๗/๒๕๑๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยปกษ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๓๖
พระวินัย ธมฺมวโร กันหาทอง

๐๗/๐๙/๒๕๑๘ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

ใหม่ศรีเจริญพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๓๗
พระแอ๊ด ปยธมฺโม พิมพ์จันทรา

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

ใหม่ศรีเจริญพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๓๘
พระพงษ์นภิส สิริภทฺโท มณีโชติ

๑๑/๐๓/๒๕๓๗ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่ศรีเจริญพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๓๙
พระสะอาด ถาวรจิตฺโต กลางสา

๑๕/๐๕/๒๕๐๑ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่ศรีเจริญพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๔๐
พระธวัช ขนฺติธโร แย้มรักษา

๐๓/๑๑/๒๕๑๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่ศรีเจริญพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๔๑
พระเอกราช อคฺควโร เจริญศรี

๑๓/๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ใหม่ศรีอุบล  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๔๒
พระอมรเทพ อนุภทฺโท มาลาพันธ์

๒/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๕/๒๕๖๐

ใหม่ศรีอุบล  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๔๓
พระสมศักดิ

์

อิทฺธิาโณ สุดลำ

๑๗/๑/๒๕๐๖
๓/๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๔๔
พระปรัชญา ปฺาวชิโร ขำสะกล

๒๖/๑๐/๒๕๓๒
๕/๑๒/๒๕๕๙

อ่างทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๔๕
พระบุญเสริม ิตคุโณ เอียมพราว

่

๑๙/๘/๒๕๓๐
๒/๖/๒๕๖๐

อ่างทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๔๖
พระอุเทน อธิปฺโ เจริญรอย

๑๐/๙/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

อ่างทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๔๗
พระบุญเชิด จกฺกวโร เขียวมณี

๖/๘/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐

อุทุมพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๔๘
พระประสิทธิ

์

สนฺตมโน สีนิล

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

๑๑/๖/๒๕๖๐

อุทุมพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๔๙
พระไพโรจน์ านุตฺตโร สุขสว่าง

๒๓/๙/๒๕๑๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อุทุมพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๕๐
พระกันติภพ สนฺตมโน สนิทมาก

๒๕/๔/๒๕๔๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

อุทุมพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๕๑
พระสุรศักดิ

์

อุชุจาโร คล่องธัญกรณ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

เกาะตำแย  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๕๒
พระสมาน สนฺตมโน ทิมแหง

๑๔/๐๒/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เกาะรากเสียด  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๕๓
พระกิตติทัต นิสโภ กลินรุ่ง

่

๑๖/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะรากเสียดนอก  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระสรวิศ จนฺทสาโร จุลจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

คลองแต้วพัฒนา  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๕๕
พระพีระพงษ์ ชยธมฺโม สุขจอย

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คลองแต้วพัฒนา  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๕๖
พระณัฐพล ชยวุฒโธ สุขจอย

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คลองแต้วพัฒนา  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๕๗
พระสุชาติ สิริธมฺโม คำหนู

๒๗/๐๒/๒๕๑๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คลองเมือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๕๘
พระวัชรพงษ์ ชุตินฺธโร สิงห์เรือง

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

คลองเมือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๕๙
พระศักรินทร์ นรินฺโท มังคังสดภิบาล

่ ่

๑๐/๑๒/๒๕๐๗ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ปาภาวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๖๐
พระบุญยอด เตชวโร เรียบดี

๑๘/๐๘/๒๕๒๑
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ปาภาวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๖๑
พระปณิพัฒน์ ปภสฺสโร บุญมา

๑๙/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ปาภาวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๖๒
พระวิทยา กนฺตสาโร แก้วกันหา

๐๗/๐๗/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาภาวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๖๓
พระชูเกียรติ สนฺตมโน ศิลา

๐๓/๑๒/๒๕๐๒ ๐๑/๐๖/๒๕๔๘

วังชมภู  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๖๔
พระสามารถ เตชวโร ชูสุข

๑๔/๐๔/๒๕๒๑ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๖๕
พระคุณากร ิตวฑฺฒโน จันทร์ศรี

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรสุนทร  อินทร์คำแหง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรจิรายุ  ฉำกิง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรอนิรุธ  เงินทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรอภินันท์  วงศ์ศรีจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรธีรภัทร์  ชะบูณรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรมงคล  พรมทัน

๓/๑๒/๒๕๔๖

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรปริญญา  ชารัมย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรสุเมธ  มีสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 อินทร์สุวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรกวิน  หัสนา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรอลงกต  อินธิดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรสุริยันต์  ชึรัมย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรรัทธพล  แสวงนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรสุทธิกานต์  โครตภักดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรวรวุฒิ  ดอนเทศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

 สังฆานุภาพ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๘๑
พระชัยวัฒน์ ธมฺมทีโป โพวะรี

๒๕/๐๖/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่เจริญธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๘๒
พระอานนท์ เตชปฺโ ปงสุสันท์

๒๗/๐๕/๒๕๓๔
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

อมฤต  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๘๓
พระกรกรต คุตฺตธมฺโม มากสาย

๓๐/๑๒/๒๕๓๔ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

อมฤต  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๘๔
พระลิขิต จารุวณฺโณ อริยะวงค์

๐๒/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

อมฤต  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๘๕
พระรัชชานนท์ นนฺทิโย ภู่เปยม

๑๗/๐๘/๒๕๓๙
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

อรัญสถิตย์  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๘๖
พระบุญจันทร์ อนาลโย ทองจันทร์

๐๐/๙/๒๔๙๔
๒๔/๑๒/๒๕๕๘

เกาะแก้ว  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๘๗
พระเทอดชัย อินฺทปฺโ บุญใจ

๑๕/๐๘/๒๕๓๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๘๘
พระเกรียงไกร สุทฺธิมโน อุ้ยเหง่า

๐๖/๐๔/๒๕๒๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เกาะตาล  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๘๙
พระณัฐพล โอภาโส คำทูลตา

๐๙/๑๑/๒๕๓๔
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

เกาะตาล  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๙๐
พระจเร านิสฺสโร เงินบำรุง

๐/๐/๒๕๐๖
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

เกาะตาล  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๙๑
พระสันติ ิตปฺุโ สางทองงาม

๐๔/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

เกาะตาล  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๙๒
พระกิตโสณ สุทฺธิาโณ เนียมรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

เกาะฝาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๙๓
พระสุชาติ สธมฺโม บำเรอราช

๐๗/๐๘/๒๕๒๒ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

แก้วโสภณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๙๔
พระปญญา ปฺาวชิโร อุตแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๒๑ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

แก้วโสภณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๙๕
พระสถาพร สิริปฺโ เอียมเทียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แก้วโสภณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๙๖
พระทศพล สนฺติโก นิพนต์

๑๙/๐๖/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

แก้วโสภณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๙๗
พระสุบิน จนฺทธมฺโม ยาแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แก้วโสภณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๙๘
พระประจวบ ปสนฺโน พิมโซ

๒๖/๐๓/๒๕๐๖ ๒๖/๐๘/๒๕๕๙

ขนุนงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๒๙๙
พระณัฐฑพัสฒ์ พุทฺธธมฺโม พุทธวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาประตูชัย  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๐๐
พระสุธีรัชต์ สุมงฺคโล ศรีประกายรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาพิมพาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๐๑
พระบัณฑิต ิตเมโธ เชือเขตกรรม

้

๐๓/๐๔/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาพิมพาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๐๒
พระคล่องแคล่ว ขนฺติสุโภ คงเจริญ

๐๕/๐๓/๒๕๐๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

เขาพิมพาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๐๓
พระเสกสรรค์ ยตินฺธโร พันธ์ละออง

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

เขาพิมพาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๐๔
พระอนุชา มหาปฺุโ ชืนสำอางค์

่

๒๖/๐๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาพิมพาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๓๐๕
พระสุทัศน์ สุขิโต พันธ์ละออง

๐๕/๐๗/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เขาพิมพาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๐๖
พระสมศักดิ

์

จนฺทูปโม เทียมวงษ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

เขาสว่างธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๐๗
พระอภิชาติ เขมวีโร อิมมา

่

๒๕/๐๗/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาสว่างธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๐๘
พระธรรมรัตน์ กตวโร ตรีมณี

๑๑/๘/๒๕๒๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

คลองสะพานช้าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๐๙
พระบุบผา ิตธมฺโม แสงจันทร์

๘/๖/๒๕๐๙ ๑๔/๒/๒๕๖๐

คลองสะพานช้าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๑๐
พระลำยงค์ ปโมทิโต สันมา

๒๔/๐๓/๒๕๐๐ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

คูหาสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๑๑
พระวัลลภ วลฺลโภ จิตรตรง

๑๕/๑๒/๒๕๓๖
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

คูหาสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๑๒
พระประสิทธิ

์

สิทฺธรตโน พันธุ์เจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๑๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

โคกเจริญวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๑๓
พระบุญทัน ทนฺตจิตฺโต เขตกัน

๒๗/๐๕/๒๕๑๕ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

ดอนแตง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๑๔
พระณัฐวุฒิ รตนปฺโ สุขจินดา

๒๙/๐๖/๒๕๒๖ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

ดอนแตง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๑๕
พระทศพร ิตธมฺโม สามคูเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๒๕
๑๑/๐๓/๒๕๖๐

ดอนแตง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๑๖
พระพชรพล คุตฺตสีโล สุขะตะวิจิตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ดอนแตง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๑๗
พระอารยะ อริยสีโล กลินหอม

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ดอนปอแดง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๑๘
พระจักรพันธ์ กิตฺติคุโณ ขันกสิกรรม

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ดอนปอแดง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๑๙
พระอำพร ชุตินฺธโร ประสงค์สิทธิ

์

๒๒/๒/๒๕๐๙
๘/๗/๒๕๕๗

ดอนสมบูรณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๒๐
พระเจริญ จนฺทสาโร ปะโมทาติ

๑๕/๙/๒๕๒๔ ๓๑/๖/๒๕๖๐

ดอนสมบูรณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๒๑
พระณรงค์ชัน านกโร ขำบัว

๒๕/๐๔/๒๕๒๒ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

ดอนเหียง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๒๒
พระปฏิพัฒน์ เตชปฺโ ติดทะ

๑๖/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนเหียง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๒๓
พระธงชัย อริโย นาคทอง

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ดำรงธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๒๔
พระนิรันดร์ ธมฺมปาโล ทองดอนนาค

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๒๕
พระนิพันธ์ กนฺตสีโล พรมบุ

๒๔/๐๒/๒๕๔๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๒๖
พระสมโภชน์ สีลสุทฺโธ ขำเล็ก

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๒๗
พระสรศักดิ

์

กนฺตสีโล สมวงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๒๘
พระสราวุธ ิตสีโล เกษวงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๒๙
พระวราเทพ อจฺจาทโร สายคำเคือง

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๓๐
พระวิทยา มหาวีโร บุญเพ็ง

๑๐/๐๗/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๓๑
พระสมเกียรติ นริสฺสโร อำเกศ

๐๓/๐๔/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๓๒
พระกฤษฎา สุจิตฺโต บัวทอง

๑๙/๐๑/๒๕๓๓ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๓๓
พระตะวัน ฌานโสภโณ เชือสิงห์

้

๑๕/๑๑/๒๕๒๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๓๔
พระเสน่ห์ กนฺตปฺโ อินทร์เดช

๐๓/๑๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๓๕
พระมานพ เตชธมฺโม เทพนาที

๐๘/๑๑/๒๕๑๘
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๓๖
พระณัฐพงศ์ านธมฺโม ทองบุญนุ่ม

๑๘/๐๖/๒๕๔๐ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

เนินยางงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๓๗
พระอัมพร อมโร ทะนารี

๒๓/๐๖/๒๕๑๘ ๒๘/๐๘/๒๕๖๐

เนินยางงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๓๘
พระสุทธิรักษ์ ิตพโล จันทร์สว่าง

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

เนินสำราญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๓๙
พระธนภูมิ ชยวุฑฺโฒ ฤกษ์เกษม

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

เนินสำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐ / ๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๓๔๐
พระวุฒิชัย ธมฺมโชโต รอดนิล

๐๑/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

บ่อกระบาก  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๔๑
พระสุรสิทธิ

์

เตชธมฺโม โพธิศรี

์

๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

บ่อกระบาก  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๔๒
พระทรงศักดิ

์

ปภสฺสโร มีมุข

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ่อกระบาก  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๔๓
พระสุเทพ อาภาธโร แก้วกะชีวิต

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ่อกระบาก  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๔๔
พระธีรศักดิ

์

ทีปธมฺโม พรหมโชติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๘/๒๕๖๐

บ่อกระบาก  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๔๕
พระสุรเชษฐ ขนฺติพโล สุขเกษม

๓๑/๐๓/๒๔๙๕
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

บ้านไร่  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๔๖
พระอดิเทพ อติพโล เอียมสำอางค์

่

๑๕/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๔๗
พระภัทรพล ภทฺทราโณ ประสาทกะสิกิจ

๑๙/๐๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๔๘
พระอนิรุตท์ ปภาโส ชำนาญนา

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ประชาร่วมใจ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๔๙
พระปญญา เทวธมฺโม อุ่นคอย

๓๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ประชาร่วมใจ  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๕๐
พระสันติชัย ิตสีโล โพธินอก

์

๒๑/๐๕/๒๕๒๓ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๕๑
พระรัฐพล อคฺคปฺโ คงเมือง

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๕๒
พระสมศักดิ

์

สนฺตกาโม โพธินอก

์

๑๗/๐๙/๒๕๒๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๕๓
พระณัฐพล อาภายุตฺโต อินเทียน

๑๓/๑๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๕๔
พระสมศักดิ

์

ภูริปฺโ แก้วทรัพย์

๑๓/๐๕/๒๕๐๑ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

ปางมะค่า  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๕๕
พระอนิรุศ ปฺุทตฺโต บุญสา

๑๕/๐๕/๒๕๑๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ปางมะค่า  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๕๖
พระสุชิน สุตชิโร อ้วนอิน

๒๕/๐๑/๒๔๙๔ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ปางมะค่า  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๕๗
พระนพรัตน์ ถิรจิตฺโต แตงพรม

๑๓/๐๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปางมะค่า  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๕๘
พระมานัส เตชธมฺโม มีเหมาะ

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปางมะค่า  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๕๙
พระภาณุวัฒน์ ปภาธโร ไม้เลียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๐๖ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

พรหมนิมิต  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๖๐
พระสุรศักดิ

์

อาจารสมฺปนฺโน ใจแสง

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

พรหมนิมิต  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๖๑
พระสุทธิพงษ์ ปยธมฺโม นิมรักษา

่

๒๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

พรหมนิมิต  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๖๒
พระสะอาด กลฺยาโณ ยิมละมัย

้

๘/๕/๒๕๑๓
๒๙/๑๐/๒๕๕๘

พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๖๓
พระสุรพล พลปฺโ ขจัดภัย

๗/๑๒/๒๕๐๖
๔/๒/๒๕๖๐

พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๖๔
พระเสถียรพงศ์ สุมโน ขจัดภัย

๑/๔/๒๕๓๗ ๑๑/๓/๒๕๖๐

พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๖๕
พระนำ อนุตฺตโร เพิมภูเขียว

่

๓๐/๑/๒๕๐๙ ๑๖/๕/๒๕๖๐

พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๖๖
พระอดิศักดิ

์

ภทฺทโก คงดี

๒๕/๙/๒๕๒๗ ๒๑/๕/๒๕๖๐

พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๖๗
พระนัทวัฒน์ โฆสโก โคเซียน

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๑๑/๖/๒๕๖๐

พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๖๘
พระอนันต์ อุตฺตมปฺโ ไข่เกตุ

๑๕/๕/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรอติกานต์  ฉิดนอก

๖/๕/๒๕๔๑
 พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๗๐
พระณรงค์ชัย อธิปฺุโ แสงทอง

๑๘/๐๘/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

มอเหลือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๗๑
พระมงคล ธนปฺโ เกิดกรุง

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังนำวน  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๗๒
พระณัฐวุฒิ วุฒิพโล สารแดง

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วังหัวแหวน  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๗๓
พระมงคลศักดิ

์

ถิรปฺุโ สุขกากิจ

๑๔/๐๙/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วังหัวแหวน  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๗๔
พระวีระพล สีลสาโร สิริจันทร์โท

๒๐/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วารีวัฒนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๓๗๕
พระสุรินทร์ จนฺทธมฺโม มันแก้ว

่

๒๘/๐๑/๒๕๑๒ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๗๖
พระชานนท์ มหาวีโร บุญใจ

๒๕/๖/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ศรีไพศาล  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๗๗
พระแหลมทอง านวีโร ภักดีสูงเนิน

๐๘/๑๒/๒๕๑๖ ๒๒/๐๖/๒๕๓๖

ศรีมหาโพธิรัตนาราม

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๓๗๘
พระวรันธร จนฺทสาโร ประเปรียว

๐๗/๐๑/๒๕๑๒ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐
ศรีมหาโพธิรัตนาราม

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรคง  จายคำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

 
ศรีมหาโพธิรัตนาราม

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรธีรภัทร  นนทคำจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 
ศรีมหาโพธิรัตนาราม

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรธราเทพ  นนทคำจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 
ศรีมหาโพธิรัตนาราม

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรบุญกริศ  พลอาจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

 
ศรีมหาโพธิรัตนาราม

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๓๘๓
พระณัฐวัตร กิตฺติโสภณ บุญเปยม

๐๘/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สลกบาตร  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๘๔
พระสมรักษ์ านิโย แขพิมาย

๒๗/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สลกบาตร  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๘๕
พระสุวิทย์ คุณสมฺปณฺโณ ขันติวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๒๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สลกบาตร  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๘๖
พระสิปปนาท อิติวิริโย มูลสัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สลกบาตร  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๘๗
พระณัฐวุฒิ เขมวโร ดิษกร

๒๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๘๘
พระณัฐการณ์ อกฺกวณฺโณ คล้องช้าง

๑๑/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๘๙
พระวิก ชยธมฺโม สุขจิตร

๑๗/๐๖/๒๔๙๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ส่องตาแล  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๙๐
พระพรชัย กลฺาณธมฺโม จำปาเงิน

๒๐/๑๑/๒๕๒๑
๔/๑๒/๒๕๕๙

ส่องตาแล  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๙๑
พระสฐิต อารยธมฺโม สิงหาบุตร

๐๑/๐๒/๒๕๐๒ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ส่องตาแล  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๙๒
พระสมชาย โกวิโท เรือนนุช

๑๒/๑๑/๒๕๑๖
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ส่องตาแล  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๙๓
พระภานุพงศ์ ภูริปฺโ พรมมิน

๒๙/๐๘/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ส่องตาแล  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๙๔
พระยศกร ธนปาโล เลิศฟา

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ส่องตาแล  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๙๕
พระวีระพล อาทโร คำอินต๊ะ

๑๕/๑๒/๒๕๓๙
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ส่องตาแล  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๙๖
พระภูวนาท โชติมนฺโต วิไลลักษณ์

๒๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ส่องตาแล  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๙๗
พระวสันต์ อาภสฺสโร เอียมฉำ

่

๑๑/๐๓/๒๕๒๒ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

สันติวัน  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๙๘
พระพรพลชัย สุวณฺโณ โสดา

๑๖/๗/๒๕๐๖
๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๓๙๙
พระส้มเช้า ภทฺทธมฺโม เชิดสันเทียะ

๘/๒/๒๕๐๘ ๒๒/๔/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๐๐
พระจำลอง านวีโร ชินตะวัน

๐๒/๐๖/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

สิงคาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๐๑
พระประกอบ กิตฺติโก คชฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๑๐ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

สิงคาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๐๒
พระอำนวย กตปฺุโ ถาวร

๐๖/๐๕/๒๕๐๙ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สิงคาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๐๓
พระขจรศักดิ

์

กิตฺติสาโร อำภูธร

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สิงคาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๐๔
พระวัชระ ปภาโส กวางศรี

๐๖/๐๒/๒๕๒๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

สิงคาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๐๕
พระอภิสิทธิ

์

จตฺตมโล ดวงแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สิงคาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๐๖
สามเณรณฐพรรธ  ชีวัฒน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 สิงคาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๐๗
สามเณรอนุพนธ์  ผึงนิล

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

 สิงคาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๐๘
พระบดินทร์ ปภสฺสโร เมืองคง

๙/๗/๒๕๓๕ ๑/๑๒/๒๕๕๘

สิทธิวราราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๐๙
พระชรินทร์ ถิรธมฺโม โจมหาร

๐๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หงษ์ทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๔๑๐
พระชัยพันธ์ อติธมฺโม อ่อนน้อม

๒๖/๑๒/๒๕๒๕
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

หงษ์ทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๑๑
พระชัยวัฒน์ อคฺคธมฺโม ต่วนคำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๐ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

หงษ์ทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๑๒
พระธนาธิป โชติปฺโ ทองอ้น

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หงษ์ทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๑๓
พระสายยัณต์ อินฺทวีโร คงมิง

่

๒๒/๐๘/๒๕๒๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หงษ์ทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๑๔
พระสงกรานต์ จารุธมฺโม วินทชัย

๑๓/๐๔/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หงษ์ทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๑๕
พระสุวรรณ สมาจาโร เสาทอง

๐๔/๐๓/๒๕๐๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๘

หนองกระทุ่ม (ใหม่)
 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๑๖
พระบุญเกิน โฆสธมฺโม แดงอุบล

๑๕/๐๕/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม (ใหม่)
 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๑๗
พระนุรัตน์ วฑฺฒธมฺโม ยะสันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม (ใหม่)
 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๑๘
สามเณรเจษฎา  ชาติทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

 
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๑๙
พระจำรัส นริสฺสโร กองม่วง

๑๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๒๐
พระสุทธิรัตน์ ธมฺมวโร พ่วงพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๒๑
พระสายชล กนฺตธมฺโม บุญทิน

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๒๒
พระอดิศร จนฺทธมฺโม ชัยเดช

๒๘/๖/๒๕๓๑

๗/๒/๒๕๖๐
หนองงูเห่า  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๒๓
พระสมชาย สมโชโต ใบรัมย์

๐๕/๐๓/๒๕๑๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙
หนองบอนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๒๔
พระชัยพร ธนลาโภ จันทร์ศร

๒๙/๐๕/๒๕๔๐ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐ หนองบอนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๒๕
พระสุวรรณ ิตสีโล สวนประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๓๒

๗/๗/๒๕๖๐
หนองโมกข์พัฒนาราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๒๖
พระอ่อน จารุวํโส ทำทอง

๑/๑/๒๔๘๕ ๑๐/๔/๒๕๕๗

หนองแสง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๒๗
พระชม คมฺภีโร ขออิงกลาง

๑๘/๑/๒๕๑๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองแสง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๒๘
พระสายลช ปุณฺณโก ปนทอง

๒๙/๑/๒๕๒๗
๘/๓/๒๕๕๙

หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๒๙
พระสุชาติ จตฺตมโล จำปลาคำ

๑๗/๕/๒๕๐๓ ๑๒/๓/๒๕๕๖

ใหม่ศรีสว่าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๓๐
พระวุฒิชัย ปมุตฺโต แนมขุนทด

๑๕/๕/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ใหม่ศรีสว่าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๓๑
พระชัยชนะ สุตเมโธ ศิริโสภน

๑๗/๐๓/๒๕๐๔ ๒๕/๑๒/๒๕๕๖

อ่างหินเพลิง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๓๒
พระปยฤทธิ

์

รตนโชโต พันธ์สุวรรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

อุดมศรัทธาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๓๓
พระสำเริง อธิจิตฺโต ยาเสน

๐๔/๐๓/๒๕๐๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

เกาะหมู  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๓๔
พระวรพล จิตฺตมโล เนือน้อย

้

๐๙/๑๑/๒๕๒๖ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

เกาะหมู  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๓๕
พระอภิชาต ปริปุณฺโณ อาชา

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๘/๑๒/๒๕๕๙

เกาะหมู  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๓๖
พระอภิชาต ชาคโร ควรขาร

๐๘/๐๓/๒๕๐๘ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

เกาะหมู  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๓๗
พระวชิรพงษ์ ปภงฺกโร โตส้ม

๑๐/๐๙/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะหมู  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๓๘
พระณเรศ ปริปฺุโณ จีนอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ขนุนพันไร่  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๓๙
พระศิวนันท์ ปฺาวโร ลบลม

๑๕/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๔๐
พระดาว สุจิตฺโต อู่ทอง

๒๒/๐๓/๒๕๒๔
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรกิตติธัช  สุวรรณไตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๔๒
พระทนงศักดิ

์

อธิปฺโ การงานดี

๐๗/๐๔/๒๕๓๕
๑/๐๔/๒๕๖๐ คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรภราดร  แก้วเขียว

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๔๔
พระออมสิน จิตฺตทนฺโต ทับทิมศรี

๒๕/๐๒/๒๕๑๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองนำเย็นเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๔๔๕
พระปน ตรุโณ วรโชติ

๐๔/๑๒/๒๔๘๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองพัฒนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๔๖
พระศุภกิจ สุภจิตฺโต บุตรสีภูมิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองพัฒนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๔๗
พระมนัส อตฺตทีโป สันยะขัน

๑๐/๐๔/๒๕๑๑ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

โค้งวิไล  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๔๘
พระณรงค์ ปภาโส ทองมาก

๑๕/๐๓/๒๕๒๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โค้งวิไล  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๔๙
สามเณรนครินทร์  แก้วทอง

๘/๕/๒๕๔๔
 โค้งวิไล  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๕๐
พระคำรณ ยติโก ปนทกุล

๒๐/๐๔/๒๕๐๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

จันทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๕๑
พระจันทร์นธีย์ จิรวฑฺฒโน ช้างวงศ์

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

จันทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๕๒
พระนราวุฒิ มหิสฺสโร ขวัญยาใจ

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

จันทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๕๓
พระอนุรักษ์ วีตโสโก มณฑาภวิล

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

จันทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๕๔
พระนวพล นวพโล ทองเลือม

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

จันทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๕๕
พระนัฐดนัย คุตฺตจิตฺโต วงษามิง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

จันทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๕๖
พระสรวิศ สุรสกฺโก โพธิเกตุ

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จันทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๕๗
พระทองสุข สุจิตฺโต ประพงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๐๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

จันทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๕๘
พระธงชัย ปฺาวชิโร เสาร์ทอง

๐๖/๑๑/๒๕๒๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ถนนงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๕๙
พระอัษฏา ปภสฺสโร พุ่มนิล

๑๑/๐๗/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งหันตรา  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๖๐
พระวรชาติ อุตฺตโร คชฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นาร้อยไร่  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๖๑
พระศักดิชัย

์

ติกฺขวีโร เพิมไธสงค์

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๑
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๖๒
พระณรงค์ ขนฺติพโล เครืองทิพย์

่

๒๑/๑๑/๒๕๒๐
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๖๓
พระพิชิต ปฺาวโร กัลภักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๓๔ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

โนนทัน  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๖๔
พระสิทธิศักดิ

์

วราสโย รอดมณี

๒๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

บ่อทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๖๕
พระสุชิน สุทฺธิจิตฺโต สกุลพราหมณ์

๑๓/๑๐/๒๕๑๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ่อทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๖๖
พระประเวชน์ คุณวีโร นาวิกา

๐๗/๑๐/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

มุจลินท์  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๖๗
พระไมค์ สุจิณฺโณ นาเมืองรักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๖๘
พระสมาน จารุธมฺโม บุญนา

๑๔/๑๐/๒๕๑๘
๑๔/๒/๒๕๖๐

วชิราราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๖๙
พระโชคชัย ปฺาวุฑฺโฒ อิมเนย

่

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วชิราราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๗๐
พระสามารถ ปภสฺสโร คงเลิศ

๓๐/๐๕/๒๕๑๗ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

ศรีภิรมย์  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๗๑
พระภานุพล อาภากโร วิจารณ์

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีภิรมย์  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๗๒
พระวรัญู เตชธมฺโม สิงห์ลอ

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สันติวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๗๓
พระพิษณุ วิสารโท สะเอียม

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๗๔
พระสามารถ ปโมทิโต โพธ์ทอง

๐๒/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๗๕
พระแสนเมือง คุณธโร แซ่ด่าน

๒๗/๐๗/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๗๖
พระพงศกร จรณสมฺปฺโน ตุ่นหลอด

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๗๗
พระกรวิก านกโร พินิจสุริยะ

๑๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐
หนองจอกพัฒนาราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๗๘
พระชนาธิป อภิชโน แซ่จันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองจอกพัฒนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๗๙
พระนิธิพัฒน์ านิสฺสโร เขือนพันธ์

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองจอกพัฒนาราม
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๔๘๐
พระอาชานนท์ านธมฺโม บุตรดาหาร

๑๑/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองจอกพัฒนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๔๘๑
พระธนธรณ์ ชยวฑฺฒโน ด้วงปนตา

๓๐/๗/๒๕๐๐
๘/๗/๒๕๖๐

หนองเต่าทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๘๒
พระพิทวัส ผาสุกาโม พูลชืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

อัมพาพนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๘๓
พระจักรภพ จกฺกวโร พุ่มฉัตร

๐๕/๐๖/๒๕๒๗ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

อัมพาพนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๘๔
พระวีระพงษ์ มหาวีโร โพธิวัฒน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อัมพาพนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๘๕
พระยอดรัก อคจิตฺโต กุลมาลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

อู่สำเภา  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๘๖
พระกฤษดา สุมงฺคโล บุคคะวัน

๑๙/๐๔/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

อู่สำเภา  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๘๗
พระเลิศฤทธิ

์

จิตสทฺโท ปนบรรจง

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

อู่สำเภา  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๘๘
พระฉัตรชัย ปฺาวโร ถนัดกิจ

๕/๕/๒๕๒๒ ๒๗/๖/๒๕๖๐

คลองเตย  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๘๙
พระศิริศักดิ

์

นาถกโร ไพรี

๒๑/๙/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๙๐
พระทุเรียน านวุฑฺโฒ มีแก้ว

๒๑/๔/๒๕๐๔
๗/๒/๒๕๖๐

คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๙๑
พระสายันต์ สนฺตกาโย นามหลัก

๒๔/๑๒/๒๕๑๓

๗/๓/๒๕๖๐
คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๙๒
พระนะลิน สุขุมาโล เกงขุนทด

๑๐/๑๒/๒๕๑๖

๓๐/๔/๒๕๖๐

คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๙๓
พระสมศักดิ

์

ภิรปฺโ อาบสุวรรณ์

๑๙/๑/๒๕๑๗
๗/๑๐/๒๕๖๐

คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๙๔
พระทศพร สุเมโธ วงค์ปนทอง

๑๖/๕/๒๕๑๘ ๒๘/๔/๒๕๖๐

คลองลาน  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๙๕
พระประยูร อนีโค สุขรวย

๙/๙/๒๕๒๒ ๒๘/๕/๒๕๖๐

คลองลาน  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๙๖
พระวินัย อติภทฺโท สระทองอินทร์

๕/๕/๒๕๐๖ ๑๖/๑/๒๕๖๐

คลองหัวแหวน  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๙๗
พระต้นประกานต์ ติสฺสวํโส จะเติบโต

๑๓/๖/๒๕๓๙
๓๐/๔/๒๕๖๐

คลองหัวแหวน  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๙๘
พระกิตติพันธ์ กิตฺติภทฺโธ คำบุญมา

๒๙/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองหัวแหวน  

กพ ๓๑๖๐/๐๔๙๙
พระอำไพ ตปสีโล ชมพู่

๒๘/๕/๒๕๒๖ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

คลองใหญ่ใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๐๐
พระณัตธวัช สุขุมาโล หนูขาว

๒๗/๑๑/๒๕๓๕

๒๓/๔/๒๕๖๐

เจริญสุข  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๐๑
พระประเสริฐ เตชวโร อินต่าย

๒๒/๖/๒๕๓๕
๓๐/๖/๒๕๖๐

เจริญสุข  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๐๒
พระกัมปนาท กิตฺติปฺโ ลอพันธ์

๑๓/๙/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

เจริญสุข  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๐๓
พระสุธน ภูริาโณ สุขเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

เจริญสุข  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๐๔
พระชลทิต วชิราโณ วาระจิต

๒๓/๑/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

เจริญสุข  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๐๕
พระสุชาติ โฆสวิชฺโช เจริญเมือง

๑๓/๖/๒๔๘๘ ๑๖/๔/๒๕๕๘

โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๐๖
พระสุพจน์ สนฺตวาโจ ปญญา

๒๗/๘/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๖๐

โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๐๗
พระทองยุ่น สุตธมฺโม ชู้คุ้มมะม่วง

๑/๑/๒๕๑๔ ๖/๕/๒๕๖๐
โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๐๘
พระมนตรี อายุวฑฺฒโก ทำโคก

๑๒/๓/๒๕๒๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๐๙
พระอำนวย อินฺทวณฺโณ โพธิดำ

์

๒๖/๐๕/๒๕๐๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ดอยแก้ว  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๑๐
พระพล พฺรหฺมโชโต มูลสืบ

๑๑/๑/๒๔๙๗

๗/๘/๒๕๖๐
ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๑๑
พระเพชรแพง ปฺาธโร ผิวทอง

๒๕/๑/๒๕๑๖ ๒๓/๑/๒๕๖๐

ท่าช้าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๑๒
พระสุเทพ สุทฺธสีโล สำราญจิต

๔/๒/๒๕๑๐ ๓/๗/๒๕๖๐
ท่าช้าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๑๓
พระณัฐวุฒิ อธิจิตฺโต ทองอยู่

๘/๒/๒๕๔๐ ๗/๗/๒๕๖๐
ท่าช้าง  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๑๔
สามเณรกฤษฎา  แซ่โซ้ง

๑๗/๔/๒๕๔๒

 ท่าช้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๕๑๕
พระณรงค์ สุมโน วังพลับ

๑/๗/๒๕๐๙ ๕/๑/๒๕๕๘
ทุ่งหญ้าคา  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๑๖
พระสุชาติ กนฺตธมฺโม สมรอด

๑/๑/๒๕๐๐
๒๘/๑/๒๕๕๙

ไทรทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๑๗
พระเทือน อธิปฺโ อำครอง

๑๕/๙/๒๕๐๐
๓/๔/๒๕๔๙

ธรรมประทีป  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๑๘
พระธีรศักดิ

์

นนฺทิโก โคสาดี

๒๒/๙/๒๕๓๓

๖/๖/๒๕๖๐
ธรรมประทีป  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๑๙
พระมนตรี ติกฺขาโณ มะยมทอง

๔/๑/๒๕๐๐ ๑/๒/๒๕๕๙
บึงหล่ม  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๒๐
พระบัว สนฺตจิตฺโต พุ่มไพจิตร

๕/๑๒/๒๕๐๕
๘/๑/๒๕๖๐

บึงหล่ม  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๒๑
พระคงสิทธิ

์

ปฺาพหุโล สุดสวาทดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ปางลับแล  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๒๒
พระกิตติ กิตติาโณ อินทชิต

๒๖/๐๘/๒๕๓๙
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ปางลับแล  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๒๓
พระบัวลอย ชยธมฺโม เอียมอำ

่

๑/๑๑/๒๕๒๕

๖/๗/๒๕๖๐
แปลงสีคีรีวงศ์

่

 

กพ ๓๑๖๐/๐๕๒๔
พระพะยอม ปภาธโร โพธิธิน

์

๕/๓/๒๔๘๔ ๒๖/๗/๒๕๔๒

มอมะนาว  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๒๕
พระบัญชา เตชาโร พระยาลอ

๑๔/๔/๒๕๒๗ ๕/๑๒/๒๕๔๙

มอมะนาว  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๒๖
พระพุทธา ขนฺติจิตโต นามประภา

๒/๘/๒๔๙๔ ๑/๒/๒๕๖๐
มอมะรืน

่

 

กพ ๓๑๖๐/๐๕๒๗
พระอำนวย สนฺตมโน วงษ์อำภา

๒๑/๖/๒๕๑๑ ๒๑/๕/๒๕๖๐

มอเศรษฐี  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๒๘
พระวัชราราช วชิรมโน พานมี

๔/๓/๒๔๙๗
๒/๖/๒๕๖๐

มอเศรษฐี  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๒๙
พระสงคราม ตปสีโร ขำประเสริฐ

๑/๑/๒๕๐๔ ๒/๖/๒๕๖๐
มอเศรษฐี  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๓๐
พระสมหวัง วิมโล เสียงวงศ์

่

๑๐/๑/๒๕๑๑
๒/๖/๒๕๖๐

มอเศรษฐี  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๓๑
พระวรรณภูมิ าวโร เปาชัง

๑๐/๖/๒๕๑๕
๒/๖/๒๕๖๐

มอเศรษฐี  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๓๒
พระคมสันต์ อธิวโร ติสันเทียะ

๒๘/๗/๒๕๓๔

๒/๖/๒๕๖๐
มอเศรษฐี  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๓๓
พระอภิชัย อนาลโย ชัยเดช

๑/๕/๒๕๒๐
๒๗/๑๑/๒๕๕๙

มอสังเวียน  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๓๔
พระธีรพงศ์ ธีปธมฺโม ธูปหอม

๒๕/๓/๒๕๓๘ ๒๙/๔/๒๕๖๐

มอสังเวียน  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๓๕
พระสามารถ สามตฺถิโก ชูชืน

่

๙/๙/๒๕๒๐ ๒/๘/๒๕๖๐
มอสังเวียน  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๓๖
พระพรหมลักษณ์ เมธิโก เมยมงคล

๒๒/๗/๒๕๑๙ ๒๕/๓/๒๕๕๙

มอสำราญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๓๗
พระสุรเดช ปฺาวชิโร เข็มมา

๒๘/๕/๒๕๒๔ ๑๐/๙/๒๕๕๙

มอสำราญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๓๘
พระสุไกร ภูริาโณ ศรีสุธรรม

๑๖/๒/๒๕๒๑

๕/๕/๒๕๖๐
มอสำราญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๓๙
พระธนกร จนฺทวํโส ตากิมนอก

่

๒๓/๙/๒๕๐๙ ๒๒/๔/๒๕๖๐

แม่สอด  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๔๐
พระวิชาญ สนฺตจิตฺโต ผันเผือ

้

๑๒/๗/๒๕๓๔ ๒๔/๖/๒๕๖๐

แม่สอด  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๔๑
พระอนุชิต กุสลจิตฺโต จิตรมัน

่

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๑๖๐/๐๕๔๒
พระชัยวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ผาบวงค์สาย

๔/๖/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๑๖๐/๐๕๔๓
พระวรชิต อคฺปฺโ ตาคำปญญา

๑๑/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๑๖๐/๐๕๔๔
พระวราเทพ นาคเสโน มีแก้ว

๕/๑/๒๕๓๖
๗/๓/๒๕๖๐

เลิงกะพงษ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๔๕
พระอนุชิต กนฺตสีโล กาฬภักดี

๒/๒/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

เลิงกะพงษ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๔๖
พระพินิจ รตาโณ สมพงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๒ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๔๗
พระณรงค์ จิตตฺสํวโร ใจวรรณ

๗/๑๒/๒๕๐๓ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๔๘
พระดอกรัก จิตฺตกาโร สุขขา

๗/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๔๙
พระธัญวิทย์ อจิณณธมฺโม ไทยแท้

๙/๕/๒๕๓๖ ๖/๗/๒๕๖๐
ศรีสมบูรณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๕๕๐
พระชวลิต สติสมฺปนฺโน บุญทอง

๓/๓/๒๔๙๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๕๑
พระชัชวาลย์ อภิปุณโณ จิตอินทร์

๒/๔/๒๕๑๕
๘/๔/๒๕๖๐

สักงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๕๒
พระศรันย์ านารโห ประทุมแมน

๑๔/๒/๒๕๓๙ ๒๓/๔/๒๕๖๐

สักงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๕๓
พระธนพล ธมฺมสโร โพธิไชยคุณ

์

๒๔/๘/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

สักงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๕๔
พระธวัชชัย ปฺาวุโธ ยะปะตัง

๑๕/๙/๒๕๓๐ ๒๒/๕/๒๕๖๐

สุขสำราญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๕๕
พระสมคิด ธนฺโ สัมปนโน

๑๑/๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
สุขสำราญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๕๖
พระอนันต์ อนนฺโท นาถา

๒๔/๗/๒๕๓๖

๑/๖/๒๕๖๐
หนองปรือ  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๕๗
พระสมศักดิ

์

ยสินฺโท ตาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๐๙
๒๕/๔/๒๕๖๐

ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๕๘
พระพูลทรัพย์ ิตสทฺโธ วงษ์ภา

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

๒๔/๖/๒๕๖๐

ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๕๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

มนฺตชาโต อู่ไทย

๒๘/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๖๐
สามเณรเจนณรงค์  เสือกูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๖๑
สามเณรสุภกิณห์  อยู่เลิศลบ

๑๖/๑/๒๕๔๖

 ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๖๒
พระธนพัฒน์ อริโย ภูมี

๑๖/๑/๒๕๑๘ ๑๘/๒/๒๕๖๐
ใหม่วงค์เจริญอินทราราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๕๖๓
พระคงศักดิ

์

านกโร ศรีอำคา

๒๔/๓/๒๕๐๕ ๒๐/๒/๒๕๖๐
ใหม่วงค์เจริญอินทราราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๕๖๔
พระสุวรรณ สุวณฺโณ เวียนไธสง

๑๗/๔/๒๕๓๘

๖/๔/๒๕๖๐
คลองต้นไทร  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๖๕
พระประยงค์ ิติาโน ละดาใส

๘/๖/๒๔๙๗ ๕/๖/๒๕๖๐
คลองต้นไทร  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๖๖
พระประจวบ อุตฺทโณ คะสะติ

๒/๓/๒๕๒๓
๖/๗/๒๕๖๐

คลองต้นไทร  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๖๗
พระทอง านวโร พรมลา

๓/๗/๒๕๑๔ ๑๓/๙/๒๕๕๗

คลองเรือ  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๖๘
พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ ปลืมสายแสง

้

๒๔/๑๑/๒๕๓๔

๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองสุขใจ  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๖๙
พระศิรวิทย์ สิรวิทฺโท ไลไธสง

๐/๑/๒๕๓๖ ๐/๗/๒๕๖๐ ชุมนาก  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๗๐
พระวิทยา วิชฺชพโล ดวงประชัน

๒๑/๗/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
ดงเจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๗๑
พระอาทิตย์ อาทิจฺจพโล สายทอง

๓/๑๐/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๖๐

ดงเจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๗๒
พระซ้อน ิตสีโล ม่วงมี

๒/๑๐/๒๕๐๖ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๗๓
พระไพศาล วิสาโล โพธิดี

์

๒/๑๐/๒๕๐๖ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๗๔
พระสามารถ สามาตโร มารมย์

๓๑/๘/๒๕๑๙ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๗๕
พระเอกราช สิริปุตฺโต บุตรศรี

๒๔/๘/๒๕๓๘

๒/๘/๒๕๖๐
ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๗๖
พระเพชรพรรณ วชิรวณฺโณ ก้านอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๐

๗/๘/๒๕๖๐
ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๗๗
พระสมหมาย รตฺนโชโต สะอาดจันดี

๔/๖/๒๕๒๙ ๒๒/๔/๒๕๖๐

ทุ่งทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๗๘
พระธิรชัย สาธิโก สว่างศรี

๑/๙/๒๕๓๘ ๒๓/๕/๒๕๖๐

ทุ่งทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๗๙
พระวัชธชัย ิตสุทฺโธ เสนาริน

๗/๘/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ทุ่งทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๘๐
พระปยณัฐ ปยพโล คล่องแคล่ว

๓๐/๑๐/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๘๑
พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน เพชรรัตน์

๒๓/๔/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

นิมิตธัญญาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๘๒
พระครรชิต โฆสโก ไพรสิงห์

๑๘/๒/๒๕๐๙
๖/๗/๒๕๖๐

นิมิตธัญญาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๘๓
พระขวัญชัย ชยานนฺโท ทิพย์มณี

๒๐/๔/๒๕๒๐ ๑๖/๓/๒๕๖๐

โนนสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๘๔
พระเกษ สุทฺธจิตฺโต อุบลศรี

๒๔/๑/๒๕๐๑ ๑๐/๔/๒๕๖๐

โนนสวรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๕๘๕
พระสมร สมโร ไชยคำภา

๐/๐/๒๔๙๐ ๔/๖/๒๕๖๐
โนนสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๘๖
พระศุภชัย จินตามโย สังสัมฤทธ์

๒๘/๘/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
โนนสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๘๗
พระสราวุฒิ อกิฺจโน ทำเอีย

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

๔/๗/๒๕๖๐
โนนสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๘๘
พระอนันต์ อนนฺโท ดวงคำ

๒๗/๗/๒๔๙๖

๑/๕/๒๕๖๐
บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๘๙
พระเฉลิม ขนฺติโก ปาจันทร์

๑๔/๕/๒๕๑๔

๙/๕/๒๕๖๐
บึงสำราญใหญ่  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๙๐
พระอภิสิทธิ

์

อภิสิทฺโธ ปุราทกัง

๑๘/๖๖/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
บึงสำราญใหญ่  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๙๑
พระมานิตย์ มานิตฺโต แซ่ลี

้

๓/๒/๒๕๓๗ ๑๕/๖/๒๕๖๐

บึงสำราญใหญ่  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๙๒
พระนรินทร์ นรินฺโท หีบเสน

๓/๖/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๖๐

บึงสำราญใหญ่  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๙๓
พระวันเฉลิม สุตมโน อิทริน

๓๑/๕/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๖๐

บึงสำราญใหญ่  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๙๔
พระสมาน สมาโร นวดไทยส่ง

๒๐/๕/๒๕๑๕ ๓๐/๖/๒๕๖๐

บึงสำราญใหญ่  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๙๕
พระเจริญ สุวฑฺฒโณ ลวงสวาท

๖/๖/๒๔๙๘ ๖/๗/๒๕๖๐
โพธิประสิทธิธรรม

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๕๙๖
พระสุดี ิตวํโส ศรีวงค์แก้ว

๒๐/๘/๒๕๑๘
๗/๗/๒๕๖๐

โพธิประสิทธิธรรม

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๕๙๗
พระศรัณยพงษ์ โรจนพโร เรืองศรี

่

๒/๘/๒๕๑๙
๑/๗/๒๕๖๐

สามจบสามัคคี  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๙๘
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส จันที

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

๖/๗/๒๕๖๐
สามจบสามัคคี  

กพ ๓๑๖๐/๐๕๙๙
พระชัชวาล อภินนฺโท ทิพย์สิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๑๗
๑๖/๒/๒๕๕๘

หนองนกชุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๐๐
พระเจริญศักดิ

์

ปฺาพโล คะเชนทร์ภักดิ

์

๔/๔/๒๕๐๐
๒๗/๕/๒๕๕๘

แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๐๑
พระประยูร อุตฺตโม พลโยธา

๑๔/๙/๒๕๐๑
๒/๗/๒๕๖๐

แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๐๒
พระปญญา ปฺาวโร ปกิลาเค

๕/๔/๒๕๒๖
๙/๔/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๐๓
พระวิชัย วิชฺชาธโร ทองเทศ

๑๗/๑/๒๕๒๗

๒/๖/๒๕๖๐
คลองเจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๐๔
พระสัญญา สนฺตภาโย ศรีดาวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

๒/๖/๒๕๖๐
คลองเจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๐๕
พระสุคร กนฺธมฺโม ยอดสังวาลย์

๑/๘/๒๕๑๑ ๑๒/๕/๒๕๖๐

งิวสองนาง

้

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๐๖
พระนพพร านธมฺโม จันทาธุ

๑๖/๓/๒๕๒๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๐๗
พระอนันต์ อานนฺโท สันเทีย

๑๙/๑๐/๒๕๒๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๐๘
พระวิทยา ธีรภทฺโท ทาอุบล

๒๐/๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ทุ่งรวงทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๐๙
พระธะนะชัย โสธนาโณ ปราณีชาติ

๑๗/๔/๒๕๑๐
๔/๔/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๑๐
พระธารวี อคฺคาโณ พลับพลาทอง

๑๘/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ไทรงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๑๑
พระมานิตย์ อาวุธาโณ ยีภู่

่

๑๘/๕/๒๕๔๐
๓/๔/๒๕๖๐

ไทรงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๑๒
พระสมบัติ สุเมโธ เพิมหิรัญ

่

๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๘/๕/๒๕๖๐

ไทรงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๑๓
พระสุริยา สุรปฺโ ภาศรี

๑๗/๙/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
ไทรงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๑๔
พระทศพล กนฺตสีโล บรรดาน

๑๑/๒/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ไทรงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๑๕
พระสาคร ผลาโณ ภูถมดี

๒๗/๕/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ไทรงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๑๖
พระสมวิทย์ สมปฺุโณ ประทุมผาย

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ไทรงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๑๗
พระนรินทร์ วราโณ มูลสุวรรณ์

๘/๕/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

ไทรงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๑๘
พระณัฏฐภีมพล ิตวายาโม บุญฤทธิเขมากร

์

๑๙/๒/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

ไทรงาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๑๙
พระสิทธิชัย าณธโร จิลศรี

๓/๑/๒๕๓๒ ๒๔/๔/๒๕๖๐

ไทรงามใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๖๒๐
พระวสุพนธ์ สุตถาวโร ไหมอริยะโยชน์

๒๒/๙/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ไทรงามใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๒๑
พระนิทัศน์ มหาวีโร ทิมเทศ

๑๕/๑๐/๒๕๓๕
๒๕/๖/๒๕๖๐

ไทรงามใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๒๒
พระสิทธิรัตน์ าณกโร สังข์ทอง

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

ไทรงามใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๒๓
พระสมบัติ สุมโน พันธ์สนิท

๓/๖/๒๕๑๖ ๒๑/๕/๒๕๕๕

ธรรมรังษี  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๒๔
พระประทีป ปฺาทีโป นาทันรีบ

๑๗/๗/๒๕๔๐ ๑๔/๔/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๒๕
พระจักรพันธ์ อาภากโร ภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

๒๖/๖/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๒๖
พระสีไพร จนฺทธมฺโม โตนาค

๕/๕/๒๕๑๓ ๗/๗/๒๕๕๐
เนินกรอย  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๒๗
พระมงคล คุณวโร ดีปราชู

๓๑/๔/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

เนินกรอย  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๒๘
พระวชิร วชิราโณ ศรีเมือง

๓/๖/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
เนินกรอย  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๒๙
พระยอดชาย านิสฺสโร มีริแวง

๑๖/๑๒/๒๕๐๖ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

เนินสำราญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๓๐
พระราชศักดิ

์

ธีรวํโส สายสี
๓/๘/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐

เนินสำราญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๓๑
พระพระปรามพล สุตฺตโร มนต์เหลา

๒๖/๖/๒๕๓๗
๑๐/๖/๒๕๖๐

บ่อแก้ว  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๓๒
พระพระสนธยา ขนฺติพโล เพชรบูรณ์

๕/๘/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บ่อแก้ว  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๓๓
พระพระอนุชา จนฺทาโภ ทองใบ

๒๓/๑๑/๒๕๓๖

๒๕/๖/๒๕๖๐

บ่อแก้ว  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๓๔
พระพระวิจิตร มหาวีโร วงค์จันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
บ่อแก้ว  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๓๕
พระพระอดุลย์ อตุลธมฺโม จันภิรมย์

๑๓/๙/๒๕๐๓
๑๐/๗/๒๕๖๐

บ่อแก้ว  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๓๖
พระสายชล วิสุทฺโธ แสนสุข

๑/๑๑/๒๕๒๒

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านตอรัง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๓๗
พระหาน ธมฺมปาโล โสดา

๑๐/๑/๒๕๑๕ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

ปาพานทองใต้  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๓๘
พระประมวล ปฺาวชิโร ดิสา

๕/๕/๒๕๐๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

พานทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๓๙
พระชัชชัย สุวีโร อิมแก่น

่

๕/๕/๒๕๐๙ ๕/๗/๒๕๖๐
พานทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๔๐
พระอินทร์ อินทปนฺโย ปานฤทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๔๙๖ ๑๙/๑๐/๒๕๔๑

ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๔๑
พระสมบูรณ์ ฉนฺทโก อ่วมบุญรือ

๒๑/๐๘/๒๔๙๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๔๒
พระธงชัย กิตฺติปาโร แสงอรุณ

๐๙/๑๑/๒๕๓๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๔๓
พระอนุสรณ์ านิโย อินทร์โพธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๔๔
พระอาญาสิทธิ

์

อนาลโย จัตุชัย

๑๔/๐๗/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๔๕
พระวิชัย วิชฺชากโร สุดเกตุ

๑๖/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๔๖
พระเกียรติภูมิ าณธโร อินทร์โพธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๔๗
พระคมกริช คมฺภีรธมฺโม มุนิน

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๒๒/๖/๒๕๖๐

ศรีวิไล  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๔๘
พระชัดชัย ชยธมฺโม ช่อชัน

้

๓๐/๔/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ศรีวิไล  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๔๙
พระวันวิเศษ วรปฺโ ดอกบัว

๒๒/๗/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
ศรีวิไล  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๕๐
พระพิชิต ชยนฺโต ศิริสุระ

๑๔/๖/๒๕๒๓ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๕๑
พระอธิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ปานทอง

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๒๗/๖/๒๕๖๐

สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๕๒
พระชัยมงคล ชยมงฺคโล หมืนประเสริฐ

่

๒๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๔/๑๑/๒๕๖๐

สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๕๓
พระสุรพล นรินโท วงศ์มณีใส

๑๕/๑๒/๒๕๑๑

๒๗/๒/๒๕๖๐ หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๕๔
พระวสันต์ วสนฺโต พรศรีชืน

่

๑๕/๕/๒๕๔๐
๙/๖/๒๕๖๐

หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๖๕๕
พระประเสริฐ ปภาโส แก้ววิเชียร

๑๒/๕/๒๕๓๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐ หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๕๖
พระชินพัฒน์ ขนฺติโก สืบวงษ์

๒๑/๕/๒๕๓๓ ๒๙/๖/๒๕๖๐ หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๕๗
พระเฉลิมวุฒิ ตปสีโร ตลุกไธสง

๒๙/๘/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐ หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๕๘
พระสุรศักดิ

์

กนฺตวีโร แก้วอมร

๑๓/๕/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐ หนองโดนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๕๙
พระอุดม อุตฺตโม พรมแพน

๑๔/๘/๒๕๐๐ ๑๓/๒/๒๕๖๐

หนองปนแตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๖๐
พระวสันต์ สนฺตมโน แสงสว่าง

๒๗/๗/๒๕๑๙ ๑๔/๖/๒๕๖๐

หนองปนแตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๖๑
พระจันทร์ประชา คุณากโร นาเอก

๑๕/๘/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองปนแตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๖๒
พระพิเชษฐ์ ภทฺทวโร บุพลับ

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองปนแตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๖๓
พระสุทธิพร ขนฺติโก ประจิตต์

๒๖/๑/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

หนองปนแตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๖๔
พระณัฐพงษ์ มหพฺพโล เนียมหอม

๑๓/๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
หนองแม่แตง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๖๕
พระสุรชัย ิตสุโข เยาวะนารถ

๑๘/๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หนองแม่แตง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๖๖
พระสุวิชชา สุวิชฺโช คุณหงส์

๑๕/๖/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หนองแม่แตง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๖๗
พระณัฐพงษ์ อาสโภ จันทร์โม้

๑๙/๑/๒๕๔๐ ๑๘/๕/๒๕๖๐ หนองลวกหิรัญญาราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๖๘
พระสุนันท์ โชติโก แสนตรี

๒๑/๕/๒๕๑๑

๘/๗/๒๕๖๐
หนองลวกหิรัญญาราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๖๙
พระสมพงษ์ อาภากโร อำแก้ว

๑๒/๒/๒๕๑๒

๘/๗/๒๕๖๐
หนองลวกหิรัญญาราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๗๐
พระนิเวศน์ นิทฺทุกฺโข ประดา

๒๒/๐๓/๒๕๓๕ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๗๑
พระวัชระ กตธมฺโม สติภพ

๒๖/๐๖/๒๕๓๘
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๗๒
พระธงชัย จิรสุโภ ศาสนะ

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๗๓
พระกษาปณ์ านสมฺปฺโณ ศาสนะ

๐๔/๑๑/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๗๔
พระวัชชานนท์ ปภสฺสโร คงเปลียน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๗๕
พระสุพจน์ เตชวณฺโณ พรมมา

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๗๖
พระบุญลอด อายุวฒฺธโก คุณนาเมือง

๑๖/๐๔/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๗๗
พระศรชัย สิริภทฺโท คำสะอาด

๐๑/๐๕/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ชัยเคือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๗๘
สามเณรอนุชา  แสงหม้อ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

 ชัยเคือง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๗๙
พระสมศักดิ

์

จิตฺตกาโร เปรมรุ่ง

๐๗/๐๗/๒๕๑๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

บึงสามัคคี  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๘๐
พระอัครเทพ จนฺทปฺโ เปรมรุ่ง

๑๔/๐๖/๒๕๔๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

บึงสามัคคี  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๘๑
พระอัมรินทร์ ธมฺมิสฺสโร ภู่ทอง

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ปาวังชะโอน  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๘๒
พระณภัทร กนฺตวีโร ช่อรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๓๐ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

ปาวังชะโอน  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๘๓
สามเณรณัฐพล  ทีตารักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

 ปาวังชะโอน  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๘๔
สามเณรพิชิต  อินธะศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 ปาวังชะโอน  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๘๕
สามเณรธนดล  โพธิอินทร์

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

 ปาวังชะโอน  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๘๖
พระพาย ิตสทฺโธ เพ็งไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๒๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

วังผึง

้

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๘๗
พระวัฒนา วฑฺฒโน พิลาวรรณ

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙
วัดก้องประชาราษฎร์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๘๘
พระสำรวย จิตสาวโร แก่นกระสิการ

๒๕/๐๗/๒๕๑๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๘๙
พระทิพย์มารวย ทิพฺพพโล ทับกฤษ

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดเกษประชาสรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๖๙๐
พระวชิรวิทย์ ธมฺมธโร ตามบุญ

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดคอปล้อง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๙๑
พระฉลองชัย อิธปุณฺโ พิมทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดคอปล้อง  

กพ ๓๑๖๐/๐๖๙๒
พระธนพล เตชปฺโ แสงสี

๒๗/๐๕/๒๕๓๘
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๙๓
พระธีรวัฒน์ ถิรธมฺโม ปรางทอง

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๙๔
พระจักรพันธ์ กตสาโร ทองสุขดี

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๙๕
พระเจษฎากร มหาปฺุโ พวงรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๙๖
พระธีระพล ธีรพโล จันทร์นุ่ม

๒๗/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๙๗
พระณัฐภูมิ ถาวโร กองสง

๑๘/๐๓/๒๕๐๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๙๘
พระเสรี สิริพโล ใจซือ

่

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๖๙๙
พระพิทักษ์ ทกฺขพโล อ้นพา

๒๙/๒/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๐๐
พระพีรพล วีรพโล พิมพ์พิทักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๐๑
พระเทวฤทธิ

์

อิทฺธิพโล ศรีทิพย์

๒๔/๐๕/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๐๒
พระพุฒิพงศ์ พุทฺธิพโล สืบสำราญ

๑๕/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๐๓
พระวัชรพงษ์ วชิรพโล โชติรัตนดิษย์กุล

๒๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๐๔
พระลัทธวัฒน์ ปฺาวุฑฺโฒ ขันลุย

๑๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๐๕
พระณัฐพล ณฏิกพโล ศรีเมือง

๑๒/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๐๖
พระบารเมษฐ์ ปรมพโล พันคง

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๐๗
พระสุวัตร วตฺตพโล ศิริบุรี

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๐๘
พระกฤษณะ โพธิพโล โพธิชืน

์ ่

๐๔/๐๖/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๐๙
พระมีชัย สุทธิาโน สุวรรณวรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดบึงลาด  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๑๐
พระสำรวย สุเมโธ วงศ์นุ่ม

๑๗/๐๗/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงลาด  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๑๑
สามเณรสมพงษ์  อินธิเสน

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 วัดบึงลาด  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๑๒
สามเณรลุคแบ๊คต้า  ยึดยัง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดบึงลาด  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๑๓
พระสมอน พุธฺทสโร โพธาราม

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดพงษ์สัก  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๑๔
พระธันวา สิริภฺตโท คีรีเรือง

๐๗/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดวังเจ้า  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๑๕
พระสิทธิชัย กิตติวณฺโณ แก้วสันแสน

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดวังเจ้า  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๑๖
พระธนากรณ์ สนฺติกโร กาญจนา

๑๒/๐๘/๒๕๓๘
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังเจ้า  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๑๗
พระสุวัฒน์ ธีรปฺโ เนียมเพราะ

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดวังเจ้า  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๑๘
พระโรจนินทร์ านธมฺโม สงค์ประเสริฐ

๑๕/๐๑/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังเจ้า  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๑๙
พระสราวุธ อาภาธโร ขุนพิลึก

๑๒/๐๒/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังเจ้า  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๒๐
พระสุรชาติ สุรพโล แก้วอ่อง

๑๐/๐๓/๒๕๒๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังเจ้า  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๒๑
พระอาทิตย์ จนฺทโร ลือโลก

๒๒/๑๒/๒๕๒๓
๒๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดศรีพรหม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๒๒
พระวิษณุ อภิวฒฺธโน จิตตะคุ

๐๑/๐๖/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีพรหม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๒๓
พระเทพพร วชิราโณ ขันสิงห์หา

๒๕/๑๒/๒๕๓๔
๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีพรหม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๒๔
พระธนพงษ์ จนฺทสาโร สุริยา

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีพรหม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๗๒๕
พระพีระพงษ์ กิตติธโร วิเชียร

๒๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีพรหม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๒๖
พระนภดล กลฺลฺวโล จิตตะคุ

๑๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีพรหม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๒๗
พระปรีชา จกฺกธมฺโม มาตรวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๓๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีพรหม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๒๘
พระวิภาส เตชปฺโ ขันสิงห์หา

๒๐/๑๒/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีพรหม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๒๙
พระยงยุทธ ตุฏจิตฺโต คำปน

๒๒/๐๙/๒๕๑๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๑

ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๓๐
พระมณีชัย มารชิโน อุทามนตรี

๑๑/๐๓/๒๕๑๐ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗

ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๓๑
พระเกียรติกุล ิตสีโล ทองใส

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๓๒
พระเกษม เขมจิตฺโต บาดาน

๐๓/๐๑/๒๕๑๑ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๓๓
พระชัยวัฒน์ ขนฺติธมฺโม ไสยสิทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๑๘ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๓๔
พระคุณาวุฒิ คุณวุฑฺโฒ นวกวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

แสงสุริยาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๓๕
พระเดียว

่

จนฺทสุทฺโธ กลินฟุง

่

๑๓/๐๘/๒๕๑๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองไทร  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๓๖
พระปรีชา หาสธมฺโม แก้วมณี

๒๙/๐๘/๒๔๙๔ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

หนองไทร  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๓๗
พระฉัตรชัย าณวโร ปุริเส

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองไทร  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๓๘
พระอนุชา ติขิโณ ตังวัฒนกูลวงค์

้

๒๖/๙/๒๕๓๕ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

เขาชุมแสง  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๓๙
พระตะวัน ชาคโร เนตรศรีทา

๔/๗/๒๕๓๘ ๒/๕/๒๕๖๐
เขาชุมแสง  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๔๐
พระสิทธิกรณ์ สุตสิทฺธิโก ศรีอ่อน

๑/๕/๒๕๓๔ ๒๐/๑/๒๕๖๐

เขานำอุ่น  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๔๑
พระจตุรพร สุตวุฑฺโฒ วุฒิยา

๒๘/๕/๒๕๓๘

๔/๕/๒๕๖๐
เขานำอุ่น  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๔๒
พระพีรพัฒน์ ผาสุโก คงธนผาสุก

๑๔/๕/๒๕๓๙ ๑๙/๕/๒๕๖๐

เขานำอุ่น  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๔๓
พระอภิเชษฐ อภิวฑฺฒโน แย้มบู่

๑๙/๓/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

เขานำอุ่น  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๔๔
พระอนุรักษ์ สุตนุสฺสโร พวงเพชร

๗/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
เขานำอุ่น  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๔๕
พระศุภณัฏฐ์ ภูริณาโ ขุนประดา

๒๗/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๔/๒๕๖๐

ท่าขึน

้

 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๔๖
พระภานุศักดิ

์

สุจิณฺโณ อุตสาห์

๒๗/๑/๒๕๓๘ ๒๑/๔/๒๕๕๙

ปางมะนาว  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๔๗
พระอุทิศ ถามโร คงจีน

๒๙/๑/๒๕๑๙

๘/๑/๒๕๖๐
เพชรมงคล  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๔๘
พระเอกพล อกิฺจโน สีโนนเขวา

๒๘/๑๒/๒๕๑๘

๑๒/๔/๒๕๖๐

เพชรมงคล  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๔๙
พระกฤษดา อานนฺโท มณีด่านจาก

๒๘/๙/๒๕๒๙

๗/๗/๒๕๖๐
เพชรมงคล  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๕๐
พระสัมฤทธิ

์

นิภากโร หอมวัน
๑/๑/๒๕๑๐

๒๗/๑/๒๕๕๔

โพธิทอง

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๕๑
พระสุภี ปฺาทีโป คำอุ่ม

๑/๑/๒๕๐๑ ๒๐/๑/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๕๒
พระณรงค์ ปฺุภาโฆ สมสุขเจริญ

๒๕/๕/๒๕๒๑
๔/๔/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

กพ ๓๑๖๐/๐๗๕๓
พระมานิตย์ มารชิโน พึงเพีย

่ ้

๕/๖/๒๕๐๓ ๙/๕/๒๕๕๗
ไพรสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๕๔
พระสหรัฐ จนฺทวํโส จันทร์สน

๒๐/๑/๒๕๑๙ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ไพรสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๕๕
พระสนัน

่

ตปสมฺปนฺโน นวลจันทร์

๑๐/๙/๒๕๐๓
๙/๔/๒๕๖๐

ไพรสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๕๖
พระสมมาตร ขนฺติมโน จีมุข

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๘

๙/๔/๒๕๖๐
ไพรสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๕๗
พระจิรวัชร มหาปฺโ ทานวัฒน์

๑๒/๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ไพรสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๕๘
พระเพ็ญเพชร สุตวชิโร การวิลัย

๓๐/๔/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ไพรสวรรค์  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๕๙
พระวิรัช สุตวิชฺโช โพธิวัด

์

๒/๒/๒๕๐๒
๑๙/๖/๒๕๕๙

มอเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๗๖๐
พระคำ คมปุณฺโณ แสนเขียว

๑๐/๖/๒๔๘๑
๕/๗/๒๕๕๒

เริงกะพงคงคาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๖๑
พระอนุวัตร โสภนฺณปฺโ วรบัณฑิต

๖/๑๒/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๖๒
พระยุทธนา นินลลฺวณฺโณ เพชรแสง

๒๓/๗/๒๕๐๙
๗/๗/๒๕๕๙

หนองหล่ม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๖๓
พระชาตรี เตชธโร ศรีสงคราม

๒๕/๑๒/๒๕๐๓
๒๐/๔/๒๕๕๙

หินชะโงก  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๖๔
พระสุเทพ หิตกาโม ยอดวงค์ทอง

๗/๕/๒๕๐๘
๒๗/๗/๒๕๕๙

หินชะโงก  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๖๕
พระชาญเดช ิติสมฺปนฺโน คงวารี

๖/๑๒/๒๕๓๘

๔/๕/๒๕๖๐
หินชะโงก  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๖๖
พระสัจจะ หิตกาโม การะภักดี

๑/๑๐/๒๕๐๘
๖/๗/๒๕๖๐

หินชะโงก  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๖๗
พระชิติสรรค์ ธมฺปูชโก ทองบุญมา

๑/๕/๒๕๓๖ ๖/๗/๒๕๖๐
หินชะโงก  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๖๘
พระไกรภพ สุตวีโร โสภา

๑๖/๖/๒๕๒๑ ๑/๑๒/๒๕๕๙

หินดาต  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๖๙
พระลือชา สุตวิชฺโช งามขำ

๒๑/๑๑/๒๕๓๘

๓/๓/๒๕๖๐
หินดาต  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๗๐
พระศราวุธ สุตวุธฺโธ ศรีอุดร

๖/๒/๒๕๑๘ ๕/๓/๒๕๖๐
หินดาต  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๗๑
พระประจวบ โสภณคุโณ ชัยชาญ

๑๑/๔/๒๕๐๑ ๑๘/๔/๒๕๖๐

หินดาต  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๗๒
พระอาทิตย์ สุตสมฺปนฺโน ขุนพิลึก

๑/๒/๒๕๓๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

หินดาต  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๗๓
พระบัณฑิต สุตปณฺฑิตฺโต ห้วยหงษ์ทอง

๗/๒/๒๕๓๗ ๑๐/๖/๒๕๖๐

หินดาต  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๗๔
พระกิตติศักดิ

์

สุตกิตฺติโก คำมัง

๒๘/๑/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๖๐
หินดาต  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๗๕
สามเณรพลพล  ปนยศ

๒๗/๓/๒๕๔๖

 หินดาต  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๗๖
สามเณรบุญมี  ขุนพิลึก

๔/๑๒/๒๕๔๖

 หินดาต  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๗๗
พระปราโมทย์ ปฺุมโน สหะชาติ

๒๕/๗/๒๕๒๒
๑๐/๒/๒๕๖๐

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๗๘
พระมงคล าณวุฒฺโฑ คำบรรลือ

๓/๕/๒๕๓๗ ๙/๔/๒๕๖๐
กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๗๙
พระทวีศักดิ

์

ปภากโร น้อยเรือง

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๙/๔/๒๕๖๐
กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๘๐
พระแสนทนง ถาวรจิตฺโต ทองชิว

๓๑/๘/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๘๑
พระสุกฤต ิตสํวโร ปนกอ

๒๗/๔/๒๕๓๗

๔/๕/๒๕๖๐
กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๘๒
พระชัยวัฒน์ ชยวฒฺฑโน อ้นคง

๒๐/๑๒/๒๕๓๕
๑๔/๕/๒๕๖๐

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๘๓
พระณัฐพล ถิรปฺุโ อินเมฆ

๒๐/๘/๒๕๓๗
๓๐/๕/๒๕๖๐

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๘๔
พระศักดา ครุธมฺโม คำบรรลือ

๓๑/๕/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๘๕
พระธงชัย โชติวโร พลาพล

๑๘/๖/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๘๖
พระสุชาติ ปฺาทีโป ชุ่มเย็น

๗/๖/๒๕๑๖ ๑/๗/๒๕๖๐
กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๘๗
พระนวพล วฑฺฒโน วัฒนะ

๑/๑/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๖๐
กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๘๘
พระสมประสงค์ สจฺจาโณ กิติโยธี

๑๓/๑/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๘๙
พระดิเรก ิตสํวโร เชียงสิน

๑๖/๓/๒๕๓๑

๙/๗/๒๕๖๐
กุฏิการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๙๐
พระปรเมศร์ ิตวิริโย ยิมอยู่

้

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาคีริส  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๙๑
พระวิมล ฉนฺทโก โมกมัน

๑๓/๐๖/๒๕๐๔ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

เขาคีริส  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๙๒
พระธนพล ติกฺขาโณ สมอยู่

๓๑/๑๒/๒๕๓๗
๑๒/๐๔/๒๕๖๐

เขาคีริส  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๙๓
พระภาคภูมิ อริฺชโ เกตุวงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

เขาคีริส  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๙๔
พระไตรรัตน์ ติสรโณ บัวเผียน

๒๕/๑๒/๒๕๓๖
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เขาคีริส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๗๙๕
พระเสงียม

่

ติกฺขวีโร พลกล้า
๑/๑/๒๕๐๓ ๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาคีริส  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๙๖
พระชวิศ อินฺทโชโต ถาวร

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

๔/๐๗/๒๕๖๐

เขาคีริส  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๙๗
พระสมหมาย ิตวํโส โพธิทิพย์

์

๔/๕/๒๕๑๐ ๑/๗/๒๕๖๐
เขาสว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๙๘
พระศราวุฒิ รตนาโณ ลอยสมเคราะห์

๒๑/๐๖/๒๕๓๘
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๖๐/๐๗๙๙
พระอมรเทพ สุภโร เกษมี

๒๖/๐๘/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๐๐
พระพรชัย านากโร โพธิบัลลังก์

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๐๑
พระพิชิต ธมฺมจาโร หงษ์ยนต์

๐๓/๐๒/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๐๒
พระชัยวัฒน์ จารุธมฺโม สะสาง

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๐๓
พระอานนท์ ภทฺทโก มาลัย

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๐๔
พระประเสริฐ ถิรธมฺโม บางสี

๐๔/๑๒/๒๕๐๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๐๕
พระณรงค์ านิสฺสโร บัวบาน

๑๐/๐๔/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

คลองพิไกร  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๐๖
พระบุญชัย ผลปุโ เอ็มทอง

๒๑/๕/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐ คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๐๗
พระสุขสิทธิ

์

จารุวณฺโณ อินทร์ลับ

๒๗/๓/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐ คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๐๘
พระสินทบ สุภทฺโท ถมทอง

๒๘/๙/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐ คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๐๙
พระทศพร กิจฺจสาโร เรืองปุย

๒๕/๔/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐ คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๑๐
พระอนันต์ กตปฺุโ แปนจันทร์

๑๓/๖/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐ คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๑๑
พระอดิเทพ อภิวฑฺฒโน หงษ์ยนต์

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐ คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๑๒
พระศรราม เตชสีโล ขรพัฒน์

๘/๗/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐ คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๑๓
พระศักดิชัย

์

ขนฺติธโร อินกรัด

๑๕/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๑๔
พระวิชิต เขมปฺโ อิมรส

่

๒๓/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๑๕
พระนาวิน สิรินฺธโร ผมรี

๒๙/๘/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐ คลองราษฎร์เจริญ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๑๖
พระมังครุตร์ ปฺาวุโธ แสงสุข

๒๐/๒/๒๕๑๗ ๒๒/๒/๒๕๕๘

โคศิรการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๑๗
พระฐิติวัฒน์ ถาวโร ยาสุขแสง

๓๑/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โคศิรการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๑๘
พระสมพิศ อุชุจาโร สูงสันเขต

๓๐/๓/๒๕๒๓
๒/๗/๒๕๖๐

โคศิรการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๑๙
พระยุทธพิชัย ธีรปฺโ ช่องงาม

๒๙/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โคศิรการาม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๒๐
พระกิตติภพ เหมวณฺโณ มาน้อย

๓๐/๑๑/๒๕๑๖
๑/๑๑/๒๕๕๙

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๒๑
พระรัตนชัย จนฺทสโร เนียมนิม

่

๒๐/๖/๒๕๓๘
๔/๑/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๒๒
พระวิชัยรัตน์ อาภสฺสโร เสาวนิตย์

๓๐/๑/๒๕๓๗
๒/๔/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๒๓
พระภูริทัต ธนปฺโ เกษี

๓๐/๓/๒๕๓๙
๘/๔/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๒๔
พระกิตติ อคฺคปฺโ ชูศิลป

๗/๔/๒๕๓๙
๘/๔/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๒๕
พระสมชาย กิตติาโณ พลอาชา

๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๒๖
พระภิวัฒน์ ธมฺมวโร บาระเมศ

๒/๑๑/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๒๗
พระธวัชชัย อนุภทฺโท การะเวก

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

๒๓/๖/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๒๘
พระจิรวัฒน์ กนฺตวีโร เนือไม้

้

๙/๕/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๒๙
พระสรศักดิ

์

สีลสํวโร ทองพิจิตร

๑๘/๘/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔ / ๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๘๓๐
พระกิตติศักดิ

์

สํวโร นิลพัด

๘/๑๑/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๓๑
พระนพรัตน์ รตนธมฺโม ถมทอง

๒๗/๘/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ไตรภูมิ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๓๒
พระพรสวรรค์ จนฺทวณฺโณ วัลลีย์

๑๙/๑๐/๒๕๒๕

๔/๖/๒๕๖๐
ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๓๓
พระศิวกร กิตติปฺโ อินกรัด

๒๘/๑๑/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๓๔
พระอุดมศักดิ

์

อคฺคธมฺโม หงษ์ยนต์

๒๖/๑๐/๒๕๔๐
๒๔/๖/๒๕๖๐

ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๓๕
พระรังสรรค์ ิติสมฺปนฺโน โยชนะ

๑๕/๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๓๖
พระจิระ กนฺตธมฺโม ปนมณี

๒๙/๗/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๓๗
พระอภิเษก ปริปุนโณ นาโตนด

๓/๗/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๓๘
พระสม นาถปฺุโ เกตุพงษ์

๑/๑/๒๔๙๑ ๔/๑๑/๒๕๖๐

ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๓๙
สามเณรสุทัสน์  หงษ์ยนต์

๓/๘/๒๕๔๒
 ทุ่งนำตก  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๔๐
พระวีรชัย สิริปฺโ ทอดทอง

๑๐/๓/๒๕๓๘
๖/๔/๒๕๖๐

บางลาด  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๔๑
พระวศิน อธิปฺโ นาขุม

๒๘/๖/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
บางลาด  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๔๒
พระอะฐิติ กิตฺติภทฺโท ถาวร

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
บางลาด  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๔๓
พระนพรัตน์ าณวโร จันทร์แดง

๒๘/๕/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
บางลาด  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๔๔
พระทศพล าณวีโร ขรพัฒน์

๖/๒/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
บางลาด  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๔๕
พระพฤกษา ปภงฺกโร ตอนตำรัมย์

๑๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

พานทองศิริมงคล  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๔๖
พระแอ๊ด ฉนฺทธมฺโม จิวแบน

๋

๗/๓/๒๕๐๔
๑๙/๗/๒๕๕๘ เย็นบูรณะราษฎร์เจริญ

 

กพ ๓๑๖๐/๐๘๔๗
พระวัชเวศ ิตเมโธ อิมบรรจง

่

๓๐/๑๑/๒๕๓๗
๑๖/๖/๒๕๖๐ เย็นบูรณะราษฎร์เจริญ

 

กพ ๓๑๖๐/๐๘๔๘
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติเมธิโก รอดเขียว

๒๖/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๒/๒๕๖๐

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๔๙
พระวราพล าณวโร สดชืน

่

๒๒/๗/๒๕๔๐
๑/๔/๒๕๖๐

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๕๐
พระวุฒิพงษ์ านวุฑฺโฒ เพ็งยา

๑/๑๒/๒๕๓๖

๘/๔/๒๕๖๐
รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๕๑
พระณัฐวุฒิ วรวฑฺฒโน วัฒนะ

๒๑/๔/๒๕๒๖ ๑๑/๔/๒๕๖๐

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๕๒
พระไพรัช ิตเมโธ คำสายพรม

๑๓/๑๒/๒๕๓๗

๒๓/๔/๒๕๖๐

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๕๓
พระศราวุธ าณวุโธ โมกมัน

๘/๑๒/๒๕๔๐
๑๐/๖/๒๕๖๐

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๕๔
พระวสันต์ วฑฺฒธมฺโม ชูคุ้ม

๑๓/๗/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๖๐

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๕๕
พระณัฐพัชร ภูริวฑฺฒโน แผ่ทอง

๓๐/๑๒/๒๕๓๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๕๖
พระสุรศักดิ

์

กิตฺติวุฑฺโฒ ชูคุ้ม

๒๘/๔/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๕๗
พระวิวรรธน์ ธมฺมโชโต นันทะวงษ์

๒๑/๖/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๕๘
พระวันวิเศษ ิตเมโธ ทรายกิง

่

๒๘/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๕๙
พระมนตรี เขมวีโร โพธิบัลลังค์

๒๗/๑๒/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๖๐
พระปพนพัทธ์ ธมฺมสุทฺโธ มาน้อย

๗/๑๑/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
รัตนปทุม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๖๑
พระวัฒนา วราโณ เดชะผล

๗/๔/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๖๒
พระอภิวัฒน์ อานนฺโท เกตุวงษ์

๙/๓/๒๕๔๐ ๘/๔/๒๕๖๐
ราษฎร์บูรณะ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๖๓
พระอัครพล จารุธมฺโม มาน้อย

๑๘/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๖๔
พระเกียงไกร ปฺาวโร ถาวร

๓๐/๗/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๘๖๕
พระนภดล กาจนธโร ศรีสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
ไร่ปรือวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๖๖
พระสมรัก รวิวํโส เกิดอินทร์

๒๘/๐๙/๒๕๓๙

๙/๐๔/๒๕๖๐

ลัฏฐิวันวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๖๗
พระณรงค์ จนฺทโชโต จันทร์พิมพ์

๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑/๐๗/๒๕๖๐

ลัฏฐิวันวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๖๘
พระอุบล ปยธมฺโม หอมหวน

๓๐/๐๔/๒๕๓๙
๑/๐๗/๒๕๖๐

ลัฏฐิวันวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๖๙
พระกาหลง กุสลจิตฺโต รอดกสิกรรม

๓/๐๓/๒๕๓๖ ๗/๐๗/๒๕๖๐

ลัฏฐิวันวนาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๗๐
พระสิทธิพร อุทโย สายตา

๑๙/๑/๒๕๔๐ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ลานทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๗๑
พระผดุงศักดิ

์

ปรกฺกโม พรมหาญ

๕/๑๒/๒๕๓๙ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ลานทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๗๒
พระอาทิตย์ อินฺทวีโร จีนเพชร

๓/๑๑/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
ลานทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๗๓
พระวะนาวุฒิ อาสโภ ปนมณี

๗/๒/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ลานทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๗๔
พระธวัชชัย ฉนฺทสุทฺโธ เอียมพงษ์

่

๔/๒/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

ลานทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๗๕
พระจิรพันธ์ านิสฺสโร เกิดพงษ์

๓/๑๐/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

ลานทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๗๖
พระทวีศักดิ

์

สิริวฑฺฒโน ลักษณะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

๔/๗/๒๕๖๐
ลานทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๗๗
พระบัณฑิต ิตเมโธ ฤทธิมนต์

๑๘/๙/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
ลานทอง  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๗๘
พระสุรสิทธิ

์

ธีรวโร หลำสุข

๒๓/๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วังเฉลียง  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๗๙
พระสมศักดิ

์

สุนฺทโร มณีเขียว

๒๐/๑๒/๒๕๓๔
๒๕/๓/๒๕๖๐

อินทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๘๐
พระประวิทย์ วชิราโณ อินทพงษ์

๒๔/๔/๒๕๓๙
๒๐/๕/๒๕๖๐

อินทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๘๑
พระวีรชน ปฏิภาโณ มณีเขียว

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
อินทาราม  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๘๒
พระจิตรภณ อคฺควโร รวมสันเฑียะ

๊

๐๙/๐๙/๒๕๓๓ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดก้าวเจริญพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๘๓
พระเอกพงษ์ โชติโก กะราม

๑๕/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดก้าวเจริญพร  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๘๔
พระรับ อิฏผโล ทองทา

๐๑/๐๙/๒๕๐๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๘๕
พระสมชาย จนฺทธมฺโม จันทร์เทศ

๒๕/๐๓/๒๕๑๐
๕/๐๔/๒๕๕๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๘๖
พระรักษ์ กิตติธโร เก๋งปอง

๒/๑๒/๒๕๒๘ ๒๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๘๗
พระไพเราะ วชิรวฺโส หนูน้อย

๕/๑๒/๒๕๑๖ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๘๘
พระจักรกฤช เตชธมฺโม

ตระกูลธรรมเดชา
๓/๑๒/๒๕๔๐ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๘๙
พระสุกฤษฎิ

์

ปฺาคโม ย้อมสี

๘/๐๕/๒๕๔๐ ๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๙๐
พระธเนศ จนทธมฺโม พลอยวงศ์ไทย

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๙๑
พระอัษฎาวุธ สิรินฺธโร โพธิดี

์

๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๙๒
พระวันชัย ชาตปฺโ แพงชัยภูมิ

๒๙/๐๕/๒๕๔๐
๒๙/๔/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๙๓
พระปกรณ์ ปฺาวุโธ ตู้ที

๒๐/๐๑/๒๕๓๗
๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๙๔
พระณัชพล กมฺมสุทฺโธ เอียมทอง

่

๓/๐๓/๒๕๔๐ ๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๙๕
พระเฉลิมวุฒิ ชาตวีโร สิงห์แย้ม

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๙๖
พระณัฐวัตร คนฺธสีโล หมีคุ้ม

๒๗/๐๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๙๗
พระสมศักดิ

์

สีลโชโต หมีคุ้ม

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๒๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๙๘
พระกิตติชัย เถรธมฺโม วารี

๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๘๙๙
พระสมคิด สุเมโธ จันคง

๔/๐๘/๒๕๓๘ ๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๖ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๙๐๐
พระกฤษณะ อติพโล ไรไธสง

๒๘/๐๙/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๐๑
พระปญญา จนฺโทภาโส อิมเมฆ

่

๑๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๐๒
พระธนวิชญ์ จารุวณฺโน จันนาค

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๐๓
พระจีราวัฒน์ อมรธมฺโม สีสุข

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๐๔
พระสัพพัญู สิริธมฺโม จูด้วง

๑๖/๐๙/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๐๕
พระสุนทร ิตวฺโส ดาวทอง

๒๔/๐๔/๒๕๓๔

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๐๖
สามเณรศรายุทธ  วันเพ็ญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๐๗
สามเณรจักรพงษ์  ตรีแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

 วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๐๘
พระธนวัฒน์ วรธมฺโม อุดมศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๓๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดจันทิมา  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๐๙
พระปญญาวุฒิ ปฺาวโร แก้วเกิด

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดดงกระทิง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๑๐
พระราเชนทร์ จิตฺตสํวโร นาคนวล

๐๓/๐๒/๒๕๒๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงกระทิง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๑๑
พระศรชัย สนฺตมโน จีนประเพจ

๑๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดดงกระทิง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๑๒
พระพิชญะ าวโร ฆ้องชัย

๐๗/๑๒/๒๕๓๔
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

วัดทรายทองวนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๙๑๓
พระวัชระ ธนวุฑฺโฒ อินทพงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดทรายทองวนาราม
 

กพ ๓๑๖๐/๐๙๑๔
พระสุรศักดิ

์

ชาครธมฺโม ม่วงไกร

๒๖/๐๖/๒๕๒๗
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๑๕
พระรัฐพล ยสวฑฺฒโก ทับทอง

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๑๖
พระณัฐพล กนฺตสีโล เอมทอง

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๑๗
พระพลวัฒน์ ธมฺมวโร พรน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๔๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๑๘
พระชาลี านุตฺตโร ยิมทองสุข

้

๒๒/๐๕/๒๕๓๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๑๙
พระวรพันธ์ อริโย เทียงดี

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๒๐
พระนพเกียรติ ปนฺนภาโร เมฆี

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๒๑
พระภัทรพล ปริปุณฺโณ สายทอง

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๒๒
พระลำเจียก ติสฺสโร ชูเมือง

๐๘/๐๒/๒๕๐๕ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๒๓
พระดิเรก รตฺติโก ปุญพิง

๒๑/๑๑/๒๕๑๕
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๒๔
พระสยาม สุจิตฺโต ทองสัมฟทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๒๕
พระพงษ์พันธ์ ติสฺสโร ก้อนใส

๑๒/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๒๖
พระสุรเชษฐ์ จิรธมฺโม ลอสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๒๗
พระสุทิน ติสฺสโร กฐินทอง

๑๘/๑๐/๒๕๑๘
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๒๘
พระสม อุปกาโร โมทะนี

๒๗/๐๘/๒๕๐๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๒๙
พระรุ่งรัตน์ กิตฺติโสภโณ คล่องแคล่ว

๑๘/๐๑/๒๕๒๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๓๐
พระสมชาย สุธมฺโม สร้อยมณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดลานตาบัว  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๓๑
สามเณรปฏิยุทธ  ปนแก้วเครือ

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

 วัดสวนทศพลญาณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๓๒
สามเณรพิชิต  กอบสาริกรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสวนทศพลญาณ  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๓๓
พระสุรเชษฐ์ นิติสาโร สงสนัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๓๔
พระอเนก จนฺทวณฺโณ เปจิว

๋

๑๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๑๖๐/๐๙๓๕
พระอุทิศ อุทโย แจ่มทุ่ง

๑๒/๐๕/๒๔๙๗
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๓๖
พระสมบูรณ์ ธมฺมสโร พรมพันใจ

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๓๗
พระจิรายุทธ อคฺควโร ทังทอง

่

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๓๘
พระวิโรจน์ วิโรจโน ยินดี

๐๗/๐๘/๒๕๑๑ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

วัดหนองกรด  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๓๙
พระวิชัย วชยฺโย ชัยยะศาสตร์

๑๔/๐๑/๒๕๐๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองกรด  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๔๐
พระธัชพล ธมฺมธีโร สีนอก

๒๖/๑๐/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองกรด  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๔๑
พระสุรเดช านุตฺตโร ทองดี

๑๔/๐๒/๒๕๒๒
๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองข่อย  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๔๒
พระอุดร ปฺาวุโธ ทองดี

๔/๐๖/๒๕๓๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองข่อย  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๔๓
พระสุรเชษฐ์ ธมฺวโร นาคคล้าย

๒๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองจิก  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๔๔
พระเนติพงษ์ สิริวณฺโณ ศรีท้วม

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๑๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองจิก  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๔๕
พระอนุพงศ อาภสฺสโร ครุฑพาหะ

๑๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองจิก  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๔๖
พระนาวิน สิริมงฺคโร ครุฑพาหะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองจิก  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๔๗
พระเจต ธิตสีโล อิมคำ

่

๑๕/๐๘/๒๕๓๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดหนองเดือ

่

 

กพ ๓๑๖๐/๐๙๔๘
พระเกียรติศักดิ

์

รกฺขิตธมฺโม เกตุนาค

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดหนองปากดง  

กพ ๓๑๖๐/๐๙๔๙
พระปฎิภาน สีลโชโต เขียวแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองละมังทอง

่

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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