
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕

ส่งสอบ ๘๑๐ รูป ขาดสอบ ๑๓๖ รูป คงสอบ ๖๗๔ รูป สอบได้ ๖๒๒ รูป สอบตก ๕๒ รูป (๙๒.๒๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระสิทธิชัย สิทฺธิาโณ จุลพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรอนุเทพ  สุขนิมนวล

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรนฤภพ  แก้วทุ่ง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรวัชรพล  พัดขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 วัดกระชงคาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๐๐๕
พระสันติภาพ สนฺตจิตฺโต บัวปอม

๒๐/๑๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๑๖๐/๐๐๐๖
พระประคอง ธีปธมฺโม ทองสุข

๑๗/๐๓/๒๔๙๕ ๒๑/๑๑/๒๕๔๕

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๖๐/๐๐๐๗
พระสันติ เขมกาโม หนูแย้ม

๑๐/๐๙/๒๕๐๐ ๓๑/๑๐/๒๕๕๐

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๖๐/๐๐๐๘
พระนพดล อาทโร รวบรัด

๒๙/๐๔/๒๕๔๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๖๐/๐๐๐๙
พระบารมี รติโก เทียงทุ่ง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๖๐/๐๐๑๐
พระเกียรติศักดิ

์

ขนฺติวโร ตันตุลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๖๐/๐๐๑๑
พระโยธี ปภสฺสโร จันทร์สวน

๑๙/๐๓/๒๕๑๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดคงคามาลัย  

สท ๓๑๖๐/๐๐๑๒
พระสมเจต สาทโร แก้วแดง

๒๘/๐๓/๒๕๔๐ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรบุญยงค์  ทับพุ่ม

๐๕/๐๒/๒๕๒๔

 วัดคลองยอ  

สท ๓๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรรวินันท์  วันวิเศษ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

 วัดคลองยอ  

สท ๓๑๖๐/๐๐๑๕
พระวิษณุวัฒน์ อาทโร เน่าบู่

๐๕/๑๐/๒๕๒๙ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระรัตน์ธพงศ์ โชติโก พ่วงนวม

๐๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระณัฐพงศ์ ถิรจิตฺโต อ่วมอำ

๑๘/๐๙/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๑๖๐/๐๐๑๘
พระเนียม สุเขธิโต เพ่งกิจ

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๑๗/๐๓/๒๕๔๘

วัดจอมสังข์  

สท ๓๑๖๐/๐๐๑๙
พระศราวุฒิ อคฺควณฺโณ ขวัญเขียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดจอมสังข์  

สท ๓๑๖๐/๐๐๒๐
พระวัชระ วชิโร มาเอียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๑๔
๑๗/๑/๒๕๖๐

วัดตระพังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๒๑
พระณัฐพล จตฺตมโล คำนุช

๑๘/๐๙/๒๕๒๑
๑๗/๑/๒๕๖๐

วัดตระพังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๒๒
พระอนุชิต อชิโต เรืองจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๒๖

๒/๓/๒๕๖๐
วัดตระพังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๒๓
พระภาสกร ภทฺทาจาโร โต๊ะโตก

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

๒/๓/๒๕๖๐
วัดตระพังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๒๔
พระหาญณรงค์ ติสฺสโร วานิจชวรรณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๐

๒/๓/๒๕๖๐
วัดตระพังทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑ / ๑๙

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๐๒๕
พระวุฒิไกร ปภากโร ใจดวง

๒๐/๐๑/๒๕๓๗
๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดตระพังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรสรศักดิ

์

 จันทร์ทันโอ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

 วัดตระพังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรเกริกพล  ครุฑนาค

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 วัดตระพังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๒๘
พระวรรณชาติ วรธมฺโม แก้วกัญจะ

๑๙/๐๖/๒๕๓๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๑๖๐/๐๐๒๙
พระธีระพงค์ จารุวณฺโณ หรังเพ็ชร

่

๐๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๑๖๐/๐๐๓๐
พระอดิศร กุสลธมฺโม กุลอินทร์

๑๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

วัดไทยชุมพล  

สท ๓๑๖๐/๐๐๓๑
พระมณฑล อาทโร เพ็ชรพุ่ม

๒๔/๐๗/๒๕๓๑
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดไทยชุมพล  

สท ๓๑๖๐/๐๐๓๒
พระธีรยุทธ ธีรยุทฺโธ คงศรี

๑๕/๐๔/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดไทยชุมพล  

สท ๓๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรพยุงศักดิ

์

 เกตุอ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรเดชดำรง  สะระทองจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

 วัดไทยชุมพล  

สท ๓๑๖๐/๐๐๓๕
พระชวลิต สิริจนฺโท เทพวงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๒๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๓๖
พระวรุทธิ

์

อภินนฺโท เพ็ชรเอม

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๓๗
พระสุภพงษ์ จรณธมฺโม ประกายสกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๓๘
พระรณชัย กิตฺติวณฺโณ แช่มช้อย

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๓๙
พระอรรถวุฒิ อภินนฺโท ปานจอน

๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๔๐
พระมงคลชัย มงฺคลชโย ปานชัย

๑๕/๐๗/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๔๑
พระรัตนพล รตนพโล อินทร์จร

๒๕/๐๓/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๔๒
พระธนบูรณ์ จนฺทโชโต เอียมบัว

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางคลอง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๔๓
พระชวลิต ขนฺติพโล เพ็ญดี

๐๘/๐๒/๒๕๓๖ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดบ้านขวาง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๔๔
พระปรัชญา สิริมงฺคโล กลอยเดช

๐๒/๑๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านขวาง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๔๕
พระอภิสิทธิ

์

อภิาโณ ขำจีน

๐๕/๐๑/๒๕๔๐ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐

วัดบ้านขวาง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๔๖
พระสุวรรณ สุวณฺโณ เกินก่อ

๒๓/๑๐/๒๕๑๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๔๗
พระนพดล มนาโป คำคง

๑๓/๐๔/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๔๘
พระอลงกรณ์ เตชปฺโ อะระลุน

๑๒/๐๗/๒๕๓๐ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๔๙
พระเนติ โชติวโร นิติวิทยากุล

๐๕/๐๖/๒๕๓๒ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๕๐
พระประณต กตทีโป ยอดนวล

๒๘/๑๐/๒๕๓๒
๐๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๕๑
พระธงชัย คุณากโร กัลปพฤกษ์

๐๙/๐๒/๒๕๓๒ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๕๒
พระศักดิชัย

์

ชยวุฑฺโฒ กลินเกตุ

่

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๕๓
พระระพีพัฒน์ อุตฺตโร เพ็ชรพูล

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๕๔
พระปฏิพล สุมโน ชูสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๐ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๕๕
พระอนุรักษ์ กตทีโป พึงชา

่

๑๙/๐๘/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรกิตติพงษ์  วิมานไพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรธีรพันธ์  เดชชยางกูร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรเบนฤทธิ

์

 &quot;-&quot;

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดบ้านนา  

สท ๓๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรเชิดชัย  เลิศศิริเสถียร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

 วัดบ้านนา  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๐๖๐
พระวีระพล วีรพโล อินทพงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๖๑
พระรัฐพงษ์ อภิวฑฺฒโน แก้วกำแพง

๑๔/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบึง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๖๒
พระวรุตม์ เตชปฺโ แย้มเมล์

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดพระพายหลวง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๖๓
พระประทีป กิตฺติคุโณ ดวงคำ

๑๔/๐๕/๒๕๑๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดพระพายหลวง  

สท ๓๑๖๐/๐๐๖๔
พระวัฒนา สิริสุวณฺโณ เบ็ญต้น

๐๒/๑๐/๒๕๓๐ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดพลายชุมพล  

สท ๓๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรเจษฎา  โตเขียว

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

 วัดพลายชุมพล  

สท ๓๑๖๐/๐๐๖๖
พระปฏิภาณ สมฺปนฺโน อาริยะเครือ

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดมนต์คีรี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๖๗
พระนัสมิน าณธโร แก้วศรี

๐๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดมนต์คีรี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระพเยาว์ อภิาโณ เมืองหลวง

๐๕/๑๑/๒๕๐๒ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดยางเอน  

สท ๓๑๖๐/๐๐๖๙
พระชิตษณุพงษ์ สาทโร ครองวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๓๐ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดยางเอน  

สท ๓๑๖๐/๐๐๗๐
พระนันทชัย วชิราโณ ศรีศิลป

๒๘/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดยางเอน  

สท ๓๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรสาโรจน์  อินต๊ะแค้น

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรจาตุรงค์  ขาวปอม

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรศุภวิชญ์  สาละวินพรพนา

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรสันติ  มานะภูมิ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรณัฐวุฒิ  สีคากุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรชุตินันท์  วิชิตไพรบูรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรชนกันต์  เพิมเดช

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรณัฐพงศ์  ศิริธาน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรชินวัฒน์  คีรีไกลวัง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรปุรเชษฐ์  บุตรจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรธนกฤต  แดงพัด

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรธนัตถ์  ศรีทวีเกียรติ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรชนะชัย  จันทร์นิม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรธนุส  สองทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรรตน  บัวบริสุทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

 วัดราชธานี  

สท ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรวิจารณ์  นันทกิจวีระกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรอุเทน  แก้วเกตุมาลา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรบุญญา  ธนกิจศุภนันท์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรวีรภัทร  เพ็งยิม

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรนิพนธ์  ธนกิจธุวานนท์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรพิชัย  เวียงไพรเพชร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรสุรบถ  แก้วกุสุมาลย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรสมรส  พนมสมรรถชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 วัดราชพฤกษ์  

สท ๓๑๖๐/๐๐๙๔
พระสมทรง สมาหิโต จัดการ

๓๑/๐๕/๒๔๙๘ ๑๕/๐๓/๒๕๔๑
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๐๙๕
พระพัฒนชัย ธมฺมวุฑฺโฒ พลอยเพ็ชร์

๑๔/๑๒/๒๕๑๑
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๐๙๖
พระพัชรพงศ์ ธีรปฺโ เทพสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๐๙๗
พระอัจฉราวุฒิ จิรสุโภ ทองกลำ

๒๑/๐๓/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๐๙๘
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน แก้วศรี

๑๔/๐๒/๒๕๒๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๐๙๙
พระรณชัย วิสุทฺโธ อาจใหญ่

๑๘/๐๘/๒๕๓๖
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๐๐
พระนิรุตติ

์

สุขิโต สนเจียม

๐๓/๐๕/๒๕๒๙ ๒๐/๐๒/๒๕๖๐
วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๐๑
พระบัณฑิตย์ ติสฺสโร พึงสุข

่

๓๑/๐๑/๒๕๓๐ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐
วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๐๒
พระมานพ กตทีโป ผึงสุข

้

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๐๓
พระฤทธิธานุภาพ

์

ธนปาโล บุญเพ็ชร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐
วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๐๔
พระธีรพร เตชปฺโ ชัยภูมิผล

๒๖/๑๒/๒๕๓๒
๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดลัดทรายมูล  

สท ๓๑๖๐/๐๑๐๕
พระณัฐพล กนฺตธมฺโม อินทโชติ

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดวังแดง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๐๖
พระกิตติ โฆสโก ธรรมสนิท

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังทองแดง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๐๗
พระสมพงษ์ กตสาโร สร้อยจำปา

๒๔/๐๔/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังทองแดง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๐๘
พระน้อย านจาโร บวบมี

๐๘/๐๙/๒๕๑๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดวังสวรรค์  

สท ๓๑๖๐/๐๑๐๙
พระดนุพร ปฺาวโร บุตรหรัง

่

๒๗/๐๒/๒๕๑๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังสวรรค์  

สท ๓๑๖๐/๐๑๑๐
พระประกิต ปฺาธโร พลอยเขียว

๒๖/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังสวรรค์  

สท ๓๑๖๐/๐๑๑๑
พระมารุต จนฺทธมฺโม เทพกุญชร

๒๒/๐๑/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังสวรรค์  

สท ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระวันเฉลิม เตชปฺโ กลินดี

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังสวรรค์  

สท ๓๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรพรพรหม  บุตรพรม

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดวังสวรรค์  

สท ๓๑๖๐/๐๑๑๔
พระธัญญาฤทธิ

์

สุเมโธ มหาศาล

๑๕/๐๕/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีชุม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรธีรภัทร  ชูทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

 วัดศรีโพธิงาม

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรพีรภัทร  ดวงดาว

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 วัดศรีโพธิงาม

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรสมภพ  คำชัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

 วัดศรีโพธิงาม

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๑๘
พระสหัส สจฺจวโร จิตท้วม

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๑๙
พระวิรัตน์ วิโรจโน จรแจ่ม

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๒๐
พระไอลวิล ปฺาธโร พรมจาด

๑๘/๐๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรธรรมสรณ์  อินดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

 วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๒๒
พระปรเมศวร์ รตนาโณ เพ็ชรรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๑๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๒๓
พระสิริคุปต์ กิตฺติโสภโณ สาดแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระประพันธ์ นนฺทโก มะลิดวง

๒๗/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๒๕
พระชัยธวัช ธมฺมธโร ดีต่าย

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๒๖
พระอนุชิต ชยานนฺโท โพธิรอด

์

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๒๗
พระสิทธิศักดิ

์

สุเมธโส โพธิรอด

์

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๒๘
พระณัฐวุฒิ านวีโร มูลพินิจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีเสวตวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๒๙
พระดอกรัก จารุวณฺโณ กักโห้

๐๗/๐๔/๒๕๑๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองตาโชติ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๑๓๐
พระกฤษดา กิตฺติสมฺปนฺโน อ่อนทอง

๑๘/๐๖/๒๕๓๐ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดหนองทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๓๑
พระกฤษณะ กมโล สนธินุช

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรตะวัน  หนองหลวง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

 วัดหนองทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๓๓
พระสิทธิพงษ์ สุทฺธมโน เพียรเส็ง

๒๖/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดหัวฝาย  

สท ๓๑๖๐/๐๑๓๔
พระจารุวัฒน์ ธมฺมธโร หนองรัง

้

๒๘/๐๙/๒๕๓๙
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดหัวฝาย  

สท ๓๑๖๐/๐๑๓๕
พระวุฒิพงศ์ วฑฺฒโน เงาทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดหัวฝาย  

สท ๓๑๖๐/๐๑๓๖
พระเทพพิทักษ์ สุเทวเมโธ ปานทุ่ง

๐๘/๐๘/๒๕๒๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดขุนนาวัง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๓๗
พระนิรัน สุวณฺณเมโธ เพชรล้อมทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดขุนนาวัง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๓๘
พระสุพจน์ สุทฺธเมโธ นวลทุ่ง

๒๑/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดขุนนาวัง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๓๙
พระนนทกานต์ นนฺทเมโธ ปานเขียว

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดขุนนาวัง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๔๐
พระสุรศักดิ

์

สุรเมโธ โพธิเปยม

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดขุนนาวัง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๔๑
พระธานี ติสฺสวโร หงษ์เวียงจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๖๐/๐๑๔๒
พระอาวุธ ปฺาวุฑฺโฒ แก้วเกตุ

๐๘/๐๔/๒๔๙๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดดุสิตดาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๔๓
พระประสาน ติคาโณ พัดพ่วง

๐๖/๐๗/๒๕๐๓ ๑๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๔๔
พระจเร อภิปุณฺโณ อุดมสุข

๐๔/๐๒/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๔๕
พระไสว สิริปฺโ ถึงเป

๐๑/๐๔/๒๔๙๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดนากาหลง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๔๖
พระกิตติศักดิ

์

ถาวโร ปนต๊ะวงค์

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดนำพุ  

สท ๓๑๖๐/๐๑๔๗
พระกำพล านิสฺสโร น้อยคำ

๑๖/๐๓/๒๕๑๙
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดเนินยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๔๘
พระวสันต์ จนฺทสุทฺโธ พุฒทอง

๑๙/๐๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดเนินยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๔๙
พระวิศวะ ถิรปฺโ อ่องกลิน

่

๑๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดเนินยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๕๐
พระรัชนาท อติธมฺโม เพชรทอง

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดเนินยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๕๑
พระสมเกียรติ กิตฺติโก สว่างจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๑๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านปอม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๕๒
พระประจวบ ปริสุทฺโธ เครือฟก

๒๙/๐๔/๒๔๙๓ ๑๔/๑๐/๒๕๕๙

วัดบ้านปอม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๕๓
พระขจรศักดิ

์

กตสาโร โพธิใคร

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๐ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดบึง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๕๔
พระนพพล อาทโร ม่วงทอง

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๖๐/๐๑๕๕
พระวิชาญ สุขิโต ไพบูลย์

๒๓/๐๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๖๐/๐๑๕๖
พระณัฐพงษ์ วิจิตฺโต เล็บสิงห์

๓๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๖๐/๐๑๕๗
พระสุพิพัฒน์ สุวีโร มาฉำ

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๖๐/๐๑๕๘
พระกิตติธัช สุจิณฺโณ น้อยปุย

๑๑/๐๔/๒๕๔๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๖๐/๐๑๕๙
พระอัศวเดช อตฺถกาโร โพธิดี

์

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๖๐/๐๑๖๐
พระธีรภัทร์ ถิรสทฺโธ อยู่เส็ง

๐๗/๐๑/๒๕๓๒ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๖๐/๐๑๖๑
พระดนุพล ธมฺมโชโต เส็งเหียว

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๖๐/๐๑๖๒
พระชำนาญ ชยวุฑฺโฒ ขำทุ่ง

๒๙/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๑๖๐/๐๑๖๓
พระประยูร ธีรวโร ศรีวัง

๑๑/๐๙/๒๔๙๗ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๖๔
พระพระยุ้ง นนฺทิโย คำเบิก

๐๕/๐๘/๒๕๒๑ ๒๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดมุจลินทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๑๖๕
พระสายฝน โอหิตภาโร ปานบุตร

๓๐/๐๙/๒๕๒๗ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๖๖
พระอนุชาติ สุภโร อินทพงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๖๗
พระเสกสันต์ วิสุทฺโธ เปล่งปลัง

่

๑๑/๐๓/๒๕๓๐ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดลาย  

สท ๓๑๖๐/๐๑๖๘
พระสักรินทร์ สุขิโต จันทร์ทุ่ง

๑๙/๐๗/๒๕๓๙
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดลาย  

สท ๓๑๖๐/๐๑๖๙
พระวีระ สุจิตฺโต ต้อนแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดลาย  

สท ๓๑๖๐/๐๑๗๐
พระธนวัฒน์ านจาโร สุ่มคุ้ม

๒๓/๑๑/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดลาย  

สท ๓๑๖๐/๐๑๗๑
พระมนตรี านวโร ธีโรภาส

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๗๒
พระพรพิมล สิริภทฺโท สอนทุ่ง

๒๐/๑๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๗๓
พระอัครชัย วิสารโท กิมเห

๑๖/๐๔/๒๕๔๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๗๔
พระชม านรโต ทองโตนด

๒๐/๐๕/๒๕๓๒ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๗๕
พระนิรันดร์ นิราสโย ตองอ่อน

๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๗๖
พระณัฐพล กิตฺติปฺโ ใบทองคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๗๗
พระสุรศักดิ

์

าณสุทฺโธ ขำโตนด

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๒๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๗๘
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสมฺปนฺโน ทองอยู่

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๗๙
พระณัฐวุฒิ ิติสมฺปนฺโน ทังทอง

่

๐๓/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๘๐
พระรัตนากร นาถกโร อินแสง

๓๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๘๑
พระธวัชชัย เขมจาโร เปรมใจ

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๘๒
พระกฤษฎางค์ านิสฺสโร อิมดำ

่

๐๘/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๘๓
พระกฤษดาพงษ์ จิรวฑฺฒโน คำภิรมย์

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๘๔
พระณัฐวุฒิ เขมวีโร ขำแย้ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๘๕
พระมงคล สิริมงฺคโล กีอ่อง

่

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๘๖
พระสุกฤษฎิ

์

พลวฑฺฒโน พึงเรือง

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๘๗
พระวิบูลย์ชัย วิชฺชาธโร รุ่งเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๘๘
พระศุภฤกษ์ สุมงฺคโล แตงโตนด

๒๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๘๙
พระจิรศักดิ

์

จิรสุโภ สอนแม่น

๒๕/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวาลุการาม  

สท ๓๑๖๐/๐๑๙๐
พระวันชัย ขนฺติจารี มาคร

๐๗/๐๑/๒๕๒๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม

 

สท ๓๑๖๐/๐๑๙๑
พระชนะวรรณ เตชวนฺโต โฉมโม้

๒๖/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดสามพวง  

สท ๓๑๖๐/๐๑๙๒
พระณัฐพงศ์ อาสโภ สอนชัย

๒๘/๐๓/๒๕๓๖
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองกก  

สท ๓๑๖๐/๐๑๙๓
พระณัฐวัชร วฑฺฒโน ศรีรอด

๑๔/๐๕/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองกก  

สท ๓๑๖๐/๐๑๙๔
พระเมธี ธมฺมทีโป ทับทอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองกก  

สท ๓๑๖๐/๐๑๙๕
พระสุริยา ธมฺมโชโต เต็งดี

๐๖/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๖๐/๐๑๙๖
พระจักรกฤช ติกฺขปฺโ จีแจ่ม

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๖๐/๐๑๙๗
พระดรุสรณ์ จารุวณฺโณ ถมทอง

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๖๐/๐๑๙๘
พระธนากร ธนากโร แก้วจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๖๐/๐๑๙๙
พระเสกสรร เขมงฺกโร สิริพรม

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่เจริญผล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๒๐๐
พระนรินทร์ อาภาธโร ทองสุข

๐๘/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๖๐/๐๒๐๑
พระกฤษฎา าณสมฺปนฺโน แบขุนทศ

๐๖/๑๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรสิทธิกร  ปูมูล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรกมลรส  พีรศักดิโสภณ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

 วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรกมลภพ  พีรศักดิโสภณ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

 วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๑๖๐/๐๒๐๕
พระทินกร ทินกโร เนือไม้

้

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๐๖
พระสิน าณธมฺโม อินทพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๐๗
พระณัฐวุฒิ ิตวฑฺฒโก พัดพ่วง

๒๖/๐๓/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๐๘
พระอาทิตย์ สุริโย บดีรัฐ

๑๐/๐๘/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๐๙
พระมงคล สิริมงฺคโล เสมือนโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๑๐
พระธีรพล กาจโน วงค์ตระกูล

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๑๑
พระปรีชา ปริชาโน ล่าพ่วง

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๑๒
พระปยะ วิจาโร กลินนาค

่

๒๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดอู่สำเภาทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๑๓
พระประสงค์ สนฺตกาโย ตาลทรัพย์

๐๗/๐๙/๒๕๒๒ ๐๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดคลองเจริญ  

สท ๓๑๖๐/๐๒๑๔
พระประเวศน์ ถิรปฺโ วงสามิง

่

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดคลองเจริญ  

สท ๓๑๖๐/๐๒๑๕
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน สุขเกษม

๐๖/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๖๐/๐๒๑๖
พระเอกวิทย์ ปฺาวชิโร สาวงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๖๐/๐๒๑๗
พระวิศว์ชนนท์ เตชปฺโ พึงสถิตย์

่

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๑๖๐/๐๒๑๘
พระสวัสดิ

์

ปฺาวโร มอนไหม

๑๐/๐๔/๒๕๐๑ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดลานกระบือ  

สท ๓๑๖๐/๐๒๑๙
พระธนพ ภูริจิตฺโต ดอยสำราญ

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๑๖๐/๐๒๒๐
พระโฆษิตพิพัตธุ์ เขมธมฺโม เลิกม๊อก

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๑๖๐/๐๒๒๑
พระณรงค์ อธิจิตฺโต อำอุ่น

๓๑/๐๓/๒๕๑๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๖๐/๐๒๒๒
พระณัฐพงษ์ ธมฺมเตโช อ้นอยู่

๒๒/๑๐/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๖๐/๐๒๒๓
พระสุทัศน์ สีลเตโช พุกำพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๖๐/๐๒๒๔
พระวรายุธ านวโร เพ็งพี

๒๐/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๖๐/๐๒๒๕
พระเรวัตร ผาสุโก คลำคง

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๖๐/๐๒๒๖
พระกฤษดา ถาวโร พึงพัก

่

๐๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๖๐/๐๒๒๗
พระภาณุพงศ์ ภทฺทโก ชฎาทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 อำทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

 วัดวังนำขาว  

สท ๓๑๖๐/๐๒๒๙
พระธีรพงษ์ ปฺาธโร สามูล

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังลึก  

สท ๓๑๖๐/๐๒๓๐
พระวุฒินันท์ ธมฺมวโร กันทะ

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังลึก  

สท ๓๑๖๐/๐๒๓๑
พระมานพ ตปสีโล มันเหมาะ

่

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังลึก  

สท ๓๑๖๐/๐๒๓๒
พระสุรชัย กนฺตผโล ร่มไทร

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังลึก  

สท ๓๑๖๐/๐๒๓๓
พระภูเบต กนฺตธมฺโม วันดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๐ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังลึก  

สท ๓๑๖๐/๐๒๓๔
พระศิวกร ปฺาวชิโร เอมอิม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังลึก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๒๓๕
พระสมจิต สุจิตฺโต ไทยมี

๐๑/๐๕/๒๔๙๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังลึก  

สท ๓๑๖๐/๐๒๓๖
พระกฤษณะ กนฺตธมฺโม ภูขมัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังลึก  

สท ๓๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรเอกชัย  บุญเทียง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

 วัดวังลึก  

สท ๓๑๖๐/๐๒๓๘
พระสมพงษ์ ณฏธมฺโม มูลลาย

๐๑/๐๘/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดวังหาด  

สท ๓๑๖๐/๐๒๓๙
พระจตุพร จิตฺตปฺโ ทังโต

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองจิกตีนเนิน  

สท ๓๑๖๐/๐๒๔๐
พระเอกรัตน์ ภูริปฺโ ปนแจ้ง

๑๒/๐๖/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองจิกตีนเนิน  

สท ๓๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรธนา  ม่วงแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 วัดหนองไม้กอง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรณัฐวุฒิ  ตันฟุน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดหนองไม้กอง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรพิตตินันท์  สนแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 วัดหนองไม้กอง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๔๔
พระทรงวุฒิ านจาโร จิตรชาตรี

๑๐/๐๖/๒๕๓๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๑๖๐/๐๒๔๕
พระวัฒนา จรณธมฺโม ลุพรมมา

๒๗/๐๘/๒๕๓๙
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๑๖๐/๐๒๔๖
พระธวัชชัย รตนวณฺโณ บุญจ้อย

๐๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเหมือง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๔๗
พระนัทที กิตฺติปฺโ หนุนนาค

๑๐/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเหมือง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๔๘
พระกิตติคุณ กิตฺติคุโน วงศ์แสงน้อย

๐๙/๑๒/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเหมือง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๔๙
พระชัยวัฒน์ เขมสโก โมมีเพชร

๑๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดจันวนาประชากร
 

สท ๓๑๖๐/๐๒๕๐
พระยอด ปภาโส แดงทำดี

๐๗/๐๕/๒๕๒๕ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

วัดจันวนาประชากร
 

สท ๓๑๖๐/๐๒๕๑
พระพนมกร คุรุธมฺโม ชุ่มเชือ

้

๒๔/๐๙/๒๕๑๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดนำขุม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรพินิจ  จันทร์วิลัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

 วัดนำขุม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๕๓
พระประกอบ ธมฺมธโร ใส้พงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๑๖ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดบ้านคลอง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระเจน สุเมโธ แตงทอง

๑๘/๑๐/๒๕๐๔ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๕๕
พระเห พุทฺธสโร สร้อยสุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๔๘๗
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดปจจันตคารามวาสี
 

สท ๓๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรสิทธิโชค  ใบบัว

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

 
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๕๗
พระวิสิทธิ

์

วิสุทฺธิจิตฺโต ใจแก้ว

๓๐/๕/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๕๘
พระชัยมงคล ชยมงฺคโล ถินบาง

่

๑๗/๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๕๙
พระพนัส ติสฺสโร ทิบชัย

๑๑/๗/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรนภสินธุ์  เหม่ชัยภูมิ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรธีรภัทร  ทองมัน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรสราวุฒิ  ศรีประดู่

๒๘/๘/๒๕๔๖

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรชนายุทร  รุ่งแจ้ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๖๔
พระภูวดล สุภทฺโท เพร็ชดี

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๑๖๐/๐๒๖๕
พระบัญชา ปฺาวชิโร เพ็งกัน

๐๙/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๑๖๐/๐๒๖๖
พระอำนวย อนาวิโล ขลัง

๐๙/๐๑/๒๕๐๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๑๖๐/๐๒๖๗
พระยุทธนา กณฺตสีโล คมพุดซา

๒๙/๐๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๖๘
พระวรชัย อคฺคธมฺโม สวัสดีพุดซา

๒๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๖๙
พระบุญช่วย ขนฺติธมฺโม รัศมี

๒๕/๐๓/๒๕๐๖ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดหนองบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๒๗๐
พระไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโก จูเจียม

๒๑/๐๙/๒๕๓๖
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดหนองบัว  

สท ๓๑๖๐/๐๒๗๑
พระพุฒิพงศ์ มหาปฺโ ม่วงรักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดใหม่คลองต่าง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๗๒
พระนิพัทธ์ สุทฺธิาโณ เสมอใจ

๒๗/๑๐/๒๕๓๒ ๓๐/๑๒/๒๕๖๐

วัดใหม่คลองต่าง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรเกศณรักษ์  แสงทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

 
วัดเกาะน้อยตะวันตก

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรกฤษฎา  สายสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 
วัดเกาะน้อยตะวันตก

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๗๕
พระวิสูตร สิริมงฺคโล โนปอง

๑๓/๐๖/๒๕๒๙
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดจอมแจ้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๗๖
พระวีรเทพ เหมวณฺโณ ธรรมเนียม

๑๒/๐๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๗๗
พระวีรพงศ์ ปฺาวฑฺฒโณ เพลิดเพลิน

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๗๘
พระสมพงศ์ จนฺทสาโร ศรีประเสริฐ

๐๓/๐๑/๒๕๑๐ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๗๙
พระวิเชษฐ์ คุณวีโร มุ้ยพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๓๕
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๘๐
พระธวัชชัย ชยวุฒฺโฑ ผลเพิม

่

๒๒/๐๖/๒๕๓๖
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๘๑
พระจักรพันธ์ วิจกฺขโณ เพ็ชรสิน

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๘๒
พระอรรถพล ภูริปฺโ ล้วนงาม

๒๒/๐๖/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๘๓
พระคณาวุฒิ ปฺาวโร นรินทร

๒๑/๐๙/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๒๘๔
พระสุนทร ชุตินธโร ใจเร็ว

๐๙/๐๖/๒๕๐๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๔

วัดดงคู่  

สท ๓๑๖๐/๐๒๘๕
พระสมศักดิ

์

ธิติโก โมกัณฑ์

๒๐/๐๓/๒๕๑๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงคู่  

สท ๓๑๖๐/๐๒๘๖
พระวิทูล อาภายุตฺโต ช่างอุบาย

๒๑/๐๖/๒๕๐๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๘๗
พระสุวรรณ ธมฺมโชโต อินโอกาส

๐๒/๐๒/๒๔๘๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดดอยไก่แก้ว  

สท ๓๑๖๐/๐๒๘๘
พระฉรอน ปณฺณโก เพลินทรัพย์

๑๕/๐๔/๒๔๘๗ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดตลิงชัน

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๘๙
พระเปรมกานต์ าตธมฺโม องอาจ

๒๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดตลิงชัน

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๙๐
พระอภิสิทธิ

์

จกฺกวโร อาจารย์

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดตลิงชัน

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๙๑
พระทศพร านิสฺสโร พยัคภาพ

๐๘/๑๑/๒๕๓๒
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดตลิงชัน

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๒๙๒
พระบุญเกือ

้

อธิวโร ชูกลิน

่

๒๑/๐๑/๒๔๘๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดตอสัก  

สท ๓๑๖๐/๐๒๙๓
พระพีรณัฐ วราโภ ผลบุญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๐ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๙๔
พระณัฐวุฒิ ิตสาโร อนุกูล

๒๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๙๕
พระสันติ สาทโร นพนริทร์

๐๙/๐๗/๒๕๓๖ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๙๖
พระธันยาเทพ อธิปฺโ สุขอาสา

๒๒/๐๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๙๗
พระสุริยา สีลสํวโร ใจดี

๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๙๘
พระสมเกียรติ

์

ฌาณวโร ชืนเทียร

่

๐๔/๐๕/๒๕๒๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๔

วัดโบราณหลวง  

สท ๓๑๖๐/๐๒๙๙
พระเอกรัฐ สิริจนฺโท พูลทรัพย์

๒๙/๐๔/๒๕๓๗
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดโบราณหลวง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๐๐
พระพิสิษฐ์ ปยสีโล อินทร์ทอง

๑๕/๐๘/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบราณหลวง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๐๑
พระณัฏฐ์ชวัญช์ ปริปุณฺโณ อินทร์ทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบราณหลวง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๐๒
พระชำนาญ ปคุโณ นิยมไทย

๑๖/๐๓/๒๕๑๐ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดโบสถ์มณีราม  

สท ๓๑๖๐/๐๓๐๓
พระประวิทย์ ธมฺมปาโล จงบริบูรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดโบสถ์มณีราม  

สท ๓๑๖๐/๐๓๐๔
พระเสาร์ สุจิตฺโต ค้างคีรี

๒๐/๐๕/๒๕๒๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดปากคะยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๓๐๕
พระเกริกฤทธิ

์

สุขกาโม ยะจ่อ

๑๙/๑๑/๒๕๑๖
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดปากคะยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๐๖
พระชินกฤต ธมฺมปาโล แผลงฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดปากคะยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๐๗
พระเอกลักษณ์ โชติโก แจ่มแจ้ง

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดปางิว

้

 

สท ๓๑๖๐/๐๓๐๘
พระจเร เขมจาโร พลคล้าย

๑๓/๐๘/๒๕๒๐ ๑๑/๐๓/๒๕๕๓
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๑๖๐/๐๓๐๙
พระจรินทร์ จตฺตาโล พานแก้ว

๐๙/๐๓/๒๔๙๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๑๖๐/๐๓๑๐
พระพินิตย์ พุทฺธิสาโร ถือมัน

่

๒๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๑๖๐/๐๓๑๑
พระวิศิษฏ์ สุธิสาโร ยียวน

๒๖/๐๙/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๑๖๐/๐๓๑๒
พระพินิจ ธมฺมวโร จันทร์ฉาย

๒๖/๐๗/๒๕๒๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๑๖๐/๐๓๑๓
พระณฤทธิ

์

จารุปณฺโณ เรืองขำ

๐๒/๐๙/๒๕๒๘ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพธิดู่

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๓๑๔
พระสมโภชน์ ตรุโณ ชำนาญเลือย

่

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิดู่

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๓๑๕
พระคำพันธ์ วิจาโร พันธ์บุปผา

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๑๖
พระจำนงค์ มหาปฺุโ พุ่มไม้

๐๒/๑๐/๒๕๐๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๑๗
พระวรากรณ์ ธมฺมโชโต แก้ววงค์

๓๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๑๘
พระโรจนดิษฐ์ อธิปฺโ ลาภทวี

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๑๙
พระวสันต์ ปภสฺสโร ลำไย

๒๗/๐๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๒๐
พระวิทยา สุภาทโร วงค์รอบ

๒๑/๑๐/๒๕๒๖ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๒๑
พระพัฒน์พงษ์ ธีรปฺโ ทับเปยง

๐๘/๐๒/๒๕๔๐ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๒๒
พระสิรวิชญ์ ปสนฺโน ทำความชอบ

๒๑/๐๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๒๓
พระภิญโญ สิริมงฺคโล เทศสมบูรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรปยวัฒน์  เสาฝน

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

 วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๒๕
พระสุรศักดิ

์

จนฺทสาโร นพวิบูลย์

๐๔/๐๙/๒๕๑๖ ๒๔/๐๘/๒๕๕๘

วัดศรีเชลียง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๒๖
พระวรายุทธ์ านวุฑฺโฒ มูลเฉลิม

๑๒/๐๖/๒๕๓๖ ๐๖/๑๑/๒๕๖๐

วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๒๗
พระบุญโชติ ภาวโร ประชัน

๒๙/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๖๐/๐๓๒๘
พระบัณฑิต วรธมฺโม ประดิษฐ์

๓๑/๐๘/๒๕๒๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๖๐/๐๓๒๙
พระเอกชัย อธิวโร ปราศรัย

๒๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๖๐/๐๓๓๐
พระมนัส ทตฺตมโน เข็มเงิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๖๐/๐๓๓๑
พระไกรลาศ ภทฺทปฺโ สีเงิน

๒๓/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๖๐/๐๓๓๒
พระดนัย ธมฺมธโร ต้องประสงค์

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๖๐/๐๓๓๓
พระยอดมนู านกโร แผลงฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๖๐/๐๓๓๔
พระจีระ ขนฺติพโล พึงสถิตย์

่

๒๕/๐๓/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดสารจิตร  

สท ๓๑๖๐/๐๓๓๕
พระสุเมธชยกาญจน์ โชติโก เต็งโรจน์นภาพร

๐๕/๐๗/๒๕๒๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๑

วัดแสนตอ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๓๖
พระเดชา อิทฺธิาโณ

ประพันธกาญจน์

๐๓/๐๘/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดแสนตอ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๓๗
พระสุทิศ รกฺขิตสีโล ระเริง

๒๙/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดแสนตอ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๓๘
พระประภาส ขนฺติโก แสงอาวุธ

๑๔/๑๐/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดแสนตอ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๓๙
พระสุขสรรค์ ภิรจิตฺโต สอนอุไร

๐๗/๐๙/๒๕๒๒ ๑๒/๐๑/๒๕๔๙

วัดหาดสูง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๓๔๐
พระภานุ อนุตฺตโร พิมพ์ภูเขียว

๐๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหาดสูง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๔๑
พระชัยรัตน์ ปภสฺสโร บัณฑูร

๒๗/๑๒/๒๕๓๔ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดหาดเสียว

้

 

สท ๓๑๖๐/๐๓๔๒
พระประจักษ์ ปฺาวโร พรมอินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดเกาะหินตัง

้

 

สท ๓๑๖๐/๐๓๔๓
พระณัฐวัฒน์ านวโร เข็มพล

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดขอนซุง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๔๔
พระสิทธิ ปฺาวุฑฺโฒ เชิดชู

๑๒/๐๕/๒๕๑๑ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดคลองกระจง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๔๕
พระนพรัตน์ านุตฺตโร โกยแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองกระจง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๔๖
พระสุรัตน์ านทินฺโน สนเมืองปก

๒๒/๐๓/๒๕๓๒
๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดคลองปู  

สท ๓๑๖๐/๐๓๔๗
พระทรรศนะ ตปสีโล ประมาณ

๑๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดคลองพระรอด  

สท ๓๑๖๐/๐๓๔๘
พระวัชรพล สิริธโร เฉียบแหลม

๒๖/๐๙/๒๕๓๗

๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดคลองพระรอด  

สท ๓๑๖๐/๐๓๔๙
พระประสาท อภิปฺุโ แบบประดับ

๑๔/๐๕/๒๕๑๕

๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองพระรอด  

สท ๓๑๖๐/๐๓๕๐
พระดาวรุ่ง จนฺทโก ตรีนพ

๑๒/๐๑/๒๕๒๕

๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองพระรอด  

สท ๓๑๖๐/๐๓๕๑
พระอนุชา ถาวโร คะมะตะสีลา

๑๘/๐๒/๒๕๓๒
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองพระรอด  

สท ๓๑๖๐/๐๓๕๒
พระนัฐพงษ์ กนฺตวีโร ไกลยาวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๓๘
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองพระรอด  

สท ๓๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรศานต์ศพัชร์  รอดจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

 วัดคลองพระรอด  

สท ๓๑๖๐/๐๓๕๔
พระสุทัศน์ กิตฺติโสภโณ เฒ่าชา

๐๙/๑๑/๒๕๒๔ ๐๑/๐๙/๒๕๕๘

วัดคลองยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๕๕
สามเณรประวิทย์  เสงียมศรี

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 วัดคลองยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๕๖
พระชาติชาย ธมฺมวํโส อาวรณ์

๑๙/๓/๒๕๒๖ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดคลองวังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๕๗
พระไพศาล จนฺทสโร ชุ่มเชย

๑๖/๕/๒๕๒๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองวังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๕๘
พระนุกูล สิริธโร แก้วมณีชัย

๒๘/๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองวังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๕๙
พระทรงพล อธิวโร เปลาเล

๔/๑๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองวังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๖๐
พระธีรภัทร ธีรภทฺโท จริยา

๑๐/๑/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดคุ้งยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๖๑
พระวีรวัฒน์ ิติสมฺปนฺโน กุฏมณี

๑๗/๑๐/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
วัดคุ้งยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๖๒
พระอนุวัตร จิรวฑฺฒโน ประหยุด

๒๑/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดคุ้งยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๖๓
พระจักรกฤษณ์ ปฺาวชิโร อยู่เปย

๒๐/๔/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๖๐

วัดคุ้งยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๖๔
พระชาติ ชุตินฺธโร พัฒสี

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๑๖๐/๐๓๖๕
พระก้าน ชยธมฺโม สุขฟอง

๒๗/๐๔/๒๕๐๘ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๑๖๐/๐๓๖๖
พระธีรศักดิ

์

ธีรภทฺโท นนทโคตร

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๑๖๐/๐๓๖๗
พระพลรัตน์ ขนฺติพโล วงศ์ใหญ่

๓/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดท่าเกย  

สท ๓๑๖๐/๐๓๖๘
พระกิติกร กนฺตวีโร ทักษิณ

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าเกย  

สท ๓๑๖๐/๐๓๖๙
พระวีรพงษ์ ปภสฺสโร มะตะบอง

๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าเกย  

สท ๓๑๖๐/๐๓๗๐
พระนิวัติ อนุตฺตโร อินทรศร

๙/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าเกย  

สท ๓๑๖๐/๐๓๗๑
พระวิศรุต สนฺติกโร นิมนวล

่

๒๖/๐๔/๒๕๒๘

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าเกย  

สท ๓๑๖๐/๐๓๗๒
พระวันเฉลิม จารุธมฺโม น้อยยม

๒๘/๐๔/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าเกษม  

สท ๓๑๖๐/๐๓๗๓
พระสุระ ปฺาพโล ดุขุนทด

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าช้าง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๗๔
พระกฤษฏา ปฺุนาโค สุดจิตร

๑๘/๐๘/๒๕๓๗
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดไทรย้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๓๗๕
พระธนกกฤต อนุตฺตโร ว่องวิการ

๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดไทรย้อย  

สท ๓๑๖๐/๐๓๗๖
พระดนัย าณวีโร หนูเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ่อแปดร้อย  

สท ๓๑๖๐/๐๓๗๗
พระเฮงหลี สีลคมฺภีโร แซ่หลุ้ย

๐๗/๑๒/๒๔๘๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโบสถ์  

สท ๓๑๖๐/๐๓๗๘
พระสุนทร นิปโก เฉพาะตรง

๐๖/๐๖/๒๕๐๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโบสถ์  

สท ๓๑๖๐/๐๓๗๙
พระประสิทธิ

์

คุณสมฺปนฺโน วุ่นฟก

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบสถ์  

สท ๓๑๖๐/๐๓๘๐
พระกุหลาบ สนฺตวโร จ๋องเนียม

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบสถ์  

สท ๓๑๖๐/๐๓๘๑
พระเมธาสุ สุเมธโส แปดสี

๒๕/๐๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบสถ์  

สท ๓๑๖๐/๐๓๘๒
พระระพิน สุรกฺโข ไขแจ้ง

๒๒/๐๔/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบสถ์  

สท ๓๑๖๐/๐๓๘๓
พระปวิธ สุวฑฺฒโน แกมเงิน

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบสถ์  

สท ๓๑๖๐/๐๓๘๔
พระเกียรติศักดิ

์

ติกฺขปฺโ ปูยอดเครือ

๒๑/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโบสถ์  

สท ๓๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรมานพ  กาญจนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดโบสถ์  

สท ๓๑๖๐/๐๓๘๖
พระเสวก ถาวโร รอดภู

๑๑/๐๔/๒๔๘๕ ๒๑/๐๙/๒๕๕๗

วัดปากคลองช้าง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๘๗
พระดิเรก านสมฺปนฺโน พูนเลิศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๑ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดปากคลองช้าง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๘๘
พระกฤตเมธ สนฺตมโน คงสังข์

๐๔/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากคลองช้าง  

สท ๓๑๖๐/๐๓๘๙
พระพงศธร ภูริวฑฺฒโน เทียงธรรม

่

๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๙๐
พระวีรชัย อภิสมฺปนฺโน ทองดี

๑๘/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๙๑
พระศรราม ธมฺมวิริโย สมนึก

๑๓/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

สท ๓๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรภัทรพล  พลูเลิศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 วัดปาข่อย  

สท ๓๑๖๐/๐๓๙๓
พระเจตรินทร์ โสธิโน พุ่มไม้

๒๕/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาถ่อน  

สท ๓๑๖๐/๐๓๙๔
พระรมย์รวินท์ ชินวโร บัวมาก

๑๗/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดไผ่ตะล่อม  

สท ๓๑๖๐/๐๓๙๕
พระชิษณุชา สิริมงฺคโล เสือโต

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดไผ่ตะล่อม  

สท ๓๑๖๐/๐๓๙๖
พระจตุรงค์ สุธมฺโม จำรูญ

๑๓/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดไผ่ตะล่อม  

สท ๓๑๖๐/๐๓๙๗
พระทนงศักดิ

์

อาจิณฺณธมฺโม แจ่มกระทึก

๑๔/๐๙/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดไผ่ล้อม  

สท ๓๑๖๐/๐๓๙๘
สามเณรเอกราช  ปรากฏวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดไผ่ล้อม  

สท ๓๑๖๐/๐๓๙๙
สามเณรอนุชิต  ชูกำลัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดไผ่ล้อม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๐๐
สามเณรกิตติธัช  แตกสกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

 วัดไผ่ล้อม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๐๑
พระอนุชา จนฺสาโร ปนทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๐ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดโพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๔๐๒
พระธนโชติ อภิปฺุโ เจตบุตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรสมชาย  พานทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 วัดโพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรธนวัฒน์  บัวเพ็ง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

 วัดโพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๔๐๕
พระเสน่ห์ ธมฺมวโร ดารา

๑๕/๐๙/๒๕๒๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๑๖๐/๐๔๐๖
พระนราวุธ ถาวโร ฟองนำ

๑๕/๐๓/๒๕๒๓
๐๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๑๖๐/๐๔๐๗
พระอัครภณ านรโต อ่อนพา

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๑๖๐/๐๔๐๘
พระชาติชาย ปฺาวโร พิมแสง

๑๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๑๖๐/๐๔๐๙
พระจรัญ จนฺทวํโส มูนดี

๑๑/๑๑/๒๕๑๘
๐๙/๑๑/๒๕๖๐

วัดวังถำคูหาสวรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๔๑๐
พระภานุพงษ์ ปภาโส สิริสุภา

๒๔/๑๑/๒๕๓๗

๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดวังหว้า  

สท ๓๑๖๐/๐๔๑๑
พระธนัท เตชธมฺมวฑฺฒโน บัญญัติ

๑๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๑๒
พระณรงค์ สุจิวฑฺฒโน เอียมสะอาด

่

๑๗/๐๕/๒๕๑๕
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๑๓
พระณัฐวุฒิ วุฒิวฑฺฒโน พุ่มพวง

๑๑/๑๐/๒๕๓๘
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๑๔
พระณัฐพล าณวฑฺฒโน วัฒนญาน

๐๑/๐๘/๒๕๔๐ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๑๕
พระศรายุทธ สุขวฑฺฒโน สุขใส

๒๒/๐๙/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดสวรรคาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๑๖
พระม่วง เตชวโร คงมี

๑๖/๐๘/๒๕๑๒ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๑๖๐/๐๔๑๗
พระคุณานนต์ คุณากโร ยังยืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๓๗
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๑๖๐/๐๔๑๘
พระสุจินต์ กนฺตวีโร ฉบับแบบ

๒๙/๐๘/๒๕๓๑ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๑๖๐/๐๔๑๙
พระธเนศ จิตฺตโสภโณ บุญเหลือ

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐
วัดหนองปาตอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๔๒๐
พระสมรักษ์ รวิวณฺโน เขียวอิม

่

๑๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐ วัดหนองปาตอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๔๒๑
พระมะโนด ธมฺมทีโป พิมพา

๑๔/๐๘/๒๕๐๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐
วัดหนองปาตอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรอนุสรณ์  อินทร์เขียว

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 

วัดหนองปาตอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๑๖๐/๐๔๒๓
พระสิทธิชัย คุณากโร อ่อนบุญ

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๒๔
สามเณรณัฐพงษ์  พุ่มจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรพัทรพล  ดีขะนุ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๒๖
สามเณรจักรี  ทวยเพียร

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๒๗
สามเณรวทัญู  แก้วสุขเรือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรธนดล  อุปคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรจักรกฤษ  ภูมินนท์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรธีระพงค์  แก้วคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรนัทธิพงษ์  พรมอ่อน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๓๒
สามเณรนัทธิพัฒน์  พรมอ่อน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๓๓
สามเณรกฤตนัย  สินยอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรจิรวัฒน์  ชาวเมือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๓๕
สามเณรชาญยุทธ  กุลน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๓๖
สามเณรธนวัฒน์  ทัวดาว

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๓๗
สามเณรอนุพร  อุทร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๓๘
สามเณรชาญวิทย์  บุญรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

 วัดหนองโว้ง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๓๙
พระกฤษดา ติสฺสวํโส นัยทน

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดหัวเขา  

สท ๓๑๖๐/๐๔๔๐
พระบำรุง วายาโม คงแจ้ง

๑/๕/๒๕๐๑
๑๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดใหม่คลองหอม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๔๑
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโก ศรีราภา

๒๖/๐๔/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กกแรต  

สท ๓๑๖๐/๐๔๔๒
พระปริญญา ถิรจิตฺโต ทิพย์ธานี

๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

กงไกรลาศ  

สท ๓๑๖๐/๐๔๔๓
พระพระวชิระ ิตเมโธ เพ็ชรมี

๑๘/๐๕/๒๕๐๙ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

กงไกรลาศ  

สท ๓๑๖๐/๐๔๔๔
พระพระวิภพ สติสมฺปนฺโน ไพรโต

๑๙/๐๔/๒๕๒๘ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

กงไกรลาศ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๔๔๕
พระกฤตนัย อนามโย พรมมา

๒๗/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

กงไกรลาศ  

สท ๓๑๖๐/๐๔๔๖
พระทักษิณ ปภากโร ไผ่เรือง

๑๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

กงไกรลาศ  

สท ๓๑๖๐/๐๔๔๗
พระนภดล จารุวณฺโณ สุกรีนัท

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กงไกรลาศ  

สท ๓๑๖๐/๐๔๔๘
พระทองปาน ิตสาโร พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กงไกรลาศ  

สท ๓๑๖๐/๐๔๔๙
พระเชาวฤทธิ

์

ชินวํโส อ่อนตานา

๐๖/๐๘/๒๕๒๐ ๐๖/๐๓/๒๕๔๒

เกตุวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๕๐
พระผจญ กนฺตสาโร บุญเรือง

๐๑/๐๓/๒๔๙๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖

เกตุวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๕๑
พระจิตกกร จิรธมฺโม สุวรรณรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๑๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เกตุวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๕๒
พระสำออย จารุธมฺโม อินทร์โต

๑๑/๐๔/๒๕๐๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เกตุวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๔๕๓
พระชำนาญ านุตฺตโร เอียมโอน

่

๑๗/๐๖/๒๕๓๐ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

เกาะ  

สท ๓๑๖๐/๐๔๕๔
พระจักรกฤษณ์ ขนฺติธมฺโม พุดลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ขวาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๕๕
พระเสนาะ รตนโชโต พูลประโยชน์

๒๖/๐๗/๒๔๙๓ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

คลองตะเข้  

สท ๓๑๖๐/๐๔๕๖
พระเทพณรงค์ มหาวุฑฺโฒ แก้วจิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

คลองตะเข้  

สท ๓๑๖๐/๐๔๕๗
พระวีระพงษ์ กนฺตวีโร บัวทองเท้า

๑๕/๐๔/๒๕๔๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

คลองตะเข้  

สท ๓๑๖๐/๐๔๕๘
พระเกษม กิตฺติโก ถินที

่ ่

๒๕/๐๙/๒๕๓๘
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองตะเข้  

สท ๓๑๖๐/๐๔๕๙
พระชุติพงศ์ ชินวโร สระทองทา

๑๔/๐๔/๒๕๓๕
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

คลองตะเข้  

สท ๓๑๖๐/๐๔๖๐
พระทอ สุเมโธ อินทรสูตร

๑๐/๐๔/๒๕๑๓ ๑๔/๐๓/๒๕๕๗

ดงเดือย  

สท ๓๑๖๐/๐๔๖๑
พระกฤษณะ กตธมฺโม อินทร์ทุย

๒๖/๐๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ดงเดือย  

สท ๓๑๖๐/๐๔๖๒
พระพุฒบดินทร์ อาภากโร แก้วแดง

๓/๐๘/๒๕๑๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ดงเดือย  

สท ๓๑๖๐/๐๔๖๓
พระสุเทพ อนุตฺตโร บุญแหยม

๐๗/๐๑/๒๕๔๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ดงเดือย  

สท ๓๑๖๐/๐๔๖๔
พระวสันต์ สาทโร คงกำเนิด

๑๐/๐๑/๒๕๑๘ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ดงเดือย  

สท ๓๑๖๐/๐๔๖๕
พระยุรนันท์ ิตวีโร อยู่คง

๑๒/๑๑/๒๕๑๓ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

ดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๖๖
พระสราวุธ ปภากโร นิมนุช

่

๑๓/๐๔/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๖๗
พระวัชระ โชติโก แต้มทอง

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๖๘
พระวิทยา วุฑฺฒาโณ แก้วขียว

๐๙/๐๔/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๖๙
พระปราโมทย์ มหาลาโภ ไทยเจริญ

๙/๐๑/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๗๐
พระวัฒนา านุตฺตโร ยิมละม้าย

้

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๗๑
พระสุรเดช ธมฺมปาโล ยิมประดิษฐ์

้

๒๕/๐๓/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๗๒
พระมนตรี สุธมโม แก้วเวียงชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๗๓
พระปรีชา รตนวณฺโณ กุหลาบ

๑๙/๑๐/๒๕๔๐ ๐๖/๑๗/๒๕๖๐

ดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๗๔
สามเณรนิวัฒ  กุหลาบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

 ดงยาง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๗๕
พระประทวน กตปฺุโ สำรี

๓๑/๐๑/๒๕๑๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

ดอนแค  

สท ๓๑๖๐/๐๔๗๖
พระธีรพล สุชาโต สำรี

๓๐/๐๔/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ดอนแค  

สท ๓๑๖๐/๐๔๗๗
พระนัฐพล โสภณปฺโ เพ็ชรรี

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ดอนแค  

สท ๓๑๖๐/๐๔๗๘
พระวิษณุ านรโต ยอดยิง

่

๐๓/๐๖/๒๕๓๕ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ดอนประดู่  

สท ๓๑๖๐/๐๔๗๙
พระภัสกร ธมฺมปาโล จำเริญ

๒๔/๐๖/๒๕๓๘
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ดอนประดู่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔ / ๑๙

้
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่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๔๘๐
พระนพดล โอภาโส เอียมสอาด

่

๑๕/๐๕/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนประดู่  

สท ๓๑๖๐/๐๔๘๑
พระวิทยา อภินนฺโท ทักท้วง

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ดอนสัก  

สท ๓๑๖๐/๐๔๘๒
พระวีรพล จนฺทสีโล นวลจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

เต่าทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๘๓
พระวสันต์ นาถปฺโ อิมพิทักษ์

่

๑๑/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

เต่าทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๘๔
พระกิตติศักดิ

์

สิริปฺโ คนไทย

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

เต่าทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๘๕
พระศักดา โชติปฺโ คล้ายนาค

๒๖/๐๘/๒๕๔๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

เต่าทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๘๖
พระสุเทพ วิสุทฺโธ ผิวเกลียง

้

๐๔/๐๖/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินกระชาย  

สท ๓๑๖๐/๐๔๘๗
พระคำรณ สุธมฺโม ปนทอง

๒๒/๐๑/๒๕๒๗ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

บ้านกร่าง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๘๘
พระธวัชชัย ธมฺมทีโป บัวบาง

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกร่าง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๘๙
พระปรีชา กตสาโร คงคา

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ประกาย  

สท ๓๑๖๐/๐๔๙๐
พระดวง กมโล ดีแท้

๑๕/๐๑/๒๕๑๖
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปรักรัก  

สท ๓๑๖๐/๐๔๙๑
พระปราโมทย์ อนาวิโล เอียมจริง

่

๒๗/๑๐/๒๕๒๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ปรักรัก  

สท ๓๑๖๐/๐๔๙๒
พระสมพงศ์ สุชาโต ทรงยุติธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปรักรัก  

สท ๓๑๖๐/๐๔๙๓
พระชัช ขนฺติโก บุญกูล

๐๕/๑๒/๒๕๒๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปรักรัก  

สท ๓๑๖๐/๐๔๙๔
พระมนตรี ฉนฺทโก ลือเฟอง

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปามะม่วง  

สท ๓๑๖๐/๐๔๙๕
พระอมรเทพ สุทนฺโต บุญคุม

๑๖/๐๑/๒๕๑๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โพธิหอม

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๔๙๖
พระวิชัย เตชปฺโ ตูมหอม

๓๐/๐๗/๒๕๓๗ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โพธิหอม

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๔๙๗
พระจำลอง จิตคุโณ ทองล้อม

๐๒/๐๑/๒๕๐๐ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดข่อมตาล  

สท ๓๑๖๐/๐๔๙๘
พระศุภชัย ปฺาวุโธ หนองหลวง

๑๑/๐๔/๒๕๓๔ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดท่าฉนวน  

สท ๓๑๖๐/๐๔๙๙
พระนัฐวุฒิ านกโร ล้วนลอย

๒๒/๑๒/๒๕๓๖
๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดท่าฉนวน  

สท ๓๑๖๐/๐๕๐๐
พระสัญเพชร เทวธมฺโม ชูเทียง

่

๐๙/๐๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าฉนวน  

สท ๓๑๖๐/๐๕๐๑
พระจำลอง ปภาโส แคนเพชร์

๐๖/๑๐/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดนำเรือง

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๐๒
พระวสันต์ สนฺตมโณ หลิมวานิช

๐๔/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดนำเรือง

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๐๓
พระเดชา ชนาสโพ รอดบุญ

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดนำเรือง

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๐๔
พระอภิสิทธิ

์

วิสุทฺธสีโล ขังทัด

๐๔/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดนำเรือง

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๐๕
พระธีรพงศ์ ธีรวโร มานะเปรม

๒๔/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดนำเรือง

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๐๖
พระวีระชัย กนฺตธมฺโม มูลละออง

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดนำเรือง

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๐๗
พระมารุต สิริวณฺโณ เทียนทอง

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดนำเรือง

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๐๘
พระสถิต าณิสฺสโร ขังทัด

๑๕/๑๐/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดนำเรือง

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๐๙
พระฉัตรชัย จารุวณฺโณ ใบแสง

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๒๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดนำเรือง

่

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๑๐
พระสุเทพ มหาวีโร กลินแสง

่

-/-/๒๔๙๕

๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดปทุมวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๑๑
พระพงค์พัฒน์ สุเมโธ ไพวรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดปทุมวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๑๒
พระเด็ดดวง พลวปุณฺโณ โตเหียม

้

๐๑/๐๒/๒๕๒๒ ๐๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดหนองตูม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๑๓
พระทวีศักดิ

์

ิตสีโล วงศ์โห้

๑๙/๐๖/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองตูม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๑๔
พระณัฐพล อคฺคปฺโ แก่นเพชร

๑๓/๐๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองตูม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๕ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๕๑๕
พระศักดิธัช

์

สิริปฺโ กลินนาค

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองตูม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๑๖
พระพงศ์ธรรศ กตปฺโ เขียวขาว

๐๑/๑๐/๒๕๑๑ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดหางตลาด  

สท ๓๑๖๐/๐๕๑๗
พระวิริยะ ติสฺสวโร มันหาญ

๐๑/๐๗/๒๕๒๓ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดหางตลาด  

สท ๓๑๖๐/๐๕๑๘
พระธีรพันธ์ านุตฺตโร จันทร์หอม

๐๙/๐๗/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดหางตลาด  

สท ๓๑๖๐/๐๕๑๙
พระเมธิชัย นนฺทิโย อินทร์ศรี

๒๕/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

สงฆาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๒๐
พระพณกิจ ปวฑฺฒโน ไกรกิจราษฎร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๐ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

สิงห์ทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๒๑
พระมีชัย ธมฺมวโร สวนม่วง

๑๗/๐๒/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

สท ๓๑๖๐/๐๕๒๒
พระณัฐวุฒิ วฑฺฒโน เกิดปอม

๑๖/๐๘/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

สท ๓๑๖๐/๐๕๒๓
พระนวัช ิตปฺโ เรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่ไทยบำรุง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๒๔
พระสำเริง สิริภทฺโท พ่วงศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๐๑
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่ไทยบำรุง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๒๕
พระปพณธนัย ชิตมาโร สโรดม

๑๓/๐๖/๒๕๓๗
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๒๖
พระภาคิไนย อภิปฺุโ นินศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๐ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๒๗
พระละออ กนฺตสีโล โพธิอินทร์

์

๐๖/๐๔/๒๔๘๕ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่สุขเกษม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๒๘
พระฉลวย สิริจนฺโท ทองแดง

๐๕/๐๘/๒๔๙๘ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่สุขเกษม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๒๙
พระวินัย ติกฺขวิริโย แจ่มใส

๑๖/๑๒/๒๕๒๑
๐๔/๐๘/๒๕๖๐

ใหม่สุขเกษม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๓๐
พระศาสตรา ปยวณฺโณ แสนสีวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

กลางดง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๓๑
พระวายุ ปสนฺโน แพงศรี

๐๒/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

กลางดง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๓๒
พระชยพล กตปฺุโ ชุมดวง

๒๓/๐๙/๒๕๓๔
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กลางดง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๓๓
พระชูชาติ อนาลโย คำพีระเมา

๒๕/๓/๒๕๑๗

๒/๔/๒๕๖๐
เขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๑๖๐/๐๕๓๔
พระเอกชัย วชิราโณ กันหาคำ

๔/๔/๒๕๓๗ ๑๔/๖/๒๕๖๐

เขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๑๖๐/๐๕๓๕
พระวิทยา วชิราโณ สันคะยอม

๒/๔/๒๕๓๒ ๑๕/๖/๒๕๖๐

เขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๑๖๐/๐๕๓๖
พระภานุวัฒน์ านิสฺสโร ท้าวชัยวงศ์

๓๐/๖/๒๕๓๙ ๒๐/๖/๒๕๖๐

เขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๑๖๐/๐๕๓๗
พระวัชระ ตปสีโล จันทราช

๓/๓/๒๕๔๐ ๑๕/๗/๒๕๖๐

เขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๑๖๐/๐๕๓๘
พระนิธิพล ถาวรธมฺโม วงศ์จักร์

๒๘/๗/๒๕๑๖
๕/๔/๒๕๕๘

ชัยอุดม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๓๙
สามเณรศุภกิจ  สายจีน

๒/๖/๒๕๔๗
 ชัยอุดม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๔๐
สามเณรธนากูล  สายจีน

๒/๖/๒๕๔๗
 ชัยอุดม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๔๑
พระเดช รตินฺธโร บรรจบ

๔/๕/๒๕๐๒
๓/๑๑/๒๕๕๘

ท่าชุม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๔๒
สามเณรจิตรเทพ  อินทร์มะโนน

๑๖/๕/๒๕๔๗

 เทพนม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๔๓
พระวุฒิชัย อตฺตชโย สัณหภักดี

๒๕/๔/๒๔๘๖ ๑๐/๑/๒๕๕๘

พิพัฒน์มงคล  

สท ๓๑๖๐/๐๕๔๔
พระณัฐวัชร าณวีโร ปญญาเทพ

๖/๓/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๖๐ ม่อนศรีสมบุรณาราม
 

สท ๓๑๖๐/๐๕๔๕
สามเณรชิน  ขันติ

๕/๑/๒๕๔๕
 

ม่อนศรีสมบุรณาราม
 

สท ๓๑๖๐/๐๕๔๖
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 พลูน้อย

๑๐/๘/๒๕๔๗

 แม่ทุเลา  

สท ๓๑๖๐/๐๕๔๗
สามเณรวุฒิศักดิ

์

 สายเทพ

๒๐/๘/๒๕๔๖

 วังธาร  

สท ๓๑๖๐/๐๕๔๘
สามเณรครวัฐ  อนุกุล

๑/๕/๒๕๔๗
 วังธาร  

สท ๓๑๖๐/๐๕๔๙
พระจรัล อหึสโก ศรีสองเมือง

๓๐/๙/๒๕๒๗ ๓๐/๗/๒๕๕๗
วัดโซกม่วงวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๖ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๕๕๐
พระฉัตรชัย ชาตเมโธ อู๋สูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

๒๓/๔/๒๕๖๐
วัดโซกม่วงวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๕๑
พระสนธยา ทีปธมฺโม เพ็ญริยะ

๑๐/๑๐/๒๕๓๔
๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดโซกม่วงวนาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๕๒
พระอภิชัย อชิโต จันทร์คง

๑๒/๕/๒๕๑๐ ๑๒/๑/๒๕๖๐

วิเศษสมบูรณ์  

สท ๓๑๖๐/๐๕๕๓
พระถนอม ฉนฺทธมฺโม ฉิมพาลี

๖/๗/๒๕๑๕
๑๙/๑๑/๒๕๕๙

สามหลัง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๕๔
สามเณรบุญญพัฒน์  หลอดแก้ว

๑๕/๙/๒๕๔๖

 เหมืองนา  

สท ๓๑๖๐/๐๕๕๕
สามเณรวรดิษฐ์  หนูนา

๑๖/๘/๒๕๔๗

 เหมืองนา  

สท ๓๑๖๐/๐๕๕๖
สามเณรวัฒนา  อุสริน

๕/๙/๒๕๔๗
 เหมืองนา  

สท ๓๑๖๐/๐๕๕๗
พระมาโนด กิตฺติปฺโ บุญธานี

๒๑/๐๘/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

เกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๕๘
พระสามารถ กิตฺติสาโร มันพลอย

่

๑๘/๐๕/๒๕๓๐ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

เกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๕๙
สามเณรนัฐพล  สุภเลิศ

/มิย/๒๕๔๓
 เกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๖๐
พระเนย อุชุจาโร พุ่มเทศ

๒๘/๐๙/๒๕๐๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ขุนตาลด  

สท ๓๑๖๐/๐๕๖๑
พระธนายุทธ ชุติปฺโ คล้ายบุญโต

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ขุนตาลด  

สท ๓๑๖๐/๐๕๖๒
พระกัญธนัช สุจิตฺโต มาลัยหวล

๐๙/๐๙/๒๕๒๖ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

คลองโปง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๖๓
พระจรูญ ติสฺสโร พานทอง

๒๕/๐๓/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองโปง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๖๔
พระพระชวรินทร์ ชวนปฺโ ห้าวหาญ

๒๑/๐๕/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ฉิมพลี  

สท ๓๑๖๐/๐๕๖๕
พระพระปอน ปภากโร พริงเหม

้

๓๐/๐๖/๒๔๙๗ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ฉิมพลี  

สท ๓๑๖๐/๐๕๖๖
พระพระสมนึก ชยธมฺโม สังขวุฒิ

๐๓/๐๖/๒๔๙๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ฉิมพลี  

สท ๓๑๖๐/๐๕๖๗
พระพระนันทวัฒน์ นนฺทสาโร ศรีริติพัฒน์

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

ฉิมพลี  

สท ๓๑๖๐/๐๕๖๘
พระพระวีระศักดิ

์

วีรจิตฺโต จักรปราณีต

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

ฉิมพลี  

สท ๓๑๖๐/๐๕๖๙
พระเพชรรุ่ง สนฺตมโน แก้วจีน

๒๖/๑/๒๕๑๖ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ดอนจันทร์  

สท ๓๑๖๐/๐๕๗๐
พระประพนธ์ อุชุจิตฺโต สิริเวชพันธุ์

๑๖/๘/๒๕๑๓

๖/๖/๒๕๖๐
ดอนจันทร์  

สท ๓๑๖๐/๐๕๗๑
พระกฤษณะ มหานาโค เนืองศิลป

่

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

นิคมศรีสำโรง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๗๒
พระพีรพัฒน์ อินฺทโชโต อยู่มาก

๑๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

นิคมศรีสำโรง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๗๓
พระพีรพงษ์ อินฺทวณฺโณ อยู่มาก

๑๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

นิคมศรีสำโรง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๗๔
พระสาธิต ทินฺนวโร พรมมี

๒๓/๐๑/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านซ่าน  

สท ๓๑๖๐/๐๕๗๕
พระประจักษ์ ปยวณฺโน นิลนนท์

๑๓/๑๐/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านซ่าน  

สท ๓๑๖๐/๐๕๗๖
พระมานิต านิสฺสโร หอมเย็น

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านซ่าน  

สท ๓๑๖๐/๐๕๗๗
พระพีรวัฒน์ คุณธมฺโม พรมสอน

๒๑/๐๘/๒๕๓๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านซ่าน  

สท ๓๑๖๐/๐๕๗๘
พระธวัชชัย าณสาโร ชุ่มบุญ

๒๔/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

สท ๓๑๖๐/๐๕๗๙
พระพระกฤษณะ สุเมโธ แสนสุข

๒๙/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

สท ๓๑๖๐/๐๕๘๐
พระณัฐภัทร ณฏิโก นุเวที

๐๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

สท ๓๑๖๐/๐๕๘๑
พระสำเริง สุชาโต ปานสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๑๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๘๒
พระคมกฤษ กิตฺติภทฺโธ โปร่งฟา

๐๓/๐๖/๒๕๒๕ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๘๓
พระธีระศักดิ

์

ธีรวโร กันทะชุมพู

๐๘/๐๔/๒๕๓๒ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๘๔
พระชัยนคร ปฺุนาโค วงค์จักร

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๗ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๕๘๕
พระวิทยา ฉวิวณฺโณ เจริญสุข

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๘๖
พระทวีศักดิ

์

ทีปวํโส บุญธานี

๒๙/๐๒/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๕๘๗
พระณัฐวุฒิ คุณกโร พุฒลพ

๑๙/๐๙/๒๕๓๑ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วังไฟไหม้  

สท ๓๑๖๐/๐๕๘๘
พระเอกลักษณ์ านธมฺโม สุขหล่อ

๑๘/๑๒/๒๕๓๙
๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วังไฟไหม้  

สท ๓๑๖๐/๐๕๘๙
พระทนงศักดิ

์

ภูริปฺโ โฉมนรินทร์

๐๔/๐๓/๒๕๒๕ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วังไฟไหม้  

สท ๓๑๖๐/๐๕๙๐
พระภาณุพงศ์ ภาณุวํโส นาคทับ

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วังไฟไหม้  

สท ๓๑๖๐/๐๕๙๑
พระฉัตรชัย ปภสฺสโร ฟกเถือน

่

๒๗/๐๕/๒๕๓๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วังไฟไหม้  

สท ๓๑๖๐/๐๕๙๒
พระนพรัตน์ กุสลจิตฺโต อ่อนบุญ

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วังไฟไหม้  

สท ๓๑๖๐/๐๕๙๓
พระนที มหาวีโร อ่อมฤทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วังไฟไหม้  

สท ๓๑๖๐/๐๕๙๔
พระณัฐพงศ์ นราสโภ นุเวที

๐๙/๐๗/๒๔๙๘ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

วัดเกาะไม้แดง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๙๕
พระอนุกูล อินฺปฺโ เกตุบำรุง

๐๕/๑๑/๒๕๔๐
๑๓/๕/๒๕๖๐

วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๑๖๐/๐๕๙๖
พระจีรวัฒน์ กนฺตวีโร ใจกว้าง

๒๖/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดถำระฆัง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๙๗
พระวัชระ ฉนฺทกาโม อ่องคล้าย

๒๑/๐๙/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๑๖๐/๐๕๙๘
พระสมหมาย านวุฒฺโฒ บัญแช่ม

๒๑/๐๑/๒๕๑๓ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่ง  

สท ๓๑๖๐/๐๕๙๙
พระธวัช าณวีโร ถาวร

๑๑/๐๒/๒๕๒๔ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่ง  

สท ๓๑๖๐/๐๖๐๐
พระศิโรจน์ สิริจนฺโท จันทร์เดช

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่ง  

สท ๓๑๖๐/๐๖๐๑
พระธีรยุทธ สุเมโธ ฟกพูม

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่ง  

สท ๓๑๖๐/๐๖๐๒
พระอเนก อนุตฺตโร คุ้มกลับ

๑๒/๐๔/๒๕๐๒ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดวังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๖๐๓
พระณัฐพงศ์ อสิาโณ จันทร์ศรี

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดวังทอง  

สท ๓๑๖๐/๐๖๐๔
พระบุญมา กตสาโร พันธ์ศรี

๑๘/๑๐/๒๕๐๘ ๒๔/๐๑/๒๕๖๐

วัดวังลึก  

สท ๓๑๖๐/๐๖๐๕
พระสุริยา จนฺทวณฺโณ อินทรเพชร

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดวังลึก  

สท ๓๑๖๐/๐๖๐๖
พระอลงกรณ์ กิตฺติวณฺโณ สกุณา

๑๒/๐๘/๒๕๓๕
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดวังใหญ่  

สท ๓๑๖๐/๐๖๐๗
พระสมพร กิตฺติาโณ จุ่นคง

๑๒/๐๘/๒๕๐๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังใหญ่  

สท ๓๑๖๐/๐๖๐๘
พระงาม ตปสีโล สีม่วง

๐๘/๐๙/๒๕๐๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังใหญ่  

สท ๓๑๖๐/๐๖๐๙
พระเสฎฐวุฒิ ผาสุโก รอบุญ

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองแหน  

สท ๓๑๖๐/๐๖๑๐
พระอรรถสิทธิ

์

อาจารโสโภ ถึงทุ่ง

๒๑/๐๔/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองแหน  

สท ๓๑๖๐/๐๖๑๑
พระธีร์ธวัช เทวธมฺโม เล้าชาญฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองแหน  

สท ๓๑๖๐/๐๖๑๒
พระอัฎชนัย รตนาโณ ไกรบุตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๐
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองแหน  

สท ๓๑๖๐/๐๖๑๓
พระฉัตรชัย อนาลโย บุหรัง

่

๐๕/๐๑/๒๕๓๕ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสังวร  

สท ๓๑๖๐/๐๖๑๔
พระจารุเดช อภิชาโต ศักดิสิทธิ

์ ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสังวร  

สท ๓๑๖๐/๐๖๑๕
พระวรายุทธ สุจิณฺณธมฺโม พูลอำ

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสังวร  

สท ๓๑๖๐/๐๖๑๖
พระเปรมชัย เปมสีโล นาคคชฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๓๒ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสังวร  

สท ๓๑๖๐/๐๖๑๗
พระธนภร ธมฺมวโร จันตี

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสังวร  

สท ๓๑๖๐/๐๖๑๘
พระทินกร ทินฺนวโร โหมดไทย

๑๐/๐๖/๒๕๓๑ ๓๐/๐๙/๒๕๖๐

ศรีสังวร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๘ / ๑๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๑๖๐/๐๖๑๙ พระกุลเสฏฐ์ ปฺาธโช ลิมปษเฐียร
๑๐/๐๔/๒๕๑๘ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

โสภาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๖๒๐ พระกิตติชนม์ สมาจโร จำปาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๑๙/๐๕/๒๕๖๐

โสภาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๖๒๑ พระภาณุพงศ์ ภทฺทาวุธฺโท แจ่มสอาด
๐๔/๐๙/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โสภาราม  

สท ๓๑๖๐/๐๖๒๒ สามเณรสุทธิวัฒน์  ปญญาแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 โสภาราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๙ / ๑๙

้
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