
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕

ส่งสอบ ๘๒๑ รูป ขาดสอบ ๑๓๗ รูป คงสอบ ๖๘๔ รูป สอบได้ ๖๒๙ รูป สอบตก ๕๕ รูป (๙๑.๙๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๐๐๑
พระศิวกร ขนฺติธมฺโม กัลลา

๑๐/๐๙/๒๕๑๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระชาตรี ชยวุฑฺโฒ บุญชุ่ม

๐๖/๐๒/๒๕๓๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๐๐๓
พระสิทธิพล สิทธิปฺโม จันทร์ทอง

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระธวัชชัย ธมฺมวโร ไชยบุรินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระศิวกร สิริธมฺโม ศิริพันธุ์

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรพงศ์ศักดิ

์

 อ้นพัด

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรวุฒินันท์  ธูปหอม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๐๐๘
พระอภิสิทธิ

์

จารุวํโส เพ็งมา

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๑๕๙/๐๐๐๙
พระประพันธ์ กตธมฺโม เกิดศรี

๓๐/๐๙/๒๕๐๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๑๕๙/๐๐๑๐
พระนัฐดนัย นรินฺโท หนูเมือง

๑๑/๐๓/๒๕๓๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระยุรนันท์ จิตฺตธมฺโม สุวรรณโรจน์

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดขุนช้าง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๑๒
พระอิสรา จกฺกวโร ศรีชู

๐๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๕๙/๐๐๑๓
พระภาณุเดช ขนฺติวโร ม่วงทอง

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๕๙/๐๐๑๔
พระประทีป ผาสุโก แย้มวงค์

๐๓/๑๒/๒๕๑๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๕๙/๐๐๑๕
พระดนุพล สนฺตจิตฺโต บัวผัน

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๕๙/๐๐๑๖
พระธนพนธ์ อนาลโย คลังภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๕๙/๐๐๑๗
พระมนัส กนฺตสาโร พรมประดิษฐ์

๑๘/๐๕/๒๕๐๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๑๘
พระจำรัส สิริปฺโ อินดี

๑๕/๐๘/๒๕๒๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระอิทธิพล ิตวํโส เพ็งมา

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๒๐
พระกิตติศักดิ

์

อนุตฺตโร ภูมี

๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๒๑
พระอรุณ ปภากโร ยอดเกตุ

๒๓/๕/๒๕๑๖ ๐๖/๐๙/๒๕๕๙

วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๐๒๒
พระทัน าณสาโร วงศ์เฮือน

๐๑/๐๒/๒๔๘๗ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๑๕๙/๐๐๒๓
พระถนัด อติพโล บุญมี

๐๘/๐๘/๒๔๙๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระนราวิชญ์ จรณธมฺโม ดาบคม

๒๓/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดคูหาสุวรรณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑ / ๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๐๒๕
พระสุทธิพงษ์ โสภโณ พรมมา

๒๐/๐๑/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๑๕๙/๐๐๒๖
พระสมเดช คุณธมฺโม แก่นแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๒๑ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดฉุน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๒๗
พระสมศักดิ

์

คุณสาโร แก่นแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๒๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดฉุน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๒๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

โชติปโ อยู่แย้ม

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโซกเปด  

สท ๓๑๕๙/๐๐๒๙
พระศิลา ขนฺติธมฺโม เคลือบพริก

๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

วัดตระพังทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๓๐
พระสุรกานต์ กิตฺติธโร อ่องมะลิ

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดตระพังทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๓๑
พระเอกชัย เอกชโย เชือมพงษศ์

่

๒๒/๐๙/๒๔๙๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๐๓๒
พระเจตน์รินทร์ อธิปฺโ จุ่นคง

๒๒/๐๓/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๐๓๓
พระนิกร มหาวีโร พิมพาน

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดไทยชุมพล  

สท ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรวโรดม  จ้อยม่วง

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรวัธชระ  เขียวยอด

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรไชยนันทน์  สาลี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรประทีป  แก้วทุ่ง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๑๕๙/๐๐๓๘
พระบัวลอย เตชวณฺโณ มีศิลป

๑๔/๐๘/๒๔๙๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๓๙
พระธนากร วนิฺชิโต สงวนสุข

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๔๐
พระบุญเกิด เตชวโร ประมวลธรรม

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๔๑
พระนัฐพล เตชวณฺโณ นาคทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๔๒
พระปตุจักขุ์ สุขเวสโก คำมีมา

๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรประกาศิต  รัตนะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

 วัดบางคลอง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๔๔
พระอภิทักษ์ มหาวีโร ธูปเอียม

่

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านขวาง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๔๕
พระเกียรติศักดิ

์

ธมฺมวโร เขียวคชสาร

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านขวาง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๔๖
พระวีระพงศ์ สนฺติกโร แก้วจันทร์

๓๑/๐๗/๒๕๓๐ ๑๒/๑๔/๒๕๕๙

วัดบ้านขวาง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๔๗
พระปภังกร วราโภ อยู่ฉิม

๐๒/๐๒/๒๕๐๙ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๕๙/๐๐๔๘
พระกิตติศักดิ

์

สุทฺธิจิตโต แจ่มนิล

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๕๙/๐๐๔๙
พระวสันต์ สนฺตมโน ปานเรือง

๐๒/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๕๙/๐๐๕๐
พระเดชา สุชาโต หุ่นประการ

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๕๙/๐๐๕๑
พระคณาธิป สิริภทฺโท กลินสุคนธ์

่

๒๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๕๙/๐๐๕๒
พระบุญเลิศ อคฺปุโ เผือกพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๕๙/๐๐๕๓
พระเฉลิมพล อติพโล มาเอียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรประพันธ์  บุญวงค์

๒๑/๗/๒๕๔๕

 วัดบึง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรธนวัฒน์  ภูผานี

๓๐/๔/๒๕๔๖

 วัดบึง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๕๖
พระไพโรจน์ วุฑฺฒิโน บุญทิม

๐๑/๐๕/๒๕๒๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดปาเรไร  

สท ๓๑๕๙/๐๐๕๗
พระทองย้อย มหาปฺุโ หมืนสิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๐๘ ๑๓/๑๐/๒๕๕๘

วัดปาเรไร  

สท ๓๑๕๙/๐๐๕๘
พระสำเนียง สนฺตจิตฺโต แมลงภู่

๐๒/๐๑/๒๔๘๕
๑๓/๑/๒๕๕๙

วัดปาเรไร  

สท ๓๑๕๙/๐๐๕๙
พระสุทิน ภาสุโก ผิวสี

๑๗/๑๒/๒๕๐๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาเรไร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒ / ๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๐๖๐
พระอัมรินทร์ ปฺาโภ นาคอินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๓๑
๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดปาเรไร  

สท ๓๑๕๙/๐๐๖๑
พระธนวัฒน์ เตชปฺโ ลือยอด

้

๐๘/๐๕/๒๕๓๐ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระพายหลวง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรธนศักดิ

์

 แซ่ลิม

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๐

 วัดพระพายหลวง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรสุทัศน์  ทรัพย์เลิศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 วัดพระพายหลวง  

สท ๓๑๕๙/๐๐๖๔
พระศรันย์ พุทฺธฺาโณ อยู่เจริญกิจ

๒๖/๑๐/๒๕๑๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดพลายชุมพล  

สท ๓๑๕๙/๐๐๖๕
พระมานพ ขนฺติธมฺโม แก้วสิงห์

๑๔/๐๙/๒๕๒๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดพลายชุมพล  

สท ๓๑๕๙/๐๐๖๖
พระเจษฎา อคฺธมฺโม กลำเอม

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดพลายชุมพล  

สท ๓๑๕๙/๐๐๖๗
พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร บุญมี

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดมนต์คีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๖๘
พระศักดิธัช อธิจตฺโต ใจชืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดมนต์คีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๖๙
พระวรรณวิทย์ กตวีโร แก้วสงวน

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดมนต์คีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระทองหยด ิตวํโส มาเจริญ

๑๗/๐๔/๒๔๙๖ ๑๗/๐๗/๒๕๔๗

วัดยางเอน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๗๑
พระสุรเชษฐ านวีโร แจ้งมี

๐๔/๑๐/๒๕๓๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดยางเอน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๗๒
พระวีรยุทธ อติธมฺโม ครองวงค์

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๗๓
พระยุทธนา อินทปฺโ ขันทอง

๒๔/๐๗/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระสิทธิชัย กิตติภทฺโท อ่อนเชตุ

๑๒/๐๓/๒๕๑๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๗๕
พระอานนท์ านิสฺสโร ไกรปอก

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

สท ๓๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรวิชัย  ผาสุขสกุลชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรโกวิท  เชาว์ดุลพินิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรธีระพงษ์  ทุมทา

๒๘/๕/๒๕๔๕

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรกิตติ  &quot;-&quot;

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรธนธรณ์  นุ่มพรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรพินิจ  &quot;-&quot;

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรมานะ  บดินทร์รุ่งโรจน์

๓๐/๑/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรพินิจ  โชคแสนเจริญ

๒๓/๓/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสุชาติ  แซ่ว่าง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรชโยดม  บัวบริสุทธิ

์

๒๑/๕/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรไพรวัลย์  ฝายเทศ

๓๐/๗/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรวีรภัทร  จันทร์ชืน

่

๒๖/๘/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรชาติชาย  &quot;-&quot;

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรชัยธวัช  งามศรีดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๕๙/๐๐๙๐
พระธันยาพงศ์ อินฺทวณฺโณ อ้นน่วม

๑๑/๐๗/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๐๙๑
พระสันติ สนฺตจิตฺโต ใจแสง

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๐๙๒
พระจักรกฤษณ์ กิตฺติสมฺปฺโณ บางเกตุ

๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรพีรพล  ไพรพนาธร

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรรุ่งโรจน์  ภูวันนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 วัดราชพฤกษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรศรีวิชัย  พนมสมรรถฃัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรรุจ  เวียงวนาเวทย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรวรวิทย์  วรวิฃิต

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรสมคิด  ไพรงามแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรอนุสรณ์  ทองเปา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรเศรษฐพงศ์  พรวนประมูล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรฐิติศักดิ

์

 สิงห์สิทธิกร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรทิวัตถ์  เจาะเหรียญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๕๙/๐๑๐๓
พระประจักษ์ สุชาโต ยอดอ่อน

๐๔/๐๖/๒๕๑๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๐๔
พระสุภิญโญ อภิวโร สินสมุทร

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๐๕
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติธโร พับขาว

๓๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๐๖
พระกรรชัย วิชโย ดวงแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๐๗
พระเทวิน จิตฺตทนฺโต อ่วมบุตร

๑๗/๐๒/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๐๘
พระศรีรัตน์ มงฺคโล เทียนทอง

๐๓/๐๕/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๐๙
พระอิศเรศน์ จนฺทวํโส เกษรบัว

๑๑/๑๐/๒๕๓๕ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙
วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระณัฐพล กตทีโป กลำยิม

้

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙
วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๑๑

พระมนตรี มหาปุณฺโณ แก้วเขียว

๒๖/๕/๒๕๓๕ ๓๑/๕/๒๕๕๙
วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๑๒

สามเณรธีระพล  เกตุชัง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๑๓

พระติระวุฒิ ิตธมฺโม ชำนาญกิจ

๐๑/๐๓/๒๕๓๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดวังแดง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๑๔

พระรณชัย าณธมฺโม ขุนใจ

๑๑/๐๑/๒๕๓๗
๑๓/๔/๒๕๕๙

วัดวังทองแดง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๑๕

สามเณรธนพร  ถึงน้อย

๑๕/๔/๒๕๔๕

 วัดวังทองแดง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๑๖

พระมานพ ธีรปฺโ แปนเกิด

๐๗/๐๒/๒๕๐๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดวิเวกวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๑๗

พระไผท จารุวณฺโณ อยู่ทิศ

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดวิเวกวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๑๘

พระนพรัตน์ ิตเวโท เรืองแจ่ม

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดศรีชุม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๑๙

พระยุทธยง ทินวโร ดวงคำ

๐๑/๐๘/๒๕๑๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีชุม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๒๐
พระฉัตรชัย ฉนฺทโก ไชยมา

๐๑/๐๑/๒๕๒๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีชุม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๒๑
พระอนันต์ อนาวิโล สุริยงค์

๐๑/๑๒/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีชุม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๒๒

พระอานันท์ อนาลโย ทับก้อน

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีชุม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๒๓

พระอภินันท์ อภินนฺโท ไชยมา

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีชุม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๒๔

พระอลงกรณ์ อนุตฺตโร เกษกุล

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีชุม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรวิทยา  แก้วแก่น

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

 วัดศรีชุม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรศรัญธร  หนูเมือง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 วัดศรีโพธิงาม

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรจิรศักดิ

์

 กระการดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

 วัดศรีโพธิงาม

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๒๘

สามเณรอดิศักดิ

์

 สัตย์ซือ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

 วัดศรีโพธิงาม

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๒๙
พระภูวนัย ภูริทตฺโต เอียมมา

่

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรสุมิตร  การเกษ

๑๗/๐๘/๒๔๘๘

 วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๓๑

พระวสันติ

์

สนฺตวาโจ คงชม

๒๗/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๓๒

พระจานุพงษ์ ปริปุณฺโณ สิงห์คำวัง

๒๔/๐๓/๒๕๓๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๓๓

พระเกรียงศักดิ

์

โกสโล คงเดช

๐๔/๐๖/๒๕๑๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๓๔

พระธนิตย์ สุชาโต แก้วมณี

๒๖/๐๕/๒๕๒๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๓๕

พระนิพนธ์ ปฺุกาโม แนบเนียน

๑๙/๑๑/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๓๖

พระณัฐพล านวุฒฺโฒ จันทร์ศรี

๒๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๓๗

พระสุรินทร์ มหาปฺุโ มิงประเสริฐ

่

๑๘/๑๐/๒๔๙๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๓๘

พระทศ ธมฺมิโก คำคง

๐๙/๑๐/๒๔๙๖
๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดสำนัก  

สท ๓๑๕๙/๐๑๓๙

พระเจนภพ กิตฺติวณฺโณ น้อยคำ

๑๒/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดสำนัก  

สท ๓๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรชัยมงคล  กันล้อม

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 วัดสำนัก  

สท ๓๑๕๙/๐๑๔๑

พระนิพนธ์ ิตธมฺโม อิมเขียว

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๑๕๙/๐๑๔๒

พระมงคล มงฺคโล เกตุขาว

๑๘/๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๑๕๙/๐๑๔๓

พระนพพนัน ธมฺมานนฺโท แจงชู

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๑๕๙/๐๑๔๔

พระภิภพ ปฺาธโร ทำการดี

๐๗/๑๑/๒๔๘๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๔๕

พระเฟยม ตรุโณ ผิวฟก

๒๕/๐๑/๒๔๙๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๔๖

พระโจม อคคธมฺโม เหล็กหล่ม

๑๕/๐๔/๒๔๙๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๔๗

พระจตุพร เตชปฺโ บำรุงเชือ

้

๐๗/๐๗/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๔๘

พระธีรพันธ์ กิตฺติาโน เชือกูล

้

๑๒/๐๑/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๔๙

พระวิทูลย์ วชิราโณ เกิดแพ

๐๕/๑๐/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๕๐
พระพรเทพ ปฺาวโร ทังพรม

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๕๑

สามเณรสุรกฤษฏ์  โพธิชัย

๑๘/๐/๒๕๔๕

 วัดหนองทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๕๒

พระสันติสุข รตนาโน ครุธนวล

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
๓๐/๗/๒๕๕๕

วัดหัวฝาย  

สท ๓๑๕๙/๐๑๕๓

พระสอน วสโภ ศรีแสง

๐๓/๑๑/๒๕๐๒
๒๔/๖/๒๕๕๘

วัดหัวฝาย  

สท ๓๑๕๙/๐๑๕๔

พระบุญเลิศ ิตาโภ ดิษฐทอง

๐๒/๑๐/๒๕๓๖
๑๘/๕/๒๕๕๙

วัดหัวฝาย  

สท ๓๑๕๙/๐๑๕๕

พระสายัณห์ ปยุตฺโต ทองหมู่

๑๐/๑๑/๒๕๒๒ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดหัวฝาย  

สท ๓๑๕๙/๐๑๕๖
พระสุธินันท์ สุภาจาโร แก้วทุ่ง

๑๖/๒/๒๕๓๙
๙/๔/๒๕๕๙

วัดขุนนาวัง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๕๗

พระทวีศักดิ

์

ธีรปฺโ กลินทุ่ง

่

๓๐/๗/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๕๙

วัดขุนนาวัง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๕๘

พระศรราม กิตฺติปฺโ จิวผ้วย

๋

๘/๑/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๕๙
วัดขุนนาวัง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๕๙

พระธีรัช อินฺทปฺโ ผาสุข

๑๔/๗/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙

วัดขุนนาวัง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๖๐
พระแสงสุรีย์ วรปฺโ นวลเนียม

๒๑/๘/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙

วัดขุนนาวัง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๖๑

พระชินกร ชินวโร สุระคาย

๑๕/๓/๒๕๒๐ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๑๖๒

พระโยธิน ถิรธมฺโม ขำทุ่ง

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

๓๐/๓/๒๕๕๙

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๑๖๓

พระแสน สนฺตมโน ชำนาญเสือ

๑๙/๑/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๑๖๔
พระภานุพงศ์ ปฺาธโร พิมพ์กลาง

๙/๒/๒๕๓๘ ๕/๗/๒๕๕๙
วัดเชิงคีรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๑๖๕

พระเสิด านธมฺโม เตียมประโคน
๑/๖/๒๔๙๙ ๙/๒/๒๕๕๕

วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๖๖

พระประกอบ นริฺโธ เปก้า

๑๗/๐๓/๒๔๙๔ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๖๗

พระเนติพงษ์ อภิปฺโน อิมอำ

่

๒๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๖๘

พระบุญเลิศ ปฺาวโร แจ่มใส

๑๔/๐๖/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๖๙

พระธวัชชัย อภิวํโส แก้วตา

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรธนพงษ์  โตอ่วม

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

 วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๑๗๑

พระพิชิต ขนฺติสาโร นิมคำ

่

๑๔/๑๑/๒๕๒๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดธรรมปญญาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๗๒

พระศิริศักดิ

์

สิริธมฺโม ทรัพย์อุดม

๑๗/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมปญญาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๗๓

พระทวัศักดิ

์

เตชพโล ทิมแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมปญญาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๗๔

พระประณต ปณโต เตจะนะตา

๐๑/๑๒/๒๕๓๔ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สท ๓๑๕๙/๐๑๗๕

พระวิเชียร ปฺาวชิโร กันทะ

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สท ๓๑๕๙/๐๑๗๖

พระภูมินทร์ กนฺตสีโล เตจะนะตา

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สท ๓๑๕๙/๐๑๗๗

พระอมรเทพ อมโร บดีรัฐ

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สท ๓๑๕๙/๐๑๗๘

พระมานพ เตชพโล เม้าทุ่ง

๒๘/๐๑/๒๕๐๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดเนินยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๗๙

พระวันชัย เตชปฺโ แดงทุ่ง

๒๔/๑๑/๒๕๑๖
๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดเนินยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๘๐
พระอำนาจ ขนฺติสาโร น้อยคำ

๐๑/๐๘/๒๕๓๑ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

วัดเนินยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๘๑

พระสุรศักดิ

์

ิตปฺโ ครุฑจู

๑๓/๐๔/๒๕๑๔ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดเนินยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๘๒

พระทรงศักดิ

์

สุตธมฺโม คล้ามทุ่ง

๓๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดบึง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๘๓

พระไพโรจน์ ชาคโร อุตชาวสาน

๑๘/๐๑/๒๕๒๐ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดบึง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๘๔

พระมโนทัย อภิวณฺโณ จันทร์ทุ่ง

๐๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดบึง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๘๕

พระธวัชชัย สนฺตมโน กลินทุ่ง

่

๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดบึง  

สท ๓๑๕๙/๐๑๘๖

พระชูเกียรติ คุณวโร ปลีทุ่ง

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๕๙/๐๑๘๗

พระธีรศักดิ

์

ชาโนทโย สระแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๕๙/๐๑๘๘

พระวิสิฐศักดิ

์

านุตฺตโร พละพล

๐๔/๐๙/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๕๙/๐๑๘๙

พระครรชิต เขมวโร ไทยอยู่

๑๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๕๙/๐๑๙๐
พระนฤเบศร์ านวีโร พึงเรือง

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดภาวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๙๑
พระเนติพงษ์ กิตฺติโก อินทะรัง

๑๒/๒/๒๕๓๙
๑๗ / ๗ / ๒๕๕๙

วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๙๒

พระคณิต ปสุโต หนองหลวง

๑๑/๔/๒๕๓๙
๑๘ / ๖ / ๒๕๕๙

วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรธนชัย  อยู่กลัด

๑๗/๕/๒๕๔๔

 วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๑๙๔

พระชัยรัตน์ ติสฺสโร จันทร์บุญ

๑๖/๑๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดลาย  

สท ๓๑๕๙/๐๑๙๕
พระสุริยา อุตฺตโม หมวกสังข์

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดลาย  

สท ๓๑๕๙/๐๑๙๖

พระสุรพงศ์ กตปฺโ มาเขียว

๒๖/๑๐/๒๕๒๘

๓/๑/๒๕๕๙
วัดวังเงิน  

สท ๓๑๕๙/๐๑๙๗

พระธนาคาร สุจิตฺโต ทะบันหาร

๑๕/๑/๒๕๓๖
๓/๑/๒๕๕๙

วัดวังเงิน  

สท ๓๑๕๙/๐๑๙๘

พระณัฐวุฒิ สุวณฺโณ ขอนทอง

๒๙/๕/๒๕๓๘
๓/๑/๒๕๕๙

วัดวังเงิน  

สท ๓๑๕๙/๐๑๙๙
พระนิรันดร์ ยติโก หนูหอม

๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๔/๒๕๕๙

วัดวังเงิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๒๐๐
พระธีระพล านธมฺโม โพธิบัลลังค์

๑๓/๓/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดวังเงิน  

สท ๓๑๕๙/๐๒๐๑
พระสุรพงษ์ อภิชาโน สีมาชัย

๐๘/๑๐/๒๕๓๒ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๐๒
พระกฤษดา กิตฺติภทฺโท ทรัพย์เมือง

๒๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๐๓
พระมารุต อาภสฺสโร จิตสว่าง

๑๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๐๔
พระณัฐพงษ์ านวุฑฺโฒ แปะเอียม

่

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๐๕
พระทศพล เตชพโล หลำทุ่ง

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๐๖
พระฉัตรมงคล อภิภทฺโท กันยะมูล

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๐๗
พระเดชา จิรวฑฺฒโน รอดเปา

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๐๘
พระภาสกร รวิวณฺโณ มาแตง

๑๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๐๙
พระกฤติณ สุปากโต คลังภักดี

๑๓/๐๕/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๑๐
พระกาญจนพงษ์ สุขิโต สุขคำ

๒๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๑๑

พระณัฐพงศ์ ปภากโร เทียนทอง

๑๗/๒/๒๕๓๗ ๒๘/๓/๒๕๕๗
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๑๒

พระนฤพนธ์ วิปฺปสนฺโน ผ่องใส

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดสามพวง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๑๓

พระประพันธ์ ปพนฺโธ พัดแดง

๑๙/๐๓/๒๕๓๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดสามพวง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๑๔

พระวนัส สชีโว จันทร์พวง

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดสามพวง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๑๕

พระทรงวุฒิ เอกจิตฺโต หาญอยู่

๑๙/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดสามพวง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๑๖

พระพนมรุ้ง เทวนฺโท มาน้อย

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดสามพวง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๑๗

พระสหรัฐ กุสโล สินดี

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดสามพวง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๑๘

พระวีระชัย วีรชโย อินปอม

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามพวง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๑๙

พระเอกพันธ์ วชิโร นิมคุ้ม

่

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองกก  

สท ๓๑๕๙/๐๒๒๐
พระวิทวัส เขมธโร หรุ่นจำรัส

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองกก  

สท ๓๑๕๙/๐๒๒๑

พระชุตินันท์ ชุตินฺธโร พึงเรือง

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

วัดหนองกก  

สท ๓๑๕๙/๐๒๒๒

พระทวี อานนฺโท ทองสว่าง

๑๑/๗/๒๕๒๕ ๑๓/๒/๒๕๕๙
วัดหมอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๒๓

พระสรายุทธ านวีโร โพธบัลลังค์

๑๒/๐๖/๒๕๓๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๕๙/๐๒๒๔

พระบุญมา าณสํวโร ฉำตุ่น

๒๕/๐๙/๒๕๒๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๕๙/๐๒๒๕

พระอนุวัฒน์ เขมธมฺโม แก้วทุ่ง

๒๘/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๕๙/๐๒๒๖
พระนิพนธ์ จกฺกธมฺโม พลาพล

๐๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๕๙/๐๒๒๗

พระอนุชิต อนุตฺตโร บัวน่วม

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๕๙/๐๒๒๘

พระยงยุทธ์ ธิตวิริโย สรฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๓๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๕๙/๐๒๒๙

พระสุธินันท์ าณโสธโน ทองหล่อ

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๕๙/๐๒๓๐
พระชาญ สิริธมฺโม อินทร์ลับ

๑๖/๐๖/๒๕๑๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรภัทรพล  แสนบุญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๕๙/๐๒๓๒

พระชัยธวัช จารุวณฺโณ โพธิเรือง

์

๑๘/๐๒/๒๕๓๒ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๓๓

พระอนุพงศ์ อนุวํโส เวียนภูเขียว

๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๓๔
พระวัชรากร วชิราวุโธ หมวดนอก

๑๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๒๓๕

พระสุเมธ สุเมโธ รักปรางค์

๑๔/๑๒/๒๕๒๗ ๑๗ / ๗ / ๒๕๕๙

วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๓๖

สามเณรยอดขวัญ  พลเก่ง

๒๐/๖/๒๕๔๐

 วัดอู่สำเภาทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๓๗

สามเณรพงศกร  แสงทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 วังแดด  

สท ๓๑๕๙/๐๒๓๘

พระอภิสิทธิ

์

ติกฺขปฺโ พรหมมี

๒๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๒๓๙

พระธงชัย อธิจิตฺโต อินทร์ยา

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๒๔๐
พระสุรชัย ปยสีโล บัวปอม

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๒๔๑

พระนริศ สิริธมฺโม อินทร์ปาน

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๒๔๒

พระวิมล เตชวโร จำปาศรี

๐๖/๐๖/๒๕๐๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดลานกระบือ  

สท ๓๑๕๙/๐๒๔๓

พระอิทธิพัทธ์ ชินวํโส ขวัญสูงเนินภูมิ

๒๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๔๔

พระนพดล โชติปฺโ น้อยผล

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๔๕

พระวัชรินทร์ จารุวณฺโณ บุตรน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๔๖

พระวีรพล สุนทโร อยู่เย็น

๒๗/๐๘/๒๕๓๖
๒๕/๗/๒๕๕๙

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๔๗

พระสิริชัย ปภากโร ศรทิพย์

๓๐/๐๓/๒๕๓๘
๒๕/๗/๒๕๕๙

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๔๘

พระนพรัตน์ กิตฺติโก อ้นอยู่

๐๙/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๔๙

พระอำนวย อมโร พุ่มทอง

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๕๐
พระรุ่งเพรช โกวิโท สังเกต

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๕๑

สามเณรธีรภัทร  เปรมสุโข

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

 วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๕๒

พระยศพล กนฺตสาโร ดีกัน

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดสังฆาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๕๓

พระยุทธนา าณเตโช ใจชืน

้

๐๘/๑๑/๒๕๓๑ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดสังฆาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๕๔

พระจักรกฤษณ์ จนฺทโก แก้วคุ้ม

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดสังฆาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๕๕

พระธีรพงษ์ ธีรวํโส จิววัด

๋

๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสังฆาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๕๖

พระณรงค์สิทธิ

์

ปฺาวโร โตสุข

๑๘/๑๑/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสังฆาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๕๗

พระสุรศักดิ

์

สุรปฺโ บุญเม่น

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสังฆาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๕๘

พระนนท์ อานนฺโท จันทร

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสังฆาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๕๙

พระนิพนธ์ ิตสํวโร พงษ์ผุย

๒๑/๑๒/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองจิกตีนเนิน  

สท ๓๑๕๙/๐๒๖๐
พระยุทธจักร โอวาทรกฺโข วุ่นสุก

๒๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองจิกตีนเนิน  

สท ๓๑๕๙/๐๒๖๑
พระกฤษฎา กิจฺจสาโร ทรัพย์เพชร

๒๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองจิกตีนเนิน  

สท ๓๑๕๙/๐๒๖๒

พระอานันต์ ิตธมฺโม คำบาง

๑๓/๑๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๑๕๙/๐๒๖๓

พระวสันต์ จนฺทสโร เชือสายอิน

้

๕/๑/๒๕๓๓ ๖/๔/๒๕๕๔ วัดจันวนาประชากร
 

สท ๓๑๕๙/๐๒๖๔

พระดุษฎี านิสฺสโร คุ้มพาน

๑๓/๙/๒๕๓๒ ๑๒/๑/๒๕๕๙
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๖๕
พระจักรกฤษณ์ สิริฑโก เครือจักร์

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๑๕๙/๐๒๖๖

พระชินกร ปฺาทีโป บัวเข็ม
๙/๖/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดนำขุม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๖๗

พระธีระพงษ์ กนฺตธมฺโม อิมเพ็ง

่

๓๑/๑๒/๒๕๓๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดนำขุม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรทยากร  จันหงษ์
๘/๕/๒๕๔๑

 วัดนำขุม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๖๙
พระคนาพจน์ สุพจฺโจ หนุนนาค

๑๙/๖/๒๕๒๔ ๗/๑๒/๒๕๕๘
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๒๗๐
พระสามารถ ปฺาธโร พูลประเสริฐ

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๗๑

พระวัชระ คุณกโร แดนทอง

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๗๒

พระสุรศักดิ

์

อุทโย บุญเปง

๑๙/๐๕/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๗๓

พระธวัชชัย เตชปฺโ นิกขำ

๒๙/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๗๔

พระจำลอง อินฺทปฺโ ถินบาง

่

๒๖/๖/๒๕๐๓ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดบึงสวย  

สท ๓๑๕๙/๐๒๗๕

พระศุภชัย สิริปฺโ จันทร์ละมูล

๒๕/๐๕/๒๕๓๓ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๗๖

พระอธิวัฒน์ สีลสํวโร แจ้นโพธิกลาง

์

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๗๗

พระปราโมทย์ ธมฺมทีโป พิสารเขต

๐๒/๐๒/๒๕๑๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรสหรัฐ  เพราแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๗๙

สามเณรพรเพชร  โกมล

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรอมฤต  วงคำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๘๑

สามเณรณัฐพงษ์  มีอ่วม

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๒๘๒

พระพา ขนฺติธโร สักคู

๐๒/๐๓/๒๔๙๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๑๕๙/๐๒๘๓

พระพลวัฒน์ ิตปฺุโ แสงนาค

๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๑๕๙/๐๒๘๔

พระจิรกานต์ อภิปฺโ สุขแดง

๑๘/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๑๕๙/๐๒๘๕

สามเณรบุญเลิศ  นครคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

 วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๑๕๙/๐๒๘๖

พระสมนึก ตปสีโล บัวเข็ม

๓๐/๐๓/๒๕๐๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๘๗

พระพระธีรศักดิ

์

ธีรธมฺโม ศรีเนตร

๑๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๘๘

พระพิทยา ตปสีโล สายจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๒๘๙

พระประณัฐ จนฺทสาโร จุลเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดใหม่คลองต่าง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๙๐
พระโกวิทย์ ธีรปฺโ เรือนปน

๙/๕/๒๕๐๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่คลองต่าง  

สท ๓๑๕๙/๐๒๙๑

พระนเรศ นนฺทสาโร กิจนาค

๑๐/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๙๒

พระนฤพนธ์ สิริภทฺโท คงคา

๑๑/๑๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๙๓

พระไกรศร านิสฺสโร พ่วงคุด

๒๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๙๔

พระอานนท์ นนฺทสาโร กองแก้ม

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๙๕

พระสำเริง จนฺทสโร แช่มสัวรรณ์

๒๐/๐๓/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๙๖
พระจิรเมธ อุชุจาโร ลอยฟา

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๒๙๗

พระธนโชติ สิริสมฺปนฺโณ บำรุงแคว้น

๑๖/๐๕/๒๕๐๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดดงคู่  

สท ๓๑๕๙/๐๒๙๘

พระธนาศักดิ

์

ธนยวฑฺฒโน พิณพาทย์

๒๖/๐๖/๒๕๐๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงคู่  

สท ๓๑๕๙/๐๒๙๙

สามเณรวีระ  ยะเปยง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

 วัดดงคู่  

สท ๓๑๕๙/๐๓๐๐
พระจิรายุ ภทฺทจาโร ยงยุทธ

๐๑/๐๖/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดดอนระเบียง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๐๑
พระพีรพล ชุติปฺโ วงษ์ผาบ

๑๗/๑๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดตลิงชัน

่

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๐๒
พระหัสนัย ปฺาทีโป ประจุ

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดตลิงชัน

่

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๐๓
พระสันต์ านธมฺโม คำบุตร

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดตอสัก  

สท ๓๑๕๙/๐๓๐๔
พระอนุชิต ิติธมฺโม คุ้มครอง

๑๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดตอสัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๓๐๕
พระวิมศักดิ

์

ปยธมฺโม วงศ์ทนศิลป

๐๑/๐๘/๒๔๙๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๕

วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๑๕๙/๐๓๐๖
พระพิชิต จิตฺตกาโร คงทรัพย์

๐๒/๐๖/๒๕๓๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดทะเลลอย  

สท ๓๑๕๙/๐๓๐๗
สามเณรทรงกรด  ปญญามณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

 วัดทะเลลอย  

สท ๓๑๕๙/๐๓๐๘
พระสมโภชน์ สํคโร ญาณปญญา

๐๒/๐๔/๒๕๒๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าโพธิ

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๐๙
พระประวิทย์ สิริมํคโล บานเย็น

๐๒/๐๕/๒๕๑๔ ๑๓/๐๔/๒๕๔๙

วัดทุ่งพล้อ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๑๐
พระสมบัติ โชติาโณ ทรัพย์ทน

๑๙/๑๒/๒๕๑๖
๐๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดบ้านใหม่  

สท ๓๑๕๙/๐๓๑๑

พระสุพจน์ านกโร เชือเถาว์

้

๐๔/๐๙/๒๕๒๖ ๐๓/๐๒/๒๕๕๓

วัดโบราณหลวง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๑๒

พระนัฐพล ิตธมฺโม รุ่งโรจน์

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดปลายนา  

สท ๓๑๕๙/๐๓๑๓

สามเณรจักรพันธ์  แสนตัง

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

 วัดปลายนา  

สท ๓๑๕๙/๐๓๑๔

พระธีรพล ธีรวโร วงค์จันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากคะยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๑๕

พระอภิรักษ์ อธิจิตโต ศรีเทพธำรงค์

๒๖/๐๓/๒๕๑๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากคะยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๑๖

พระอโนชา อติชาคโร กระบองแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากคะยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๑๗

พระคมสันต์ ชาคโร การินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๓๒ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดปากคะยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๑๘

พระเอกลักษณ์ อคฺควโร ศรีเดช

๒๘/๐๒/๒๕๒๙ ๓๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดปางิว

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๑๙

พระกรกช ทีปโก กำมะหยี

่

๑๘/๐๘/๒๕๐๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปางิว

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๒๐
พระศิวัช ปภาภาโร อ่อนใจ

๒๖/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๒๑

พระสุรพจน์ สุเมธโส พริกนาค

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๒๒

พระบุญส่ง สิริสุวณฺโณ ทิพยานนท์

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๒๓

พระพีรพล ปฺาวโธ แสงทอง

๐๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๒๔

พระอิสรา สิริสาโร ครุฑน้อย

๒๒/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๒๕

พระจอม สิริมํคโร ฟกเขียว

๑๒/๑๐/๒๕๑๙ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๒๖

พระอนัน ปภสฺสโร ดอกอึง

่

๑๔/๙/๒๕๐๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๒๗

พระเมษา อคฺคปฺโ แดงเงิน

๒๘/๔/๒๕๒๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๒๘

พระครรชิต สุธีโร แถวเพณี

๑๔/๘/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๒๙

พระมานพ ปภาโส ทับเปยง

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๓๐
พระสมบัติ คมฺภีโร ปลาปอก

๐๒/๑๐/๒๕๑๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๓๑
พระสุนทร สุจิตโต ศิริโภคา

๒๙/๗/๒๕๓๗ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๓๒

พระอำนวย สุภทฺโท เอมกฤษ

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสันหีบ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๓๓

พระธีระวัฒน์ านุตฺตโร เชือเถาว์

้

๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๕๙/๐๓๓๔

พระเอกลักษณ์ ิติคุโณ ธงฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๒๗ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๕๙/๐๓๓๕
พระเสรี พลวโร ต้องประสงค์

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๕๙/๐๓๓๖

พระอนุวัฒน์ คุณสาโร พนม

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๕๙/๐๓๓๗

พระพงศภัค ธมฺมสโร เผยพร

๒๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๕๙/๐๓๓๘

พระอภิวัชร์ าณวีโร ทิพปญญาชัย

๒๑/๐๙/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสิริเขตคีรี  

สท ๓๑๕๙/๐๓๓๙
พระณัฐพงศ์ านุตฺตโร เข็มทอง

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดแสนตอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๓๔๐
พระจีรวัฒน์ อินฺทวณฺโณ คุรุบรรเจิดจิต

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดแสนตอ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๔๑

พระนนทชัย สุจิณฺโณ ไกรทอง

๒๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดแสนตอ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๔๒

พระวิภพ ชยธมฺโม โสภา

๐๗/๐๖/๒๕๒๐ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดหาดเสียว

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๔๓

พระจุลดิศ สิริภทฺโท ปจจัย

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหาดเสียว

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๔๔

พระณัฐพงศ์ สิริธโร หอมจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดกรงทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๔๕

พระประสิทธิ

์

ถาวรวฑฺฒโน ชังถาวร

่

๒๑/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดกรงทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๔๖

พระณัฐพงศ์ รวิวํโส ประชุมพร

๐๙/๐๒/๒๕๒๙ ๓๐/๐๒/๒๕๕๘

วัดเกาะหินตัง

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๔๗

พระจรัญ ปริสุทฺโธ แก้วกัญจะ

๐๑/๑๒/๒๕๐๔ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดเกาะหินตัง

้

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๔๘

พระศุภชัย สุรเตโช หาญกล้า

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดขอนซุง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๔๙

พระมนัสนันท์ ปภงฺกโร บุญตัง

้

๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองกระจง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๕๐
พระชาตรี อภินนฺโท แย้มเสาธง

๑๔/๑๒/๒๕๒๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองกระจง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๕๑

พระบวรภัค รตโน อินทโฉม

๑๘/๐๓/๒๕๐๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดคลองกระจง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๕๒

พระมงคล ตปพโล เมืองเอียม

่

๒๖/๐๒/๒๕๒๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดคลองปู  

สท ๓๑๕๙/๐๓๕๓

พระปฏิภาณ ขนฺติโก ศรีภูงา

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองปู  

สท ๓๑๕๙/๐๓๕๔

พระเจษฎาพร จารุวํโส ฟองแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองปู  

สท ๓๑๕๙/๐๓๕๕

พระอภิวัฒน์ านวุฑฺโฒ ดีมากมี

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองวังทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๕๖

พระศิระ ติสฺสโร เจือจาน

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดคลองวังทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๕๗

พระอภิชัย อภิปฺุโ ไข่แจ้ง

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดคลองแห้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๕๘

พระวิโรจ จิตฺตปาโล เอียมกาย

่

๐๑/๐๕/๒๔๙๗ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๑๕๙/๐๓๕๙

พระนพดล กลฺลยาโณ ยียวน

๐๑/๐๖/๒๔๙๘ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๑๕๙/๐๓๖๐
พระชัยวัฒน์ ชยฺยวฑฺฒโน ทองบรรเทิง

๐๑/๐๔/๒๕๐๔ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๑๕๙/๐๓๖๑

พระธนกร ธมฺเมสโก อิมใจ

่

๑๐/๑๒/๒๕๒๐ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดท่าเกย  

สท ๓๑๕๙/๐๓๖๒

พระกฤษณะ กิตฺติาโณ แสงวงศ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดท่าเกย  

สท ๓๑๕๙/๐๓๖๓

พระธวัช กิจฺจธโร นะที

๒๖/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าเกย  

สท ๓๑๕๙/๐๓๖๔

พระสันติ สิริมงฺคโล เริมจำ

่

๑๗/๐๕/๒๕๒๔ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดท่าช้าง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๖๕

พระมนัส จิตฺตวฑฺฒโน อัมพวันต์

๑๒/๐๙/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าช้าง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๖๖
พระกฤษณะ านวีโร รอดประทับ

๒๓/๐๓/๒๕๓๒ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดท่าช้าง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๖๗

พระสมยศ ชุตินฺธโร สังข์เถือน

่

๑๐/๑๒/๒๕๑๕ ๒๐/๐๙/๒๕๕๘

วัดท่าทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๓๖๘

สามเณรนครา  นังคัล

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

 
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๖๙

พระดำเนิน สุทฺธิมโน คำกา

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโบสถ์  

สท ๓๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรวิทยา  หามนตรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

 วัดโบสถ์  

สท ๓๑๕๙/๐๓๗๑

พระไพโรจน์ รตนโชโต จันทร์ประดิษฐ์

๓๐/๐๗/๒๕๑๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดปากนำ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๗๒

พระธนากร คุเณสโก สวนปาน

๒๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดปากนำ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๗๓

พระสามารถ สมตฺธิโก มูลละออง

๐๑/๑๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดปากนำ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๗๔
พระภิญโญ านสมฺปนฺโน พรมด้วง

๐๖/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากนำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๓๗๕

พระบุญทิง

้

อรุโณ ขอบใจ

๐๘/๑๐/๒๕๑๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากนำ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๗๖

พระปรวิทย์ านวุฑฺโฒ อนุเคราะห์

๑๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากนำ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๗๗

พระเกษมศักดิ

์

สิริปฺโ อ่อนมีศรี

๒๙/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากนำ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๗๘

พระนวมินทร์ กนฺตธมฺโม พุ่มพวง

๑๕/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปากนำ  

สท ๓๑๕๙/๐๓๗๙

พระเกษม เขมโก เฝาหาผล

๒๗/๐๗/๒๕๓๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดปาข่อย  

สท ๓๑๕๙/๐๓๘๐
พระณัฐพงศ์ วิชฺชาธโร ชิดเชือ

้

๒๘/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาข่อย  

สท ๓๑๕๙/๐๓๘๑

สามเณรมานะชัย  ดำกระเด็น

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 วัดปาข่อย  

สท ๓๑๕๙/๐๓๘๒

พระสุวิศักดิ

์

สุมฺโน อย่รัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดปาถ่อน  

สท ๓๑๕๙/๐๓๘๓

พระศิลปธนู นนฺทิโย อินทร์โสภา

๑๒/๑๐/๒๕๒๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดปาถ่อน  

สท ๓๑๕๙/๐๓๘๔

พระกิติพงษ์ โสธโน บานแย้ม

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาถ่อน  

สท ๓๑๕๙/๐๓๘๕

พระณัฐกาล คเวสโก พรมอินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาถ่อน  

สท ๓๑๕๙/๐๓๘๖

พระฐิติ ปฺาพโร บุญญพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาถ่อน  

สท ๓๑๕๙/๐๓๘๗

พระเมธี สุเมโธ ศรีทรัพย์

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดไผ่ตะล่อม  

สท ๓๑๕๙/๐๓๘๘

พระโสภณ เตชปฺุโ พิมน้อม

๒๓/๐๓/๒๕๓๒ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดไผ่ล้อม  

สท ๓๑๕๙/๐๓๘๙

พระวีรพงศ์ อธิวโร ขาวสะอาด

๒๓/๐๒/๒๕๓๖ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดไผ่ล้อม  

สท ๓๑๕๙/๐๓๙๐
พระสุริยสัตย์ านุตฺตโร พงษ์นิล

๒๓/๐๓/๒๕๐๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดไผ่ล้อม  

สท ๓๑๕๙/๐๓๙๑

พระธันวา านธมฺโม ปตภี

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดโพธิทอง

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๙๒

พระโกเมศ สิริธมฺโม พลเหิม

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิทอง

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๙๓

พระณัฐวัชร เตชวณฺโณ มะโนนึก

๑๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิทอง

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๙๔

สามเณรพรมมินทร์  การะเกตุ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 วัดโพธิทอง

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๙๕

พระธนา จารุธมฺโม แกมนิล

๑๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดมาบปาเลา  

สท ๓๑๕๙/๐๓๙๖

พระภานุวัฒน์ ปฺาวุโธ โตจริง

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดมาบปาเลา  

สท ๓๑๕๙/๐๓๙๗

พระสิทธิพร คุณากโร ม่วงทอง

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดแม่นำเก่า  

สท ๓๑๕๙/๐๓๙๘

พระอภิวัฒน์ อภิปฺุโ สุขกล้า

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๓๙๙

พระทัตเทพ จนฺทวโร ยอกร

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๔๐๐
พระวรวุฒิ สจฺจวโร บุญภู่

๑๐/๐๘/๒๕๓๓ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๑๕๙/๐๔๐๑
พระธีรพงศ์ สิริจนฺโท เจริญศรี

๒๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๑๕๙/๐๔๐๒
พระชัยเชษฐ์ จริธมฺโม ฉบับแบบ

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๑๕๙/๐๔๐๓
พระไพบูลย์ อภิชาตวฑฺฒโน อภิชาต

๐๒/๐๒/๒๕๐๑ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๐๔
พระธวัชชัย สุขวฑฺฒโน สุขวัฒน์

๑๕/๐๘/๒๕๓๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๐๕
พระสำเริง ฉนฺทวฑฺฒโน ทับไทย

๐๘/๑๒/๒๕๐๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๐๖
พระอภิสิทธิ

์

สิริสุวฑฺฒโน วงษ์ศรีงาม

๑๙/๐๙/๒๕๒๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๐๗
พระสมควร เมธวฑฺฒโน โกเมศ

๒๒/๐๘/๒๕๓๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๐๘
พระนุกูล อนุกุลวฑฺฒโน คันธนู

๒๒/๐๖/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๐๙
พระอนันต์

นนฺทธมฺมวฑฺฒโน
จงแจ่มฟา

๐๑/๑๐/๒๕๑๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวรรคาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๔๑๐
พระประดิทรรศณ์ โชติธมฺมวฑฺฒโน แสงทิพย์กัญญา

๓๐/๑๒/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๑๑

พระพงศ์พันธุ์ สุวณฺณวฑฺฒโน สุวรรณชืน

่

๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๑๒

พระไพพสุ สิริธมฺมวฑฺฒโน ทังศิริ

่

๑๙/๐๗/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๑๓

พระศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม ขาวทุ่ง

๐๕/๑๐/๒๔๙๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๔

วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๑๕๙/๐๔๑๔

พระณัฐพงศ์ โชติวโร อินทร์จันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๓๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๑๕๙/๐๔๑๕

พระสิทธิชัย ธมฺมโชโต บานแย้ม

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองกลับ  

สท ๓๑๕๙/๐๔๑๖

พระณัฐสิทธิ

์

นรินโท เดือนเด่น

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองกลับ  

สท ๓๑๕๙/๐๔๑๗

พระบุญเลิศ ปุกาโร เพ็งทอง

๒๕/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองกลับ  

สท ๓๑๕๙/๐๔๑๘

พระวิทิต วิชาโน ช้างดำ

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองกลับ  

สท ๓๑๕๙/๐๔๑๙

พระศุภลักษณ์ สุภทฺโน พูลรักษ์

๐๒/๑๑/๒๕๓๒ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองกลับ  

สท ๓๑๕๙/๐๔๒๐
พระวุฒิชัย กิตติาโน เขียวสีห์

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองกลับ  

สท ๓๑๕๙/๐๔๒๑

สามเณรศุภฤกษ์  บุญเรือน

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

 วัดหนองกลับ  

สท ๓๑๕๙/๐๔๒๒

พระพีรพัฒน์ ธีรสีโล เขมร

๒๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙ วัดหนองปาตอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๔๒๓

สามเณรธีรเดช  บุญแช่ม

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

 

วัดหนองปาตอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๑๕๙/๐๔๒๔

พระเฉลิมวุฒิ ปยธโร อินทร์คำ

๐๕/๐๗/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๒๕

สามเณรเมธพนธ์  มะเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๒๖

สามเณรวรวิทย์  สีแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๒๗

สามเณรอนุชิต  ขจรนาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๒๘

สามเณรอรรถชัย  ประเสริฐศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๒๙

สามเณรดลชัย  เขียวมงคล

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรศุภราช  นทีประภัสสร

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๓๑

สามเณรวีระพรรณ  เทียมคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๓๒

สามเณรสิทธิกร  กองทองนอก

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๓๓

สามเณรวรรณชัย  มะเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๓๔

สามเณรอดิศักดิ

์

 มะอาจเลิศ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๓๕

สามเณรศุภโชค  ชุ่มเย็น

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรคงคา  คงคล้าย

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๓๗

สามเณรอภิเชษฐ์  ครองศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๓๘

สามเณรศรายุทธ  ปานยิม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๓๙

สามเณรนนทพันธ์  บุญอ่วม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรชินกร  มุกสิกะบุญเลิศ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๔๑

สามเณรกฤษฎา  มุกสิกะบุญเลิศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๔๒

สามเณรสิงหา  วาดอินทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๔๓

สามเณรอโนเชาว์  ไข่ขวัญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๔๔
สามเณรวิชญ์พล  สอนโต

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๔๔๕

สามเณรวิศรุต  ปนสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๔๖

สามเณรสิทธิพล  เอียมแก้ว

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๔๗

สามเณรพุฒิพงศ์  โพธิศรีแก้ว

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๔๘

สามเณรณัฐพงศ์  มิงเมือง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๔๙

สามเณรอรสา  มณีรอด

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

 วัดใหม่คลองหอม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๕๐
พระณัฐกานต์ จารุวํโส ขุมเพชร

๐๔/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดใหม่ศรีสมบูรณ์  

สท ๓๑๕๙/๐๔๕๑

พระสมเมธ สุเมโธ สมอาจ

๐๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๕๒

พระประเสริฐ เชฏโก กระแสร์

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๕๓

พระพัฒนากรณ์ ิตธมฺโม ไผ่เรือง

๑๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

กงไกรลาศ  

สท ๓๑๕๙/๐๔๕๔

พระชินพันธ์ อคฺคธมฺโม จันสน

๑๑/๑๑/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกตุวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๕๕

พระละออง ขนฺติพโล ขำเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๑๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เกตุวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๕๖

พระยุทธพล อนาลโย คงเชือสาย

้

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ขวาง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๕๗

พระสุรเดช สติสมฺปนฺโน พึงทรัพย์

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ขวาง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๕๘

พระจักรกฤษณ์ สุทฺทจิตฺโต บุญเลียง

้

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ขวาง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๕๙

พระอานนท์ ขนฺติธมฺโม วงศ์จันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

คลองตะเข้  

สท ๓๑๕๙/๐๔๖๐
พระสำราญ กนฺตธมฺโม สำอาง

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองตะเข้  

สท ๓๑๕๙/๐๔๖๑

พระวิทวัส วรสิทฺธิ สินจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองตะเข้  

สท ๓๑๕๙/๐๔๖๒

พระเฉลิมเกียรติ จิรวฑฺฒโน พ่วงพี

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองตะเข้  

สท ๓๑๕๙/๐๔๖๓

พระวิศิษย์ศักดิ

์

กมโล โคตรภักดี

๐๖/๐๕/๒๕๑๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

คุ้งยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๖๔

พระธนบูรณ์ จนฺทโชโต ดีทอง

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คุ้งยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๖๕

พระอิทธิพัทธ์ อนุตฺตโร ไกรสีกาจ

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงเดือย  

สท ๓๑๕๙/๐๔๖๖

พระกฤตเมธ กตสาโร เพ็งอำ

๒๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดงเดือย  

สท ๓๑๕๙/๐๔๖๗

พระพีรศักดิ

์

อุตฺตโร รัตนนุกูล

๒๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดงเดือย  

สท ๓๑๕๙/๐๔๖๘

พระประพันธ์ กตธมฺโม พุ่งพวง

๒๓/๐๒/๒๕๓๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ดงยาง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๖๙

พระไกรฤกษ์ อนามโย อินทะชิต

๓๐/๐๙/๒๕๒๒ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ดอนสัก  

สท ๓๑๕๙/๐๔๗๐
พระอนุภาพ นนฺทโก บัวเผือน

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ดอนสัก  

สท ๓๑๕๙/๐๔๗๑
พระอนันตชัย กิตติาโณ แสงภู

๒๙/๑๑/๒๕๓๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ท่าฉนวน  

สท ๓๑๕๙/๐๔๗๒

พระสุรศักดิ

์

อภิาโณ ปุยฝาย

๑๔/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ท่าฉนวน  

สท ๓๑๕๙/๐๔๗๓

พระกิตติพงษ์ ปฺาวโร ทองเชือ

้

๐๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ท่าฉนวน  

สท ๓๑๕๙/๐๔๗๔

พระทรงเดช มหาวีโร ลำไย

๐๙/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ท่าฉนวน  

สท ๓๑๕๙/๐๔๗๕
พระปริชา มหาาโณ ภูขำ

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ท่าฉนวน  

สท ๓๑๕๙/๐๔๗๖

พระเรืองฤทธิ

์

านวโร อ่อนอารีย์

๔/๑๑/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๗

ทุ่งเนินพยอม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๗๗

พระพิษณุ ปฺาวโร สุขสวัสดิ

์

๓/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งเนินพยอม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๗๘

พระธีรวัฒน์ นนฺทิโย รู้ธรรม

๑๖/๑/๒๕๓๖ ๑๔/๔/๒๕๕๙

เนินกระชาย  

สท ๓๑๕๙/๐๔๗๙
พระสุตนันท์ นิพฺภโย ธูปเทียน

๑๐/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๔/๒๕๕๙

เนินกระชาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๔๘๐
พระพิเชษฐ์ มงฺคโล คชสิทธ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๗

๒๐/๖/๒๕๕๙

เนินกระชาย  

สท ๓๑๕๙/๐๔๘๑

พระธวัชชัย ฉนฺทกโร บัวงาม
๒/๔/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙

เนินกระชาย  

สท ๓๑๕๙/๐๔๘๒

พระสุชาติ คุณวโร บุญเทียง

่

๐๖/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บ้านกร่าง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๘๓

พระพงษ์ศักดิ

์

ปฺาทีโป ภู่บุญ

๑๖/๐๖/๒๕๓๓ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

บ้านกร่าง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๘๔

พระสมเด็จ ปวรสิทฺธิ เอียมสนิท

่

๒๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

บึงครอบศรัทธาราม
 

สท ๓๑๕๙/๐๔๘๕

พระเมษา ปฺาวโร นาเกลือ

๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ปทุมวนาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๘๖

พระศรัณย์ มหาปฺุโ อินหมี

๐๗/๐๓/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

ประกาย  

สท ๓๑๕๙/๐๔๘๗

พระวินัย อธิปฺโ จันทร์หอม

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

ประกาย  

สท ๓๑๕๙/๐๔๘๘

พระวีรภัทร สุภทฺโท เอียมละออ

่

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

ปรักรัก  

สท ๓๑๕๙/๐๔๘๙

พระรณรงค์ านสมฺปนฺโน ทะเลหมอกงาม

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปรักรัก  

สท ๓๑๕๙/๐๔๙๐
พระจักรพันธ์ านุตฺตโร เอียมโอน

่

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

ปามะม่วง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๙๑

พระธวัชชัย กิตฺติปฺโ ชูชืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ปามะม่วง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๙๒

พระทรงฤทธิ

์

เตชธโร ลือเฟอง

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ปามะม่วง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๙๓

พระจารุกิตติ

์

อคฺปฺโ บานเช้า

๓๐/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปามะม่วง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๙๔

พระพิรุณ อภินนฺโท พุฒซ้อน

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปามะม่วง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๙๕

พระฉลอง ธมฺมจาโร ฉิมเชิด

๓๐/๑๐/๒๔๙๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปารัง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๙๖

พระพนม ิตปฺุโ คงยวง

๐๙/๑๒/๒๕๑๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สงฆาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๔๙๗

พระโสม สมฺปณฺโณ นวลจันทร์

๑๓/๐๘/๒๔๙๗ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

สิงห์ทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๙๘

พระพุฒิพงศ์ ปฺาธโร ทองอาจ

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๔๙๙

พระบรรเจิด สิริปุตฺโต แก่นเพ็ช

๐๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

หนองตูม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๐๐
พระวรายุ อภินนฺโท จำเนียรกาล

๒๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๓/๒๕๕๙

หนองตูม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๐๑
พระประสิทธิ

์

อภิฺโย บุญปกครอง

๒๖/๑๒/๒๕๓๗
๐๔/๐๓/๒๕๕๙

หนองตูม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๐๒
พระศราวุธ กตธมฺโม จันทะขาว

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองตูม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๐๓
พระคำนึง มาลีปุตฺโต คำนาค

๓๐/๑๑/๒๕๒๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองตูม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๐๔
พระณรงค์ มหาปฺุโต บุญกิม

๐๓/๐๗/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองตูม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๐๕
พระอดิศักดิ

์

กิตฺติโก เสือมัน

่

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองตูม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๐๖
พระคณิต มหาจีโร คำหนู

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองตูม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๐๗
พระธงชัย ธมฺมกาโม พูลประเสริฐ

๒๐/๐๔/๒๕๑๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๕

หนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๕๐๘
พระนำทิพย์ นรินฺโท หลิมวานิช

๑๔/๐๘/๒๕๑๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

หนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๕๐๙
พระศิริเวช มหาลาโภ เกิดปอม

๐๑/๐๘/๒๕๓๔ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๕๑๐
พระสิทธิชัย ถิรจิตฺโต แสงคำมี

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๕๑๑

พระอิสรา ธีรปฺโ มันประสงค์

่

๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๕๑๒

พระมนัสนัน สุนทฺโร ขังทัศ

๒๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๕๑๓

พระพิทักษ์ ธมฺมปาโล สิงห์ลอ

๐๑/๐๖/๒๕๐๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๕๑๔
พระวัชรินทร์ กิตฺติโก ศรีนวล

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๕๑๕

พระอนันต์ จนฺทสาโร เนียมแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๕๑๖

สามเณรนิธิศ  พูลประเสริฐ

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 หนองบัว  

สท ๓๑๕๙/๐๕๑๗

พระประสูติ ปสนฺโน อินทแสง

๑๓/๕/๒๕๑๙
๘/๔/๒๕๕๙

ใหม่ไทยบำรุง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๑๘

พระโสภณ วราโภ สังขโชติ

๒๒/๔/๒๕๒๔ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ใหม่ไทยบำรุง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๑๙

พระยศกร ยโสธโร บาลี

๒๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่สุขเกษม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๒๐
พระชูศักดิ

์

สุชาโต มีดี

๑๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่สุขเกษม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๒๑

พระสมชาย จารุธมฺโม วงษ์ต่าย

๒๙/๐๙/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สุขเกษม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๒๒

พระบุลากร านากโร บุญมาก

๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สุขเกษม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๒๓

พระหนึง

่

สุวีโร ยังดี

๒๓/๐๕/๒๕๑๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

กลางดง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๒๔

พระอรรถวุฒิ ปยธมฺโม หอมบุบผา

๑๑/๐๘/๒๕๓๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

กลางดง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๒๕

พระยวน เขมธโร เพชรทอง

๐๘/๐๒/๒๕๑๓ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

เขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๑๕๙/๐๕๒๖

พระอภิสิทธิ

์

ชุติมนฺโต ฤทธิมหา

์

๑๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

เขาแร่  

สท ๓๑๕๙/๐๕๒๗

สามเณรก้องนคร  สายศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

 เขาแร่  

สท ๓๑๕๙/๐๕๒๘

พระสรัช ปฺาธโร ครุฑชาติ

๒๐/๐๓/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

คลองสำราญ  

สท ๓๑๕๙/๐๕๒๙

พระเชษฐ์พศวัต โชติปฺโ ธีรัตมณ์ฐกร

๑๕/๑๑/๒๕๒๔ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

คลองสำราญ  

สท ๓๑๕๙/๐๕๓๐
สามเณรชัชชัย  โพธิถนอม

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

 คลองสำราญ  

สท ๓๑๕๙/๐๕๓๑

พระณัฐวุฒิ จตฺตมโล ขำกลิน

่

๑๖/๐๑/๒๕๓๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ชัยอุดม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๓๒

พระบุญธง วรธมฺโม เจนาเดช

๐๕/๐๓/๒๕๑๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ชัยอุดม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๓๓

พระนิปุณ จิตฺตทนฺโท สีสาย

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยอุดม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๓๔

สามเณรกฤษณะ  เสริฐสาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 ชัยอุดม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๓๕

สามเณรกฤษดา  เสริฐสาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 ชัยอุดม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๓๖

พระทรงสทธิ

์

อรุโณ สืบสมุทธ์

๑๔/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๓๗

พระวรกฤษณ์ กิตติปฺโ ลิดกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๓๘

พระอนันต์ จกฺธมฺโม หอมชืน

่

๐๓/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๓๙

สามเณรธนุพงษ์  หล้าคำปา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๔๐
สามเณรจักรี  ปอมวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๔๑
สามเณรธีรภัทร  อินทรีย์สังวรณ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๔๒

สามเณรบรรเจิดพงษ์  เบืองบน

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๔๓

สามเณรจักรกฤษณ์  อินทะจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๔๔

สามเณรรัชานนท์  เอกพรพิศาล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๔๕
สามเณรอนุทิน  วงค์ชัยวะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

 เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๔๖

สามเณรพลวัฒน์  เขียวชอุ่ม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

 เชิงผา  

สท ๓๑๕๙/๐๕๔๗

พระเฉลิมพล อภิโ นาวานุเคราะห์

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งเสลียม

่

 

สท ๓๑๕๙/๐๕๔๘

สามเณรธวัชชัย  อัญญะโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

 ทุ่งเสลียม

่

 

สท ๓๑๕๙/๐๕๔๙
พระสุพันธ์ ิตาโณ แดงลังกา

๐๑/๐๙/๒๔๙๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

พิพัฒน์มงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๖ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๕๕๐
พระวินัย ธมฺมวโร แดงเถิน

๒๔/๐๑/๒๕๑๐ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

ม่อนศรีสมบุรณาราม
 

สท ๓๑๕๙/๐๕๕๑

พระธีระชัย ธีรปฺโ พวงมะเดือ

่

๐๔/๐๙/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘
ม่อนศรีสมบุรณาราม

 

สท ๓๑๕๙/๐๕๕๒

พระวรวุฒิ จนฺทปฺโ ฮ่อธิวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ม่อนศรีสมบุรณาราม
 

สท ๓๑๕๙/๐๕๕๓

พระปณิธาน สมจิตฺโต ลินจี

้ ่

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

เกาะ  

สท ๓๑๕๙/๐๕๕๔

พระมนตรี ธมฺมทินฺโน พึงกริม

่

๐๓/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

เกาะ  

สท ๓๑๕๙/๐๕๕๕

พระจักรกฤษณ์ โรจนสิริ มีศิริ

๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

เกาะ  

สท ๓๑๕๙/๐๕๕๖

พระสมเกียรติ อคฺคจิตฺโต ชันงาม

้

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

เกาะ  

สท ๓๑๕๙/๐๕๕๗

พระชีชวาลย์ โชติโก เกตุบำรุง

๑๗/๑๑/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เกาะ  

สท ๓๑๕๙/๐๕๕๘

สามเณรศรันย์  แท่นทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

 เกาะ  

สท ๓๑๕๙/๐๕๕๙

สามเณรพิษณุ  ศรีมาลา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 เกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๕๖๐
พระจรัญ จนฺทธมฺโม อำนามอญ

๑๓/๑/๒๔๙๗ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ขุนตาลด  

สท ๓๑๕๙/๐๕๖๑

พระชุติพงษ์ ชุตินฺธโร เขียวสี

๑๙/๘/๒๕๒๐ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ขุนตาลด  

สท ๓๑๕๙/๐๕๖๒

พระธนพล กตปุณฺโ หอมเย็น

๒๗/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ขุนตาลด  

สท ๓๑๕๙/๐๕๖๓

พระจักรกรินทร์ กิจฺจสาโร นาไพรวัลย์

๒๒/๑๐/๒๕๒๗
๑๑/๔/๒๕๕๙

ขุนตาลด  

สท ๓๑๕๙/๐๕๖๔

พระนิวัติ นรินฺโท ทองบาง
๖/๕/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ขุนตาลด  

สท ๓๑๕๙/๐๕๖๕

พระอาคม อคฺคธมฺโม พรมสอน

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๒๙/๕/๒๕๕๙

ขุนตาลด  

สท ๓๑๕๙/๐๕๖๖

พระก้องเกียรติ ปฺาวุฑฺโฒ เกิดมณี

๑๒/๑๐/๒๕๒๒
๑๒/๖/๒๕๕๙

คลองเขนง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๖๗

พระพรเจตน์ วรจิตฺโต ประจง
๔/๘/๒๕๒๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

คลองเขนง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๖๘

พระวัลลภ สิริวฑฺฒโน ศรีมาลา
๔/๖/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

คลองเขนง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๖๙

พระภูเมธ านิสสฺโร ศรีมาลา
๑/๙/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

คลองเขนง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๗๐
พระนราชัย จนฺทธมฺโม บัวนาค

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

คลองเขนง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๗๑

พระวีระศักดิ

์

วีรสกฺโก ทองนุ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ฉิมพลี  

สท ๓๑๕๙/๐๕๗๒

พระเจริญ อธิจิตฺโต ฃวนขวาย
๕/๖/๒๔๙๘ ๕/๖/๒๕๕๙

ถำระฆัง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๗๓

พระสายสัมพันธ์ เกสโล เอียมมา

่

๒๘/๐๓/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่ง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๗๔

พระอรุณรุ่ง กนฺตวีโร หล่องคุ้ม

๒๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่ง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๗๕

พระบุญพิทักษ์ อินฺทโชโต เข็มแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่ง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๗๖
สามเณรฉัตรดนัย  จงจำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

 ทุ่ง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๗๗

สามเณรพงศ์ธร  บุญเม่น

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

 ทุ่ง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๗๘

พระภูเก็ต วรสุทฺโธ เกียวพันธ์

่

๒๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

นิคมศรีสำโรง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๗๙

พระณัฐพล อตฺถกาโร นามเพชร

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

นิคมศรีสำโรง  

สท ๓๑๕๙/๐๕๘๐
พระบุญเกิด จนฺทวณฺโณ อินทร์บุตร

๒๕/๑๐/๒๕๓๗
๒๔/๘/๒๕๕๘

บ้านซ่าน  

สท ๓๑๕๙/๐๕๘๑

พระชัยวัฒน์ ถาวโร จิตรมณี

๓/๑๒/๒๕๓๗ ๒๒/๕/๒๕๕๙

บ้านซ่าน  

สท ๓๑๕๙/๐๕๘๒

พระธนาเดช ถาวรธมฺโม คมปราด
๒/๑/๒๕๓๖ ๕/๗/๒๕๕๙

บ้านซ่าน  

สท ๓๑๕๙/๐๕๘๓

พระศิวกร ปภสฺสโร ดีโอด

๒๐/๗/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๕๙

บ้านซ่าน  

สท ๓๑๕๙/๐๕๘๔
พระธนารัตน์ เตชวโร สวนใย

๗/๑๐/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๕๙

บ้านซ่าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๗ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๕๘๕

พระกิตติศักดิ

์

านิสสฺโร พึงมีสุข

่

๓๑/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านซ่าน  

สท ๓๑๕๙/๐๕๘๖

พระสมศักดิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ ด่างนำเทียง

่

๑๐/๙/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บ้านซ่าน  

สท ๓๑๕๙/๐๕๘๗

พระอานุภาพ อธิปฺโ ปานบุตร
๖/๑/๒๕๓๘ ๕/๗/๒๕๕๙

บ้านไร่  

สท ๓๑๕๙/๐๕๘๘

พระปยพงษ์ ปยธมฺโม บญทวี

๒๑/๐๕/๒๕๓๒ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๘๙

พระธีระพล มหาลาโภ บุญเรือง

๐๙/๐๘/๒๕๓๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๙๐
พระสมหมาย ฉนฺทธมฺโม เพ็งมา

๒๐/๑๐/๒๕๓๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๙๑

พระศุภชัย คุณสมฺปนฺโณ เกิดเชือ

้

๐๕/๐๖/๒๕๓๔ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๙๒

พระพัศพงศ์ ภูริาโณ ลีหะสุนนท์

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๙๓

พระโชคชัย โชติธมฺโม ทิมทอง

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๙๔

พระวีระเทพ าณวีโร พานทอง

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๙๕

พระศุภโชค โชติวํโส รุ่งไทย

๑๐/๐๕/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๙๖

สามเณรชนาธิป  โตประพันธื

๐๓/๐๕/๒๕๔๐

 ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๕๙/๐๕๙๗

พระธนบูรณ์ ธนปฺโ เนตรบุตร

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

วังลึก  

สท ๓๑๕๙/๐๕๙๘

พระยุทธนา านุตตโร ทิมเอม

๒๘/๐๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วังลึก  

สท ๓๑๕๙/๐๕๙๙

พระไสว เตชปฺโ แจ้งคง

๒๕/๐๓/๒๕๐๔ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

วังลึก  

สท ๓๑๕๙/๐๖๐๐
พระปญญา สุมโน หอมกลิน

่

๐๓/๑๑/๒๕๐๗ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

วังลึก  

สท ๓๑๕๙/๐๖๐๑
สามเณรประกาศิต  ศักดาราช

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 วังลึก  

สท ๓๑๕๙/๐๖๐๒
พระประสิทธิ

์

สุทฺธปฺโ มันคง

่

๒๗/๒/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

วังสมบูรณ์  

สท ๓๑๕๙/๐๖๐๓
พระสนาม สามตฺถิโก เกตุแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๐๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วังใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๖๐๔
พระธนพงษ์ อติพโล รอดภู

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๖๐๕
พระอนุสรณ์ ทีปวํโส แอบอุ่น

๑๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๖๐๖
พระธีระพล สิริปฺโ ศรีสำรวจ

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๖๐๗
พระธีระพงศ์ ปฺาวุฑฺโฒ ฟกเถือน

่

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๖๐๘
พระณัฐพงศ์ ิตคุโณ ยิมทิม

้

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๖๐๙
พระชัยรัตน์ สุวณฺโณ วรรณา

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๖๑๐
พระเด่นชัย สํวโร ฟกพันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๖๑๑
พระสาธิต ปฺาธโร ถาวร

๑๒/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๖๑๒

สามเณรอนันต์ชัย  แพทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๐

 วังใหญ่  

สท ๓๑๕๙/๐๖๑๓

พระสุดท้าย มหาวีโร สะราคำ

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๖๑๔

พระดำรงศักดิ

์

าวรธมฺโม วังทอง

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๖๑๕
พระสุภัทรชัย เตชวณฺโณ แสงนารี

๒๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๖๑๖

สามเณรนรินทร์  สิงห์หอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๑๕๙/๐๖๑๗

พระอมรเทพ ธีรปฺโ กลินธูป

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเตว็ดใน  

สท ๓๑๕๙/๐๖๑๘

พระเจษฎา จนฺทปฺโ อินทรภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเตว็ดใน  

สท ๓๑๕๙/๐๖๑๙
พระพงศกร กิตฺติธมฺโม ปนสังข์

๐๗/๐๓/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดทับผึง

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๕๙/๐๖๒๐
พระวุฒิชัย จนฺทสาโร พ่วงแสน

๒๐/๑๑/๒๕๓๗ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดวังทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๖๒๑

พระวสันต์ ปฺพโล พละทรัพย์

๒๑/๐๕/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๖๒๒

พระฤทธิชัย สุจิตฺโต ทับยา

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังทอง  

สท ๓๑๕๙/๐๖๒๓

พระบุญมา ปฺุธโร ชูวิทย์

๑๕/๐๘/๒๕๐๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดศรีสำราญ  

สท ๓๑๕๙/๐๖๒๔

พระยอด อรุโณ กันยุตะ

๑๙/๐๒/๒๕๒๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๘

วัดศรีสำราญ  

สท ๓๑๕๙/๐๖๒๕

พระพงศ์พิษิฐ ปยวณฺโณ กำพล

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสำราญ  

สท ๓๑๕๙/๐๖๒๖

พระสราวุธ สิริสาโร รอดสำราญ

๓๐/๐๔/๒๕๒๕ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองแหน  

สท ๓๑๕๙/๐๖๒๗

พระสมศักดิ

์

ิตสาโร สุทธิวิไล

๒๐/๐๙/๒๕๓๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองแหน  

สท ๓๑๕๙/๐๖๒๘

พระวีรภัทร ทินฺนวโร กลินหอม

่

๒๖/๑๑/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองแหน  

สท ๓๑๕๙/๐๖๒๙

พระภูชิต ปฺาธโร เพิมพูน

่

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองแหน  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๙ / ๑๙

้
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