
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๘๖๐ รูป ขาดสอบ ๒๑๗ รูป คงสอบ ๖๔๓ รูป สอบได้ ๔๗๔ รูป สอบตก ๑๖๙ รูป (๗๓.๗๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระศุภชัย ทยาลุโก ดวงแก่น

๐๕/๐๙/๒๕๐๑ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

คลองทรายเหนือ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรพิเชษฐ์พงศ์  ใจตรงดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 คลองทรายเหนือ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระสมชาย พฺรหฺมาโณ รักษาแดน

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองนำมัน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๐๔
พระสมทรง ิตธมฺโม มณีรอด

๐๒/๑๑/๒๕๐๓ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

ตลุกหิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๐๕
พระกำจัด จนฺโทภาโส ขาวทรงธรรม

๑๕/๐๙/๒๕๑๓ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

ตลุกหิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๐๖
พระโชคประสิทธิ

์

เตชธโร ธนากร

๒๑/๑๑/๒๕๓๐ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

ตลุกหิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๐๗
พระสามารถ ปฺาทีโป สุขเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๓๒ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

ตลุกหิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๐๘
พระธนโชติ สิริธนโชติโก แฉล้มลักษณ์

๑๕/๑๐/๒๕๒๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ถำคะนอง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๐๙
พระศุภชัย สุทฺธสีโล มิงมณี

่

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าเยียม

่

 

พจ ๓๑๖๐/๐๐๑๐
พระทองมา ภูริาโณ ปอมพิมพ์

๐๕/๐๙/๒๕๓๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๑๑
พระอนุรักษ์ กตปฺุโ ศรีเพ่ง

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๑๒
พระวัชระ ถิรสทฺโธ ชัยโย

๑๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ไทรย้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๑๓
พระธนภัทร์ อภินนฺโท ดำริวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๐๒/๒๕๖๐

ไทรย้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๑๔
พระบุญเชิด อุตฺตโร บุญล้อม

๐๔/๐๘/๒๕๑๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ไทรย้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๑๕
พระมานะ ปโยโค ถนอมชือ

่

๑๙/๐๗/๒๕๑๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วังอ้อ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระคำรณ จารุธมฺโม ศรีจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

หนองจัว

่

 

พจ ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระฉลวย ปุณฺณาโณ ทับหัวหนอง

๒๕/๑๒/๒๕๒๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองต้นพลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๑๘
พระชานนท์ อานนฺโท สุขกลำ

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองตะเคียน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๑๙
พระธีรวัฒน์ ปฺาสาโร ม่วงชู

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

หนองสองห้อง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๒๐
พระสายฟา สุทฺธิจิตฺโต สาระไกร

๒๕/๑๒/๒๕๓๕
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๒๑
พระวุฒิศักดิ

์

วุฑฺฒาโณ สุขทิม

๒๐/๐๓/๒๕๑๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๕

หนองสาหร่าย  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๒๒
พระวัฒน์ชัย จินธมฺโม ยิงสุข

่

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองสาหร่าย  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๒๓
พระอัษฎาวุธ สฺโต พัฒนิยม

๑๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสาหร่าย  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๒๔
พระเอกพงศ์ อตุโล แชงชน

๒๔/๐๘/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสาหร่าย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑ / ๑๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๖๐/๐๐๒๕
พระชวน ปฺาวโร จันทนารักษ์

๒๔/๐๒/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดงพลับ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๒๖
พระกนกศักดิ

์

คุเณสโน ดาก้อน

๒๐/๐๓/๒๕๓๒ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ดงพลับ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๒๗
พระสราวุธ ตปสีโล ยีสุ่นทอง

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดงพลับ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๒๘
พระธนากร ธมฺมกาโม สุขแพทย์

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดงพลับ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๒๙
พระสายันห์ เทวธมฺโม ดีมาก

๒๓/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงพลับ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๓๐
พระภาคภูมิ อุตฺตโม บัวบาน

๐๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงพลับ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๓๑
พระศรชัย สิริสาโร เทียมนาค

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดงพลับ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรนาคราช  บัวบาน

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

 ดงพลับ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๓๓
พระอมรเทพ อภโย มหายนต์

๑๕/๑๒/๒๕๓๙
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

บ่อแต้  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๓๔
พระปฐพี ิตเปโม เพ็งสมบุญ

๐๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองปล้อง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๓๕
พระวรากร อภิปุณฺโณ เขียวแก้ว

้

๒๘/๐๒/๒๕๓๑ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

กิจวินัยวรรณา  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๓๖
พระวุฒิชัย สุทฺธิธมฺโม ฟองชัย

๑๗/๐๘/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กิจวินัยวรรณา  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๓๗
พระชุมพล านุตฺตโร รอดจำปา

๐๗/๐๒/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๓๘
พระคฑาวุธ วุฑฺฒปฺโ ขันตีแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๓๙
พระพนมพร วราโณ ทีปลา

๑๒/๐๗/๒๕๒๑
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๔๐
พระธีระ โชติโก จุ้ยปาน

๑๐/๐๒/๒๕๐๖ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๔๑
พระสุธน เตชพโล กอบกันนา

๐๘/๐๙/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๔๒
พระเอกชัย อภิวํโส ปญญาดี

๒๗/๐๘/๒๕๒๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ดานน้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๔๓
พระไพบูลย์ ตปสีโล ชูทอง

๑๗/๐๕/๒๕๒๓
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ท่าตำหนัก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๔๔
พระทวีป ปฺาทีโป เปาสน

๓๐/๐๙/๒๕๐๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๔๕
พระหาญ มงฺคลิโก มงคล

๑๖/๐๕/๒๕๑๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๔๖
พระสราวุธ ธมฺมวโร สิงห์เรือง

๒๘/๑๒/๒๕๓๙
๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๔๗
พระพรชัย ภทฺทโก หมายซ้อนกลาง

๐๑/๑๒/๒๕๒๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๔๘
พระนำพล เตชพโล ก่อวัฒนา

๒๘/๐๘/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๔๙
พระอรรคเดช สุทฺธิาโณ ทัดทอง

๐๑/๐๗/๒๕๑๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพุดซา  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๕๐
พระไกรษร ปภสฺสโร คำพล

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่ามะปราง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๕๑
พระมานพ อภิวโร วันสอน

๑๖/๑๑/๒๕๒๓
๐๙/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งนาดี  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๕๒
พระสมนึก ธมฺมทินฺโน พูลสมบัต

๐๙/๐๖/๒๕๑๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๓

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๕๓
พระนรงฤทธิ

์

ิตยโส เหลืองเรือง

๐๙/๐๑/๒๕๓๔ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ไผ่ท่าโพใต้  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรอนิวรรต  สังขพงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

 ไผ่ท่าโพใต้  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๕๕
พระธีรพงศ์ อติภทฺโท รวดเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๕๖
พระธนาวินทร์ ธนปฺโ ทุสิงห์

๕/๓/๒๕๒๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ไผ่รอบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๕๗
พระอุกฤต อุกฏโ เยืองเปล

้

๐๒/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่รอบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๕๘
พระธนกร ธนกโร คุ้มจิตรรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่รอบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๕๙
พระสุริยา สุภากโร เงินมา

๐๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่รอบ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒ / ๑๕

้
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พจ ๓๑๖๐/๐๐๖๐
พระสุรัตน์ อติสโภ ก้อนนาค

๑๔/๐๙/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่รอบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๖๑
พระศุภโชค สุชาโต โฉมงาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิเงิน

์

 

พจ ๓๑๖๐/๐๐๖๒
พระศุภชัย กิตฺติวุฑฺโฒ วงศาอินตา

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๑๖๐/๐๐๖๓
พระธรรม์วาวิญญ์ อาจาโร ศิริขจรนาม

๑๗/๐๑/๒๕๐๘ ๑๘/๐๙/๒๕๕๙

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๑๖๐/๐๐๖๔
พระอดุลย์ อนุภทฺโท โอดไธสง

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๑๖๐/๐๐๖๕
พระมานิตย์ ขนฺติธโร ศรีเสน่ห์

๒๑/๐๔/๒๕๑๘ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๑๖๐/๐๐๖๖
พระเกือบ กตธมฺโม โตสารเดช

๐๘/๑๑/๒๔๘๖
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

มาบมะไฟ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๖๗
พระปริญญา อุตฺตโม สินชู

๒๒/๑๐/๒๕๓๘
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

มาบสว่างสามัคคี  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระวราพล ปริชาโน อ่องปาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

ย่านยาว  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรศักดิเศรษฐ์  สิงห์เดช

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

 ย่านยาว  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๗๐
พระสุทธิพงษ์ คุณวโร คตยิม

้

๑๑/๑๒/๒๕๑๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

ราษฎร์บูรณะ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๗๑
พระอรรถพล อตฺถโกสโม แพงโสภา

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๗๒
พระฉัตรมงคล ปภสฺสโร สิทธิราช

๐๕/๐๕/๒๕๓๑ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

วังจิก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๗๓
พระพินิจ ถิรจิตฺโต บุญกาจน์

๐๓/๑๒/๒๕๓๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วังจิก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๗๔
พระอุทัย อภิวโร สุภากรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วังจิก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๗๕
พระชัยธวัช อุปสโม เพ็ชรพงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วังจิก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๗๖
พระยศพร กิตฺติปาโล จูทิม

๑๗/๐๙/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วังจิก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๗๗
พระวันชัย อภิปุณโณ ดีมัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๒๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วังจิก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๗๘
พระนิติ สุกาโม เพ็งเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๒๕ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

วังเทโพ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๗๙
พระสุภาวัตร สุภากธาโร อินแดง

๑๓/๑๑/๒๕๑๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

หนองขานาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๘๐
พระบรรณพต กนฺตสีโร ใจเทียงแท้

่

๑๓/๐๘/๒๕๑๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองต้นไทร  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๘๑
พระสมพร ถิรธมฺโม ปตินังเต

๒๗/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไม้แดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๘๒
พระฉัตรชัย กมโล สุขเปย

๑๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

หนองสะแก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๘๓
พระศุภชัย ปฺาวโร สุพรรณสาร

๒๘/๐๔/๒๕๐๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองสะแก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๘๔
พระไกรสร โกมโล ยืนยง

๒๒/๑๐/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองสะแก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๘๕
พระอุดมเดช าณวโร สิงห์เรือง

๐๔/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองหัวปลวก  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๘๖
พระสถาพร จนฺทปฺโ เจริญรบ

๑๖/๐๘/๒๕๓๗
๐๙/๐๘/๒๕๖๐

ห้วยนำซึม  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๘๗
พระณัฐพล ิตปฺุโ บุญผ่อง

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๒๖/๐๓/๒๕๖๐

กระทุ่มนำเดือด  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๘๘
พระธนพล กิติสาโร เพชรพงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กระทุ่มนำเดือด  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๘๙
พระสมชาย อคฺคธมฺโม แก้วมะโหสถ

๑๙/๐๑/๒๕๑๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๕

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๙๐
พระบุญรอด ปฺาวุฑฺโฒ อ่างแก้ว

๐๑/๐๔/๒๔๙๔ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๙๑
พระนที คุณาราโม พวงทอง

๓๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๙๒
พระสมเนตร ถาพโล จันทร์อินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๒๘ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๙๓
พระดำรงค์ศักดิ

์

ถามิโก ศรีอาวุธ

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๙๔
พระณัฐพล ิติสมฺปนฺโน เผือกพงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

กำแพงดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓ / ๑๕
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พจ ๓๑๖๐/๐๐๙๕
พระนัทธพงศ์ วชิราวุโธ ศรีเครือแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๙๖
พระธนาธิป จารุธมฺโม กัลยา

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กำแพงดิน  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๙๗
พระพรชัย านรโต แหยมกลิน

่

๒๖/๐๖/๒๕๑๑ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๙๘
พระทองคำ จนฺทาโภ จันทมาศ

๐๓/๐๗/๒๕๐๗ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๐๙๙
พระณรงค์ เตชธมฺโม ทองคงอ่วม

๐๖/๐๖/๒๕๑๓ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๐๐
พระสมเกียรติ สุทนฺโต บุรีวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๐๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๐๑
พระทองดี ปฺุกาโม ศรีทอง

๑๓/๐๔/๒๕๐๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๐๒
พระเนตร มหานาโท อำเขียว

๐๗/๐๗/๒๕๐๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๐๓
พระศิลา ธมฺมทินฺโน กองสุข

๒๒/๐๔/๒๕๑๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๐๔
พระแอ็ด ธมฺมิโก เกตุกัน

๐๔/๐๘/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๐๕
พระนราธิป ขนฺติมโน คงสา

๑๘/๐๕/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๐๖
พระนภดล สุชาโต แมคคาน

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๐๗
พระสุทิน านสมฺปุนฺโน ทองมี

๒๗/๐๗/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๐๘
พระชัยณรงค์ ปวโร คงประยูร

๐๓/๐๔/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองเจริญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๐๙
พระเฉลิม ถิรธมฺโม เหมือนเสมอใจ

๐๑/๐๒/๒๕๐๗ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

จระเข้ผอม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๑๐
พระจักรกฤษ์ ฌานสุโภ เพชรพงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๒๑
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

จระเข้ผอม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๑๑
พระปฐวี านวโร ขันทองดี

๑๒/๐๖/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เจ็ดหาบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระกิตทนันท์ กตสมฺโม แก้วใหม่

๒๕/๐๔/๒๕๒๗ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

เจ็ดหาบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๑๓
พระธนกร กตปฺุโ เมืองเหลือ

๐๓/๑๒/๒๕๑๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เจ็ดหาบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๑๔
พระอำนวย วุฑฺฒวโร ทับเนินทอง

๑๐/๐๘/๒๕๐๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

เทพสิทธิการาม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๑๕
พระจเด็จ ธนลาโภ เม่นชาวนา

๒๕/๑๑/๒๕๑๖
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เทพสิทธิการาม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๑๖
พระวัฒนา สุขิโต วิมล

๐๘/๐๗/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เทพสิทธิการาม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๑๗
พระทองสุข สนฺตมโน ผะอบเหล็ก

๐๙/๐๔/๒๕๐๘ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

เนินปอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๑๘
พระพงศ์สุเทพ ขนฺติจิตฺโต ใจกลำ

๑๐/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

เนินปอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๑๙
พระสิริโชค ถิรจิตฺโต พุฒสา

๐๑/๐๕/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เนินปอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๒๐
พระนรินทร์ อนาลโย ชาติบุตร

๑๘/๐๘/๒๕๒๘ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

เนินปอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๒๑
พระอัฏฐวิชญ์ อิทฺธิาโณ ด่านภูวนาท

๑๑/๑๑/๒๕๑๖
๐๑/๐๑/๒๕๕๘

เนินพลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๒๒
พระประสิทธิ

์

ปภาโส บางแดง

๑๖/๐๕/๒๕๑๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

เนินพลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๒๓
พระบุญรอด สีลสาโร แจ้งแล้ว

๐๒/๑๐/๒๕๒๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

บึงเฒ่า  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระไพศรี วิปุโล แจ๊ดทอง

๐๗/๑๐/๒๕๐๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

บึงเฒ่า  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๒๕
พระมานพ ชยานนฺโท สุขคง

๒๘/๐๒/๒๕๒๑ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

บึงเฒ่า  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๒๖
พระเดียว

่

ถิรจิตฺโต แขวงสุวรรณ

๑๙/๐๘/๒๕๒๑ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

บึงเฒ่า  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๒๗
พระณัฐพงษ์ สิริปฺโ ปูรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

บึงตะคต  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๒๘
พระสิทธินันท์ กิตฺติโก ศรีรักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ปาแซง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๒๙
พระปฐม ปภสฺสโร ใจแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๑๒ ๒๓/๑๑/๒๕๕๖

ปาพรหมวิหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔ / ๑๕

้
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พจ ๓๑๖๐/๐๑๓๐
พระดวง เตชปฺุโ โต๊ะสิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๓๑
พระทันต์ ทนฺตจิตฺโต พระเกตุ

๐๑/๐๕/๒๔๙๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๓๒
พระเชิด สนฺตกาโย เหล่าสกุล

๑๖/๐๑/๒๕๑๒
๒๐/๐๒/๒๕๖๐

ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๓๓
พระศัลย์กฤต คุณวโร คุ้มเถือน

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๖

ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๓๔
พระสิทธิศักดิ

์

อินฺทปฺโ แจ๊ดทอง

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๓๕
พระเฉลิมวงศ์ ขนฺติธมฺโม เกตุประทุม

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๓๖
พระไวทยา กมฺมสุทฺโธ บ่อชน

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

มาบกระเปา  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๓๗
พระสราวุธ ิตปฺโ มวลชู

๒๗/๑๑/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มาบแฟบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๓๘
พระอริชัย สิริจนฺโท ทองนำ

๑๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

รายชะโด  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๓๙
พระธนโชติ ฉนฺทกาโม สอนโส

๒๒/๐๔/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

รายชะโด  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๔๐
พระเชิดชัย วายาโม ดาวลาย

๐๓/๐๕/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

รายชะโด  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๔๑
พระวีระกิจ วิสารโท รอดมี

๒๒/๐๗/๒๕๑๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วังแดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๔๒
พระวุฒิชัย าณโยโค โชติพ่วง

๒๘/๐๙/๒๔๙๕ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

วังแดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๔๓
พระจักรพันธ์ อคฺคปฺโ ถีระแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๓๕
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วังแดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๔๔
พระสุทธิพงศ์ เตชวโร เทศสถิตย์

๐๕/๐๕/๒๕๒๐ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

ศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๔๕
พระพิชัย ิตเตโช แก้วเจริญ

๒๒/๐๓/๒๕๓๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

สระยายชี  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๔๖
พระประกาศิต ตปสีโล สามิตร

๑๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

สระยายชี  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๔๗
พระนนทวุฒิ สุธีโร คงมัน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สามง่าม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๔๘
พระผทัยวัฒร์ ชนาสโภ สุทัศน์

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามง่าม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๔๙
พระวชิรวิชญ์ ชาตเมโธ เลิศวิชิกรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สามง่าม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๕๐
พระจำป ติกฺขวีโร พรมมาศ

๐๑/๐๑/๒๔๘๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามง่าม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๕๑
พระธนพล อมโร ภาโนมัย

๑๔/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามง่าม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรสันติ  ฉลองชาติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 สามง่าม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๕๓
พระสำราญ สุชีโว โตม่วย

๒๔/๑๐/๒๕๑๑ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

สุขสำราญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๕๔
พระธีรพลภัทร ปฺาธโร มีเกษร

๒๐/๑๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

สุขสำราญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๕๕
พระทินกร จารุธมฺโม สุทัศน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุขสำราญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๕๖
พระทัศนะ โสภโณ ฉุยมานะ

๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

หนองจิก  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๕๗
พระสมศักดิ

์

อภิสมฺปนฺโน ใจบุญ

๑๗/๐๙/๒๕๐๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองจิก  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๕๘
พระกิจมงคล ฉนฺทธมฺโม แพรมิง

่

๒๔/๐๕/๒๔๙๘
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

หนองโสน  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๕๙
พระปญญา จิรสีโล สุริยะวงค์

๐๙/๐๗/๒๕๓๔ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

หนองโสน  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๖๐
พระสมพร ิตวิริโย อำไธสง

๑๐/๑๒/๒๕๑๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองโสน  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๖๑
พระสุภกฤษ สิริมงฺคโล สุขเกษม

๒๑/๐๔/๒๕๓๒ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองโสน  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๖๒
พระสรสมรรถ ขนฺติสุโภ ทิพย์โกศัย

๑๘/๐๔/๒๕๒๖ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ใหม่ปลายห้วย  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๖๓
พระธนากร จิรวฑฺฒโน ทิพย์ทำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่ปลายห้วย  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๖๔
พระธีรภัทร สุมโน เกตุเปย

๒๑/๑๑/๒๕๔๐
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ปลายห้วย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕ / ๑๕

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๖๐/๐๑๖๕
พระต้นตากรานต์ อกิฺจโน มันเขตกิจ

่

๑๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ทะนง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๖๖
พระอานนท์ อาภสฺสโร ปจฉิม

๑๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ทะนง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๖๗
พระกิตติพงษ์ พทฺธธมฺโม ขุนจำนงค์

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทะนง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๖๘
พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ นวลแตง

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทะนง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๖๙
พระวิเชฎ มุทุจิตฺโต แขรัตน์

๒๖/๔/๒๕๒๗

๗/๗/๒๕๖๐
ทะนง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๗๐
พระชวาล ปฺาวชิโร ทนงแผลง

๑๒/๐๗/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทับทิม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๗๑
พระวีระพล สิริมงฺคโล บุญประกอบ

๒๕/๐๓/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ทับทิม  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๗๒
พระพิสิฐ สนฺติกโร เพชรคง

๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๑๖๐/๐๑๗๓
พระชานนท์ สีลเตโช กลินสง่า

่

๐๓/๐๓/๒๕๓๘
๑๑/๖/๒๕๖๐

ท่านัง

่

 

พจ ๓๑๖๐/๐๑๗๔
พระกฤตยชญ์ กตธมฺโม โนนสูง

๒๔/๐๔/๒๕๓๘
๒๐/๓/๒๕๕๙

ท่าบัว  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๗๕
พระทรงพล กิตฺติธโร เพ็งเอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ท่าบัว  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๗๖
พระวิโรจน์ วิโรจโน นามทอง

๒๘/๑๑/๒๕๐๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ท่ามะไฟ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๗๗
พระสิริกร ผาสุกาโม ภู่บัว

๒๗/๐๔/๒๕๒๑ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ท่ามะไฟ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๗๘
พระสมภพ ิตสุโภ เบ้าทอง

๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่ามะไฟ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๗๙
พระสมบัติ สมาจาโร สุขพัฒน์

๓๑/๑๐/๒๕๑๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

ท้ายนำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๘๐
พระวีรยุทธ ปภงฺกโร ทองสุก

๒๕/๑๐/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ท้ายนำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๘๑
พระนุติ สุชีโว กายาชาติ

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท้ายนำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๘๒
พระณัฐพงศ์ กนฺตวีโร เทศนิม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท้ายนำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๘๓
พระวีระพงษ์ านวีโร คงฉาย

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บางพล้อ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๘๔
พระสมนึก อาภสฺสโร ฤกษ์เมือง

๒๒/๐๖/๒๕๑๘ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

บ้านน้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๘๕
พระฤทธิไกร กุสลจิตฺโต พึงไชย

๐๗/๑๑/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านน้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๘๖
พระสุริยา ขนฺติธโร นุ่นงาม

๒๘/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากนำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๘๗
พระบุญทิง

้

ปฺาวโร ประสาทพร

๐๓/๑๑/๒๕๒๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปากนำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๘๘
พระเอก วุฑฺฒิาโณ ธะทอง

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๓๐/๔/๒๕๖๐

ปากลัด  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๘๙
พระณัฐวุฒิ านกโร พูลสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๔/๕/๒๕๖๐

ปากลัด  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๙๐
พระประทวน ภูริสีโล โตทัย

๒๔/๐๓/๒๕๒๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

ปากลัด  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๙๑
พระสมเกียรติ ขนฺติจิตฺโต กลับนุ่ม

๐๒/๐๕/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

ปากลัด  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๙๒
พระสายยนต์ มหาปฺุโ อินทรเทศ

๒๕/๐๕/๒๔๙๓ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

พร้าว  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๙๓
พระศักดิพันธ์

์

สุชาโต จันทร์เชือ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

พร้าว  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๙๔
พระจำเนียร ปฺาพโล อ่างทอง

๒๑/๐๔/๒๕๐๓

๕/๒/๒๕๖๐
วังแดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๙๕
พระธวัชชัย ปยสีโล รอดทิม

๐๑/๐๕/๒๕๔๐

๗/๕/๒๕๖๐
วังแดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๙๖
พระสุรศักดิ

์

ปภากโร ภักดีทา

๑๓/๐๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วังแดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๙๗
พระวุฒิชัย สุทฺธิาโณ จันทร์เชือ

้

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณรังษี  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๙๘
พระไกลาศ กิตฺติโสภโณ บูชา

๒๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองคล้า  

พจ ๓๑๖๐/๐๑๙๙
พระณฐพนธ์ ปภสฺสโร ประภาวะโก

๐๖/๐๘/๒๕๐๕ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

หนองคล้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖ / ๑๕

้
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พจ ๓๑๖๐/๐๒๐๐
พระทวี จนฺทูปโม ชมชาติ

๐๑/๐๙/๒๕๓๕
๒๗/๕/๒๕๕๙

หลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๐๑
พระรัฐวิทย์ ยสวฑฺฒโน อินทร์อารีย์

๒๑/๐๘/๒๕๓๙
๒๓/๔/๒๕๖๐

หลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๐๒
พระชัยวัฒณ์ เขมธมฺโม ธนปกรณ์ทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๐๙

๔/๗/๒๕๖๐
หลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๐๓
พระสุรพงษ์ สุจิณฺณโม คล้างผึง

้

๒๒/๑๒/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
หลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๐๔
พระวารินทร์ วุฑฺฒิธมฺโม เว้ยรัมย์

๓๐/๐๕/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
หลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๐๕
พระสันติสุข อหิงฺสโก คงสิน

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๑๖๐/๐๒๐๖
พระอ้อมเอก จิตฺตปาโล อาจร้กษา

๐๕/๑๒/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๑๖๐/๐๒๐๗
พระณัฐพงษ์ สิริวํโส เรืองเวช

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๐/๑๑/๒๕๖๐

หิรัญญาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๐๘
พระวินัย อาภสฺสโร พิงพาด

๐๓/๐๗/๒๔๙๘
๒/๐๓/๒๕๕๙

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๐๙
พระพีระพงษ์ ตปสีโล ยอดภีระ

๑๗/๐๓/๒๔๙๑
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๑๐
พระสมชัย ปภากโร อาสว่าง

๐๕/๐๕/๒๔๙๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๑๑
พระวันชัย อติภโภ สมหวัง

๒๙/๐๘/๒๕๒๕ ๐๔/๐๘/๒๕๕๘

ทุ่งโคราชวนาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๑๒
พระธนพงษ์ มนาโป ชุมพล

๑๙/๐๖/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งทอง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๑๓
พระเทพวิรุณ กิตฺติวณฺโณ อรุณรัตนมณี

๑๔/๐๓/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บางลายใต้  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๑๔
พระปรเมษฐ์ วรปฺุโ หิมพานต์

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

บึงนาราง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๑๕
พระมนตรี ิตวายาโม เทียงธรรม

่

๐๑/๐๕/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วังพร้าว  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๑๖
พระสิงห์ทอง ขนฺติธโร สารีมน

๐๓/๐๘/๒๔๙๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ห้วงศรัทธาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๑๗
พระนันทวัต ธมฺมิสโร ไตรพรม

๑๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ห้วงศรัทธาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๑๘
พระธนาคม านุตฺตโร ชัยสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วงศรัทธาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๑๙
พระเตชนันท์ จนฺทปฺโ กองทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๒๐
พระสรวิชญ์ สิริภทฺโท อินทร์สุข

๒๓/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๒๑
พระสุทธิชัย สุทฺธิชโย เรืองอนันต์

๐๑/๐๑/๒๕๐๔ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๒๒
พระชูศักดิ

์

สุวณฺณสาโร ขันธลาภ

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๒๓
พระรุ่งโรจน์ าณโรจโน สุวรรณเวช

๐๕/๐๕/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๒๔
พระสุทธิพร สุทฺธิวโร ชนะสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๒๕
พระศักดา อธิสีโล กลำทัพ

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๒๖
พระนิรันดร์ กนฺตธมฺโม จำปางาม

๐๕/๐๕/๒๕๒๔ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ดงเย็น  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๒๗
พระอรรถชัย จารุธมฺโม คุ้มเปรม

๒๒/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางมูลนาก  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๒๘
พระอรรถพล จารุวํโส คุ้มเปรม

๒๒/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางมูลนาก  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๒๙
พระสายชล ขนฺติพโล อนุยูร

๒๓/๐๓/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บางมูลนาก  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๓๐
พระสิริชัย วิสารโท ธีรศักดิเมธี

์

๐๕/๐๕/๒๕๐๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ปาศรีวิไลย์  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๓๑
พระสังเวียน ฉนฺทสุทฺโธ มีทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๑๖
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาศรีวิไลย์  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๓๒
พระอนุทิน สนฺตมโน หัตถะยัง

๑๘/๐๗/๒๕๑๘ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๑๖๐/๐๒๓๓
พระสันติชัย ิตธมฺโม พุกเปยม

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

มะกอกงอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๓๔
พระธนกฤต ธมฺมรโต วรรณศรี

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

มะกอกงอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๖๐/๐๒๓๕
พระทวีศักดิ

์

กตสาโร เถือนสูข

่

๐๒/๐๖/๒๕๒๑ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐ ราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

 

พจ ๓๑๖๐/๐๒๓๖
พระธีรศักดิ

์

ตปสีโร เทียมผล

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

วังกรด  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๓๗
พระพรมงคล เตชปฺโ แย้มเยือน

้

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วังกรด  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๓๘
พระมงคล จารุวณฺโน ปานโชติ

๐๑/๐๑/๒๕๒๔ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

วังตะกู  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๓๙
พระวริทธิธร

์

ิตธมฺโม ผลดี

๐๑/๐๑/๒๕๒๔ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วังนำเต้า  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๔๐
พระศุทธวีร์ ปฺาพโล ทับทิมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๐
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

สุขุมาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรวชิรญาณ์  ศรีมล

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 สุขุมาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๔๒
พระชินดนัย กิตฺติสุทฺโธ เกิดแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

ห้วยเรียงกลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๔๓
พระแสงสุรีย์ สุนฺทรธมฺโม แสงภัคดี

๑๑/๐๙/๒๕๓๕
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

กุดประดู่  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๔๔
พระดำ อาภากโร คงสบาย

๒๕/๐๕/๒๔๙๕ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ใดลึก  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๔๕
พระสมบัติ กนฺตปุโ บุญแทน

๑๐/๐๔/๒๔๘๔ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

ใดลึก  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๔๖
พระมะเนต านิโย มันปรี

่

๒๔/๐๗/๒๕๐๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ใดลึก  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๔๗
พระธิบดี ชินวโร ใจดี

๒๒/๐๓/๒๕๓๗
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๔๘
พระไพศาล ปฺาธโร ก้อนใบ

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๔๙
พระจตุโชค สิริมงฺคโล จบศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๕๐
พระถวิล านิสฺสโร พาเข็ม

๒๓/๑๑/๒๕๒๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

วังงิว

้

 

พจ ๓๑๖๐/๐๒๕๑
พระสมนิจ ิตธมฺโม ดวงเนตร

๒๐/๐๓/๒๕๑๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วังงิว

้

 

พจ ๓๑๖๐/๐๒๕๒
พระพงษ์สิทธิ

์

ขนฺติธมฺโม บารนมี

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วังหินแรง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๕๓
พระฤทธิชัย านิสฺสโร เณรเถา

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วังหินแรง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระเสรี ปภสฺสโร สกลไพร

๑๔/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังหินแรง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๕๕
พระวิษณุ อธิจิตฺโต วงษ์โต

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังหินแรง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๕๖
พระละยอง ภทฺทโก พวงไทย

๑๖/๐๑/๒๕๐๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐ สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๑๖๐/๐๒๕๗
พระสำเภา ิตมโน สุขขุมนัย

๒๑/๐๘/๒๕๐๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐ สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๑๖๐/๐๒๕๘
พระศรัณย์ านวํโส วรรณศรี

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๕๙
พระทอง อินฺทสุวณฺโณ เกตุทอง

๒๔/๐๗/๒๔๙๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๖๐
พระบุญสืบ อภิชาโต มณีพันธ์

๐๖/๐๕/๒๔๘๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๖๑
พระอำนาจ ปยธมฺโม จันทร์อินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๓๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรชัยวัฒน์  รักชาติพานิช

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

 สำนักขุนเณร  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรกฤษณะ  ภูมี

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 สำนักขุนเณร  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรวรัชญ์  แดงอำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

 สำนักขุนเณร  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๖๕
พระณัฐพล ขนฺติพโล ทองหล่อ

๒๑/๐๕/๒๕๔๐ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยนำโจน  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๖๖
พระสำเร็จ วรมงฺคโล เณรแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๐๔ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

เขาทราย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๖๗
พระอนุชิต ตปสีโล รัตนพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๒๑
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

เขาทราย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๖๘
พระโยธิน านวีโร ดำแดง

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

คลองห้วยหลัว  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๖๙
พระมาโนช อภิชาโน ขุนอินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองห้วยหลัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๖๐/๐๒๗๐
พระไพฑูรย์ กตสาโร นาคาพงษ์

๐๑/๑๐/๒๔๘๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

คายน้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๗๑
พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส คำบุญ

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

คายน้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๗๒
พระอนุวัฒน์ านวโร เกิดภู่

๐๔/๑๑/๒๕๔๐ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

คายน้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๗๓
พระอนนท์ วชิราโณ นนทรี

๑๑/๑๑/๒๕๓๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

คายน้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๗๔
พระสุพล านวีโร สุขอักษร

๑๙/๐๙/๒๕๐๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คายน้อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๗๕
พระบุญเสริม ปฺุมโน พลอยศรีนิล

๑๐/๑๒/๒๔๘๙ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

จันทรังสี  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๗๖
พระพิชิตชัย จนฺทปฺโ เปรมสีดา

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

จันทรังสี  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๗๗
พระธนรัตน์ อตฺตทีโป หนูโชติ

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ทรงธรรม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๗๘
พระภัทร์เดช ภทฺทเตโช พลับสกุล

๒๐/๐๕/๒๔๙๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ทับคล้อ  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๗๙
พระวรากร ถาวรจิตฺโต ชันทองคำ

้

๑๔/๑๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๑/๒๕๕๘

มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๘๐
พระศุภสันฑ์ ปฺาวุฑฺโฒ คำพัก

๑๖/๑๑/๒๕๑๐
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๘๑
พระอภิราช ิตปฺุโ สารพูนทรัพญ์

๑๙/๐๒/๒๕๐๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๘๒
พระณัฐวัฒน์ จนฺทูปโม แก้วเกตุ

๒๒/๑๐/๒๕๑๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรรพีพล  จิตจะกูล

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

 มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๘๔
พระหวัน

่

เหมปฺโ นันตา

๑๐/๑๐/๒๔๘๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วังแดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๘๕
พระวิชิต ฉนฺทกาโม กุลฉิม

๑๘/๑๑/๒๕๒๙
๑๙/๐๒/๒๕๖๐

วังแดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๘๖
พระกฤษณะ กตฺตปฺโ สุรังศิษร

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

วังแดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๘๗
พระอานนท์ วรมงฺคโล ดอกดิน

๐๖/๐๙/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังแดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๘๘
พระประมวล สนฺตมโน เทศดี

๒๑/๐๔/๒๕๑๕
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

วังหินเพลิง  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๘๙
พระหนูเรียน โชติกโร ชนะบุญ

๐๕/๐๔/๒๕๒๖ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

ศรีชันจนาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๙๐
พระสังเวียน ขนฺติสาโร โสภา

๒๙/๐๘/๒๕๐๓ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ศรีชันจนาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๙๑
พระเกษม คนฺธสาโร สุขคุ้ม

๒๙/๐๘/๒๕๓๗
๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๙๒
พระสมยศ จนฺทธมฺโม มุ่งมา

๒๓/๐๑/๒๕๑๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๙๓
พระอุดม กตปฺุโ ฉิมมา

๑๕/๐๑/๒๔๙๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๙๔
พระวิสิทธิ

์

กิตฺติสาโร ยอดพีระ

๒๕/๐๓/๒๕๑๗ ๑๑/๐๔/๒๕๔๐

ศรีพรหมประสิทธิ

์

 

พจ ๓๑๖๐/๐๒๙๕
พระกรรชัย กิตฺติภทฺโท จิตรกสิวัฒนา

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ศรีพรหมประสิทธิ

์

 

พจ ๓๑๖๐/๐๒๙๖
พระพล กิตฺติวณฺโณ ฤทธิจันทร์อัด

์

๒๓/๐๑/๒๕๐๑ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสุทธาวาส  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๙๗
พระเฉลิม จนฺทปฺโ หนุนทอง

๑๙/๐๔/๒๕๐๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

หนองขนาก  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๙๘
พระจำลอง ขนฺติธโร แรมสูงเนิน

๑๑/๐๙/๒๕๑๘
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

หนองขนาก  

พจ ๓๑๖๐/๐๒๙๙
พระสุพจน์ อาภสฺสโร ชาลี

๐๑/๐๕/๒๕๒๔ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองขนาก  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๐๐
พระศุกร์ ปยธมฺโม เอือนไธสง

้

๒๓/๐๕/๒๕๒๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองพงษ์  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๐๑
พระวินัย เตชวโร ทาทอง

๒๗/๐๖/๒๕๒๔ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองพงษ์  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๐๒
พระทองดี สุวีโร อินทา

๐๗/๐๗/๒๔๙๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

กลางวงศ์มณี  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๐๓
พระปญญา สุวณฺโณ ดอนไพรย้อน

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

กลางวงศ์มณี  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๐๔
พระวิทวัฒน์ ขนฺติโก สระทองรอด

๑๔/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กลางวงศ์มณี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙ / ๑๕

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๖๐/๐๓๐๕
พระอนุกูล อภินนฺโท ทองสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

กลางวงศ์มณี  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรบรรเจิด  แพงกัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

 กลางวงศ์มณี  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๐๗
พระณัฐกร กิตฺติปฺโ ยอดปรีดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เจริญสุขาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๐๘
พระธนกฤต ติกฺขวีโร ถนัดรัตน์สกุล

๑๖/๐๙/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนา  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๐๙
พระสันทัดน์ โกวิโท สายทอง

๒๖/๐๖/๒๕๓๘
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

บึงบัว  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๑๐
พระมานะ มานิโต สิงห์คะนอง

๒๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บึงบัว  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๑๑
พระสมพงษ์ จนฺทาโภ พัดเถือน

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

ปทุมรัตนาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรวโรดม  ทองศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

 มาบฝางเจริญสุข  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรปองพล  กอนอยู่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

 มาบฝางเจริญสุข  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๑๔
พระณัฐพล ิตพโล ตังใจ

้

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ยางตะพาย  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๑๕
พระเอือพล

้

ปภสฺสโร แซ่ไหล

๑๓/๐๕/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วังโมกข์  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๑๖
พระสายฟา ฉนฺทสุโภ เมฆโต

๒๕/๐๖/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สุนทรเกษตราราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๑๗
พระพงษ์พิพัฒน์ ปฺาธโร อาจปาสา

๐๔/๑๑/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองสะเดา  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๑๘
พระสมชัย สิทฺธิปฺุโ สมตัว

๑๗/๐๘/๒๕๑๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๑๙
พระปรมินทร์ านปฺโ บุญยิม

้

๐๙/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหญ้าปล้อง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๒๐
พระศรายุทธ สีลโชโต เพชรเกิด

๒๗/๐๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๒๑
พระชนากร ปยาจาโร คุยชาวนา

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๒๒
พระสิทธิชัย ปฺาทีโป วงศ์วาส

๑๖/๐๑/๒๕๔๐ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๒๓
พระวีรชัย จารุวณฺโณ มีเอียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๒๔
พระธารา กมฺมสุทฺโธ พวงจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๒๕
พระเจษฎา จกฺกธมฺโม แก้วพิลา

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๒๖
พระธีรพัฒน์ ธีรภทฺโท สุขเกษม

๑๓/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๒๗
พระปยะ อภิปฺุโ หอมมาลา

๒๓/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรธรรพ์ณาธรณ์  สิงห์ลอ

๒๗/๐๔/๒๕๒๑

 หนองหูช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๒๙
พระทองดี จิตฺตสโร ภารแสวง

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ขนุน  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๓๐
พระบุญสม วรจิตฺโต สังข์กฤษ

๒๓/๐๓/๒๕๑๑
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ขนุน  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรสุวรรณรัตน์  คุณสิงห์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 ขนุน  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๓๒
พระธนัญวัฒน์ เขมธมฺโม ศรีอินทอง

๑๓/๐๖/๒๕๓๗ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

เขาพระ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๓๓
พระชีวิน นาควณฺโณ คงสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

เขารูปช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๓๔
พระณัฐพล ธมฺมสรโณ ทองปาน

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขารูปช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๓๕
พระชาญณรงค์ ปฺาวโร นวมโคกสูง

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขารูปช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๓๖
พระกวีวัธน์ ธมฺมทีโป ทองห่อ

๑๗/๐๘/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองคะเชนทร์  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๓๗
พระธนานันต์ จตฺตมโล สุขสะอาด

๐๔/๐๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๖๐

คลองคะเชนทร์  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๓๘
พระฐนกร คุณงฺกโร สุดาพวง

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองคะเชนทร์  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๓๙
พระสุวิชชนาถ จนฺทโชโต นิรงบุตร

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองคะเชนทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐ / ๑๕

้
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พจ ๓๑๖๐/๐๓๔๐
พระมานพ านวีโร จันทร์สำเภา

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

คลองคู้  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๔๑
พระสมเกียรติ ขนฺติสาโร วงศ์แสงธรรม

๐๑/๐๖/๒๕๒๔ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

คลองคู้  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๔๒
พระสุชาติ ิตาโน ฉัตรบุพผา

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

คลองคู้  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๔๓
พระพิฆเนศ สุขิโต ใจบุญ

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองคู้  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๔๔
พระนิพนธ์ ิตธมฺโม จันนาค

๐๑/๑๐/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองคู้  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๔๕
พระสิทธิชัย ปภสฺสโร กวยทวิมล

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองคู้  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรภาณุพงษ์  รอดพงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 คลองคู้  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรวรพงษ์  เกตุอินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 ฆะมัง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๔๘
พระเอกสิทธิ

์

สิตจิตฺโต คำพินิจ

๑๑/๐๙/๒๕๓๕
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ดงกลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๔๙
พระวชิระ ปริชาโน อินหัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ดงกลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๕๐
พระวัชระพล ปภงฺกโร อาจสว่าง

๑๑/๐๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ดงกลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๕๑
พระภารดา รตนาโภ อาจหาญ

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ดงกลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๕๒
พระวิษณุ ปริปุณโณ โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๓/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดงกลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๕๓
พระวิชิต โกวิโท โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๔/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดงกลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๕๔
พระภัทรศักดิ

์

กนฺตาโภ คำเขียน

๑๖/๑๒/๒๕๓๔
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดงกลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๕๕
พระศรายุทธ ปยธมฺโม มันตะรักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงกลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๕๖
พระธวัช ธมฺมวโร ประไพศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดงกลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๕๗
พระทศพล เขมปฺโ ฉุนชาวนา

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ดงชะพลู  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๕๘
พระเป สุภทฺโท แซ่ตัง

้

๑๕/๑๒/๒๕๒๑
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ดงชะพลู  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๕๙
พระพิษณุ มหาปฺโ สกุลทอง

๒๑/๐๓/๒๕๐๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดงชะพลู  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๖๐
พระนภนันท์ วฑฺฒโน เพชรไทย

๑๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ดงปาคำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๖๑
พระคมกริช จริยธมฺโม วีรวิกรม

๐๑/๐๓/๒๕๒๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดงปาคำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๖๒
พระดิลก อุปาโล สุวรรณงาม

๒๔/๐๘/๒๕๒๓ ๑๗/๐๘/๒๕๖๐

ดงปาคำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๖๓
พระชานนท์ เทวธมฺโม ศรีโสภา

๐๔/๐๔/๒๕๒๘ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ดาน  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๖๔
พระชลธาร อคฺคปฺโ เพ็ชรคง

๒๕/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถำชาละวัน  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๖๕
พระเกียติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ ฟองอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๐๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ท่าข่อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๖๖
พระดำรงศักดิ

์

ถาวโร สารสอน

๑๐/๑๒/๒๕๐๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าข่อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๖๗
พระทวิช ธมฺมวโร ทิมทัศ

๓๐/๐๔/๒๕๒๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าข่อย  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๖๘
พระดำรงค์ กมโล เปรมเขียว

๒๒/๐๙/๒๕๑๘
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ท่ามะไฟ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๖๙
พระใหม่ ิตสีโล โพธิราช

๐๕/๐๑/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่ามะไฟ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรกิตติพงษ์  ไวยนิภี

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรณัฐนันท์  เอียมใย

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรณัฐพล  รัตนสุวราหะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรนินธนา  ช้างคุ้ม

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรปยวัฒน์  สังข์เทศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 ท่าหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรสิรวิชญ์  เอียมใย

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรณัฐวุฒิ  เพียรอดวงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรกิตติ  จินดามณี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรอำนาจ  พรมประดิษฐ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

 ท่าหลวง  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๗๙
พระธนวุฒิ ธนิสฺสโร ศรีโสภา

๒๓/๐๒/๒๕๓๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ท่าฬอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๘๐
พระอัฐพล สนฺติกฺโร อุตมะ

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ท่าฬอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๘๑
พระวิรัตน์ สุภาจาโร โฉมสร้อย

๑๓/๐๕/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ท่าฬอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๘๒
พระณัฐพล จิรธมฺโม กองแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๓๙ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ท่าฬอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๘๓
พระเกียรติคุณ ปภาโต ใจชนะ

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าฬอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๘๔
พระเกียรติศักดิ

์

ปณีตจิตฺโต คุ้มจุ้ย

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าฬอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๘๕
พระจรัญ จิตฺตทนฺโต ชูจิตร

๐๙/๑๐/๒๕๐๕ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

นครชุม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๘๖
พระกิตติภูมิ วรปฺโ วันนา

๐๒/๑๐/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นครชุม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๘๗
พระภราดร าณวีโร เจริญสุข

๑๒/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นครชุม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๘๘
พระวีรยุทธ ทินฺนวโร เมฆทวีป

๐๖/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นครชุม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๘๙
พระพงษ์พันธ์ เทวสโร พิมพ์แบบบัว

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

นำโจนเหนือ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๙๐
พระภูทิพัช นิติสาโร วสุนันทพันธ์

๐๘/๑๑/๒๕๒๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นำโจนเหนือ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๙๑
พระจอมเทพ ปภสฺสโร แสงถวิล

๐๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

เนินสมอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๙๒
พระภูรีภัทร ชยธมฺโม อิภิรมย์

๑๓/๑๒/๒๕๒๖
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

เนินสมอ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๙๓
พระวิศุษย์ กนฺตสาโร ครัวเชือ

้

๑๖/๐๖/๒๕๒๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ประทม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๙๔
พระนววิทย์ สนฺติกโร ฤทธิเขียว

์

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ประทม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๙๕
พระธนากรณ์ กนฺตวณฺโณ กันธะรัตน์

๑๗/๐๙/๒๔๗๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ประทม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๙๖
พระโสรฬ ฉนฺทธมฺโม กันธะรัตน์

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ประทม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๙๗
พระสุรศักดิ

์

ยติโก เพ็ชรล้อมทอง

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประทม  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๙๘
พระประกอบ ธมฺมธโร ทองเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๐๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ปามะคาบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๓๙๙
พระจินตพัฒน์ เขมจิตฺโต จิตรณรงค์

๐๕/๐๒/๒๕๑๖ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ปามะคาบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๐๐
พระสุนทร กมโล ดีงิว

้

๐๗/๐๒/๒๕๑๕ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ปามะคาบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๐๑
พระธงชัย านวโร สอนรัก

๑๗/๐๔/๒๕๑๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ปามะคาบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๐๒
พระไพศาล ฉนฺทสโร เยาวกูล

๑๐/๐๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๐๓
พระสุรกิจ อตฺตสุโภ กัลยาณวิสุทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๐๔
พระสุรสิทธิ

์

โอภาโส วะสะศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

มูลเหล็ก  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๐๕
พระภานุ ขนฺติพโล แตงไทย

๒๘/๑๐/๒๕๒๒
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ราชช้างขวัญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๐๖
พระสมหมาย กนฺตวีโร เมฆอำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ราชช้างขวัญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๐๗
สามเณรศักดินันท์

์

 แก้วพวงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

 ราชช้างขวัญ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๐๘
พระบัณฑิต โชติปฺโ มาสาตร์

๑๔/๑๐/๒๕๓๐ ๐๗/๑๒/๒๕๕๖

โรงช้าง  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๐๙
พระวุฒิ สาธโร กรรณ์เจียก

๐๗/๐๕/๒๔๙๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

โรงช้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๑๖๐/๐๔๑๐
พระสุนันท์ สนฺตมโน เปยมเปย

๐๘/๑๒/๒๕๑๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

วังกระดีทอง

่

 

พจ ๓๑๖๐/๐๔๑๑
พระภูวิศ ขนฺติธโร ชัยแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๒๗
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วังกระดีทอง

่

 

พจ ๓๑๖๐/๐๔๑๒
พระสิทธิชัย ธมฺมทินฺโน พวงทับทิม

๑๑/๑๑/๒๕๑๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

วังกลม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๑๓
พระภัทรธารา ปภสฺสโร เสนาดี

๒๓/๐๘/๒๕๑๖ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

วังกลม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๑๔
พระกิตติธร กิตฺติธโร

เพชรนภานิติสกุล

๑๙/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

วังกลม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๑๕
พระอนุภัทร อาภาธโร สะมะโน

๑๙/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังกลม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๑๖
พระสมหมาย ณฺิโก ศรีพระจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๓๒ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

วิจิตราราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรนิวัฒน์ชัย  ฉิมเทศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

 สามขา  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๑๘
พระนภัสกร ปภาโต แก้วทอง

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองถำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๑๙
พระณัฐพงศ์ อินฺทวํโส อุ่นเจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองถำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๒๐
พระสาธิต ผลปฺุโ ทองคำแสง

๑๖/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๑๑/๒๕๖๐

หนองถำ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๒๑
พระกรวิทย์ พลวโร มายะนันท์

๒๐/๐๓/๒๕๒๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

หัวดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๒๒
พระเจริญชัย สุภทฺโท แก้วประวัติ

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรสุรพล  สุขเจริญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

 หัวดง  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๒๔
พระยงยุทธ ปฺาพโล แก้วกำพล

๐๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๒๕
พระบูชา กนฺตวโร พันพุ

๑๘/๐๕/๒๕๒๔ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๒๖
พระสุชาติ ยสปาโล แก้วมณี

๒๑/๐๗/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่คำวัน  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๒๗
พระกฤชชัย สงฺกิจฺโจ คล้ายประยูร

๒๒/๐๑/๒๕๐๔ ๑๓/๐๖/๒๕๕๕

อู่ตะเภา  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๒๘
พระอำนาจ รตนากโร จันทร์เชือ

้

๒๙/๑๒/๒๕๒๖
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๒๙
พระกฤตติไชย กิตฺติวุฑฺโฒ ชาบุญมี

๐๓/๐๑/๒๕๐๙ ๒๕/๑๑/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๓๐
พระเจต ทีปงฺกโร วิมล

๐๘/๑๑/๒๕๑๗
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ท่ากระดาน  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๓๑
พระสิทธิชัย ปภากโร ขันทอง

๑๔/๑๑/๒๕๓๔
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ท่ากระดาน  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๓๒
พระไพรัตน์ อาทโร บุญคง

๒๓/๐๑/๒๕๒๖
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่ากระดาน  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๓๓
พระเด่นพงศ์ สุตธโร บุญเทียง

่

๒๘/๐๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่ากระดาน  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๓๔
พระคำรณ นนฺทสาโร พาริตา

๑๑/๑๐/๒๕๒๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่ากระดาน  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๓๕
พระปลายมนัส กนฺตสีโร ปญญาไว

๑๑/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่ากระดาน  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๓๖
พระสันทัสน์ ทุนโต อุ่นแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๑๘/๐๓/๒๕๖๐

แก้วศิริธรรมาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๓๗
พระอรรถชัย อุปรกฺขิโต รอดอ่วม

๑๒/๐๕/๒๕๓๓
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

คลองคูณ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๓๘
พระราชัญ สุภทฺโท อุฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๒๑ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองคูณ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๓๙
พระภาณุรักษ์ ชุติปฺโ แตงอ่อน

๑๗/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองทองหลาง  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรปารเมศ  มานัส

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 งิวราย

้

 

พจ ๓๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรสันติสุข  ฉวีหินตัง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

 งิวราย

้

 

พจ ๓๑๖๐/๐๔๔๒
พระอาทิตย์ ฉนฺทธมฺโม พุฒิสรรค์

๐๓/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดงตะขบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๔๓
พระมนตรี านิวโร ทองคำแสง

๑๙/๐๓/๒๕๒๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดงตะขบ  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๔๔
พระจิตรขจีวรรณ อภิวณฺโณ พัดศจี

๒๓/๑๐/๒๕๒๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ต้นชุมแสง  
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พจ ๓๑๖๐/๐๔๔๕
พระเสงียม

่

สุภโร ภู่กลัด

๐๓/๐๓/๒๔๘๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๕

ทับหมัน  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๔๖
พระณัฐพล กนฺตสีโล ยากะบิล

๐๔/๑๑/๒๕๓๔ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

เทวประสาท  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๔๗
พระปรีชา วิสุทฺธสีโล เล็กชุผล

๒๓/๐๕/๒๔๙๙ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

เทวประสาท  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๔๘
พระชุติพงษ์ โชติาโณ บุญยัง

๒๘/๐๙/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เทวประสาท  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๔๙
พระประดิษฐ เปมสีโล หล่อทองล้อม

๑๒/๑๑/๒๕๑๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เทวประสาท  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๕๐
พระจำนง ยโสธโร ยีสุ่นแก้ว

่

๐๓/๐๖/๒๕๑๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๗

ธงไทยาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๕๑
พระสังวาล ภทฺทธมฺโม วันภูสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๒๐ ๐๑/๐๒/๒๕๖๐

ธงไทยาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๕๒
สามเณรโกวิทย์  คงเสือ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

 ประชุมชนสิตาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๕๓
พระไพศาล พุทฺธสโร อุ่นเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๑๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐
พระพุทธบาทเขารวก

 

พจ ๓๑๖๐/๐๔๕๔
พระประหยัด ปยปุตฺโต พันธ์พูล

๒๔/๐๕/๒๕๑๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระพุทธบาทเขารวก
 

พจ ๓๑๖๐/๐๔๕๕
พระคมสัน สนฺติกโร ปกสุข

๒๓/๐๑/๒๕๒๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙
พฤกษะวันโชติการาม

 

พจ ๓๑๖๐/๐๔๕๖
พระเฉลิมพล านกโร ลีสกุล

้

๒๖/๑๒/๒๕๑๙
๒๒/๐๑/๒๕๖๐

พฤกษะวันโชติการาม
 

พจ ๓๑๖๐/๐๔๕๗
พระเกียรติศักดิ

์

านุตฺตโร วันดี

๓๐/๐๗/๒๕๒๕ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐
พฤกษะวันโชติการาม

 

พจ ๓๑๖๐/๐๔๕๘
พระสมพร ขนฺติโก คาราวะ

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ยางขาวสุทธาวาส  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๕๙
พระวิญู อาภาธโร พิณเขียว

๒๐/๐๗/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ยางขาวสุทธาวาส  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๖๐
พระธีระศักดิ

์

นนฺทสาโร
กอประเสริฐถาวร

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ยางคลี  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๖๑
พระศรายุทธ ถิรธมฺโม บุญเชิญ

๑๒/๐๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

ยางคลี  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๖๒
พระพีรยุทธ คุตฺตคุโณ สิงหนาท

๐๙/๐๘/๒๕๒๕ ๐๒/๐๙/๒๕๖๐

ยางคลี  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๖๓
พระพชร านวุฑฺโฒ นวพาณิชย์เจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๙/๒๕๖๐

ยางคลี  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๖๔
พระชัยยันต์ ชยวุฑฺโฒ บุตรศรี

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๙/๒๕๖๐

ยางคลี  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๖๕
พระจำลอง จกฺกวโร หมืนพรหมา

่

๐๘/๐๕/๒๕๐๖ ๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วังหว้า  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๖๖
พระปริญญา มหาปฺุโ ติงฉิน

้ ่

๐๖/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วังหว้า  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๖๗
พระเกษมสันต์ กิตฺติโสภโณ สวนผึง

้

๐๕/๐๓/๒๕๓๗ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ศรีวนาราม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๖๘
พระนิเวศน์ นาถธมฺโม ดวงแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๓๒ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองพยอม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๖๙
พระมานิตย์ านุตโร จันทร์กลิน

่

๐๒/๐๖/๒๕๐๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘
หนองหวายไทยยาราม

 

พจ ๓๑๖๐/๐๔๗๐
พระธีรพงษ์ ธีรปฺโ สังขรักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๑๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หาดแตงโม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๗๑
พระสายชล จนฺทปฺโ ปานแร่

๒๗/๐๙/๒๕๑๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หาดแตงโม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๗๒
พระพิชัย ฉนฺทธมฺโม คำแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๒๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หาดแตงโม  

พจ ๓๑๖๐/๐๔๗๓
พระธวัชชัย สิรินฺทโร ศิริวัฒน์

๒๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หาดแตงโม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๔ / ๑๕

้
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่
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พจ ๓๑๖๐/๐๔๗๔
พระสมสกล านสมฺปนฺโน ใจภูมิ

๒๐/๑๐/๒๕๑๘ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

หาดแตงโม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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