
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ภาค ๕

ส่งสอบ ๔๒๗ รูป ขาดสอบ ๕๒ รูป คงสอบ ๓๗๕ รูป สอบได้ ๓๔๘ รูป สอบตก ๒๗ รูป (๙๒.๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระมานะ มหาวีโร ทองเงิน

๒๙/๗/๒๕๐๘ ๑๗/๓/๒๕๖๐

ข่อยสูง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๐๒
พระศรีทอง ธนปาโล ก๋าวินธ์

๐๔/๐๑/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ข่อยสูง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระนิรุตต์ รติโก วรเจริญ

๐๖/๐๔/๒๕๒๐ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

ข่อยสูง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๐๔
พระสง่า มหาวิริโย รุ่งเมือง

๒๖/๐๑/๒๕๑๐ ๑๒/๐๘/๒๕๖๐

ข่อยสูง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๐๕
พระสุเชาว์ สิริภทฺโท มูลนำอ่าง

๒๓/๐๕/๒๕๓๑ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ดอยแก้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๐๐๖
พระวัลลภ รตินฺธโร จิวอ๋อน

๋

๑๕/๗/๒๕๑๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๖๐/๐๐๐๗
พระเกียรติศักดิ

์

ขนฺติพโร จันทร์พงษ์

๒๑/๒/๒๕๒๐
๒/๔/๒๕๖๐

ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๖๐/๐๐๐๘
พระภูวดล านวีโร มีทรัพย์รุ่งเรือง

๑/๙/๒๕๑๔ ๑๕/๔/๒๕๖๐

ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรนภัสสร  พุ่มเมฆ

๒/๖/๒๕๔๖
 ดอยสวรรค์  

อต ๓๑๖๐/๐๐๑๐
พระรัตน ถิราโณ การดี

๑๙/๑๒/๒๕๐๐ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

บ้านแก่งใต้  

อต ๓๑๖๐/๐๐๑๑
พระชัยฤทธิ

์

ชยาภินนฺโท ขำคม

๑๐/๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๘/๒๕๖๐

บ้านแก่งใต้  

อต ๓๑๖๐/๐๐๑๒
พระสุเทพ สํวโร ปราโมทย์

๔/๙/๒๔๙๕
๒๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๑๓
พระอนุชานนท์ ปภสฺสโร บุตรจันทร์

๑๙/๓/๒๕๓๕

๖/๕/๒๕๖๐
บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๑๔
พระประกิต ติสฺสโร สายทอง

๑๘/๓/๒๕๓๘

๖/๔/๒๕๖๐
มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๖๐/๐๐๑๕
พระเทศ เขมวุฒโท แปงอุด

๑/๑/๒๕๓๓
๑/๖/๒๕๖๐

มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระสมชาย อุทโย สงวนศรี

๓/๓/๒๕๔๑ ๑/๖/๒๕๖๐
มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระสมภพ ธมฺมทีโป บางสิน

๒/๓/๒๕๒๘ ๖/๖/๒๕๖๐
มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๖๐/๐๐๑๘
พระวิรุฬพันธุ์ ธมฺมวโร ทะกันจร

๑๓/๗/๒๕๓๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรชานน  ขาวสูง

๑๕/๒/๒๕๔๗

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรเอกราช  ลาวน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรวรากร  จันทร์พงษ์

๒/๑๐/๒๕๔๒

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรชานนท์  สีขาว

๖/๘/๒๕๔๕
 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอานนท์  นาคหลวง

๒๔/๑/๒๕๕๑

 มงคลนิมิตร  

อต ๓๑๖๐/๐๐๒๔
พระอำไพร อธิมุตฺโต สุริยา

๐๒/๐๖/๒๕๐๐ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๐๒๕
พระพิทักษ์ สุขิโต พจุไทย

๓/๑/๒๕๒๖ ๑๖/๑/๒๕๖๐

วังแดง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๒๖
พระอนุภาพ านกโร มหาวัฒน์

๑๐/๒/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๖๐

วังแดง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๒๗
พระธเนตร สุจิณโณ สารเจริญ

๙/๔/๒๕๓๙ ๑๓/๔/๒๕๖๐

วังแดง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๒๘
พระทวีชัย จิตฺตกาโร สหัสจันทร์

๒๕/๘/๒๕๑๒

๕/๘/๒๕๖๐
วังแดง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๒๙
พระอรุณ กตปฺุโ สำลีพันธุ์

๑๖/๑๑/๒๔๙๐

๑/๗/๒๕๕๘
วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๓๐
พระธวัชชัย ปยสีโล โอกระโทก

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

ศรีพุทธโคดม  

อต ๓๑๖๐/๐๐๓๑
พระดินัย จนฺทสาโร นามคำ

๑๒/๒/๒๕๐๑
๔/๗/๒๕๖๐

สัจจาราษฎร์บำรุง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๓๒
พระกฤษฎา มหาวชฺโร อินทะ

๒๕/๕/๒๕๓๘

๕/๓/๒๕๖๐
หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๑๖๐/๐๐๓๓
พระกฤษฎา อกิณฺจโน เนตรช่วงโชติ

๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๔/๒๕๖๐

หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรพรพิพัฒน์  แซ่ตัง

้

๑๕/๘/๒๕๔๗

 หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรวีระศักดิ

์

 ภิรมกิจ

๔/๑๒/๒๕๔๗

 หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๑๖๐/๐๐๓๖
พระพุฒิพงศ์ นิภาธโร พรมนำอ่าง

๒๐/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

หลวงปายาง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๓๗
พระจิรวัฒน์ อรุโณ นิลสนธิ

๑/๔/๒๕๐๕
๒๘/๑๑/๒๕๕๙

แหลมทอง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๓๘
พระประทุม อภิปฺโ บัวทอง

๑๔/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๔/๒๕๖๐

แหลมทอง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๓๙
พระวิศรต ตปสีโล ราชพลแสน

๒๓/๒/๒๕๒๘ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๔๐
พระโชคชัย อภินนฺโท จันทร์ทิม

๒๒/๙/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่เยาวชน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๔๑
พระชูศักดิ

์

ิตธมฺโม สุขก้อน
๓/๖/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่เยาวชน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๔๒
พระปวิตร กนฺตปคุโณ สุขสบาย

๐๑/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๑๖๐/๐๐๔๓
พระไกรวุฒิ ชยวุฑฺโฒ ดีคำน้อย

๐๒/๐๓/๒๕๓๖ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๑๖๐/๐๐๔๔
พระศิริชัย สิริวุฑฺโฒ เคนนิคม

๒๒/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๑๖๐/๐๐๔๕
พระทรงพล กุสลจิตฺโต ข้างโต

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๑๖๐/๐๐๔๖
พระขจรศักดิ

์

กิตฺติาโณ แท้รัมย์

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๑๖๐/๐๐๔๗
พระฤทธิพิชัย

์

ธีรวํโส แจ่มใส

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนมูลนำลอก  

อต ๓๑๖๐/๐๐๔๘
พระปราการ านิสฺสโร จันทนา

๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๑/๒๕๕๕

นำพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๔๙
พระสุวรรณ์ านกโล มะตัน

๒๑/๐๙/๒๕๐๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

นำพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๕๐
พระสุวัฒชัย ปยวณฺโณ เงินคำ

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

นำพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๕๑
พระภูเบศร์ สนฺตจิตฺโต ทาระสุข

๑๕/๐๘/๒๕๒๙
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

นำพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๕๒
พระชินวัตร์ จนฺทสาโร แสนลำพรวน

๒๙/๐๘/๒๕๓๘
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

นำพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๕๓
พระนัฐพล กนฺตสีโล ยังยืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

นำพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๕๔
พระสารินทร์ ทานรโต วงค์สุวรรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

นำพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรมงคลชัย  ฝาเฟยม

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

 นำพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรนพรุจ  จุบรรจง

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

 นำพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๕๗
พระนิราช สุขิโต เพ็งรอด

๐๙/๐๘/๒๕๑๓ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บ่อทอง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๕๘
พระฐิติพงศ์ กิตฺติโก ตันใจ

๑๕/๐๑/๒๔๘๒
๑๐/๐๖/๒๕๐๓

ปางวุ้น  

อต ๓๑๖๐/๐๐๕๙
พระสมาน อธิวโร ปรินรัมย์

๐๑/๐๘/๒๔๙๗ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ราชคีรีวิเศษ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๐๖๐
พระอธิป อธิฏาโน มากประเสริฐ

๒๓/๐๒/๒๕๓๓ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ราชคีรีวิเศษ  

อต ๓๑๖๐/๐๐๖๑
พระกฤษกานต์ รตนวณฺโณ ข้างโต

๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ราชคีรีวิเศษ  

อต ๓๑๖๐/๐๐๖๒
พระอนุพงศ์ อภิวโร จิโน

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ราชคีรีวิเศษ  

อต ๓๑๖๐/๐๐๖๓
พระทินภัทร ิติาโณ คำใจวุฒิ

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ราชคีรีวิเศษ  

อต ๓๑๖๐/๐๐๖๔
พระแอ๊ด ปภาโส เจียงกองโค

๑๒/๐๓/๒๕๐๒ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ไร่ห้วยพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๐๖๕
พระพันนา พนฺธมุตฺโต ดินาภัย

๐๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วังโปง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๖๖
พระบุญคุณ กตสาโร กันปาน

๑๔/๐๙/๒๕๐๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

แสนขัน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๖๗
พระไชยวัฒน์ ปภสฺสโร เลียมแจง

่

๑๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

แสนขัน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระศักดิชัย

์

ธีรปฺโ กลันกลอน

่

๑๐/๐๒/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แสนขัน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๖๙
พระสุพจน์ ิตธมฺโม มีคุณประเสริฐ

๒๗/๑๐/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แสนขัน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๗๐
พระธานินทร์ วรธมฺโม อินแสง

๑๙/๐๑/๒๕๒๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กองโค  

อต ๓๑๖๐/๐๐๗๑
พระปริญญา ปภากโร ใจขำ

๐๑/๐๗/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กองโค  

อต ๓๑๖๐/๐๐๗๒
พระภูวไนย ปริสุทฺโธ ศรีเนตร

๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะวารี  

อต ๓๑๖๐/๐๐๗๓
พระบุญญฤทธิ

์

ปริชาโน คำเลิศ

๑๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะวารี  

อต ๓๑๖๐/๐๐๗๔
พระบุญเสริม าณวีโร เกิดแล้ว

๑๑/๐๙/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรอนุชาติ  นนทรารักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

 ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๑๖๐/๐๐๗๖
พระรณชัย ิตมโน ชีม่วง

๒๗/๑๑/๒๕๓๕
๑๓/๐๔/๒๕๖๐

คลองกล้วย  

อต ๓๑๖๐/๐๐๗๗
พระธง อธิปฺโ ดงอุทิศ

๑๘/๑๒/๒๕๑๐
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

คลองละมุง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๗๘
พระธนวัฒน์ ธมฺมโชโต อยู่สน

๐๔/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองละมุง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๗๙
พระกล้าณรงค์ กนฺตสาโร สมบรูณ์สุข

๓๑/๐๘/๒๕๓๕
๓๑/๖/๒๕๖๐

คลองละมุง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๘๐
พระลิขิต ถิราโณ ทับทิม

๒๑/๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองละมุง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๘๑
พระพุฒพิธร ิติาโณ ทองวาด

๑๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองละมุง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรธนิสร  สอนสะอาด

๑๗/๐๘/๒๕๒๒

 คลองละมุง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๘๓
พระปกรณ์ ขนฺติธโร คงดี

๐๑/๐๔/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองละวาน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๘๔
พระสหัสชัย สิริวณฺโณ ถนอมสัตย์

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองละวาน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๘๕
พระสำราญ ทิกวากโร บุญมีโพธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๒๖ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

คีรีรัตนวนาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๐๘๖
พระภนุพงศ์ ถาวโร จันทร์จร

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ชำตก  

อต ๓๑๖๐/๐๐๘๗
พระพัฒนพงษ์ กนฺตวีโร รุ้งสองแคว

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชำตก  

อต ๓๑๖๐/๐๐๘๘
พระอาทิตย์ อธิวํโส นาคประกิต

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชำตก  

อต ๓๑๖๐/๐๐๘๙
พระสุทธิเดช าณวีโร พูลศรี

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ชำตก  

อต ๓๑๖๐/๐๐๙๐
พระไพรัช ฉนฺทธมฺโม แสงภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๐๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

ท่าดินแดง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๙๑
พระเอนก ธมฺมวโร ศาสตร์ศิลป

๐๑/๐๓/๒๔๙๖ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

ท่าดินแดง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๙๒
พระจำเนียร ปยธโร จันทร์พล

๐๑/๐๔/๒๕๐๒ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙

ท่าดินแดง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๙๓
พระบุญเลิศ กิติปฺโ คลองตะเคียน

๐๑/๑๑/๒๕๑๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าดินแดง  

อต ๓๑๖๐/๐๐๙๔
พระเพ็ญ สิริวณฺโณ แข็งขยัน

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙

ท่าไม้เหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๐๙๕
พระสุรฤกษ์ จารุธมฺโม ฤทธิรักษา

์

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๑๖๐/๐๐๙๖
พระมานะ อภินนฺโท อินเรือน

๒๐/๐๔/๒๕๑๕ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งปากระถิน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๙๗
พระพิภพ ขนฺติธโร จูมี

๐๘/๑๐/๒๕๒๗ ๐๘/๑๐/๒๕๖๐

ทุ่งปากระถิน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๙๘
พระณรงค์ อธิวโร เมฆประดับ

๑๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๐/๑๑/๒๕๖๐

ทุ่งปากระถิน  

อต ๓๑๖๐/๐๐๙๙
พระเลิศฤทธิ

์

านวุฑโฒ หลามเทียม

๒๒/๐๕/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

นาอิน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๐๐
พระสุวพิชญ์ คุณสาโร ทองน้อย

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

นาอิน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๐๑
พระณัฐวุฒิ จิรธมฺโม ประทุมลาคี

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

นาอิน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๐๒
พระศิวะ านงฺกโร หรรษา

๑๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

นาอิน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๐๓
พระกฤตพล คุณวโร รัตนรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาอิน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๐๔
พระจิรภัทร ธีรวโร จันทร์ดำ

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาอิน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรขจรศักดิ

์

 วันจันทร์ตรา

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

 นาอิน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๐๖
พระประสิทธิ

์

เหมวณฺโณ บัวเผือน

่

๑๐/๐๓/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

บางนา  

อต ๓๑๖๐/๐๑๐๗
พระอพิเชษฐ อภิเชฏโ ชุมศรี

๒๐/๐๗/๒๕๑๙ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บางนา  

อต ๓๑๖๐/๐๑๐๘
พระจักรกฤษณ์ านิสฺสโร ศาลางาม

๐๑/๑๑/๒๕๑๙
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บางนา  

อต ๓๑๖๐/๐๑๐๙
พระสมชาย กาฺจนธโร ทองเกาะ

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๑๐
พระศิริศักดิ

์

สิริสกฺโก ทองแม้น

๑๑/๐๒/๒๕๔๐ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๑๑
พระภาณุพงศ์ ปยุตฺโต เขตเขือน

่

๒๑/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเกาะ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระพันศักดิ

์

อภินนฺโท กิงยอด

่

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

บ้านขอม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๑๓
พระณรงค์ ชุติปฺโ สว่างเนตร

๐๗/๑๐/๒๔๙๐ ๐๗/๑๐/๒๕๖๐

บ้านดารา  

อต ๓๑๖๐/๐๑๑๔
พระนรินทร์ กตธมฺโม ยีสุ่นทอง

่

๐๘/๑๐/๒๕๑๓ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

บุพพาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๑๕
พระสันธาน วรธมฺโม ก้อนทอง

๓๐/๐๙/๒๕๓๓ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บุพพาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๑๖
พระวัชระ กตธมฺโม ไทยสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บุพพาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๑๗
พระชำนาญ เตชพโล พูทวี

๑๕/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ปากะพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๑๘
พระเอ๋ จนฺทสาโร มิดชิด

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ปากะพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๑๙
พระวัฒนานนท์ อธิวโร ขวัญแย้ม

๑๘/๐๕/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ปากะพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๒๐
พระอัยการ จารุวณฺโณ ปานสว่าง

๒๔/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากะพี

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๒๑
พระสรวิศ านวโร เสือน้อย

๐๑/๐๘/๒๕๔๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

ปาแต้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๑๒๒
พระชัยยา ปริปุณฺโณ สอนเนียม

๑๐/๐๕/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาแต้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรวันเฉลิม  เสนเกตุ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 ปาแต้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระชัยภักดิ

์

ติกฺขปฺโ ขำกลาง

๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

พระยาปนแดน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๒๕
พระจักรกฤษ ธมฺมธโร เกิดเชือ

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระยาปนแดน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๒๖
พระนราศักดิ

์

อาภากโร มูลนิล

๓๑/๑๐/๒๕๒๕ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๒๗
พระพฤตินัย วรธมฺโม มากล้น

๑๓/๐๗/๒๕๒๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรเดชวิทย์  สิมเวช

๑๙/๐๗/๒๕๑๔

 โพธาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรณัฐวุฒิ  ฉายรักษา

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

 โพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๑๓๐
พระกฤษดา ยสปาโล มันเหม

่

๑๕/๐๓/๒๕๓๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธิดาราราม

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๓๑
พระฉัตรชัย จารุธมฺโม เถือนรอด

่

๐๕/๐๕/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิดาราราม

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๓๒
พระวรรณวุฒิ านวโร ฟกประเสริฐ

๐๖/๐๔/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิดาราราม

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๓๓
พระพัชรพล จนฺทสาโร ฉิมพาลี

๑๓/๐๕/๒๕๔๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ฟากบึง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรวิษณุ  สุโพเพียง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 ฟากบึง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๓๕
พระวัฒนา อนุตฺตโร ระสารักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๓๖
พระวีรยุทธ อคฺควณฺโณ ฉอ้อนโฉม

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๓๗
พระอาทิตย์ อคฺคธมฺโม แจ้งสวะ

๐๑/๑๒/๒๕๓๐ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐

มหาธาตุ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๓๘
พระดิเรก ธีรปฺ พรมฤทธิ

์

๑๘/๒/๒๔๙๓

๘/๗/๒๕๖๐
ไร่อ้อย  

อต ๓๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรณัฐพล  ทัพแสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 ไร่อ้อย  

อต ๓๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรวิทวัส  เสมอใจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

 ไร่อ้อย  

อต ๓๑๖๐/๐๑๔๑
พระวิศิษฐ์ปกรณ์ ิตาโณ แย้มนุช

๐๒/๐๕/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วังตอ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๔๒
พระปรีชา ปยสีโล วิรัชลาภ

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วังผักรุง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๔๓
พระไชยพล ชยพโล ปลืมมล

้

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วังผักรุง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๔๔
พระบุญมี ปฺาพโล โพโม้

๐๓/๐๖/๒๕๐๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังสะโม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๔๕
พระเสน่ห์ ติกฺขาโณ เสมาทอง

๒๕/๐๔/๒๕๐๒
๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๔๖
พระบุญยัง าณลาโภ ชำนาญสอน

๐๑/๐๓/๒๔๙๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

ใหม่สามัคคีธรรม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๔๗
พระสถาพร จิรสุโภ สิงห์จุ้ย

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ซำบ้อ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๔๘
พระนฤเบศ นาควโร ปแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๓๗
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ซำบ้อ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๔๙
พระนิคม อภสฺสโร ทะมนิน

๐๘/๐๙/๒๕๒๑ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ตีนดอย  

อต ๓๑๖๐/๐๑๕๐
พระชัยธนันท์ ธมฺมวินโย ธรรมวินัยวัฒนา

๑๑/๐๗/๒๔๙๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ท่าปลา  

อต ๓๑๖๐/๐๑๕๑
พระกิตติภพ สุธิจิตฺโต เรืองศรีพรม

๑๔/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

ท่าแฝก  

อต ๓๑๖๐/๐๑๕๒
พระชยุต สุทธวีโร เรือนธนเกษม

๐๒/๐๒/๒๕๑๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

นาโห้ง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๕๓
พระวุฒิชัย ธมฺมทีโป อินใจ

๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

นำปง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๕๔
พระสิทธิชัย สปฺปฺโ ต๊ะนา

๐๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

นำปง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๕๕
พระสงคราม วรสุทโร สร้อยพิทักษ์

๐๖/๐๔/๒๔๘๕ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

นำหมัน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรภาคภูมิ  กล้าหาญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 นำหมัน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรธเนศพล  พรมรังษี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

 นำหมัน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๕๘
พระพิทักษ์ พลวฑฺโฒ ขัดสุ

๑๐/๐๘/๒๕๓๒ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

เนินสวน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๕๙
พระกิตติศักดิ

์

รมณียธมฺโม ยะจร

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

เนินสวน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๖๐
พระขวัญไชย กตกุสโล พิญเพียร

๑๔/๐๗/๒๕๑๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

เบญจมาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๖๑
พระภูวนัย ปภสฺสโร บุญอำพล

๒๑/๐๑/๒๕๑๖ ๑๗/๑๒/๒๕๖๐

ประชาธรรม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๖๒
พระทวีชัย อินฺทวีโร รินอุ่น

๑๔/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ปากลี  

อต ๓๑๖๐/๐๑๖๓
พระเกษม สนฺติกโร เมฆฉาย

๒๙/๐๑/๒๕๐๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ผาเต่าบำรุง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๖๔
พระเกรียงไกร อามตฺถิโก นำแจ้

๐๓/๐๑/๒๕๓๕ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

ผาเลือด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๑๖๕
พระพงศกร ปยวณฺโณ ธิจร

๑๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๑/๐๒/๒๕๖๐

สิงห์คอมพัฒนา  

อต ๓๑๖๐/๐๑๖๖
พระสุรินทร์ จนฺทธมฺโม แซ้ล้อ

๒๗/๐๓/๒๕๒๗ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

สิงห์คอมพัฒนา  

อต ๓๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรทิชานนท์  ถาติป

๊

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

 สิงห์คอมพัฒนา  

อต ๓๑๖๐/๐๑๖๘
พระวรชิต อภินนฺโท พงษ์พันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

เสกษนาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๑๖๙
พระสนัน

่

อุปสนฺโต เงินแก้ว

๐๓/๑๑/๒๔๙๕ ๑๙/๑๑/๒๕๕๓

หนองย่ารำ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๗๐
พระชัชวาลย์ คณํกโร แดงจันตา

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองย่ารำ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๗๑
พระนพดล คุตฺตวํโส เมืองพุ่ม

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองย่ารำ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๗๒
พระอนนท์ ฉินฺนาลโย แดงจันตา

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองย่ารำ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๗๓
พระประดิษฐ์ อภินนฺโท สิทธินันท์

๐๕/๐๖/๒๕๐๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยอ้อย  

อต ๓๑๖๐/๐๑๗๔
พระวันชนะ สนฺตจิตฺโต ชัยสาร

๐๖/๑๒/๒๕๑๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยอ้อย  

อต ๓๑๖๐/๐๑๗๕
พระเรวัต สุจิตฺโต แก้วหาญสอน

๒๗/๐๗/๒๕๓๒
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ห้วยอ้อย  

อต ๓๑๖๐/๐๑๗๖
พระปริวัตร านวโร หมืนจูม

่

๐๖/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยอ้อย  

อต ๓๑๖๐/๐๑๗๗
พระสนิท ปฺาทิโป ทิพย์เนตร

๑๔/๐๕/๒๔๘๘
๕/๑๒/๒๕๕๙

หาดล้าเหนือ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๗๘
พระสุภาพ อจฺจาทโร วีศรี

๑๕/๐๑/๒๔๙๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หาดล้าเหนือ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๗๙
พระสมพงค์ ติสรโณ ชันเจริญ

้

๐๓/๐๔/๒๔๙๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หาดล้าเหนือ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๘๐
พระวิโรจน์ ธีรธมฺโม จ๋อยศรี

๒๓/๐๖/๒๕๑๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หาดล้าเหนือ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๘๑
พระประสบชัย สุธมฺโม จ๋อยพรม

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

หาดล้าเหนือ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๘๒
พระเอกชัย ธมฺมวโร พรมมินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

หาดสองแคว  

อต ๓๑๖๐/๐๑๘๓
พระกาล ลทฺธคุโณ ธรีภาพธรรมกุล

๑๘/๐๘/๒๔๙๑ ๒๙/๐๖/๒๕๔๐

พรหมประสิทธิ

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๘๔
พระทนงศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม แก้ววังอ้อ

๐๔/๐๕/๒๕๑๙ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

วังผาชัน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๘๕
พระวีรกร ปฺาวโร บุนนท์

๒๔/๐๘/๒๕๓๘
๐๘/๐๙/๒๕๖๐

วังผาชัน  

อต ๓๑๖๐/๐๑๘๖
พระพิฉัตร กิตฺติธโร อองกุลนะ

๐๑/๐๖/๒๔๙๑ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ส่องแดด  

อต ๓๑๖๐/๐๑๘๗
พระสมชัย ยโสธโร ทองมา

๐๗/๐๕/๒๕๐๓ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ส่องแดด  

อต ๓๑๖๐/๐๑๘๘
พระโอฬาร านุตฺตโร มันคง

่

๒๑/๑๐/๒๕๐๒ ๒๙/๐๗/๒๕๖๐

จอมแจ้ง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๘๙
พระจำรัส ขนฺติทโร เปรมวิชัย

๐๙/๑๑/๒๔๙๖ ๑๗/๐๑/๒๕๕๘

บ่อเบียวนาราม

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๙๐
พระบุญธรรม อติธมฺโม ขำรัมย์

๑๑/๑๐/๒๕๐๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๙๑
พระสมพงษ์ คคฺคธมฺโม ชินพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๑๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๑๙๒
พระสวัสดิ

์

เตชพโล ปนแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๐๓ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

กกต้อง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๙๓
พระวิรัช ปสนฺโน มูลสา

๐๓/๐๔/๒๕๐๒ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

โพนดู่  

อต ๓๑๖๐/๐๑๙๔
พระสิริวัฒน์ สุธมฺโม กรุณา

๒๓/๐๓/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วังอ้อ  

อต ๓๑๖๐/๐๑๙๕
พระเกียรติศักดิ

์

อิสฺสโร ปล้องขัน

๑๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยไข่เขียด  

อต ๓๑๖๐/๐๑๙๖
พระธนกร ขนฺติยุตฺโต เสือสอาด

๑๓/๑๑/๒๕๒๑
๑๐/๐๔/๒๕๕๔

หัวทุ่ง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๙๗
พระภัทราวุธ ิตเมโธ วรสุวรรณสกุล

๒๙/๐๗/๒๕๑๓ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

หัวทุ่ง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๙๘
พระธนายศ จิรธมฺโม วิริยะกุล

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

หัวทุ่ง  

อต ๓๑๖๐/๐๑๙๙
พระฉันชัย ิตมโน สุ่มมาตย์

๐๕/๐๗/๒๕๒๓ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

หัวทุ่ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๒๐๐
พระดิเรก ภูริทตฺโต ปานก้อม

๓๑/๓/๒๕๐๙
๑/๒/๒๕๖๐

กลาง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 รำฟอน

๕/๑๑/๒๕๔๗

 กลาง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรเจษฎากร  ปานชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 กลาง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรวรายุทธ  จักนามน

๒๓/๔/๒๕๔๘

 กลาง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๐๔
พระบุญเทียง

่

อภิปุโ กลินหอม

่

๒๐/๒/๒๔๙๘
๘/๗/๒๕๖๐

เกาะเรไร  

อต ๓๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรศิรสิทธิ

์

 ศรีประชัย

๒๕/๗/๒๕๔๑

 เกาะเรไร  

อต ๓๑๖๐/๐๒๐๖
พระฉลอง มหาสกฺโก รวยอบกลิน

่

๑๑/๙/๒๕๑๘ ๒๙/๔/๒๕๖๐

เขาแก้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรฤทธิชัย  เกตุหิรัญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรพงษ์พิสุทธิ

์

 แก้วสอน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรยศพงศ์  สังข์รอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรเลิศศักดิ

์

 มงคลยง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรสิทธินนท์  เรียนแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรอนุชา  เผือกจินะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 คลองโพธิ

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๑๓
พระคูณ ชวนปฺโ น้อยศรี

๐๖/๐๒/๒๔๙๑ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๑๔
พระศักดาเดช กิตฺติธโร จำเริญ

๐๑/๑๑/๒๕๐๒ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๑๕
พระพันร้อย กุสลจิตฺโต อุ่นเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๑๒ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๑๖
พระต่วน กิตฺติาโณ ทะตัน

๒๗/๑๐/๒๕๒๑ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๑๗
พระสมชาย สมจิตฺโต อ่องแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๑๘
พระภูดินันท์ ภทฺทสาโร กันตพงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๑๙
พระภานุพงศ์ ภทฺทปฺโ รัตนมาโต

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๒๐
พระรัตนพงศ์ สนฺตจิตฺโต จ๋อยคล้าย

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๑๔/๐๔/๒๕๖๐

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๒๑
พระนเรศ ธมฺมธโร สมาธิมงคล

๐๒/๑๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรกิตติภัฑต  จันสอน

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

 คุ้งตะเภา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๒๓
พระวัชระ กิตฺติสาโร รุ่งเรือง

๒๓/๑/๒๕๓๘ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

งิวงาม

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๒๔
พระเทิดศักดิ

์

ธมฺมวโร ยุหัง

๑๒/๗/๒๕๔๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

งิวงาม

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรวรวุฒิ  นาคสุวรรณ

๒/๑๐/๒๕๔๖

 งิวงาม

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๒๖
พระชัยนิวัฒ ขนฺติพโล พรมดี

๒๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ช่องลม  

อต ๓๑๖๐/๐๒๒๗
พระวินัย สีลสํวโร ประสงค์

๐๕/๐๗/๒๕๑๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ช่องลม  

อต ๓๑๖๐/๐๒๒๘
พระธีระชัย าณธโร จันแดง

๑๒/๙/๒๕๑๖ ๑๒/๒/๒๕๖๐

ดอยแก้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๒๒๙
พระจีรศักดิ

์

ถิรปฺโ จางวางคง

๒/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ดอยแก้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๒๓๐
พระสายพิน ทรงทอง กิติธโร

๒๕/๐๕/๒๕๐๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ดอยท่าเสา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๓๑
พระวิโรจน์ ฉนฺทโก มีเงิน

๒๗/๐๔/๒๕๐๘ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ดอยท่าเสา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๓๒
พระเจษฎา อิชิโต เชียงส่ง

๐๒/๐๙/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ดอยท่าเสา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๓๓
พระสิทธิชัย านวีโร ตยานันท์

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ดอยท่าเสา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๓๔
พระสหรัฐ จารุวณฺโณ แสงเมือง

๒๑/๑๐/๒๕๓๖

๓/๔/๒๕๖๐
เด่นด่าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๒๓๕
พระจำรัส สนฺตกาโย พวงมะเดือ

่

๒๑/๑๐/๒๔๙๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ทองเหลือ  

อต ๓๑๖๐/๐๒๓๖
พระประเสริฐ ปเสโท สูงบุญ

๑๔/๖/๒๕๑๒

๙/๔/๒๕๖๐
ทองเหลือ  

อต ๓๑๖๐/๐๒๓๗
พระยุทธศักดิ

์

ขนฺตธมฺโม สินเหล็ก

๒๓/๙/๒๕๓๔ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ทับใหม่  

อต ๓๑๖๐/๐๒๓๘
พระลิชิต จารุธมฺโม วอนสร้อย

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ทับใหม่  

อต ๓๑๖๐/๐๒๓๙
พระทิฎธิทัตต์ านุตฺตโร รุ่งเมือง

๒๗/๙/๒๕๓๘ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ทับใหม่  

อต ๓๑๖๐/๐๒๔๐
พระพิตตินันท์ ิตธมฺโม ทองอยู่

๑๐/๗/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

ทับใหม่  

อต ๓๑๖๐/๐๒๔๑
พระเกียรติศักดิ

์

สิริมงฺคโล โพธิรอด

์

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

ท่าถนน  

อต ๓๑๖๐/๐๒๔๒
พระประมาณ อธิปฺโ จันทร์ยวง

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าถนน  

อต ๓๑๖๐/๐๒๔๓
พระเปา สนฺตจิตฺโต แก้วกุลศรี

๑๘/๐๔/๒๕๐๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าถนน  

อต ๓๑๖๐/๐๒๔๔
พระพงศ์พิสุทธิ

์

สนฺตจิตฺโต แซเผือก

๒๒/๐๙/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ท่าถนน  

อต ๓๑๖๐/๐๒๔๕
พระทนัตต์ คุณากโร โพธิหิรัญ

์

๒๕/๐๒/๒๕๒๓
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ท่าทอง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๔๖
พระอำนาจ อตฺตสาโร วอนเจียม

๑๕/๐๒/๒๕๐๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรศิรพงษ์  เสกรัมย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรจตุพจน์  ทิมทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรยุทธนา  ชะฎาทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

 ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรภูมิพัฒน์  สมนาค

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๑๖๐/๐๒๕๑
พระฉลอง สุขาจาโร บัวบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๑

นาโปร่ง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๕๒
พระอำนวย ปยธมฺโม จันทิมา

๑๙/๐๙/๒๔๙๑
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

นาโปร่ง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๕๓
พระสวันต์ านุตฺตโม แพรจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๓๒
๒๙/๐๔/๒๕๖๐

นาโปร่ง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระจูน จนฺทวีโร ดัตสูงเนิน

๐๕/๑๐/๒๔๙๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

นำริดเหนือ  

อต ๓๑๖๐/๐๒๕๕
พระทนงศักดิ

์

านากโร สุขจิตร

๐๘/๑๐/๒๔๙๕ ๒๒/๐๔/๒๕๕๘

นำริดเหนือ  

อต ๓๑๖๐/๐๒๕๖
พระพิษณุ กนฺตวีโร สิงหนาท

๖/๑๐/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เนินโพธิ

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๕๗
พระอาทิตย์ อธิปฺโ แก้วทอง

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

๒๔/๖/๒๕๖๐

เนินโพธิ

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๕๘
พระสาธิต สนฺตจิตฺโต วิเศษสิงห์

๐๔/๐๓/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

แนวคีรี  

อต ๓๑๖๐/๐๒๕๙
พระอาณัติ รตนโชโต อินมะโน

่

๑๖/๐๘/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐

แนวคีรี  

อต ๓๑๖๐/๐๒๖๐
พระอิทธิกร เตชโชโต สุยะวารี

๒๕/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
บุ่งวังงิว

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรทวีภพ  บุญจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

 บุ่งวังงิว

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๖๒
พระชัยยา จารุธมฺโม พูลสาวิจิตร

๒๐/๑/๒๕๓๐ ๒๐/๔/๒๕๖๐

ปากฝาง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๖๓
พระสมพาน ธมฺมพโล ทิอ่อน

๑๐/๑๒/๒๕๒๖
๒๘/๕/๒๕๖๐

ปากฝาง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๖๔
พระพีระพัฒน์ สิริธมฺโม ท้วมจันทร์

๒๗/๒/๒๕๓๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ปากฝาง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๖๕
พระสิทธา ขนฺติพโล เชือขำ

้

๙/๒/๒๕๒๔ ๓๑/๘/๒๕๕๙

ปาเซ่า  

อต ๓๑๖๐/๐๒๖๖
พระปยพงศ์ ิตสีโล ต่ายลำยงค์

๘/๙/๒๕๒๕ ๗/๖/๒๕๖๐
ปาเซ่า  

อต ๓๑๖๐/๐๒๖๗
พระสุวินัย ธมฺมกาโม ต่ายลำยงค์

๒๗/๒/๒๕๓๖

๗/๖/๒๕๖๐
ปาเซ่า  

อต ๓๑๖๐/๐๒๖๘
พระนกฤต กุสสลจิตฺโต ปานใย

๑๓/๖/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
ปาเซ่า  

อต ๓๑๖๐/๐๒๖๙
พระประทีป สุชาโต ทัสคอนบุรี

๑๖/๘/๒๕๐๐
๑/๗/๒๕๖๐

วังกะพี

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๒๗๐
พระเสนะ สนฺตวาโจ เชือจีน

้

๒๔/๐๑/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วังถำ  

อต ๓๑๖๐/๐๒๗๑
พระอุทิศ อุทโย ริมคำ

๒๔/๐๖/๒๕๓๕ ๑๓/๐๒/๒๕๖๐

วังถำ  

อต ๓๑๖๐/๐๒๗๒
พระวัลลภ สิริจนฺโท ฟองกะสา

๒๑/๑๑/๒๕๒๙
๑๔/๐๒/๒๕๖๐

วังถำ  

อต ๓๑๖๐/๐๒๗๓
พระสวง ฉนฺทธมฺโม ทองสาย

๑๕/๘/๒๕๑๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

วังโปง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๗๔
พระสมควร สิริธโร แก้วดวงศรี

๒๓/๒/๒๕๐๖ ๑๘/๔/๒๕๕๙

วังโปง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๗๕
พระสัญญา เตชพโล ราหุล

๒๐/๒/๒๕๓๖
๗/๔/๒๕๖๐

วังโปง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๗๖
พระสมหมาย สนฺตมโน สุขเมา

๐๒/๑๑/๒๕๐๖ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วังโปง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๗๗
พระคมสันต์ ธมฺมธโร เสืออยู่สาย

๑๗/๗/๒๕๓๖

๘/๔/๒๕๖๐
วังโปง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๗๘
พระสุทิน ปริปุโณ เนตรสุนทร

๒๘/๓/๒๕๐๖ ๑๔/๔/๒๕๖๐

วังโปง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๗๙
พระอ๋อย านวีโร มอญเมือง

๕/๘/๒๕๑๗ ๒๑/๕/๒๕๖๐

วังหมู  

อต ๓๑๖๐/๐๒๘๐
พระสกลวรรณ สุภาจาโร น้อยศิรื

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

๑๘/๖/๒๕๖๐

วังหมู  

อต ๓๑๖๐/๐๒๘๑
พระสุนะที สิริปฺโ มีศิริพันธ์

๑๕/๑/๒๕๓๑

๗/๔/๒๕๖๐
ศรีธาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๒๘๒
พระเดชา อหิงฺสโก คำแปลง

๓/๕/๒๕๓๕
๗/๔/๒๕๖๐

ศรีธาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๒๘๓
พระปญญา ิตวาโย รอดกำเนิด

๕/๖/๒๕๓๙ ๑๓/๔/๒๕๖๐

ศรีธาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๒๘๔
พระศุภรัตน์ สุจิตฺโต ไพบูลย์

๑๐/๔/๒๕๓๘
๓/๔/๒๕๖๐

สามัคยาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรภัทรชัย  ขยันการ

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

 สามัคยาราม  

อต ๓๑๖๐/๐๒๘๖
พระรณฤทธิ

์

ธมฺมธโร นุกุลเศวต
๑/๒/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐

สิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๑๖๐/๐๒๘๗
พระจักรพงษ์ สุนฺทโร มีใหญ่

๗/๒/๒๕๑๘ ๑๓/๕/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

อต ๓๑๖๐/๐๒๘๘
พระวิทวัส ยโสธโร อุทธศรี

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองปาไร่  

อต ๓๑๖๐/๐๒๘๙
พระวรธัญญ์ ขนฺติพโล เลิศอัศวพล

๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๘/๑๐/๒๕๕๙

หมอนไม้  

อต ๓๑๖๐/๐๒๙๐
พระประจักษ์ ปวฒฺฑโน หลวงปนตัน

๑๒/๐๔/๒๕๒๒ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

หมอนไม้  

อต ๓๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรณัฐธิราช  ฟกถาวร

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

 หมอนไม้  

อต ๓๑๖๐/๐๒๙๒
พระภัทรพล ิตธมฺโม วิภาพักตร์

๑๗/๐๔/๒๕๓๙
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยกัง

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๙๓
พระอาคม จารุวณฺโณ กาวี

๒๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

หาดงิว

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๒๙๔
พระบุญ ปฺุรตโน ฟองแก้ว

๑๗/๐๓/๒๔๙๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

หาดเสือเต้น  

อต ๓๑๖๐/๐๒๙๕
พระศรัณยู สีลเตโช หลักฐาน

๑๗/๕/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
เหล่าปาสา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๙๖
พระชัยชาญ ปฺาวุฑฺโฒ ฟกงาม

๘/๗/๒๕๓๖ ๕/๗/๒๕๖๐
เหล่าปาสา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๙๗
พระจักกฤษ ิตธมฺโม สงกรานต์

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๙๘
พระสมโภชน์ อคฺควณฺโณ เขียวกุมภัณฑ์

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๑๖๐/๐๒๙๙
พระวัชรพงษ์ จารุวณฺโณ นันเขียว

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๑๖๐/๐๓๐๐
พระโชคมณีรัตน์ ขนฺติธมฺโม สมรูป

๐๖/๐๖/๒๕๒๐ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๑๖๐/๐๓๐๑
พระสมบัติ ถาวโร จริญอินทร์

๗/๒/๒๕๒๑ ๒๐/๗/๒๕๖๐

ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๑๖๐/๐๓๐๒
พระอนันต์ กิตฺติปฺโ ต่วนม้วน

๑๖/๐๓/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๐๓
พระเจนณรงค์ จนฺทสาโร รอดตลอด

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๐๔
พระศตวรรษ กมฺมสุโธ จิวเข็ม

๋

๒๘/๐๖/๒๕๓๑
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่เจริญธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๓๐๕
พระพลวัฒน์ วฑฺฒโน มีมา

๓๐/๐๑/๒๕๐๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรก้องเกียรติ  มะโนสัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

 ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรธีรวัสส์  สิทธิชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๐๘
พระสำรวย ิติสีโล พีรเดชานนท์

๙/๓/๒๕๐๙ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ใหม่ช่องลม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๐๙
พระบุญไทย ยสปาโล แบ่งทิศ

๒๗/๐๓/๒๕๑๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

อรัญญิการาม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๑๐
พระไกร เตชธมฺโม ศิลาจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๑๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

อรัญญิการาม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๑๑
พระจรูญ จกฺกวโร เหล็กเพชร

๐๓/๐๓/๒๕๓๐ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

อรัญญิการาม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๑๒
พระพงษ์พันธ์ สุเมโธ คลังวิเชียร

๐๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

อรัญญิการาม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๑๓
พระวิสิทธิ

์

จนฺทโชโต จันทร

๓๑/๑๐/๒๕๒๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

กุฏีพระฤาษีทรงธรรม
 

อต ๓๑๖๐/๐๓๑๔
พระกฤษฎา สุลธมฺโม ด้วงดี

๙/๐๘/๒๕๒๑ ๔/๐๔/๒๕๖๐

ไชยจุมพล  

อต ๓๑๖๐/๐๓๑๕
พระกฤษฎา ณิโภ ปานสมุทร

๑๖/๐๗/๒๕๒๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ดงสระแก้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๓๑๖
พระสาธิต สุเมโธ คุณะจ๋า

๒๙/๐๔/๒๕๑๘ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ดอนแก้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๓๑๗
พระพีระพงศ์ ปภาโส เถาว์หิรัญ

๐๙/๐๕/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนแก้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๓๑๘
พระศุภชัย านธมฺโม สุวรรณจิตต์

๐๖/๐๕/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนแก้ว  

อต ๓๑๖๐/๐๓๑๙
พระบรรจบ เขมกาโร แก้วรัตถา

๑๕/๐๔/๒๕๐๒ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ดอยมูล  

อต ๓๑๖๐/๐๓๒๐
พระทศพล ธมฺมทีโป ทองวัน

๒๔/๐๒/๒๕๒๙ ๐๒/๐๓/๒๕๕๘

ด่านแม่คำมัน  

อต ๓๑๖๐/๐๓๒๑
พระนพรัตน์ ปภากโร กันทะลา

๑๒/๐๘/๒๕๓๑ ๑๖/๐๒/๒๕๖๐

ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๓๒๒
พระยุทธนา จนฺทวํโส กระฉอดนอก

๒๐/๐๓/๒๕๑๗ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๑๖๐/๐๓๒๓
พระธนู สุธีโร จารุชาติ

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๐๙/๒๕๕๙

บรมธาตุ  

อต ๓๑๖๐/๐๓๒๔
พระวิว กนฺตธมฺโม ม่วงทอง

๐๘/๐๕/๒๕๑๐
๘/๑๑/๒๕๕๙

บรมธาตุ  

อต ๓๑๖๐/๐๓๒๕
พระวิฆูรย์ านธมฺโม ตูมหอม

๑๙/๐๗/๒๕๒๘ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

ปทุมคงคา  

อต ๓๑๖๐/๐๓๒๖
พระพรภวิษย์ สีลธมฺโม บำรุงรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๒๗
พระนัทรพงค์ ขนฺติพโล คำเพ็ง

๒๕/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

อต ๓๑๖๐/๐๓๒๘
พระประพันธ์ สุจิตฺโต เฟองมณี

๐๓/๐๔/๒๔๘๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๓
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๑๖๐/๐๓๒๙
พระพยนต์ สิริวณฺโณ อู่รอด

๐๑/๐๓/๒๔๙๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

พระยืนพุทธบาทยุคล
 

อต ๓๑๖๐/๐๓๓๐
พระอนุสรณ์ สนฺตกิตฺโต มันกึง

่

๗/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๓๓๑
พระอรรถพล าณวีโร ปนสุข

๒๘/๑๒/๒๕๓๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๓๓๒
สามเณรสมสักดิ

์

 วิชญบริบูรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

 โพธิล้อม

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๓๓๓
สามเณรอนวัช  ตาแดง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

 โพธิล้อม

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๓๓๔
สามเณรทวีศักดิ

์

 อาจวิเชียร

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 โพธิล้อม

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๓๓๕
สามเณรกิตติทัต  บุญเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิล้อม

์

 

อต ๓๑๖๐/๐๓๓๖
พระนเรศ อตฺตปฺโ อินตา

๑๒/๐๕/๒๕๑๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ม่อนปรางค์  

อต ๓๑๖๐/๐๓๓๗
สามเณรเสฏฐวุฒิ  พระพ่าย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

 ม่อนปรางค์  

อต ๓๑๖๐/๐๓๓๘
พระอธีป อธีปฺโ จีนขจร

๒๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วรดิตถาวาส  

อต ๓๑๖๐/๐๓๓๙
พระกังวาล โฆสธมฺโม ปานมหาไชย

๒๗/๐๓/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรสหรัฐ  นวลปอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

 
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๑๖๐/๐๓๔๑
พระเสกสรร ปฺาธโร รอดภัย

๒๑/๐๓/๒๕๓๘

๕/๐๓/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

อต ๓๑๖๐/๐๓๔๒
พระคงเดช โฆสธมฺโม กางด้วง

๑๘/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๔/๒๕๕๕

ห้องสูง  

อต ๓๑๖๐/๐๓๔๓
พระสมศักดิ

์

ปฺาวุฒโท ศรีนวล

๑๖/๑๐/๒๕๑๑ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ห้องสูง  

อต ๓๑๖๐/๐๓๔๔
พระจาตุรง ขนฺติวุฒโท รอดจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ห้องสูง  

อต ๓๑๖๐/๐๓๔๕
พระดำรงค์ สุเมธโส คงมี

๑๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ห้องสูง  

อต ๓๑๖๐/๐๓๔๖
พระดำรงค์ กิตฺติปฺโ อินทมินทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๐
๑๖/๗/๒๕๖๐

ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรนันทพงศ์  กรุตไคร้

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๑๖๐/๐๓๔๘
สามเณรศุภสิน  วิศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

 ใหม่เชียงแสน  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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