
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑,๑๕๔ รูป ขาดสอบ ๒๑๔ รูป คงสอบ ๙๔๐ รูป สอบได้ ๗๖๗ รูป สอบตก ๑๗๓ รูป (๘๑.๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระดำรง สิริภทฺโท ช่วยศรี

๒๘/๑/๒๕๒๑ ๒๕/๓/๒๕๕๙

จันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๐๒
พระไชนาท ชาคโล พรมศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๒๑
๒๑/๑/๒๕๖๐

จันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระสินชัย โสธโน นุชเปรม

๒๙/๑๒/๒๕๒๑

๒๑/๑/๒๕๖๐

จันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๐๔
พระวีระ อาสโภ อินเอียม

่

๑๓/๖/๒๕๒๒ ๒๑/๑/๒๕๖๐

จันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๐๕
พระกรกช นรินโท สิทธิผล

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

๓/๔/๒๕๖๐
จันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๐๖
พระหฤษฎ์ พุทฺธวิริโย แน่นอุดร

๒๐/๐๔/๒๕๒๘

๔/๗/๒๕๖๐
จันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรประภวิษณุ์  ดงดอน

๓๑/๘/๒๕๔๓

 จันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรธนันดร  วัฒนคุ้ม

๖/๗/๒๕๔๖
 จันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรภัทรกร  อ่อนสมบูรณ์

๒๘/๗/๒๕๔๖

 จันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรปรเมศร์  โกช่วย

๒๗/๕/๒๕๔๗

 จันทร์ตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๑๑
พระลำยวญ อธิจิตฺโต เอียมสาย

่

๐๒/๐๒/๒๕๐๑ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดกรมธรรม์  

พล ๓๑๖๐/๐๐๑๒
พระเกรียงศักดิ

์

สุจิตฺโต ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๒๓ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดกรมธรรม์  

พล ๓๑๖๐/๐๐๑๓
พระแบรนด้อน นนฺทโก คำคูณ

๒๕/๐๙/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดกรมธรรม์  

พล ๓๑๖๐/๐๐๑๔
พระสันติภาพ ฉนฺทกาโม โพธิศรี

์

๐๑/๐๖/๒๕๑๔ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๐๑๕
พระวัชรพงษ์ ธมฺมวโร นามเสือ

๑๒/๐๕/๒๕๒๗ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดไก่เขีย

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระอาชาณัย ปาโภ ทองทับ

๐๒/๐๖/๒๕๓๗ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระวรรธนะ วณฺณคุตฺโต เคลือบยิม

้

๑๑/๐๙/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๐๑๘
พระนำโชค ขนฺติธโร แก้วแจ้ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๐๑๙
พระฉัตรชัย ฉนฺทธมฺโม บุญเพ็ญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรวัชระ  วันเพ็ญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

 วัดคุ้งวารี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๒๑
พระพัชรกร กตปฺุโ คงสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๓๒ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๑๖๐/๐๐๒๒
พระจิตณะ กรธมฺโม นามเชือ

้

๒๕/๐๔/๒๕๓๓
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๑๖๐/๐๐๒๓
พระนันทฉัตร โฆสธมฺโม ขุนมธุรส

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๑๖๐/๐๐๒๔
พระชัชวาล วิสุทฺโธ ทิมประดับ

๐๓/๐๕/๒๕๑๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดคูหาสวรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๐๒๕
พระมนตรี จนฺทธมฺโม เมืองมา

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดจอมทอง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๒๖
พระกฤษฎา สนฺตกาโย เนติวงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดจอมทอง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๒๗
พระสมพร สมวโร บัวพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๒๔ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๒๘
พระอรรถชัย อตฺถชโย สานุ่ม

๒๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๒๙
พระสาธิต สาธิโย ทองแฟง

๑๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๓๐
พระรัตนะ รตนโชโต ชังคะรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๓๑
พระสกลพิเชฐ วิเชฏโ พานิชสรรค์

๓๑/๐๑/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๓๒
พระสุรชัย อนุตฺตโร ทรัพย์สิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรทัศน์พล  นาคก้อน

๒๙/๐๖/๒๕๔๑

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรสุพจน์  พรมลิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรทักษิณ  อินสุวรรณ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรสุรชัย  เกษี

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรภาคิน  แสนคำราง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรธีร์ธวัช  บุญเพ็ชร

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรไชยเชษฐ์  เกตุเอียม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรวิชัย  รักดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรวัชรพล  นาคก้อน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรกฤตฤณ  เริงศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรสยมภู  เหลืองกระโทก

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

 วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๔๔
พระสมชัย ฉนฺทกาโม ด่านตระกูลหิรัญ

๑๖/๐๓/๒๕๐๒ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๔๕
พระศรีหรัณย์ ปคุโณ ประเสริฐ

๐๒/๐๑/๒๕๑๒ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๔๖
พระวสุ พรหฺมจาโร อภิชาพัชร์

๓๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๔๗
พระมานะ ขนฺติจิตฺโต ขำวิไล

๐๕/๐๗/๒๕๐๘ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๔๘
พระคมกฤช เขมวโร สัมทับ

๓๑/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๔๙
พระขวัญชัย ปยสีโล เรืองโห้

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๒๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๕๐
พระสุทัศน์ เตชธมฺโม จำปาเงิน

๑๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๕๑
พระชะลอ ชลิตพโล แซ่ห่าน

๒๖/๐๕/๒๕๐๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๕๒
พระชาญณรงค์ ปฺาวโร เครือแสง

๓๑/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรชัยวัฒน์  สุขโท

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 วัดจุฬามณี  

พล ๓๑๖๐/๐๐๕๔
พระเฉลิมชล านภทฺโท โสมา

๒๖/๑๒/๒๕๒๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนทอง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๕๕
พระไพฑูรย์ ธมฺมธโร เนียมเปยม

๑๐/๐๗/๒๕๑๙ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดเด่นโบสถ์โพธิงาม

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๐๕๖
พระเมธาวุฒ ธมฺมวโร พูลทวี

๑๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดเด่นโบสถ์โพธิงาม

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๐๕๗
พระปฏิพัทธ์ ถิรสทฺโธ แสงแผน

๑๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเด่นโบสถ์โพธิงาม

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๐๕๘
พระณัฐพงษ์ เขมนนฺโท วรรณเชตุ

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดตะโก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๕๙
พระชวการ ชวนกาโร เฉลิมสถาน

๐๙/๐๕/๒๕๐๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดตาปะขาวหาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒ / ๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๐๖๐
พระโชคชัย อิสฺสโร ตีระมงคล

๐๒/๑๒/๒๕๒๗ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดทองหลาง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๖๑
พระสมาน กิตฺติปาโล อิมกระจ่าง

่

๒๒/๐๖/๒๕๑๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดทองหลาง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๖๒
พระมนัส าณวีโร เมฆสถิตย์

๐๓/๐๔/๒๔๙๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดท่ามะปราง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๖๓
พระพงศธร ธมฺมวํโส ขุมทอง

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดท่ามะปราง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๖๔
พระสุรเดช อุทโย รุ่งเรือง

๐๙/๐๑/๒๕๒๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดท่ามะปราง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๖๕
พระสุระ รกฺขิตธมฺโม สุขเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๒๑ ๑๔/๑๒/๒๕๖๐

วัดท่ามะปราง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรณัฐพัชร์  ทิพย์โสต

๐๗/๐๖/๒๕๕๑

 วัดท่าโรงตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรณัฐวัฒน์  ทิพย์โสต

๐๗/๐๖/๒๕๕๑

 วัดท่าโรงตะวันออก  

พล ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระบุญญฤทธิ

์

โฆสนาโม มิคะนุช

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าโรง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๖๙
พระณัทกฤช ขนฺติสาโร เปรมไสย

๒๙/๐๗/๒๕๑๑
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าโรง  

พล ๓๑๖๐/๐๐๗๐
พระอนุชา เขมโก บัวสิงห์คำ

๐๖/๐๕/๒๕๒๕ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดเทพกุญชร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๗๑
พระธนพัฒน์ สุจิตฺโต แว่นแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๒๖
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๗๒
พระจรณินท์ จนฺทาโภ มาขาว

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 ทองอยู่เย็น

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรภาณุเดช  ชูชิต

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรมนตรี  ศรีสำอางค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรธนพล  กุหลาบศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรชนะชัย  ทีพึง

่ ่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรธนนวิทย์  ธนารัตน์วุฒิไกร

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรฟาคราม  ท้าวมฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรธนากร  บัวศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรปยพล  โนมนัส

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรสมยศ  บัวพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรชิษณุพงศ์  สมใจ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรธีร์นกรณ์  ศรีแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรชวนากร  สมทรง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรจิตติ  สิงห์โต

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรเมฆินทร์  มีสมบูรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรธีรกานต์  ชืนบางบ้า

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรมานิตย์  กุหลาบศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรชวลิต  แซ่ม้า

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรศุภสิน  วรรณศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรธนพล  คล้ายแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรสุทธิพจน์  ศิริ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรเจษฎาภรณ์  สนิท

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

 วัดธรรมจักร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓ / ๒๓

้
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พล ๓๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรเจตนิพัทธ์  เพิมพูล

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรธนายุต  ยวนเขียว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรนันทวัฒน์  งามนิล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรณัฐกิตติ

์

 สิวะทัต

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรศุภกร  เชิดรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

 วัดธรรมจักร  

พล ๓๑๖๐/๐๑๐๐
พระดาวเรือง สนฺตจิตฺโต อุ่นเรือน

๒๓/๐๗/๒๔๙๗ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดนางพญา  

พล ๓๑๖๐/๐๑๐๑
พระวันทิน อริยวํโส หมู่อุบล

๒๔/๐๒/๒๕๐๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๑๐๒
พระทองสุข ผาสุโก ยอดเพชร

๐๑/๐๓/๒๕๐๙ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๑๐๓
พระวิเชียร จนฺทสีโล ใจดี

๐๑/๐๒/๒๔๙๒ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๑๐๔
พระมารุต เตชปฺุโ หุ่นทอง

๐๗/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๑๐๕
พระชาญณรงค์ สุธมฺโม สุขศรี

๒๕/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๑๐๖
พระมารุต าณวโร อ้นรอด

๒๗/๐๗/๒๕๓๖
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๑๐๗
พระพินทูล อาภากโร จันทร์พุฒ

๐๙/๑๐/๒๕๐๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดนิมิตรธรรมาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๑๐๘
พระสมพร โชติโก สุขเสริม

๒๙/๐๕/๒๕๑๖ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดเนินมะคึก  

พล ๓๑๖๐/๐๑๐๙
พระอุบล สุภโร จันบาง

๐๑/๐๑/๒๕๐๗ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดเนินมะคึก  

พล ๓๑๖๐/๐๑๑๐
พระประภาวิชญ์ ปฺุภาโค บัวผัน

๒๔/๐๒/๒๕๓๗ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดบางทราย  

พล ๓๑๖๐/๐๑๑๑
พระธนกร วรสทฺโธ โกเมนกุล

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางทราย  

พล ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระจิรโรจน์ าณทีโป คำเสน

๑๖/๐๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางทราย  

พล ๓๑๖๐/๐๑๑๓
พระสำเริง มงฺคโล ธงสี

๑๖/๑๒/๒๕๓๘
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านปา  

พล ๓๑๖๐/๐๑๑๔
พระศรเทพ ปุงฺคโว แตงหมี

๒๓/๐๙/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านปา  

พล ๓๑๖๐/๐๑๑๕
พระนเรศ าณทีโป ประเวศ

๒๐/๐๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๑๖๐/๐๑๑๖
พระดุลยวัต ธนปาโล บัณฑิต

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๑๖๐/๐๑๑๗
พระอนุภัทร์ ขนฺติธมฺโม อยู่เย็นดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๑๖๐/๐๑๑๘
พระกิจจา กนฺตวีโร กองโกย

๒๖/๐๕/๒๕๔๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๑๖๐/๐๑๑๙
พระสมบูรณ์ โสภณปฺโ ฉำชุ่ม

๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๑๖๐/๐๑๒๐
พระสิริชัย ธีรปฺโ น้อยเพ็ง

๒๘/๑๒/๒๕๓๔
๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๑๖๐/๐๑๒๑
พระวีระยุทธ นราสโภ นาคธรรมชาติ

๒๘/๐๔/๒๕๑๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดบึงบ้านเก่า  

พล ๓๑๖๐/๐๑๒๒
พระอนุชา าณาโภ กันฟก

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๖๐/๐๑๒๓
พระขรรค์คม ปริปุณฺโน นามวัง

๐๔/๑๒/๒๕๑๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระสุรชัย เขมจิตฺโต โคนะบาล

๑๖/๑๐/๒๕๒๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๖๐/๐๑๒๕
พระภูวนรรฆ์ อริฺชโย มากสลุด

๑๓/๑๒/๒๕๑๓
๒๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๖๐/๐๑๒๖
พระกิตติภูมิ สมาหิโต เปยมบุญ

๓๐/๐๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๖๐/๐๑๒๗
พระสายฟา ิโตภาโส จิตต์รำพึง

๒๙/๐๙/๒๕๓๖
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงพระ  

พล ๓๑๖๐/๐๑๒๘
พระบุญเลิศ ธมฺมปาโล เปาโห้

๑๖/๐๙/๒๕๐๔ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดปากพิงตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๑๒๙
พระธนากร าณวโร ขัดคำ

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดปากพิงตะวันตก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔ / ๒๓
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พล ๓๑๖๐/๐๑๓๐
พระอภิเชษฐ์ ชุติปฺโ คนหลัก

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากพิงตะวันตก  

พล ๓๑๖๐/๐๑๓๑
พระนุชา กิตฺติโก บุญรักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๑๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดไผ่ค่อมรัตนาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๑๓๒
พระพิเชฐ จตฺตวโร บุญรักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๒๕ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดไผ่ค่อมรัตนาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๑๓๓
พระมาวิน ิตวิริโย ม่วงมัน

๐๖/๑๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดไผ่ค่อมรัตนาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๑๓๔
พระสำรี โชติปฺโ สุตัง

๐๖/๐๖/๒๔๙๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดพระยายมราช  

พล ๓๑๖๐/๐๑๓๕
พระธีระพงษ์ ชุติปฺโ ชูพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดพระยายมราช  

พล ๓๑๖๐/๐๑๓๖
พระจักรภัทร อติภทฺทงฺกุโร ปานบัว

๑๒/๐๓/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรอนุทัย  สวนดอกไม้

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรนพดล  บุญดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรภาณุพงษ์  รัตนพรม

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรหฤษฎ์  ทาประยูร

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรผดุงเดช  จันทร์แจ่ม

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรวาทยุทธ  พุทธกูล

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรณัฐพล  จันทร์คล้าย

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรภาคภูมิ  กริสช่อ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรศุภกฤต  บุญเขตต์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรฐิติวัฒน์  เจือจาน

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรณัฐพล  ถนอมพงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรทินาคม  บุตรน้อย

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรคณนาถ  เทศทับ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรนพรัตน์  แก้วอร่าม

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรสุภนัย  กลินแย้ม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรศุกล  แก้วชาวนา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรจิรายุ  ทาคำมา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรพีรณัฐ  ทองเงิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรเข็มเพชร  ผุยมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรวีรภัทร  แต่งรูป

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรพูลทรัพย์  บุนนาค

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรสหภาพ  จันทา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรสุทธิพงษ์  เขียวปอม

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรสรศักดิ

์

 จันทะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรพรชัย  แสนสะบาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรวศิน  สุนันทารอด

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรณัฐนันท์  จิตตะนันทน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรสหรัฐ  ศรีมาลัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรวรวิทย์  โมสิโก

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรณัชพล  หอมบัว

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรวีรวิชญ์  เจริญวัฒนชัยกิจ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรธนชาต  ธนาเอกภิญโญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรพัชรพล  แสงแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรยิงศักดิ

่ ์

 เหมือนพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรชาญณรงค์  ตันใจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรเพชรรัตน์  แจ่มสว่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรถิรวัฒน์  ดีเลิศ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรทวีชัย  กองสิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรเดชาวัต  รอดอินทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรธีระวัฒน์  ทองสุขดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรธนากร  พันชัยภูมิ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรพงศ์เพชร  ปอมลอย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรจิรวัฒน์  สำเพียร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรนที  คงคลัง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรวัชรพล  อ่องเภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรตระวัน  จันทะคุณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรคมศักดิ

์

 ธุระชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรพิวรรณภูมิ  กรีรส

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรธนกฤต  ทิมพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรเสกสิทธิ

์

 สีสิน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรปุณณภพ  แสนมณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรชาญวิทย์  วิไลลาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรบุลวัชร  ทองคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรณรัฐพล  ขุนโต

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรคธาวุธ  ทิมิลกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรคมสันต์  หวันใจ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรวรภพ  มุ่งเครือ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรอัษราวุฒิ  นาระจิตต์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรอธิชา  ทองเฟอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรวิทยา  ยุพาพิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรเทพพิทักษ์  ใจซือ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรธนพล  คืดนอก

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรวรพล  กาสูงเนิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรนวพรรษ  รุ่งเรือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรนันทชัย  มณีงาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรพิชญานันท์  คำเทียง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรธีรชาติ  พลวิเศษ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรชนะชัย  แสงด่อน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรภูวดล  คำสะวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรทวีโชค  ศรีสมรส

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรภัทรดนัย  โมกไธสง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรอนุชิต  กิสิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรสิทธิกร  จตุเทน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรภาณุพงศ์  ศรีทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรทวีชัย  อ่องเภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรทวีทรัพย์  อันสมสี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรพรพิพัฒน์  พุฒจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรวิษณุ  ทองพรหม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรศราวุธ  อยู่เบิก

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรบุญส่ง  เกตุทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรถิรวิทย์  ไกรเมฆ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๑๘
พระประเทือง านวีโร คงอินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๑๕ ๑๒/๐๔/๒๕๔๑

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๑๖๐/๐๒๑๙
พระธวัชชัย กิตติโก ม่วงยิม

้

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๑๖๐/๐๒๒๐
พระหัสถ์ชัย อหึสโก ชินวงพรม

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๑๖๐/๐๒๒๑
พระศรัณยพงศ์ ปภสฺสโร มีแดนไผ่

๒๕/๐๗/๒๕๓๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๑๖๐/๐๒๒๒
พระปราโมทย์ านจาโร เตียวตระกูล

๑๖/๑๐/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดพลายชุมพล  

พล ๓๑๖๐/๐๒๒๓
พระมานิต สํวโร น่วมพรหม

๒๗/๐๒/๒๕๐๗ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๒๔
พระรุ่งวิทย์ จิตธมฺโม โตฐิติเตชากิตติ

์

๐๗/๐๕/๒๕๑๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๒๕
พระชัยชนิต นราสโภ นภาศิริปกรณ์

๒๗/๐๙/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๒๖
พระชัยวัฒน์ คุตฺตธมฺโม นภาศิริปกรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๒๗
พระอรรถพร คุณสมฺปณฺโณ เรืองมาลัย

๑๐/๑๐/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดพิกุลวราราม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๒๘
พระคะแนน สุมโน อุ่นวงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๑๗ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิญาณ  

พล ๓๑๖๐/๐๒๒๙
พระพายัพ ฉนฺทธมฺโม ฝกฝาย

๒๙/๐๑/๒๕๐๒ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิญาณ  

พล ๓๑๖๐/๐๒๓๐
พระวิศิษฎ์ จนฺทสาโร เขียวเหลือง

๒๔/๐๕/๒๕๒๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิญาณ  

พล ๓๑๖๐/๐๒๓๑
พระเอกพงษ์ ธมฺมสาโร สังขบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิญาณ  

พล ๓๑๖๐/๐๒๓๒
พระศุภชัย สุภทฺโท ก้อนเพ็ชร

๑๗/๐๙/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิญาณ  

พล ๓๑๖๐/๐๒๓๓
พระพงษ์พนา ิตธมฺโม ฟกนวล

๒๓/๑๒/๒๕๐๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๓๔
พระวุฒิพงศ์ วุฒิวํโส

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดมะขามเตีย

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๒๓๕
พระทวีศักดิ

์

ปฺุธมฺโม บุญพรม

๐๓/๐๔/๒๕๓๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๒๓๖
พระชาตรี านุตฺตโร ตุ่นสังข์

๑๒/๐๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๒๓๗
พระจารุกิตติ

์

อคฺคธมฺโม แก้วเกตุ

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๒๓๘
พระวีนัส กนฺตวีโร ดอนไพรวัน

๑๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๒๓๙
พระปญญา ิตวฑฺฒโน สินคง

๑๘/๐๖/๒๕๑๗ ๐๓/๐๒/๒๕๕๕

วัดยางเอน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๔๐
พระศรัณย์ ปภสฺสโร สิงหเดช

๐๙/๐๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดยางเอน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๔๑
พระกิตติธเนศ

์

านวุฑฺโฒ กัณภัคไพบูลย์

๑๕/๐๙/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดยางเอน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๔๒
พระสิรภพ ภูริวฑฺฒโน ต๊ะคำวรรณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดยางเอน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๔๓
พระอิทธิฤทธิ

์

อิทฺธิาโณ กาญจน์วนิชกุล

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดราชบูรณะ  

พล ๓๑๖๐/๐๒๔๔
พระวันไชย ชยปาโล คงเทศน์

๒๕/๑๐/๒๔๙๕ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดราชบูรณะ  

พล ๓๑๖๐/๐๒๔๕
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน ยวงยิม

้

๑๐/๐๗/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดราชมณฑป  

พล ๓๑๖๐/๐๒๔๖
พระวัฒนาการ สุขวฑฺฒโณ พุ่มเขียว

๑๗/๐๓/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๔๗
พระประดิษฐ์ านวโร เปรมศรี

๒๖/๐๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดลาดบัวขาว  

พล ๓๑๖๐/๐๒๔๘
พระบุญธรัตน์ ปฺาพโล อุปทัย

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดลาดบัวขาว  

พล ๓๑๖๐/๐๒๔๙
พระกิตติศักดิ

์

ปฺาธโร พึงพิน

่

๒๖/๑๐/๒๕๑๕ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘
วัดวังยาวสามัคคีธรรม

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๕๐
พระชัชวาล ทีฆายุโก ไชยประโคม

๐๒/๐๘/๒๕๓๗ ๒๒/๐๘/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๕๑
พระณัฎฐพัทน์ สนฺตจิตฺโต สิญจาอัปสร

๓๑/๑๐/๒๕๔๐ ๐๑/๐๒/๒๕๖๐

วัดวังหิน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๕๒
พระศุภโชค สุธมฺโม อวสานะพันธุ์

๑๑/๐๙/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังหิน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๕๓
พระอรรถพล อติพโล มียวน

๑๗/๐๓/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระปราชญ์ญา ภทฺทพโล ดอนไพรกา

๒๕/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดศรีวนาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๕๕
พระสังข์ทอง ิตธมฺโม ศรีคำจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๑๐ ๐๙/๐๕/๒๕๕๓

วัดศรีวิสุทธาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๕๖
พระนันท์ อานนฺโท เหลืองอ่อน

๐๗/๐๓/๒๔๙๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีวิสุทธาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๕๗
พระวรฤทธิ

์

อภิปฺุโ หวลวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๒๒ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดศรีวิสุทธาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๕๘
พระอนันต์ สฺโม มาเขียว

๑๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๕๙
พระสายชล สิรินฺธโร รอดมณี

๒๒/๐๑/๒๕๑๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรชาคริส  สีแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

 วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๖๑
พระวิเชษฐ์ จนฺทสาโร เข็มทอง

๑๘/๐๙/๒๕๒๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดสมอแข  

พล ๓๑๖๐/๐๒๖๒
พระณรงค์ศักดิ

์

านิสฺสโร ขำเส็ง

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดสมอแข  

พล ๓๑๖๐/๐๒๖๓
พระอุปถัมภ์ สุจิตฺโต ศรีประเสริฐ

๒๖/๐๑/๒๕๑๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดสระแก้วปทุมทอง
 

พล ๓๑๖๐/๐๒๖๔
พระถิระพัฒน์ จารุธมฺโม ศรีไชโย

๒๓/๐๘/๒๕๒๐ ๒๐/๐๒/๒๕๖๐
วัดสระแก้วปทุมทอง

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๖๕
พระสมนึก จิตฺตวโร ต่ายชาวนา

๑๘/๐๒/๒๕๑๒ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดสระแก้วปทุมทอง
 

พล ๓๑๖๐/๐๒๖๖
พระวีระพล วีรพโล คงเนียม

๑๑/๐๗/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระแก้วปทุมทอง
 

พล ๓๑๖๐/๐๒๖๗
พระสุรเดช สุรเตโช ศรีทอง

๑๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระแก้วปทุมทอง
 

พล ๓๑๖๐/๐๒๖๘
พระสมศักดิ

์

ถิรธมฺโม เจริญผล

๐๘/๐๔/๒๕๒๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐
วัดสระแก้วปทุมทอง

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๖๙
พระเตชธรรม เตชธมฺโม เมืองทอง

๑๒/๑๐/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระแก้วปทุมทอง
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๒๗๐
พระสุพร สุปฺโ เขียววิจิตร

๐๘/๐๒/๒๕๑๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระโคล่โสภาราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๒๗๑
พระสิริศักดิ

์

ิติโก แซ่ก๊วย

๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระโคล่โสภาราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๒๗๒
พระบวรธรรม ปวรธมฺโม พลชัด

๑๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระโคล่โสภาราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๒๗๓
พระนรินทร์ นรินฺโท สินแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระโคล่โสภาราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๒๗๔
พระกมล ปตฺตปุโ พลอยเหม็ง

๒๙/๐๖/๒๕๐๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดสระไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๒๗๕
พระวรพล วรพโล มีสุด

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๒๗๖
พระนพคุณ คุณวณฺฒโน พุ่มอินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๓๕ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๒๗๗
พระจินตวัต จิตฺตวฑฺฒโน ชาวอุบล

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดสระไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๒๗๘
พระอนุรักษ์ ปฺาทีโป ฤทธิรืน

์ ่

๐๘/๑๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๒๗๙
พระสมนึก ปฺุกาโม รัตนวิบูลย์เลิศ

๒๗/๐๘/๒๕๐๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

พล ๓๑๖๐/๐๒๘๐
พระสมพงษ์ สาทโร เม็งอ่อน

๐๘/๐๕/๒๕๑๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

พล ๓๑๖๐/๐๒๘๑
พระประเสริฐ สุเมโธ หมอรักษา

๐๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

พล ๓๑๖๐/๐๒๘๒
พระสมชาย ปวโร นุชเปรม

๒๙/๐๘/๒๕๑๗
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

พล ๓๑๖๐/๐๒๘๓
พระภาณุวัฒน์ วยวุฑฺโฒ ประทุมบาล

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๓/๐๘/๒๕๖๐

วัดสะพานสาม  

พล ๓๑๖๐/๐๒๘๔
พระสังเวียน อธิปฺโ โกษากรณ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๐ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๘๕
พระบรรจบ จนฺทปฺโ คำมณี

๐๔/๐๘/๒๕๑๓ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๘๖
พระปรีชา สิริภทฺโท ลาภูตะมะ

๑๘/๐๙/๒๕๑๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๘๗
พระวงศ์ ชิตมาโร เอียมสี

่

๐๑/๐๘/๒๕๑๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๘๘
พระเสงียม

่

ปสนฺโน มันเหมาะ

่

๒๒/๐๑/๒๔๙๖ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๘๙
พระพินิจ ธมฺมเตโช วรวงศ์กิง

่

๐๘/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๙๐
พระณัฐวัตร วรวฑฺฒโน เรียงสันเทียะ

๊

๒๔/๑๐/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๙๑
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ทองบุญมา

๒๕/๑๐/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๙๒
พระฐิติภัทร ิติาโณ กุมาโล

๐๒/๑๑/๒๕๒๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันติวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๒๙๓
พระจักพนธ์ อภิวโร การะเกตุ

๒๓/๐๘/๒๕๓๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดสุดสวาสดิ

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๙๔
พระพต ขนฺติพโล น่วมโพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๐๗ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุดสวาสดิ

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๒๙๕
พระมงคล ถิรธมฺโม ปนทอง

๒๗/๑๑/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๑๖๐/๐๒๙๖
พระรัชยากร อานนฺโท จันสน

๐๕/๐๖/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๑๖๐/๐๒๙๗
พระวิศาล ิตาโภ คำแพง

๑๙/๐๗/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๑๖๐/๐๒๙๘
พระภัชรกานต์ ปุาคโม เปดปลูก

๒๕/๐๕/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๑๖๐/๐๒๙๙
พระจักริน อาทโร แหยมทัด

๑๘/๐๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรอภิเดช  เกิดทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 วัดเสาหิน  

พล ๓๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรณัฐพงษ์  จันทรมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 วัดเสาหิน  

พล ๓๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 แพพยอม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

 วัดเสาหิน  

พล ๓๑๖๐/๐๓๐๓
พระรุ่งอรุณ กตสาโร พลโต

๒๑/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดแสงดาว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๐๔
พระชานนท์ ปภสฺสโร แก้วทองหลาง

๑๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดแสงดาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๓๐๕
พระนวพล กตสาโร ทับทองหลาง

๑๐/๐๗/๒๕๒๑ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดแสงดาว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๐๖
พระธวัชชัย อภินนฺโท เหลียมมา

่

๐๙/๑๑/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดแสงดาว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๐๗
พระธนากร กตปฺโ นนทะโคตร

๐๓/๑๒/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดแสงดาว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๐๘
พระสุริยา อภินฺทโร เกือสีทอง

้

๒๓/๐๑/๒๕๒๐ ๒๕/๑๑/๒๕๕๔

วัดหนองบัว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๐๙
พระอรรถนนท์ อตฺถนนฺโท กิงแก้ว

่

๐๘/๐๒/๒๕๓๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๑๐
พระพรรณไพบูลย์ พนฺธมุตฺโต เลิศเสม

๑๖/๑๐/๒๕๒๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๑๑
พระสุทธิกันต์ สุทธิาโณ เขียวเนียม

๒๙/๐๗/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๑๒
พระอภิวัฒน์ อุตฺตมปฺโ อุดมมานะ

๑๐/๐๓/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๑๓
พระเข็มเพชร สนฺติกโร หนูสุก

๐๕/๐๓/๒๕๒๕ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองหัวยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๑๔
พระสุรัตน์ สุเมโธ บุญแต่ง

๒๓/๐๘/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองหัวยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๑๕
พระธัญวัฒน์ อคฺคปฺโ ละว้า

๐๖/๑๒/๒๕๓๐ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดหยอ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๑๖
พระอัษฎาวุธ สุเมโธ ทับเปลียน

่

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหล่ม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๑๗
พระอดิเทพ ิตธมฺโม บุญรือ

๒๕/๐๓/๒๕๒๒ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดหล่ม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๑๘
พระสิทธิเวช มหาวีโร แตงอ่อน

๒๘/๐๖/๒๕๒๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดหล่ม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๑๙
พระจารุวัฒน์ จารุธมฺโม

อิศรางกูร ณ อยุธยา
๑๔/๐๙/๒๕๓๖

๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดหล่ม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๒๐
พระมานิตย์ ปยสีโล ศรีภิรมย์

๑๗/๐๔/๒๕๑๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดหลวงพ่อแดง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๒๑
พระกิติศักดิ

์

สนฺตมโน กันแตง

๑๘/๐๖/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดหลวงพ่อแดง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๒๒
พระชุน ขนฺติมโน แซ่อึง

๐๑/๐๗/๒๔๘๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๗
วัดหัววังกร่างวนาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๓๒๓
พระสมชาย ถาวโร หงส์นิมิตชัย

๒๐/๐๔/๒๕๐๐ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙
วัดหัววังกร่างวนาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๓๒๔
พระนันทวัฒน์ นนฺทวทฺฒโน เทศกุล

๑๙/๐๘/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดหัววังกร่างวนาราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๓๒๕
พระศุภชีพ ปยุตฺโต บุญประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๑๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐
วัดหัววังกร่างวนาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๓๒๖
พระสมพงษ์ กิตฺติาโณ กิตติพงษ์พันธ์

๐๖/๐๗/๒๔๙๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดอรัญญิก  

พล ๓๑๖๐/๐๓๒๗
พระคณัสนันท์ สิริวฑฺฒโก สรรพานิช

๐๗/๐๖/๒๕๓๔ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดอรัญญิก  

พล ๓๑๖๐/๐๓๒๘
พระวุฒิชัย ปฺาวุฑฺโฒ โพธิรุ้ง

์

๐๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดอรัญญิก  

พล ๓๑๖๐/๐๓๒๙
พระธนกฤต ธนากโร ไหมทอง

๐๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดอรัญญิก  

พล ๓๑๖๐/๐๓๓๐
พระสุรสิทธิ

์

เขมวีโร หงษ์ทองคำ

๒๘/๑๑/๒๕๒๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดอินทรีย์  

พล ๓๑๖๐/๐๓๓๑
พระอรุโณทัย านวีโร สีหราช

๒๙/๐๗/๒๕๐๒ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดอินทรีย์  

พล ๓๑๖๐/๐๓๓๒
พระเลิศ ปยธมฺโม นนท์ชะสิริ

๑๕/๐๒/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดอินทรีย์  

พล ๓๑๖๐/๐๓๓๓
พระธนากร จนฺทปฺโ ไพรฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดอินทรีย์  

พล ๓๑๖๐/๐๓๓๔
พระธีรศักดิ

์

กนฺตสาโร อัชชเสวต

๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดอินทรีย์  

พล ๓๑๖๐/๐๓๓๕
พระพงษ์ธร านจาโร คำทอน

๒๖/๐๙/๒๕๓๒ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๓๖
พระศราวุฒิ นาถปฺโ มังมี

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๓๗
พระชลธี ขนฺติธมฺโม เอมพิณ

๒๖/๔/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดโคกสลุด  

พล ๓๑๖๐/๐๓๓๘
พระพยัพ ิตาโภ บุญชาวนา

๑๙/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดท่ามะขาม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๓๙
พระวิโรจจน์ สํวโร จิตจริต

๑๔/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดท่ามะขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๓๔๐
พระสิทธิพร ทีปวํโส ทองชาวนา

๒๘/๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่ามะขาม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๔๑
พระพิพัฒนพล ปฺาพโล เข็มกำเหนิด

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดทุ่งน้อย  

พล ๓๑๖๐/๐๓๔๒
พระมานพ สนฺตมโน ม่วงมี

๑๓/๐๒/๒๕๐๔ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งน้อย  

พล ๓๑๖๐/๐๓๔๓
พระชรินทร์ สิริจนฺโท บุญชู

๐๙/๐๙/๒๕๐๙
๒๓/๔/๒๕๖๐

วัดเนินกุ่ม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๔๔
พระณัฐเนตร ธนิสฺสโร จันทร์จอม

๒๖/๘/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดเนินกุ่ม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๔๕
พระตรีบดินท์ อภินนฺโท นำพา

๒๖/๖/๒๕๒๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๔๖
พระวรเชษฐ์ จนฺทสุวณฺโณ แย้มทัศน์

๐๓/๐๕/๒๕๓๗
๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๔๗
พระนิพล านุตฺตโร มังคัง

่ ่

๐๗/๐๘/๒๕๑๗
๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดบึงช้าง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๔๘
พระสมพร จนฺทูปโม ราชวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๑๗
๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดบึงช้าง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๔๙
พระลำไพร ตปสีโล ธูปเกิด

๒๑/๗/๒๕๒๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดบึงช้าง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๕๐
พระอนุชิต อาภาทโร ลึงพรมราช

๒๗/๐๙/๒๕๓๕
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดปากคลอง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๕๑
พระสุพจน์ มหาปคุโณ มากจีน

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดปากคลอง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรธนกฤต  ไชยโย

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดปากคลอง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๕๓
พระประทิว ผาสุกวิหาโร อินทร์ภู่

๐๓/๑๐/๒๕๑๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดไผ่ล้อม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๕๔
พระนันท์ณภัทร์ อภินนฺโท ใจคอดี

๐๘/๐๖/๒๕๑๘ ๐๑/๐๙/๒๕๕๙

วัดไพรสุวรรณ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๕๕
พระจาตุรนต์ ยตินุธโร ทับปอม

๒๒/๐๖/๒๕๓๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดไพรสุวรรณ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๕๖
พระอภิรักษ์ เตชวโร เนตรประไพ

๑๙/๐๗/๒๕๒๓
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดย่านยาว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๕๗
พระศุภเดช ธมฺมทีโป อ่อนศรี

๑๖/๐๔/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดราษฎร์เจริญ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๕๘
พระธีรภพ าณธีโร โพธิโชติ

์

๒๓/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดราษฎร์เจริญ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๕๙
พระประจวบ โรจนธมฺโม เกิดคุ้ม

๐๑/๐๖/๒๕๑๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดราษฎร์นิยม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๖๐
พระเกรียงไกร กตสาโร อ่อนดี

๒๐/๐๒/๒๕๓๒ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดราษฎร์นิยม  

พล ๓๑๖๐/๐๓๖๑
พระภิรมย์ ถาวรจิตฺโต กลำดิษฐ์

๒๕/๐๓/๒๕๓๘
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๓๖๒
พระไวพจน์ ปฺาวโร ขำนำคู้

๐๗/๐๗/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังสาร  

พล ๓๑๖๐/๐๓๖๓
พระพีรวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ กีเอียน

่ ่

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๘/๑๐/๒๕๕๙ วัดสนามคลี (ตะวันออก)

 

พล ๓๑๖๐/๐๓๖๔
พระนภดล เขมจารี เทียนนา

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐ วัดสนามคลี (ตะวันออก)

 

พล ๓๑๖๐/๐๓๖๕
พระศิริวัฒน์ ิตปฺุโ จันทร์อ่อง

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดสนามคลีตะวันตก
 

พล ๓๑๖๐/๐๓๖๖
พระจิรวงศ์ อภิปุณฺโณ สุริยะ

๑๗/๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๖๗
พระณัฐพัชร มหาปฺุโ ศรีสาธร

๓๑/๘/๒๕๒๑ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๖๘
พระกัญจน์ สุเมโธ ทิมะเณย์

๑๔/๑๐/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๖๙
พระณัฐพงษ์ ชนาสโภ อ่อนศรี

๑๐/๐๗/๒๕๓๓
๑๗/๖/๒๕๖๐

วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๗๐
พระกิติ รติโก บัววังโปร่ง

๒๔/๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๗๑
พระเตรียมการณ์ จิตฺตกาโร สกุลร่มเย็น

๓๐/๘/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๑๖๐/๐๓๗๒
พระวะสัน สนฺตมโน สุดท่าแห

๑๖/๐๔/๒๕๑๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดกระทุ่มยอดนำ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๗๓
พระรณชัย นริสฺสโร เสือกระจ่าง

๒๙/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดกระทุ่มยอดนำ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๗๔
พระฮะ จตฺตาวิโล ศุภณัฐนฤมล

๐๙/๐๒/๒๕๐๔ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดกรุงกรัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๓๗๕
พระชวัลวิทย์ อคฺคเตโช กันวงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๐ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดกรุงกรัก  

พล ๓๑๖๐/๐๓๗๖
พระวิรัตน์ วิชฺชากโร เพชรถึก

๐๗/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดกลางสุริยวงศ์  

พล ๓๑๖๐/๐๓๗๗
พระสยาม สมาจาโร เพิมพล

่

๑๐/๐๙/๒๕๑๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดกลางสุริยวงศ์  

พล ๓๑๖๐/๐๓๗๘
พระสมรวย ปวโร สมภักดี

๐๕/๐๘/๒๕๐๙ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

วัดเก้ารัง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๗๙
พระพิสิทธิ

์

ชยวุฑโฒ สีราดเลา

๐๔/๐๙/๒๕๒๑ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดเก้ารัง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๘๐
พระธัญวุฒิ จนฺทโก โกสีย์

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเก้ารัง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๘๑
พระพระเข็มพร ปฺุผโล ภูมิแสง

๐๖/๑๒/๒๕๒๓ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

วัดคลองนำเย็น  

พล ๓๑๖๐/๐๓๘๒
พระพระปราจีน ปสุโต เขียวเอียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๒๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองนำเย็น  

พล ๓๑๖๐/๐๓๘๓
พระพระจำรัส ขนฺติสุโภ ฟูเต็ม

๒๖/๐๒/๒๕๒๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองนำเย็น  

พล ๓๑๖๐/๐๓๘๔
พระอำนวย ธีรภทฺโท มันพร้าว

๐๑/๐๓/๒๕๑๗ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดคลองลึก  

พล ๓๑๖๐/๐๓๘๕
พระณุกุล อภิสาโล ตูมหอม

๑๗/๐๑/๒๕๑๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดคลองลึก  

พล ๓๑๖๐/๐๓๘๖
พระสายฝน ิติลาโภ สนธิศิริ

์

๐๑/๑๐/๒๕๑๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดคลองวัดไร่  

พล ๓๑๖๐/๐๓๘๗
พระนวมินทร์ นรินฺโท ไวทยะโชติ

๑๘/๐๖/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดคลองวัดไร่  

พล ๓๑๖๐/๐๓๘๘
พระสำรอง เขมรโต แย้มแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๒๓
๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดคุยม่วง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๘๙
พระภานุพงศ์ จารุธมฺโม ริชซี

่

๑๒/๐๔/๒๕๓๗ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดคุยม่วง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๙๐
พระชาตรี สุชาโต ปนสุวรรณ

๒๕/๐๑/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๙๑
พระบัณฑิต สุทฺธปฺโ พุ่มไสว

๑๒/๐๑/๒๕๒๑ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๙๒
พระนิพนธ์ ิตคุโณ ภู่ทอง

๒๔/๐๓/๒๕๓๖ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

วัดจันทร์ประเสริฐ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๙๓
พระสมนึก สนฺตมโน คำบุญ

๑๓/๐๕/๒๕๒๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดดงกวาง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๙๔
พระกำจร อจฺจาทโร ทศภาค

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดดงกวาง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๙๕
พระพิศเพริง สมจิตฺโต ใจอินต๊ะ

๐๘/๐๔/๒๕๒๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดดงกวาง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๙๖
พระธีรภัทร คเวสโก สร้อยนอ

๐๖/๐๑/๒๕๒๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดดงยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๙๗
พระสุขสันต์ สํวโร แว่นตา

๓๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดดงยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๓๙๘
พระมนัส ชินวโร สอสุดใจ

๐๔/๐๔/๒๕๑๕

๘/๓/๒๕๖๐
วัดดงหนองอ้อ  

พล ๓๑๖๐/๐๓๙๙
พระพงษ์เทพ พนฺธมุตฺโต สิงหะ

๒๘/๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดดงหนองอ้อ  

พล ๓๑๖๐/๐๔๐๐
พระสุริยา นริสฺสโร ชืนบางบ้า

่

๒๙/๐๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดดงหนองอ้อ  

พล ๓๑๖๐/๐๔๐๑
พระมิตรชา วิชฺชากโร ฝายแดง

๐๙/๐๖/๒๕๐๘ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

วัดดอนอภัย  

พล ๓๑๖๐/๐๔๐๒
พระสราวุธ ติสฺสวโร ย่อมแอ่น

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดดอนอภัย  

พล ๓๑๖๐/๐๔๐๓
พระช่วงชัย มนฺุโ แสงไชย

๐๙/๐๙/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดตะโม่  

พล ๓๑๖๐/๐๔๐๔
พระเสวย านกโร สง่างาม

๒๘/๐๗/๒๕๑๔ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดท่าโก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๐๕
สามเณรรุ่งอรุณ  วงศ์มาก

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

 วัดท่าไม้งาม  

พล ๓๑๖๐/๐๔๐๖
พระอเนก อนากุโล พรมทุ่ง

๒๓/๐๘/๒๕๒๐ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

วัดทุ่งชา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๐๗
พระอดิศร อสิาโณ เทศปาน

๒๕/๐๕/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งชา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๐๘
พระทรงวุฒิ มงฺคโล ทองคำ

๒๘/๐๓/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งชา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๐๙
พระมนตร์สิทธิ

์

สุมโน ยิมแสง

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งชา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๔๑๐
พระวุฒิพงศ์ กิตฺติโก ดีไผ่

๑๖/๐๑/๒๕๓๔ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดทุ่งอ้ายโห้  

พล ๓๑๖๐/๐๔๑๑
พระสถาพร วราโณ เพริศพริง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๐ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

วัดทุ่งอ้ายโห้  

พล ๓๑๖๐/๐๔๑๒
พระวทัญู อินฺทวณฺโณ อินเมฆ

๐๗/๑๑/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งอ้ายโห้  

พล ๓๑๖๐/๐๔๑๓
พระอุเทน วลฺลโภ อุ่นทอง

๑๔/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งอ้ายโห้  

พล ๓๑๖๐/๐๔๑๔
พระจักรกฤาณ์ มหาวีโร หน่ออุ่น

๒๑/๐๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดนิคมผังสิบหก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๑๕
พระวิษณุ สุทฺธปฺโ ศรียา

๒๙/๑๑/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดนิคมผังสิบหก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๑๖
พระสุนทร สุกโร น้อยพงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๑๒ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองกุลา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๑๗
พระทีปกร อติภทฺโท อ้นอินทร์

๒๘/๐๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านหนองกุลา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๑๘
พระศุภกิจ ชยวุฑฺโฒ คำอัว

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐ วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๑๙
สามเณรธนันต์ชัย  ธานี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

 
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๒๐
สามเณรรุ่งเพชร  พึงทรัพย์

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

 
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๒๑
พระอรรถพงษ์ ทีรปฺโ กลึงเอียม

่

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดบึงกอก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๒๒
พระรังสิมันต์ จินตฺมโย พัดภู่

๑๕/๑๐/๒๕๓๑
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดบึงกอก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๒๓
พระภคิน สติสมฺปฺโณ พันจัน

๒๓/๐๕/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงกอก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๒๔
พระรัฐธรรมนูญ โสธโน กลึงเอียม

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงกอก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๒๕
พระธวัชชัย เปสโร เพชรจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงกอก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๒๖
พระศิวกร สุเมโธ มีบุญลำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงกอก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๒๗
พระธงชัย วรมงฺคโล แก้วศรีจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๐
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบึงกอก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๒๘
พระกรินทร์ ทิวากโร จันทร์องอาจ

๑๐/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบึงกอก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๒๙
พระณรงค์เดช สุปฺโ กลึงเอียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๓๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดบึงกอก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๓๐
พระทวี โสภโน พรเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๓๒ ๐๙/๑๒/๒๕๖๐

วัดบึงกอก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๓๑
พระขจรยุทธ จิตฺตปฺโ จุลประเสริฐศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดบึงจำกา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๓๒
พระวีระพงษ์ านวีโร แก้วสีทัศน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงจำกา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๓๓
พระธนากร วราโณ อำทิพย์

๑๓/๐๗/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดบึงจำกา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๓๔
พระณัฐวุฒิ ขนฺติโก พาลเสือ

๑๔/๐๘/๒๕๓๘
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงบอน  

พล ๓๑๖๐/๐๔๓๕
พระคมสันต์ ทนฺตจิตฺโต อินเกตุ

๑๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงบอน  

พล ๓๑๖๐/๐๔๓๖
พระพันธวัช คุณวุฒฺโฒ รอดอยู่

๒๘/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบึงบอน  

พล ๓๑๖๐/๐๔๓๗
พระกมลชัย กนฺตวิโร ปานทิพย์

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบึงบอน  

พล ๓๑๖๐/๐๔๓๘
พระชัน

้

อุฏาโน ภายโต

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดปลักแรด  

พล ๓๑๖๐/๐๔๓๙
พระหิรัญ ทสฺสนีโย ชะรุมรัมย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดปลักแรด  

พล ๓๑๖๐/๐๔๔๐
พระนิรุต สุภาจาโร บุญก่อ

๒๐/๐๖/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากครองชุมแสง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๔๑
พระศราวุธ วราโณ บุญเชิดชู

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดโปงหม้อข้าว  

พล ๓๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรธนาธิป  หนูบ้านยาง

๒๓/๐๙/๒๕๔๐

 วัดโปงหม้อข้าว  

พล ๓๑๖๐/๐๔๔๓
พระคมสันต์ ถาวโร ศรีคล้าย

๐๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดพรหมเกษร  

พล ๓๑๖๐/๐๔๔๔
พระสรวิศ สุทฺธิาโณ เพ็งภูดาษ

๓๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดพรหมเกษร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๔๔๕
พระระยอง สุภโร คุณคำ

๑๗/๐๙/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดพันเสา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๔๖
พระสุรเชษฐ์ สุนทรธมฺโม สินไพบูลย์

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดพันเสา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๔๗
พระยศศิริ ฉนฺทสุโภ พัฒนแหวว

๒๗/๐๘/๒๕๒๘
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดพันเสา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๔๘
พระทศพล เตชพโล เรืองคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดพันเสา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๔๙
พระณัฐพล คุณากโร จันทโชติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิงาม

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๕๐
พระณัฐพล อตฺตทีโป ยอดบุตรี

๑๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิงาม

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๕๑
พระวีระ วราสโภ อุ่นคำ

๒๓/๑๐/๒๕๐๖ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดโพธิประสาท

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๕๒
พระสมหวัง ปภงฺกโร สิงห์ลอ

๑๕/๐๖/๒๕๒๑
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดโพธิประสาท

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๕๓
พระณัฐภัทร ปภาโส สร้อยนอ

๑๑/๐๒/๒๕๒๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิประสาท

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๕๔
พระทัตพงษ์ าณธีโร วิชัย

๒๒/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิประสาท

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๕๕
พระวิชาญ ยโสธโร ทองดอนง้าว

๑๗/๐๔/๒๕๑๗ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดยางแขวนอู่  

พล ๓๑๖๐/๐๔๕๖
พระวัชระ อุทาโน โคนาบาล

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดยางแขวนอู่  

พล ๓๑๖๐/๐๔๕๗
พระสัณหพจน์ สณฺหวาโจ ทองเชือ

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดยางแขวนอู่  

พล ๓๑๖๐/๐๔๕๘
พระกฤษณะ จิตฺตทนฺโต ทองขาว

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดย่านใหญ่  

พล ๓๑๖๐/๐๔๕๙
พระวินัย สิริปฺุโ ศรีนวลแจ้ง

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดย่านใหญ่  

พล ๓๑๖๐/๐๔๖๐
พระศรัญ นรินฺโท เกิดปน

้

๒๒/๕/๒๕๓๖ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดยิงเจริญธรรม

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๖๑
พระชัยภูมิ เขมรโต พูลเพิม

่

๒๑/๑/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดยิงเจริญธรรม

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๖๒
พระชัยชนะ เขมวีโร พูลเพิม

่

๒๑/๑/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดยิงเจริญธรรม

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๖๓
พระสาธิต วิสุทฺธาโณ พุฒนอก

๘/๑๑/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
วัดยิงเจริญธรรม

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๔๖๔
พระสุก ธมฺมิโก แพโต

๑๓/๑๑/๒๕๑๔
๐๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดวังเปด  

พล ๓๑๖๐/๐๔๖๕
พระสุภาพ นิพฺภโย แจ่มดี

๐๗/๑๒/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังเปด  

พล ๓๑๖๐/๐๔๖๖
สามเณรศราวุฒิ  จักตระกูล

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 วัดวังเปด  

พล ๓๑๖๐/๐๔๖๗
พระวีระ ถาวโร ทุยพูน

๑๐/๐๓/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังแร่  

พล ๓๑๖๐/๐๔๖๘
พระมนตรี คุเณสโก มาภักดี

๑๘/๐๗/๒๕๒๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีมงคล  

พล ๓๑๖๐/๐๔๖๙
พระวิรัช ขนฺติธมฺโม สูตรธรรม

๐๓/๐๗/๒๕๑๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๖๐/๐๔๗๐
พระเสมอ ปโยโค แปลกมาก

๒๙/๐๘/๒๕๒๘ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๖๐/๐๔๗๑
พระเอกภพ เอกฺชโย ศุภณัฐนฤมล

๒๙/๑๐/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๑๖๐/๐๔๗๒
พระเสอือน

้

จนฺทสาโร บุญสุข

๑๔/๐๕/๒๕๐๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองแขม  

พล ๓๑๖๐/๐๔๗๓
พระอนุชิต าณโสภโณ คล้ายแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองแขม  

พล ๓๑๖๐/๐๔๗๔
พระสมัย สีลธโร บุญลำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองแขม  

พล ๓๑๖๐/๐๔๗๕
พระสุภกร ปฺาทีโป นิมอนงค์

่

๑๓/๐๖/๒๕๑๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองแขม  

พล ๓๑๖๐/๐๔๗๖
พระสุริยัน อริยวํโส เพียราดโยทา

๑๗/๐๕/๒๕๓๕
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองเต่าดำ  

พล ๓๑๖๐/๐๔๗๗
พระเจนภพ ขนฺติโสภโณ โทสุวรรณ

๓๐/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองเต่าดำ  

พล ๓๑๖๐/๐๔๗๘
พระอนุศักดิ

์

านุตฺตโร สุขจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองนา  

พล ๓๑๖๐/๐๔๗๙
พระสายยันต์ จนฺทปฺโ สีหานารถ

๑๐/๐๖/๒๕๑๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๕

วัดหนองพยอม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๔๘๐
พระสมาน อภิวณฺโณ นุชมี

๑๒/๐๕/๒๔๙๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองพยอม  

พล ๓๑๖๐/๐๔๘๑
พระชูชาติ สุทฺธิาโณ ช้างรบ

๑๗/๐๒/๒๕๐๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองพยอม  

พล ๓๑๖๐/๐๔๘๒
พระสิทธิชัย จนฺทาโภ สุขขวัญ

๑๔/๑๒/๒๕๐๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองพยอม  

พล ๓๑๖๐/๐๔๘๓
พระวีรภัทร สนฺตมโน โกศลสมบูรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองพยอม  

พล ๓๑๖๐/๐๔๘๔
พระพระโชคชัย านวีโร สว่างเวช

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองพยอม  

พล ๓๑๖๐/๐๔๘๕
พระนิรุช คุณวีโร วงค์ถา

๐๖/๑๐/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองสระแก  

พล ๓๑๖๐/๐๔๘๖
พระบุญ กิตฺติโก มันคง

่

๐๙/๐๓/๒๕๐๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๘๗
พระอัครเดช ชาคโร เนียมวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๘๘
พระพิภพ ขนฺติสุโภ ทับทิมเงิน

๒๒/๐๗/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๘๙
พระสิทธิกร ณฏิโก จับแสงจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๙๐
พระชาญณรงค์ ชินวโร จับแสงจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๙๑
พระศิวกร ทีฆายุโก โตเพ็ง

๐๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๙๒
พระประยุทธ ยติโก บางปรากฏ

๐๔/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๙๓
พระอมรเทพ านวุฒฺโฒ คล้ายแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๙๔
พระคทายุทธ์ สุทฺธาโภ โตบึงกอก

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๙๕
พระเฉลิมพล สุปภาโส กระสินธ์

๒๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองหลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๔๙๖
พระมารุต อาสโภ พุ่มสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองอ้อ  

พล ๓๑๖๐/๐๔๙๗
พระสิทธิพล ปวโร มนตรี

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองอ้อ  

พล ๓๑๖๐/๐๔๙๘
พระพงษ์พัฒน์ เขมปฺโ ฉิมเชือ

้

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองอ้อ  

พล ๓๑๖๐/๐๔๙๙
พระชัยธวัช อคฺควโร วิชัย

๐๓/๐๔/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๐๐
พระสุระเดช สุรเตโช อุดคนที

๐๗/๑๐/๒๕๒๖ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดห้วงกระได  

พล ๓๑๖๐/๐๕๐๑
พระสมเกียรติ านรโต หลักคำ

๑๐/๐๘/๒๕๐๙ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

วัดห้วงกระได  

พล ๓๑๖๐/๐๕๐๒
พระวโรดม สมาจาโร ศิริพรหม

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดห้วงกระได  

พล ๓๑๖๐/๐๕๐๓
พระทักษ์ดนัย วิสารโท แจ่มจ้อย

๐๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดห้วยนำเย็น  

พล ๓๑๖๐/๐๕๐๔
พระทรงพล พลาโณ เวียงทอง

๐๘/๑๐/๒๕๓๓ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดแหลมเจดีย์  

พล ๓๑๖๐/๐๕๐๕
พระสรายุทธ์ เตชวโร หมอยา

๐๘/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดแหลมเจดีย์  

พล ๓๑๖๐/๐๕๐๖
พระเอกพันธ์ สุธมฺโม มีบุญ

๐๓/๐๕/๒๕๓๕ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยชันสามัคคี  

พล ๓๑๖๐/๐๕๐๗
พระแสงเพชร วิสุทฺโธ สุขแจ้ง

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยชันสามัคคี  

พล ๓๑๖๐/๐๕๐๘
พระวงศธร กตสาโร กระทุ่มนา

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยชันสามัคคี  

พล ๓๑๖๐/๐๕๐๙
พระละมัย อิทฺธิเตโช แก้วมงคล

๑๘/๑๐/๒๔๙๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดชุมแสง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๑๐
พระเสน่ห์ อุทาโน สมีเพชร

๒๘/๐๘/๒๕๒๑ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดชุมแสง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๑๑
พระนพรัตน์ กิตฺติาโณ ชมพูน้อย

๐๙/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดชุมแสง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๑๒
พระวีระยุทธ วีตาลโย สุขศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดชุมแสง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๑๓
พระนิยม อกิฺจโน กลินประทุม

่

๑๓/๐๑/๒๕๒๓
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดชุมแสง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๑๔
พระธนวัฒน์ กนฺตสีโล ทศภา

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดปาแดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๕๑๕
พระวีระยุทธ จนฺทูปโม สมคะเณย์

๑๔/๐๘/๒๕๒๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาแดง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๑๖
พระสมบัติ ภทฺกิตฺติโภ ทองศรีจัน

๒๕/๐๑/๒๔๙๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๑๗
พระพิษณุวัตร์ วิชฺชานนฺโท สายสุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๒๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๑๘
พระชาตรี อินฺทวีโร เสวาภัย

๑๕/๑๐/๒๕๐๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๑๙
พระนิกร อตฺถกนฺโต เกตูแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๒๙ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๒๐
พระธนพล จนฺทาโภ จำปาอ่อน

๓๑/๑๒/๒๕๓๔
๒๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๒๑
พระสมเกีรยติ ขนฺติกโร แก้วปรงปา

๒๘/๐๘/๒๕๑๗
๐๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดสวนเมียง

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๒๒
พระพิชัย ปยธโร โพธิสอาด

์

๐๙/๐๘/๒๔๙๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๑๖๐/๐๕๒๓
พระจุลศักดิ

์

อุตฺตโร โสภา

๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐
วัดกระบังมังคลาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๒๔
พระรพีพันธ์ นาถพุทฺโธ สุขคง

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐
วัดกระบังมังคลาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๒๕
พระประพันธ์ โชติโก รวบรวม

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐
วัดกระบังมังคลาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๒๖
พระคมเพชร โชตวโร ดรุณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐
วัดกระบังมังคลาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๒๗
พระอุเทน อุตฺตมสาโร มันคง

่

๑๘/๐๖/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๕๒๘
พระสรรชัย ธมฺมวิริโย มันฤทธิ

่ ์

๐๕/๑๐/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐
วัดกระบังมังคลาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๒๙
พระกรุง ติกฺขวีโร อยู่มนต์

๐๘/๐๒/๒๕๑๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดกรับพวงใต้  

พล ๓๑๖๐/๐๕๓๐
พระสิทธิชัย จนฺทสุวณฺโณ สาครทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๒๓
๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดกรับพวงใต้  

พล ๓๑๖๐/๐๕๓๑
พระปฏิภาณ สุรปฺโ ทิมแปน

๒๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดกรับพวงใต้  

พล ๓๑๖๐/๐๕๓๒
พระเดชาฤทธิ

์

อิทฺธิเตโช มาเทียน

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดเขาปรัง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๓๓
พระเฉลียว ธมฺมวโร พ่วงถึก

๐๒/๐๑/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาปรัง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๓๔
พระวันชัย อกิฺจโน แปนเมือง

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาปรัง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๓๕
สามเณรนครินทร์  คำสิม

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเขาปรัง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๓๖
พระมงคล ธมฺมทินฺโน แตงกวา

๒๗/๐๕/๒๕๒๑
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดคลองแค  

พล ๓๑๖๐/๐๕๓๗
พระสิทธิกร วุฒิธมฺโม พิโวรรณ์

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๑๖๐/๐๕๓๘
พระสราวุฒิ กตสาโร กอซอ

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดคลองวังมะขาม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๓๙
พระวสันต์ สุทฺธสีโล สีหนาด

๐๙/๐๙/๒๕๓๑ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดท้องโพลง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๔๐
พระมรกต สุภโร สุริมา

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดท้องโพลง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๔๑
พระฉัฐเมตย์ ชาคโร ถินทับ

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าช้าง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๔๒
พระสิทธิชัย สิทธิธโป ดองดอนสา

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๔๓
พระธนรัตน์ ธมฺมรโต ปนสกุล

๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดนาขุม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๔๔
พระจตุรพร จารุธมฺโม เนียมสลุด

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาขุม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๔๕
พระจักริน จิรตฺถิโก ปสสา

๐๓/๐๘/๒๕๑๙ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดบ้านบึง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๔๖
พระกฤติเดช สุจิณณฺธมฺโม สระทองอยู่

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดบึงธรรมโรง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๔๗
พระชาตรี โชติโก อมรบัณฑิตย์

๐๔/๑๑/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาสัก  

พล ๓๑๖๐/๐๕๔๘
พระนพสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต เติมเจริญเกียรติ

๒๘/๐๔/๒๕๓๘
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๑๖๐/๐๕๔๙
พระราม รตินฺธโร สีวิเศษ

๑๖/๐๙/๒๕๑๓ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดไผ่ขอนำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๕๕๐
พระนพดล ธมฺมโชโต นุชนาท

๓๑/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๙/๒๕๖๐

วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๑๖๐/๐๕๕๑
พระมงคล ปภํกโร นาคคงคำ

๐๔/๑๑/๒๕๐๒ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดพรหมพิราม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๕๒
พระฉัตรชนรินทร์ อนาลโย ลัดดากลม

๑๒/๐๕/๒๕๓๙
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดพรหมพิราม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๕๓
พระวัชรพงศ์ ธมฺมธโร มโนเครือง

่

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดมะต้อง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๕๔
พระถนอม ฉินฺนาลโย ผ่องสุภเวช

๒๖/๐๘/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดมะต้อง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๕๕
พระเกรียติศักดิ

์

ปฺุงฺกโร โทนเกิด

๒๒/๐๖/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดมะต้อง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๕๖
พระทวิช ปภาวุฑฺโฒ มากบ้านบึง

๓๐/๐๖/๒๕๒๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

วัดมะตูม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๕๗
พระอนุชา สุมโน เมฆฉาย

๓๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดมะตูม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๕๘
พระวุฒิชัย ปสนฺโน พรามพิทักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดมะตูม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๕๙
พระจีรวัฒน์ อายุวฑฺฒโน มหาชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดมะตูม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๖๐
พระชนธวัช โฆสกิตฺติโก

ศรีธวัช ณ อยุธยา

๓๐/๐๔/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดมะตูม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๖๑
สามเณรจักรกฤต  เผือกวิสุทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

 วัดมะตูม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๖๒
พระคร้าม ปฺาวโร สานำอ่าง

๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดย่านขาด  

พล ๓๑๖๐/๐๕๖๓
พระอนุรักษ์ านวุฑฺโฒ บุญลอย

๑๘/๐๙/๒๕๓๙
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดย่านขาด  

พล ๓๑๖๐/๐๕๖๔
พระนพคุณ โสภณคุโณ แสงอ่วม

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดย่านขาด  

พล ๓๑๖๐/๐๕๖๕
พระมานพ สีลสมฺปนฺโน เซ็งมา

๒๘/๑๐/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดวงฆ้อง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๖๖
พระนพเก้า วรณาโค นาคจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดวงฆ้อง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๖๗
พระสมยง กนฺตธมฺโม ลาพรมมา

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดวังปลาดุก  

พล ๓๑๖๐/๐๕๖๘
พระวิเชียร กิติสาโล ศรีอุบลเจริญผล

๑๕/๑๐/๒๔๘๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดวังมะด่าน  

พล ๓๑๖๐/๐๕๖๙
พระวราวุธ ธมฺมวโร สระสีดา

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๑๖๐/๐๕๗๐
พระณัฐสิทธิ

์

านวโร สิงห์โต

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๑๖๐/๐๕๗๑
พระวิรัตน์ ทีปธมฺโม สระทองอยู่

๑๑/๐๒/๒๕๑๑
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดวังวน  

พล ๓๑๖๐/๐๕๗๒
พระวชิรวิทย์ ธมฺมวโร หยอมแหยม

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดวังวน  

พล ๓๑๖๐/๐๕๗๓
พระไพบูลย์ ปฺาวชิโร มงคลรบ

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดวังวน  

พล ๓๑๖๐/๐๕๗๔
พระวีระพันธ์ จนฺทสาโร ชุรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังวน  

พล ๓๑๖๐/๐๕๗๕
พระสุธี กตสาโร จริยะพงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๓ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๑๖๐/๐๕๗๖
พระอภิวัฒน์ วฑฺฒโน ดวงสนธิ

๐๓/๐๙/๒๕๒๒ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๑๖๐/๐๕๗๗
พระเรืองยศ การุณิโก สาลีธรรม

๑๓/๐๒/๒๕๑๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๑๖๐/๐๕๗๘
พระกรกรต ิติปฺโ แตงก่อ

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๑๖๐/๐๕๗๙
พระฤทธิชัย กตคุโณ เปรมเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสันติกาวาส  

พล ๓๑๖๐/๐๕๘๐
พระจินตนากานต์ ทนฺตกาโย เขียวไทร

๐๗/๑๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสันติกาวาส  

พล ๓๑๖๐/๐๕๘๑
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน อาจหาญ

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

วัดหนองมะคัง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๘๒
พระทวีทรัพย์ อภทโร อิงบารมี

๑๙/๑๒/๒๕๒๑
๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองมะคัง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๘๓
พระวีระ สํวโร เนตรชัง

๑๐/๐๕/๒๕๑๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองมะคัง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๘๔
พระปกรชัย ปฺาสาโร ผาสุพรรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองสะแก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๕๘๕
พระศุภณัฐฏ์ ปรกฺกโม วิเวก

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองหม้อแกง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๘๖
พระจีระพันธ์ วิชชากโร มนธรรม

๐๕/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองหม้อแกง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๘๗
พระเสนาะ ิตลาโภ ขุนทอง

๑๐/๐๔/๒๕๐๕
๑๘/๑/๒๕๖๐

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๘๘
พระมานพ านสมฺปุณโณ เอียมมาก

่

๑๙/๑๐/๒๕๓๑
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๘๙
พระภาณุพัฒน์ สุภกิจฺโจ บุญรักษ์

๒๑/๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๑๖๐/๐๕๙๐
พระอนันต์ อนาลโย เณรแขก

๒๗/๐๘/๒๕๑๐ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดหอกลอง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๙๑
พระสมรัก ภทฺทจาโร เชียงมา

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดหอกลอง  

พล ๓๑๖๐/๐๕๙๒
พระวารินทร์ อคฺคปฺโ พู่พองทรัพย์

๐๑/๑๒/๒๔๙๘ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๑๖๐/๐๕๙๓
พระเอกชัย อคฺคธมฺโม จิตบุตร

๒๒/๐๘/๒๕๓๖
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดหางไหล  

พล ๓๑๖๐/๐๕๙๔
พระบุญญฤทธิ

์

มหามงฺคโล น่วมนาค

๒๙/๐๙/๒๕๓๗
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดหางไหล  

พล ๓๑๖๐/๐๕๙๕
พระณรงค์ศักดิ

์

ถิราโณ ยงยุทธ

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๙/๐๖/๒๕๔๖

วัดหาดใหญ่  

พล ๓๑๖๐/๐๕๙๖
พระวิบูลย์ านวุฑฺโฒ คร้ามสมอ

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดหาดใหญ่  

พล ๓๑๖๐/๐๕๙๗
พระถุงเงิน วิชาธโร สวัสดิมิง

์ ่

๑๙/๑๒/๒๕๒๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๙๘
สามเณรปรเมศร์  ทองมัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

 วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๑๖๐/๐๕๙๙
พระสันติ จนฺทสาโร ทิพย์รักษา

๑๓/๑๒/๒๕๒๖
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

กุญชรทรงธรรม  

พล ๓๑๖๐/๐๖๐๐
พระสัมพันธ์ อตฺตทีโป โตแฉ่ง

๓๑/๐๘/๒๕๒๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เขาไร่ศรีราชา  

พล ๓๑๖๐/๐๖๐๑
พระศักดา านวโร ภัทรรังษี

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

คุ้งใหญ่  

พล ๓๑๖๐/๐๖๐๒
พระพูนศักดิ

์

ยโสธโร โท้แก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๒๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ช่างเหล็ก  

พล ๓๑๖๐/๐๖๐๓
พระวิก วิสุทฺธสีโล จอมอุ

๐๑/๐๔/๒๕๐๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ท่าแก่ง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๐๔
พระทีป ถิรวิชฺโช คำแก่น

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

ท่าแก่ง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๐๕
พระสนธยา สนฺตมโน อุเนวงค์

๑๕/๐๔/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาขาม  

พล ๓๑๖๐/๐๖๐๖
พระจักรกริช จนฺทสโร สุสรรณดี

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

บ้านเนินมะครึด  

พล ๓๑๖๐/๐๖๐๗
พระธนากร ธนธมฺมวฑฺฒโน ธรรมรัก

๐๘/๐๔/๒๕๓๐ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

โบสถ์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๐๘
พระจิรายุทธ จรโยโธ บุญทัง

่

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

โบสถ์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๐๙
พระธงชัย ชยวุฑฺโฒ ยิมดี

้

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โบสถ์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๑๐
พระคณาวุฒิ สุทฺธสทฺโธ โนนโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๑๑
พระณรงศักดิ

์

กิตฺติธโร สวนแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๑๒
พระสุทธิสิทธิ

์

สุทฺธสีโล แก้วทองแท้

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โบสถ์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๑๓
สามเณรหัสชัย  บัวเปรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

 โบสถ์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๑๔
สามเณรชมมนัส  มาอยู่

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

 โบสถ์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๑๕
พระณัฐพล ธมฺมสโร พ่วงพี

๑๐/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

เสนาสน์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๑๖
พระสมบุญ สมจิตฺโต เหม็นแดง

๒๒/๐๕/๒๕๐๓ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

เสนาสน์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๑๗
พระพิชัยภัทร ชุตินฺธโร เพ็งเพชร

๒๖/๐๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เสนาสน์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๑๘
พระอภิศักดิ

์

อภินนฺโท จันทร์คง

๑๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เสนาสน์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๑๙
พระกรวิท านิสฺโร สารีผล

๐๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เสนาสน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๖๒๐
พระสมอน ิตปุโ อยู่เพชร

๑๐/๐๓/๒๕๐๘ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองขอน  

พล ๓๑๖๐/๐๖๒๑
พระอำภัย อภินนฺโท เทียงเรือง

่

๒๗/๐๙/๒๕๑๓
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองขอน  

พล ๓๑๖๐/๐๖๒๒
พระลำไพ อนาลโย มาเกตุ

๐๘/๐๕/๒๕๒๐ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองขอน  

พล ๓๑๖๐/๐๖๒๓
พระนพคุณ สิริปฺโ บวบดี

๑๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

หนองขอน  

พล ๓๑๖๐/๐๖๒๔
พระสมบัติ ปยสีโล อู่แสนขันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๐๔ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

หนองลวก  

พล ๓๑๖๐/๐๖๒๕
พระจเร กตธมฺโม จันทาทับ

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

หินลาด  

พล ๓๑๖๐/๐๖๒๖
พระสันติ กิตฺติปฺโ ดีก่อผล

๑๓/๐๒/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หินลาด  

พล ๓๑๖๐/๐๖๒๗
พระเศรฐวุส สุธปตฺโต บัวบานแย้ม

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เหล่าขวัญ  

พล ๓๑๖๐/๐๖๒๘
พระอิสราชัย ธนิสฺสโร อรทัด

๐๖/๐๖/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๒๙
พระอภิเชษฐ์ เตชธมฺโม แก้วสีทอง

๑๙/๑๐/๒๕๒๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดนครไทยวราราม  

พล ๓๑๖๐/๐๖๓๐
พระธัชชัย ทตฺตมโน เทียงท้องคุ้ง

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๖ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดนครไทยวราราม  

พล ๓๑๖๐/๐๖๓๑
พระอนุศักดิ

์

นิปฺปโก ปญญาเองเลิศ

๑๖/๐๕/๒๕๓๕
๐๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดนครไทยวราราม  

พล ๓๑๖๐/๐๖๓๒
พระกิจณรงค์ กนฺตสีโล โคโรจวง

๒๕/๐๘/๒๕๓๑
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดนาหนอง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๓๓
พระพีระพงษ์ ิตาโภ ตาสี

๐๗/๐๓/๒๕๒๗ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดนำพริก  

พล ๓๑๖๐/๐๖๓๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 ศรีวิลัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

 วัดนำพริก  

พล ๓๑๖๐/๐๖๓๕
สามเณรทรงพล  ไทยเวียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

 วัดนำพริก  

พล ๓๑๖๐/๐๖๓๖
พระอาคม านวีโร นาคมา

๐๔/๐๒/๒๕๐๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดเนินสว่าง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๓๗
พระชนพมนิศวร์ อธิจิตฺโต พิชญอนัญปการ

๐๓/๐๔/๒๕๐๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๑๖๐/๐๖๓๘
พระนิพนธ์ วิสุทฺธวิริโย ทับเอียม

่

๑๖/๐๙/๒๕๓๕
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดบ้านแยง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๓๙
พระกมล โกวโธ สายคำสุด

๑๔/๐๒/๒๕๓๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดปาคาย  

พล ๓๑๖๐/๐๖๔๐
พระยงยุทธ์ ธมฺมิโก เมืองเดช

๒๗/๑๑/๒๕๑๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองหิน  

พล ๓๑๖๐/๐๖๔๑
พระกนกศักดิ

์

สนฺติกโร พรมสิงห์

๒๐/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดหัวนา  

พล ๓๑๖๐/๐๖๔๒
พระไกรภพ โอทาโต แร่เงิน

๑๐/๐๓/๒๕๒๘ ๑๐/๐๒/๒๕๖๐

วัดหัวนา  

พล ๓๑๖๐/๐๖๔๓
พระธานินทร์ ชินวโร โพธิขำ

์

๒๐/๑๑/๒๕๑๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ซำรัง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๔๔
พระพิษณุชัย พทฺธาโณ แจ่มมี

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ซำรัง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๔๕
พระอุกฤษฏ์ โกวิโท คล้ายทอง

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ซำรัง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๔๖
พระกฤษณ์ เขมวโร วิมลทรง

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๐๖/๐๙/๒๕๖๐

ซำรัง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๔๗
สามเณรไว  เกตุเทศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

 ซำรัง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๔๘
พระบุญสิน อภิลาโส งามหนองอ้อ

๐๕/๐๔/๒๕๑๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งพระ  

พล ๓๑๖๐/๐๖๔๙
พระจุมพล สุขกาโม วงษ์พรม

๒๖/๓/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งพระ  

พล ๓๑๖๐/๐๖๕๐
พระพัฒน์พงษ์ เตชปฺโ แก้วบุตร

๑๓/๐๔/๒๕๐๘ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

เนินมะปราง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๕๑
พระวุฒิภัทร ฉนฺทโก พลบำรุง

๒๒/๐๔/๒๕๔๐ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

เนินมะปราง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๕๒
พระศุภลักษณ์ ปยธมฺโม ใจภักดี

๐๓/๐๑/๒๕๐๓ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

พุกระโดน  

พล ๓๑๖๐/๐๖๕๓
พระเกียรติศักดิ

์

ธมฺมิโก บุตรพิมพ์

๑๑/๐๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

พุกระโดน  

พล ๓๑๖๐/๐๖๕๔
พระจักรภพ อุชุจาโร คงสมพงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๒๒
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วังขวัญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๖๕๕
พระเอกชัย โสภณมโน อินทร์สุข

๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดชมภู  

พล ๓๑๖๐/๐๖๕๖
พระวรวิช านสมฺปนฺโน ผันเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๐๕/๐๙/๒๕๖๐

วัดชมภู  

พล ๓๑๖๐/๐๖๕๗
พระณัฐวัฒน์ าณธีโร ยศคำปน

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๑๒/๒๕๖๐

วัดชมภู  

พล ๓๑๖๐/๐๖๕๘
พระณัฐวุฒิ วราสุโภ รักษา

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดทุ่งยาว  

พล ๓๑๖๐/๐๖๕๙
พระณัฐพล สนตมโน ไกรดี

๒๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดทุ่งยาว  

พล ๓๑๖๐/๐๖๖๐
พระพิษณุ พทฺธธมฺโม ถาวันจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๐๔/๑๑/๒๕๖๐ วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๖๑
สามเณรฉัตรมงคล  วงษาราช

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๖๒
พระสาคร ธมฺมสาโร ศรีสว่าง

๑๒/๐๑/๒๕๐๔ ๒๙/๐๒/๒๕๕๗

ศรีมงคล  

พล ๓๑๖๐/๐๖๖๓
พระสำเนียง กิตฺติโก บูรัน

๐๒/๑๑/๒๕๑๒ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดกกไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๖๔
พระดำรงค์ก ชาคโร เย็นชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๐๗ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

วัดกกไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๖๕
พระอัศวพงษ์ านวีโร สิงหรักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๘
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดกกไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๖๖
พระสงการณ์ านวีโร เนตรประดิษฐ์

๑๒/๐๔/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดกกไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๖๗
พระก้องนภา สุทฺธิปภาโส คันธรักษ์

๐๘/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดกกไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๖๘
พระธีระ าณธีโร กวาวตาง

๒๕/๐๒/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดกกไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๖๙
พระประจวบ ปภสฺสโร โก๊ะกัง

๐๔/๐๓/๒๕๐๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๗๐
พระพิทักษ์พงศ์ ภูริาโณ ชมเมืองมิง

่

๐๙/๐๓/๒๕๒๐ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๗๑
พระปญญา ปมุตฺโต บุญสม

๑๔/๐๑/๒๕๓๔ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๗๒
พระวิลัย สนฺตจิตฺโต นวลพุ่ม

๑๘/๐๔/๒๕๒๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาน้อย  

พล ๓๑๖๐/๐๖๗๓
พระคุณัชย์ ธมฺมสิริ แซ่เล้า

๑๕/๐๔/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดเขาพนมทองคีรีเขต

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๗๔
พระกิตติศักดิ

์

ติสาโร กาสูงเนิน

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองดู่  

พล ๓๑๖๐/๐๖๗๕
พระมานัส มนาโป ช้างปุ

๐๗/๐๑/๒๕๑๑ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙ วัดคลองตานมศรัทธาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๗๖
พระน้อย ตปสมฺปนฺโน เพ็งพันธ์

๑๐/๐๒/๒๔๘๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดคลองเมือง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๗๗
พระวีระพงศ์ อินฺทวณฺโณ แดงโต

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองเมือง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๗๘
พระบุญวุฒิ ปฺุกุสโล บุญเปยม

๑๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดคลองเมือง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๗๙
พระอานนท์ อุตฺตโร ระวังชน

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดเจริญผล  

พล ๓๑๖๐/๐๖๘๐
พระสันติ สนฺตมโน เนตรชาวนา

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดเณรน้อย  

พล ๓๑๖๐/๐๖๘๑
พระสุรินทร์ทิพย์ สุรปฺโ บุญช่วยสุข

๒๔/๐๙/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดเณรน้อย  

พล ๓๑๖๐/๐๖๘๒
พระอภิศักดิ

์

านุตฺตโม สระทองย้อย

๐๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงข่อย  

พล ๓๑๖๐/๐๖๘๓
พระพรหมธาดา อินฺทโชโต แบ่งเพ็ชร

๒๘/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงข่อย  

พล ๓๑๖๐/๐๖๘๔
พระศรราม โฆสคุโณ แบ่งเพ็ชร

๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงข่อย  

พล ๓๑๖๐/๐๖๘๕
พระเอกรักษ์ ิตกุสโล ทองคงหาญ

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงจันทร์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๘๖
พระปพน ชุติปฺโ ปาดอนไพร

๒๗/๐๖/๒๕๐๑ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดดงแตง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๘๗
พระสมรักษ์ ถิราโณ บุญทา

๑๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงพลวง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๘๘
พระทองดี หิตวฑฺโฒ เสนะจำนงค์

๐๑/๑๐/๒๔๘๐ ๒๒/๐๑/๒๕๕๓

วัดทรัพย์ไพรวัลย์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๘๙
พระมาโนช วชิโร นิลสนธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๒๕ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดทรัพย์ไพรวัลย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๐ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๖๙๐
พระเกียรติศักดิ

์

ธมฺมวโร เปยมชู

๐๑/๐๖/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดทรัพย์ไพรวัลย์  

พล ๓๑๖๐/๐๖๙๑
พระณรงค์ศักดิ

์

านุตฺตโม นักธรรม

๓๐/๐๖/๒๕๑๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗
วัดทางลัดประชาราม

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๙๒
พระภูลิน ภทฺทโก แซ่รอ

๒๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๙๓
พระสิทธิกุล สุมิตฺโต บุญชู

๑๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๙๔
พระภาคิน สิริภทฺโท พลสว่าง

๑๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๙๕
พระภานุพล อภิปุณฺโณ จอยพุก

๒๔/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๑๖๐/๐๖๙๖
พระพิษณุ ธมฺมทินฺโน ชะงายกลาย

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งน้อย  

พล ๓๑๖๐/๐๖๙๗
พระฉัตรชัย จนฺทสาโร คงเพชรศักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๑๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๑๖๐/๐๖๙๘
พระสุวิทย์ ิตจิตโต อินทร์ทิพย์

๑๙/๐๓/๒๕๑๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๓

วัดเนินสว่างวราราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๖๙๙
พระแสง โกวิโท ชะนะวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๐๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดเนินสว่างวราราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๗๐๐
พระวุด ชุตินฺธโร ทำมา

๐๘/๐๕/๒๕๐๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดเนินสว่างวราราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๗๐๑
พระณัฐพงษ์ นาควโร คงสกุล

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดบัวทอง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๐๒
พระธนพล ธนปาโล ทองคำ

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดบัวทอง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๐๓
พระกร กิตฺติปฺโ โพธิเงิน

์

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบัวทอง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๐๔
สามเณรต่อศักดิ

์

 อิมเอม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดบัวทอง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๐๕
พระปพนศักดิ

์

สิริธมฺโม โรจกุลวุฒิ

๒๗/๐๓/๒๕๑๔ ๐๑/๐๙/๒๕๕๕

วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๖๐/๐๗๐๖
พระกิตติศักดิ

์

ิตสาโร วงสิงห์

๑๕/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๖๐/๐๗๐๗
พระชัยศิริ อนุตฺตโร มรกต

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๖๐/๐๗๐๘
สามเณรไกรเดช  กลมหัวไผ่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๖๐/๐๗๐๙
สามเณรสมศักดิ

์

 ดีมาก

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๖๐/๐๗๑๐
สามเณรธงชัย  เกษาพร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

 วัดบางสะพาน  

พล ๓๑๖๐/๐๗๑๑
พระพาณุชา ภทฺทธมฺโม มีไผ่ขอ

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๑๖๐/๐๗๑๒
พระณัฐพล โชติปฺโ โพธี

๑๑/๐๔/๒๕๓๘

๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๑๖๐/๐๗๑๓
พระเจตริน าณธโร เครือษา

๑๖/๐๗/๒๕๓๙

๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๑๖๐/๐๗๑๔
พระสุเมธ สุทธจิตโต เติดสูงเนิน

๓/๐๑/๒๕๔๐ ๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๑๖๐/๐๗๑๕
พระฐเมต อคฺคธมฺโม ทินนบุตรา

๒๐/๑๐/๒๕๑๒

๔/๔/๒๕๕๙
วัดบ้านแถว  

พล ๓๑๖๐/๐๗๑๖
สามเณรแดนชัย  จันทร์แสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 วัดบ้านแถว  

พล ๓๑๖๐/๐๗๑๗
สามเณรรณกฤต  ใครจันทร์เศษ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 วัดบ้านแถว  

พล ๓๑๖๐/๐๗๑๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ราชเพียแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

 วัดบ้านแถว  

พล ๓๑๖๐/๐๗๑๙
พระวัชรากร กิตฺติวณฺโณ ดอนสมไพร

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๑๖๐/๐๗๒๐
พระฉัตรชัย านวีโร ชมเทศ

๐๔/๐๔/๒๕๓๒ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดบ้านบ่อวนาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๗๒๑
พระพิษณุ จนฺทสโร เพียรเกิด

๐๑/๑๒/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านบ่อวนาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๗๒๒
พระสมบัติ ขนฺตยาภิรกฺโข จันทึก

๒๖/๐๗/๒๕๒๕ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดปากยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๒๓
พระสามารถ ภทฺทโก มากลิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๒๘ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

วัดปากยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๒๔
พระมนัส เมตฺติโก จันทะโชติ

๒๐/๐๘/๒๕๒๑ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดปากยาง  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๑๖๐/๐๗๒๕
พระสุรเชษฐ นิติโก จันทร์ประโคน

๐๓/๐๖/๒๕๒๑ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดปากยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๒๖
พระอนุชา อนาลโย เพชรแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดปากยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๒๗
พระเดชาธร จิรสุโภ บรรจง

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดปากยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๒๘
สามเณรจรัญ  จูหลำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 วัดปากยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๒๙
สามเณรวรเชษฐ์  รังสี

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

 วัดปากยาง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๓๐
พระกิตติพงศ์ เขมวโร ศรีวิชัย

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาคายวนาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๗๓๑
พระเกษม คุณวโร ภูมิประเทศ

๑๓/๒/๒๕๓๓ ๑๓/๒/๒๕๖๐

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๑๖๐/๐๗๓๒
พระวิสุทธิ

์

วิสุทฺโธ เตียวปนมิตร

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดพันชาลี  

พล ๓๑๖๐/๐๗๓๓
พระมานพ อภินนฺโท ฉิมมา

๘/๐๔/๒๕๒๗ ๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดแม่ระกา  

พล ๓๑๖๐/๐๗๓๔
พระชลทิตย์ อธิปฺโ ธีรศานติพันธ์

๒๗/๑/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐ วัดราชคีรีหิรัญยาราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๗๓๕
พระกฤษดา ธมฺมปาโล บริวุฒิ

๓๑/๘/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐ วัดราชคีรีหิรัญยาราม
 

พล ๓๑๖๐/๐๗๓๖
พระเฉลิมศักดิ

์

สนฺติธมฺโม จันทรมณี

๒๓/๐๕/๒๕๑๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดราชเจริญชัย  

พล ๓๑๖๐/๐๗๓๗
พระอนิวัฒน์ สิริภทฺโท พิมพ์ชัยภูมิ

๑๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังดินสอ  

พล ๓๑๖๐/๐๗๓๘
พระวรุจน์ จนฺทวณฺโณ แก้วเกิด

๒๓/๐๗/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังดินสอ  

พล ๓๑๖๐/๐๗๓๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

จกฺกวโร หมอยาเก่า

๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๖๐/๐๗๔๐
พระสุริยนต์ ภทฺทโก ม่วงมัน

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๖๐/๐๗๔๑
พระมนตรี อิทฺธาคโม หาญไชภา

๐๑/๑๑/๒๕๒๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๖๐/๐๗๔๒
พระอภินันท์ วรเชฏโ ประกอบธรรม

๒๗/๐๖/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๖๐/๐๗๔๓
พระสุริยันต์ ขนฺติพโล สายมูล

๑๕/๐๓/๒๕๑๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๖๐/๐๗๔๔
สามเณรสาโรจน์  ทองคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

 วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๖๐/๐๗๔๕
สามเณรชญานนท์  มังตะคุ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

 วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๑๖๐/๐๗๔๖
พระคำนึง จารุวณฺโณ ต่อยนึง

่

๐๒/๐๒/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดวังนำใส  

พล ๓๑๖๐/๐๗๔๗
พระเอกพงษ์ ิตมโน มากด่าน

๒๘/๑๑/๒๕๒๗
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังนำใส  

พล ๓๑๖๐/๐๗๔๘
พระวรวุฒิ วรธมฺโม ชมโลก

๙/๐๒/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังประดู่  

พล ๓๑๖๐/๐๗๔๙
พระกิตณรงค์ ปฺาวุฑฺโฒ ขาวทรงธรรม

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังพรม  

พล ๓๑๖๐/๐๗๕๐
พระจำรัส ขนฺติสาโร เรืองนุ้ย

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐ วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม

 

พล ๓๑๖๐/๐๗๕๑
พระกฤษณพงศ์ สปฺปฺุโ อนุกรมดำรงกิจ

๑๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังสำโรง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๕๒
สามเณรศุภกฤต  กันเพียง

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

 วัดวังสำโรง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๕๓
พระสุวรรณ อภินนฺโท แก้วสว่าง

๑๖/๑๐/๒๕๒๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดเวฬุวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๗๕๔
พระสิทธิชัย เตชธมฺโม จันทนา

๒๐/๑๑/๒๕๒๕ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๗๕๕
พระบัญญัติ เขมวีโร ทองเนือดี

้

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเวฬุวัน  

พล ๓๑๖๐/๐๗๕๖
พระอนุกูล ธีรปฺโ สุ่มนาค

๐๕/๐๒/๒๕๒๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสะเดา  

พล ๓๑๖๐/๐๗๕๗
พระเพชร ปภากโร พรมเพชร

๒๘/๐๖/๒๕๑๖ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดสะเดา  

พล ๓๑๖๐/๐๗๕๘
พระสมบูรณ์ ปฺาวโร ทองพูล

๑๒/๐๑/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดสะเดา  

พล ๓๑๖๐/๐๗๕๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิริปฺโ อ่อนสะเดา

๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดสะเดา  
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พล ๓๑๖๐/๐๗๖๐
พระคฑาธร านวโร ศรีแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุพรรณพนมทอง
 

พล ๓๑๖๐/๐๗๖๑
พระรังสรรค์ รติโก ดอนคงมี

๒๕/๐๘/๒๕๑๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

วัดแสงสว่าง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๖๒
พระสิทธิเดช โอภาโส อ่อนเกตุ

๐๘/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดแสงสว่าง  

พล ๓๑๖๐/๐๗๖๓
พระเอกชัย ชยวุฑฺโฒ สอนสุข

๑๖/๐๘/๒๕๒๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดโสภาราม  

พล ๓๑๖๐/๐๗๖๔
พระอานุ อุชุจาโร เอกปชชา

๑๒/๐๙/๒๔๙๙ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙ วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๑๖๐/๐๗๖๕
พระนที เตชธมฺโม สุขชาวนา

๑๑/๑๒/๒๕๓๖

๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองโบสถ์  

พล ๓๑๖๐/๐๗๖๖
พระปญจพาณ์ ติกฺขปฺโ โพธิทอง

์

๑๖/๐๗/๒๕๒๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่ทรายมูล  

พล ๓๑๖๐/๐๗๖๗
พระธนานันต์ จนฺทวณฺโณ จันทะวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๑๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดใหม่ทรายมูล  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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