
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๙๒๕ รูป ขาดสอบ ๗๑ รูป คงสอบ ๘๕๔ รูป สอบได้ ๗๐๘ รูป สอบตก ๑๔๖ รูป (๘๒.๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระธนพัฒน์ จิรวฑฺฒโน เพ็ชรรัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

กำแพงแลง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระอนุชิต สุชาโต เร่งกำเหนิด

๑๕/๐๖/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

กำแพงแลง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระจาตุรงค์ อชิโต กุวลัยรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๓๓ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

เกาะ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระธีรพล อินฺทปโ บัญชาประชากร

๙/๐๔๑/๒๕๐๔ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘

ข่อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระธีระ ขนฺติสาโร บุญมีโชติ

๒๖/๐๓/๒๔๙๙ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

ข่อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระปริญญา ปริสาสโภ พงศีนภา

๑๙/๐๕/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ข่อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระพีระศักดิ

์

ภูริปฺโ ไตละ นันทน์

๐๖/๐๙/๒๕๒๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ขุนตรา  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระปฏิเวธ านุตฺตโม อุดมทรัพย์

๑๑/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ขุนตรา  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระจารุเดช จารุเตโช พุ่มนาค

๒๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขุนตรา  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระชิงภพ ธมฺมทินโน ปนทอง

๑๓/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

เขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระประชากร สีลวฑฺฒโน ชุ่มอิม

่

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระมาโนช อรุโณ หอมฟุง

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระพลรัตน์ ธมฺมปาโล เพ็งพิน

๒๒/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๕/๒๕๕๙

จันทราวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระนิพนธ์ นิพฺภโย หอทดี

๑๑/๒/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

จันทราวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระธนากร ถิรสีโล อังทุล

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๕/๒๕๕๙

เจริญศรีมณีผล  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระขจรศักดิ

์

เขมจาโจ บุษบา

๒๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เจริญศรีมณีผล  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระฉัตรชนก อุปสโม มีเนียม

๒๖/๐๙/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เจริญศรีมณีผล  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระธีรพงศ์ ธีรวโร แซ่แต้

๒๘/๗/๒๕๓๓ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ชมพูพน  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระณพัฒน์พงษ์ สีลสุทฺโธ เมฆสมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๓๗
๒๖/๖/๒๕๕๙

ชมพูพน  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระธนชัย ธนวฑฺฆโน เชิดชำนาญ

๑๘/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชมพูพน  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระเสงียม

่

าณทีโป นิลพัฒน์

๑๗/๔/๒๕๐๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ชมพูพน  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระถิรนัย ชินวํโส แย้มบรรจง

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ไตรโลก  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระวสันต์ ชุติปฺโ หอมกลิน

่

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ไตรโลก  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระคณวัฒน์ ชาครธมฺโม ศรีเจริญวณิชย์

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ไตรโลก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑ / ๒๑

้
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พบ ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระเด่นชัย อริฺชโย นะเสือ

๒๒/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ไตรโลก  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระณรงค์ศักดิ

์

อิสฺสโร สุจริต

๐๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไตรโลก  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระจักพงษ์ จกฺกวโร มะโนพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๒๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ถำแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระณภัทร ิตปฺโ สุนทรสถิตพิมล

๑๖/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ถำแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระนพกาญจน์ อภิเตโช เปลียนสี

่

๑๒/๑๑/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถำแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรวรวิทย์  สาวสวรรค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

 ทองนพคุณ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระปรีชา วรธมฺโม มีมาก

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทองนพคุณ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระเอกภักดิ

์

อติธมฺโม มุ่งหมาย

๑๖/๑๒/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าศิริ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระอัทธพงศ์ ถวมิโก มุ่งหมาย

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าศิริ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระคุณาธิป สิริวณฺโณ คลำคล้าย

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าศิริ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระอรรถพล อาภาธโร หวังผล

๓๐/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าศิริ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระปริญญา านวีโร หวังผล

๓๐/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าศิริ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระถชณรงค์ อนุตฺตโร ม่วงไหมทอง

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าศิริ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระนภดล กิตฺติาโณ ขวัญทอง

๐๗/๐๓/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ธงไชย  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระสุริยา ปฺาวฑฺฒโก อารีเพือน

่

๒๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ธงไชย  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระกฤตภาส สุทฺธิมโน เยืองกราย

้

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ธงไชย  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระสมพงศ์ อธิปฺโ พ่วงเกิด

๒๒/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธงไชย  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระวีรพรรณ ภทฺทาจาโร บรรทจิตร์

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระมงคล คุณวฑฺโฒ จันทร์เนย

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระธนวันต์ ธนวฑฺฒโก สุกใส

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระมงคล วรมงฺคโร อ่อนนุ่ม

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระมลฑณ ฉนฺทธมฺโม ชุนวาฬหวานิช

๑๗/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระพร้อมพงษ์ พุทธสโร ให้นุช

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระไพรัช านธมฺโม สุภาพ

๑๗/๐๔/๒๕๒๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

นาค  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระวิรชัย วิรชโย วอนเอม

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นาค  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระสุวัฒน์ สุวฑฺโฒ แก้วกรูด

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

นาพรม  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระศักรินทร์ สิริสาโร ศรีอำพรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

นาพรม  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระคเชนทร์ อิทฺธิเตโช เสืออบ

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

นาพรม  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก รองหานาม

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

นาพรม  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระบุญล้อม านวีโร เก่งมนตรี

๓/๙/๒๕๒๓ ๔/๑๒/๒๕๕๘

บ่อหลวง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระประเสริฐ ปยธมฺโม เฉลิมพันธ์

๐๗/๐๒/๒๔๙๕ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

บันไดทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ นิลสลับ

๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระภานุพงศ์ สุทฺธสีโล ถิรานุวัฒนกุล

๑๑/๐๒/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระพงศธร กิตฺติสมฺปนฺโน เครือแขก

๒๙/๐๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระประสิทธิ

์

ปสนฺนจิตฺโต เปาทอง

๒๔/๐๕/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

บันไดทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒ / ๒๑

้
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พบ ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน สมจิตต์

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระกิตติพศ สุจิตฺโต มีศรี

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระสุรศักดิ

์

ปฺาวโร แดงประดับ

๑๑/๑๒/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระอุดม จนฺทสุวณฺโณ ยังประดิษฐ์

๒๓/๑๐/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระจอมทัพ จนฺทวํโส พจนศิลป

๐๗/๐๔/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระพีรพัศ สุทฺธปฺโ พจนศิลป

๐๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระกมลพัฒน์ มหาวฑฺฒโน สุขสวัสด์

๐๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางทะลุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระนพพล อนฺพนฺโธ พุ่มสังข์

๒๗/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางทะลุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระสุรศักดิ

์

านุตฺตโร ถัมภ์บรรทุ

๑๗/๐๓/๒๕๑๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

บุญทวี  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระสุรเสกข์ ปริปุณฺโณ หว่างสุข

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บุญทวี  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระวิศวิน มหาลาโภ รูปทอง

๐๕/๐๔/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บุญทวี  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระสุนิตย์ อาภากโร เจียวยี

่

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ประดิษฐวนาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระชลธิศ จตฺตมโล กันคล้าย

๒๖/๑๐/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประดิษฐวนาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระนิรุช วฑฺฒโน ปานช้าง

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

ประดิษฐวนาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระนิติพล อินฺทโชโต สีดอกบวบ

๒๗/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระณัฐพล าณพโล แก้วโต

๒๘/๐๘/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระบํณฑิต ปณฺฑิโต เผ่าวิจารณ์

๓๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พรหมวิหาร  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระสุนทร ปฺาทีโป จิตศิริ

๒๗/๐๖/๒๕๐๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เพรียง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระนพดล จารุธมฺโม ชุนเถษา

๐๙/๐๕/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เพรียง  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรสุรชาติ  สินเกตุ

๘/๘/๒๕๔๕
 โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระนพดล ภูริจิตฺโต หน่อสกุล

๑๑/๑๐/๒๕๒๗
๑๑/๕/๒๕๕๙

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระรัฐเขต สุมงฺคโล หุ่นกรีด

๒๕/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระพิรุณ พุทฺธิสาโร ภักดีเพียน

้

๑๔/๔/๒๕๒๖ ๒๒/๗/๒๕๕๙

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรณัฐนันท์  จันทร์สอาด

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระวัฒนา ิตวุฑฺโฒ มันคง

่

๒๙/๑๒/๒๔๙๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระสีหชัย ธมฺมโชโต ขอเสงียม

่

๑๑/๐๔/๒๔๙๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระพรหมมาศ ิตวชิโร เพชรส่องแสง

๐๖/๐๒/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระธนกฤษ กตธมฺโม โชติ

๑๔/๑๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระกันตภณ สิริธมฺโม กันภัย

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระสุธรรม เตชธมฺโม บุญใส

๐๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

รัตนตรัย  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระทศกรณ์ กนฺตสีโล อุปคำ

๑๕/๐๕/๒๕๓๖
๒๕/๖/๒๕๕๙

รัตนตรัย  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระคมจักรฉัตร เขมตฺโต พันธ์สังข์

๑๓/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โรงเข้  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระอภินันท์ กิตฺติโสภโณ คลับคล้าย

๐๗/๐๔/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

โรงเข้  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระวัลลภ ธมฺมกาโม พันธ์เพิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โรงเข้  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระจักรพันธ์ ปฺาธโร วัดเฉลยทอง

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โรงเข้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระธนเทพ ธนปาโล สังข์ทอง

๓๑/๘/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๙

ลาด  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระพล อินฺทวณฺโณ ทองอ่อน

๑๐/๐๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระศรัญญ์ กิตฺติสมฺปนฺโน อินทร์กลัน

่

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดดอนบ้านใหม่  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระณัฐพงศ์ ขนฺติพโล สุขนิรัญ

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดดอนบ้านใหม่  

พบ ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระนฤพนธ์ พุทฺธสโร สินน้อย

๓๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนบ้านใหม่  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระมาชนะ สุชีโว นุ่มรอด

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนบ้านใหม่  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระศรายุทธ ปยสีโล แย้มสะอาด

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนบ้านใหม่  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระพิทยา ิตปุโ กับบุญมา

๐๓/๐๘/๒๕๐๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดปอม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระพงศ์พัฒน์ ิตวํโส ยุทธณรงค์ศิลป

๒๖/๑๐/๒๕๓๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดปอม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระนันท์นวัช นนฺทโก นาคแย้ม

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดปอม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระคุณากร านวีโร บุญรอด

๐๖/๐๕/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปอม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระชัยวัฒน์ อินฺทาโณ ชนานันท์ไพศาล

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปอม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระสุธี สุจิตฺโต อรัญรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๐๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดปอม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระณรงค์ ปยสีโล โตทรัพย์

๒๗/๐๙/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดปอม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระเสน่ห์ ปาทีโป ชุ่มจิตร

๐๑/๐๗/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดปอม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระพิชัยยุทธ วิชยยุทฺโธ กันขำ

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดปอม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๑๑

สามเณรรัชชสิทธิ

์

 ยอดทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดพระรูป  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๑๒

สามเณรประเสริฐ  ทองหีต

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

 วัดพระรูป  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๑๓

พระพรเทพ จนฺทเทโว หงษ์สุวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระรูป  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระวันรัตน์ เตชธมฺโม คำเพราะ

๑๐/๑๒/๒๕๓๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระรูป  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระกรพชร เขมปฺโ คลำชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดเพชรพลี  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๑๖

พระยิง

่

สนฺตจิตฺโต แก้วฉำ

๒๖/๑๐/๒๔๙๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

เวียงคอย  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๑๗

พระทิวา ิตมโน ถวิลหวล

๒๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

เวียงคอย  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระนราธิป ปฺาวโร คงคาช่วย

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เวียงคอย  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๑๙

พระวรายุทธ วรายุทฺโธ สุทธารมย์

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เวียงคอย  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระวิฑูรย์ ถาวโร เกสรา

๘/๑๐/๒๕๓๒
๗/๕/๒๕๕๙

สิงห์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๒๑

พระธีรพล ชยธีโร เห่งมี

๑๔/๒/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

สิงห์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๒๒

พระอภชัย อภิชาโณ แก้วระยับ
๓/๗/๒๕๒๐ ๖/๖/๒๕๕๙

สิงห์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๒๓

พระอภิฉัตร์ เตชวโร พุ่มประทุม

๑๐/๘/๒๕๒๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

สิงห์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๒๔

พระณรงค์ศักดิ

์

ิตสาโร ภักดีโสภณ

๓๐/๘/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

สิงห์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๒๕

พระเกรียงไกร เตชธมฺโม คนมัน

่

๒๓/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงเรียง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระธีระพงษ์ วิทูโร ช่วยประดิษฐ์

๐๗/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงเรียง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระณัฐวรรชน์ อาภทฺธโร แสงดี

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงเรียง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๒๘

พระเรียน าณธโร อยู่ทอง

๐๕/๐๘/๒๔๙๐ ๒๒/๑๒/๒๕๕๕

เสาวคนธ์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๒๙

พระสุรพล ถิรปฺโ สุขรักษ์

๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เสาวคนธ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔ / ๒๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระณัฐชัย โชติชโย อินทรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เสาวคนธ์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๓๑

พระศรายุทธ านวโร โอ้อากาศ

๒๙/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๒/๒๕๕๙

หนองควง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๓๒

พระสุทธิวา โกวิโล อินเมฆ

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองควง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระเจนจบ วราสโย ทองแดง

๐๓/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองควง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๓๔

พระขจร ิตสุทฺโธ ชูพลาย

๒๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองควง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๓๕

พระสุรชัย จิรวํโส กลินอุบล

่

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองควง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๓๖

พระวิทวัศ านวุฑฺโฒ กงไกรษร

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

หนองควง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระเอกนรินทร์ นรินฺโท มังคัง

่ ่

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๓๘

พระอนุสรณ์ อนุตตฺโร ทิพย์บูลย์

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๓๙

พระวรรณะ วฑฺฒโน อาจเทศ

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระอนุชา ิตสีโล เขียวขำ

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๔๑

พระปริญญา จนฺทสาโร ศรีเมฆ

๑๒/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๔๒

พระชรินทร์ ชรินฺโท แสงขำ

๑๘/๑๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๔๓

พระเอกรินทร์ สุเมธโส ธรรมวิรักษ์

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๔๔

พระสุเดชา ปฺุกาโม เหลียนอารมณ์

่

๑๗/๑๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระธีรวุฒิ ชยวุฑฺโฒ เขียวขำ

๒๒/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๔๖

พระสิบเอกวายุ ขนฺติโสภโณ เจียมดี

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรวิษณุ  สดใส

๑๗/๐๗/๒๕๓๙

 หนองหว้า  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๔๘

พระปญญา ปฺาวโร พิมพ์สวัสดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

หนองหว้า  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระสิริวัจน์ อุตฺตรภทฺโท อ่อนนุ่ม

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองหว้า  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระวิลัย มหาวีโร แองสาย

๐๗/๐๘/๒๕๑๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

หาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๕๑

พระบุญเลิศ กตปฺุโ อ่วมแดง

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๕๒

พระเสกสรร าณพนฺโธ พันชสูตร

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระวิทยา วิทโย หวังลาภอำนวย

๒๔/๑๑/๒๕๐๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๕๔

พระนรากร นรากโร สุขเกษม

๑๓/๐๗/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๕๕

สามเณรอภิสิทธิ

์

 เขจรบุตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

 ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๕๖

สามเณรวรธน  เนตรศรีวัตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๕๗

สามเณรกิตติพงษ์  จำแนกรส

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

 ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๕๘

พระพีรติ อนุชาโต บุญเฟรือง

๑๓/๐๑/๒๕๒๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๕๙

พระทนงศักดิ

์

เทวธมฺโม นามเทียง

่

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระชาญณรงค์ มุนิวํโส อยู่อ้น

๒/๓/๒๕๒๘ ๗/๕/๒๕๕๙
ใหม่เจริญธรรม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระประพันธ์ ธมฺมวโร ชุ่มบาง

๒๓/๓/๒๕๓๒
๓/๖/๒๕๕๙

ใหม่เจริญธรรม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระธีรพัฒน์ ฉนฺทสุทฺโธ พลายเผือก

๓/๑๒/๒๕๓๙ ๒๒/๗/๒๕๕๙

ใหม่เจริญธรรม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๖๓

สามเณรธีรพงษ์  อาญชนะปาน

๐๕/๑๑/๒๕๔๐

 อินทาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๖๔

พระธีรภัทร์ ชุติปฺโ กระฐินทอง

๐๒/๐๗/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๑๖๕

พระสุริน สุรินฺโท คงทิน
๑/๑/๒๔๙๖ ๑/๑๐/๒๕๕๘

เกาะแก้วสุทธาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๖๖

พระธีระพงษ์ เทวธมฺโม กระทุ่มแก้ว

๑๐/๑/๒๕๒๔ ๒๓/๔/๒๕๕๙

ขลุบ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๖๗

พระอติภาค อติภทฺโท แพรสิน

๒๘/๓/๒๕๒๕ ๒๓/๔/๒๕๕๙

ขลุบ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระจีรศักดิ

์

กตธมฺโม อุ่นใจเพือน

่

๑๕/๖/๒๕๑๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ขลุบ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระภูมิพัฒน์ ภูมิภทฺโท พิพัฒน์เศวต

๓๐/๑๐/๒๕๓๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาทะโมน  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระธนพล กิตฺติสมฺปนฺโน ศรีปลัง

่

๒๗/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาทะโมน  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๗๑

พระพงษ์พัฒน์ อสโก นวมมา
๕/๑/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระภาณุเดช ิตสุโภ วงศ์ทองดี
๘/๑/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๗๓

พระโสภณ ปภาโส แสงอาทิตย์

๓๑/๑/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๗๔

พระสาโรจน์ จนฺทวํโส แสงอาทิตย์

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๗๕

พระจักรกฤษ์ กิจฺจสาโร เข็มเงิน

๒๖/๓/๒๕๒๒ ๙/๑๐/๒๕๕๘

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระณัฐสิทธิ

์

รมณีโย เข็มกลัด

๑๙/๑๐/๒๕๓๗
๒๑/๔/๒๕๕๙

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๗๗

พระวิฑูรย์ สิริภทฺโท ดูเชิดรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

๑/๕/๒๕๕๙
เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๗๘

พระสุทธิวา สุทฺธิจนฺโท จันทร์แสง

๒๖/๑/๒๕๓๙
๘/๕/๒๕๕๙

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๗๙

พระอนันต์ อภิวณฺโณ ร่วมดี

๒๑/๑/๒๕๑๖
๙/๗/๒๕๕๙

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระสมพร ขนฺติมโน ฤทธิบัว

์

๒๐/๕/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๘๑

พระนิรุตม์ จิตฺตสุโภ โพธิกระจุย

์

๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๘๒

พระมนตรี กนฺตวีโร อยู่สุข
๑/๔/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๘๓

พระชนิตพล อติพโล เครืองทิพย์

๑๙/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๔/๒๕๕๙

ช่อม่วง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๘๔

พระกฤษฎา กตปฺุโ ดวงเดือน

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๒๓/๖/๒๕๕๙

ช่อม่วง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๘๕

สามเณรสุกฤษฎิ

์

 รอดจากทุกข์

๓๑/๗/๒๕๔๐

 ช่อม่วง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๘๖

พระจิรวัฒน์ จิรวฒฺฑโน ทองจีน

๒๖/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ช่อม่วง  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๘๗

พระนครินทร์ เขมนนฺโท สังข์ศรี
๑/๒/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ดอนหว้า  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๘๘

พระภาณุพงศ์ โรจนวํโส พูนพิพัฒน์

๑/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนหว้า  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๘๙

พระไตรรงค์ สมฺปณฺโณ บุญเต็ม

๑๕/๑๐/๒๕๒๘
๑๒/๓/๒๕๕๙

ตำหรุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระธวัชชัย ธีรวํโส ช้างนำ

๑๓/๕/๒๕๓๗ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ตำหรุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๙๑

พระวีรภัทร กิตฺติวชิโร แซ่เตียว

๒๓/๓/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

ตำหรุ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๙๒

พระเอกราช อาภาธโร ภูมิศาสตร์

๑๖/๙/๒๕๓๖ ๓๐/๔/๒๕๕๙

ถำรงค์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๙๓

พระรนเรศ สุทฺธสีโล หมืนนารา

่

๖/๗/๒๕๒๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ถำรงค์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๙๔

พระกฤษณะ สิริธมฺโม สุขศิริ

๒๗/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำรงค์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๙๕

พระจริยะ ปภงฺกโร เขียวทอง

๘/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำรงค์  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๙๖

สามเณรปยะ  โพธิศรี

์

๗/๗/๒๕๔๖
 ท่าไชยศิริ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๙๗

พระคณาพจน์ สุธีโร ศรีทัศน์

๒๔/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๙

ท่าไชยศิริ  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๙๘

พระสนธยา ปุณฺยวีโร สงวนสุด

๑๔/๙/๒๕๓๘
๔/๕/๒๕๕๙

ท่าศาลาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๑๙๙

พระปยะพล ปยพโล มาแผ้ว

๒๓/๑๐/๒๕๓๗
๑๓/๖/๒๕๕๙

ท่าศาลาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖ / ๒๑

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน พูลเกตุ

๒๔/๑๐/๒๕๓๔
๑๗/๖/๒๕๕๙

ท่าศาลาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระสุข สีลเตโช เรือนแก้ว

๗/๖/๒๕๑๗ ๒๘/๖/๒๕๕๙

ท่าศาลาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระมานพ หาสธมฺโม พงษ์พัน

๒๖/๒/๒๕๒๙ ๒๒/๓/๒๕๕๗

เนินหนองโสน  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระรุ่งเรือง

่

ถิรปฺุโ มูลประดับ
๒/๘/๒๕๒๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เนินหนองโสน  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระพงษ์พิพัฒน์ ทินฺนพโล พันธุ์เพิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๘
๑๙/๖/๒๕๕๙

เนินหนองโสน  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระอนุชิต อรุโณ กอกชัยนา

๑๒/๔/๒๕๓๙ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

บ่อบุญ  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระประภาส ภูริาโณ ผู้ทรงธรรม

๑๖/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๕/๒๕๕๙

บ่อบุญ  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระชัยพงษ์ ิตปลาโท คำโหย

๑๒/๔/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

บ่อบุญ  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระอรรถวัฒน์ อคฺคปฺโ นิลกัน

๔/๑๐/๒๕๓๐
๙/๗/๒๕๕๙

บ่อบุญ  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระโสภณ ปฺาวุโธ สาบาล

๒๐/๕/๒๕๒๕
๕/๖/๒๕๕๙

ปาแปน  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระกัญจน์ ทนฺตกาโย วงศาโรจน์

๑๖/๔/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาแปน  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระสรัล ภทฺทธมฺโม เครือเหลา

๒๔/๓/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๕๙

โพธาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๑๒

พระวรวุฒิ านวุฒโฒ เส็งกีหวย
๒/๘/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙

โพธาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๑๓

พระชัยยงค์ อภิชาโน มีอยู่

๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธิกรุ

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๑๔

พระเอกชัย มหาปฺโ ขำทวี

๑/๑๑/๒๕๒๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิกรุ

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๑๕

พระพลวัฒน์ พลวฑฺโฒ มะลิทอง

๒๘/๓/๒๕๓๙
๗/๖/๒๕๕๙

โพธิเรียง

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๑๖

พระภิญโญ อภิปฺุโ เนียมเกิด
๘/๘/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙

โพธิเรียง

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๑๗

พระยุทธนา ภทฺทจาโร พลายเปยม

๑๐/๖/๒๕๓๕ ๒๙/๕/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๑๘

พระพนา อาภรณวโน พูลเสม

๘/๑๑/๒๕๓๕
๙/๖/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระธนพล กิตฺติธโน หมายได้

๒๓/๕/๒๕๓๗ ๑๔/๖/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระจตุรงค์ านสุคนฺโธ บัวประคอง

๑๑/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๒๑

พระพฒิพงศ์ พุฒิวโส ศรีเพชร

๒๑/๕/๒๕๓๕ ๒๐/๖/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๒๒

พระยุทธพล ยุทฺธปฺโย วรรณลักษณ์

๕/๑๑/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๒๓

พระณัฐดนัย ิตสีโล กุลไทย

๒๖/๖/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๒๔

พระศุภณัฐ สุภนนฺโท นรรฆเลิศ

๒๔/๔/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๒๕

พระธีรภาพ ธีรภทฺโท เรืองโรจน์

่

๒๙/๗/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๒๖

พระทศพล ธมฺมพโล กรมสิงห์

๑๒/๘/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๒๗

พระณัฐพล อภิโสตฺถิ คำสวัสดิ

์

๑๔/๗/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๒๘

พระยุทธนา อภิกตฺู ทองปลล้อง

๒๙/๓/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๒๙

พระวัชระ ชยวชิโร ยิมรอด

้

๑๑/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระจตุพร จตุตวีโร แสงศรี

๙/๖*/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๓๑

พระสำเริง สมฺมจิตฺโต โสมนัส

๑๐/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๓๒

พระอนุสรณ์ อนุตฺตโร ผิวเหลือง

๑๒/๑๒/๒๕๓๖
๑๙/๖/๒๕๕๙

ไม้รวกสุขาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๓๓

พระกีรติ กิตฺติวุฑฺโฒ พันพู
๙/๑/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไม้รวกสุขาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๓๔

พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส บุญเต็ม
๗/๑/๒๕๓๙ ๘/๕/๒๕๕๙

ระหารน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๒๓๕

พระมงคล จารุธมฺโม หลวงพิทักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๒๗
๒๖/๖/๒๕๕๙

ลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๓๖

พระชัยนรินทร์ อภิชาโน แข่งขัน

๒๖/๖/๒๕๓๘
๗/๖/๒๕๕๙

วังบัว  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๓๗

พระสำราญ ชาคโร สอาดโอษฐ

๒๑/๒/๒๕๑๐
๘/๗/๒๕๕๙

วังบัว  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระธัชชา ปสฎฺโ เสาใบ
๔/๑/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙

วังบัว  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๓๙

พระสันฐิติ รตนวณฺโณ แจ่มศรี

๑๔/๖/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังบัว  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระวิเชียร อนฺทสีโล มากเนียม

่

๒/๓/๒๔๙๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดดอนกอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๔๑

พระสุริยา อภิปฺุโ พลเยียม

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดดอนกอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๔๒

พระวงศกร คุเณสโก นิลกันณ์

๑๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดดอนกอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๔๓

พระพงษ์พล ภทฺจาโร ศักดิปรีชา

์

๑๐/๘/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

หนองกาทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๔๔

พระเหนือศักดิ

์

สุทฺธิาโณ ทองศรี
๑/๙/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองกาทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๔๕

พระประยุต ยติกโร ทองศรี

๑๖/๘/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

หนองกาทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๔๖

พระสังวาลย์ ถิรวิริโย อุ่นกาศ
๑/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองกาทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๔๗

พระอนุสรณ์ อินฺทวณฺโณ อินทร์ตุ่น

๒๔/๔/๒๕๓๓ ๒๐/๒/๒๕๕๙

หนองแก  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๔๘

พระททองพิทักษ์ ธมฺมปาโล ซาบซึงภัย

้

๒๗/๖/๒๕๓๕ ๑๗/๔/๒๕๕๙

หนองแก  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๔๙

พระณัฐดนัย สิริวณฺโณ พรหมชนะ

๒๒/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๕/๒๕๕๙

หนองแก  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระจักรภัทร ภทฺทจารี ภุมรา

๑๓/๔/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หนองแก  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๕๑

พระภานุวัฒน์ ธมฺมสาโร พลายแดง

๒๐/๒/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองแก  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๕๒

พระวรัญู กิตฺติสาโร พลายแดง

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองแก  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๕๓

พระพงษ์จักร ธมฺมวํโส แสนสำราญ

๑๘/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองแก  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๕๔

พระปุญญพัฒน์ ปฺุปฺโ บรรลือทรัพย์

๑๑/๒/๒๕๓๙
๘/๕/๒๕๕๙

ห้วยเสือ  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๕๕

พระสนธยา จีรภทฺโท สินธุพิจารณ์
๔/๗/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ห้วยเสือ  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๕๖

พระวีรวุฒิ วีรวุฒฺโฑ พันธ์นุ้ย

๑๗/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
ห้วยเสือ  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๕๗

พระนันทภพ กิตฺตินนฺโท แซ่ตัง

้

๑๗/๖/๒๕๓๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ห้วยเสือ  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๕๘

พระพิเชษษฐ เขมโก ชันเจ้า

้

๘/๘/๒๕๒๖ ๑๐/๔/๒๕๕๙

หัวนา  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๕๙

พระณัฐวี สํวโร รัดยิง

่

๑๔/๑/๒๕๓๗
๕/๖/๒๕๕๙

หัวนา  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระสัญชัย สฺโต นุชประคอง

๒๖/๘/๒๕๒๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

หัวนา  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๖๑

พระมณี มณิวณฺโณ บุญทับ

๑๖/๑๐/๒๕๑๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวนา  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๖๒

พระจิระ จิรวํโส หอมสนิท

๑๕/๖/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวนา  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๖๓

พระวีรศักดิ

์

วีรสกฺโก ปลังศรี

่

๔/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๕/๒๕๕๙

หาดทราย  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๖๔

พระสิทธิภาคย์ อินฺทปฺโ บรรจงรักษา

๒๖/๕/๒๕๒๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หาดทราย  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๖๕

พระสุทัศน์ ฉนฺทธมฺโม อโนทัย

๒๔/๙/๒๔๙๐ ๑๒/๗/๒๕๕๙

หาดทราย  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๖๖

พระศุภณัฐ ิตปฺุโ อรัญศรี

๒๑/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๕/๒๕๕๙

ใหม่ประเสริฐ  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๖๗

พระอัจฉริยะ มหาปฺุโ ให้สุข

๒๘/๑๐/๒๕๓๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

กุญชรวชิราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๖๘

พระอดิศักดิ

์

กุสลจิตฺโต เถาว์น้อย

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เขานาควิวัฒน์  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๖๙

พระธีรยุทธ เตชธมฺโม บัวจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๓๖ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

เขาสมอระบัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระจิรายุ จนฺทสาโร พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาสมอระบัง  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๗๑

พระสหรัฐ ภทฺทธมฺโม ทองใย

๐๙/๐๑/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

คีรีวงก์  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๗๒

พระพงศกร ิตวํโส บุญรอด

๐๘/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

คีรีวงก์  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๗๓

พระวัชระ วชิโร กลินสุคนธ์

่

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

คีรีวงก์  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๗๔

พระชู สีลเตโช แต่งศรี

๐๖/๐๓/๒๕๐๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

คูหาบรรพต  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๗๕

พระชวน ิตสมฺปนฺโน บุญฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๐๗ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

คูหาบรรพต  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๗๖

พระสันติภาพ ธีรปฺโ มีนุช

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

คูหาบรรพต  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๗๗

พระเดโช สิริจนฺโท เพชรเอียม

่

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

คูหาบรรพต  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๗๘

พระอังสิลา ปยธโร ลำประเสริฐ

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

คูหาบรรพต  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๗๙

พระปกรณ์ ิตสมฺปนฺโน จงกล

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

คูหาบรรพต  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระสัมฤทธิ

์

กิตฺติปาโล พุ่มนาค

๒๓/๐๘/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คูหาบรรพต  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๘๑

พระสันติ สีลเตโช สุขอยู่

๑๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คูหาบรรพต  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๘๒

พระสุรินทร์ สิรินฺธโร พรหมสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๔๙๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทราย  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๘๓

พระธีรศักดิ

์

ธีรธมฺโม อินทรัพย์

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

เทพประชุมนิมิตร  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๘๔

พระมานิตย์ อภิาโณ บัวเกิด

๑๘/๐๓/๒๕๐๑ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

เทพประชุมนิมิตร  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๘๕

พระวิษณุ ชุตินฺธโร ฝอยทอง

๐๗/๐๗/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพประชุมนิมิตร  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๘๖

พระมานิตย์ ปยธมฺโม แสงเงิน

๑๓/๐๑/๒๕๒๐ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๘๗

พระเมธาวัจน์ กิตฺติปฺโ เลิศนิธิศิริกุล

๓๐/๑๑/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบน  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๘๘

พระสุเทพ ธมฺมสุนทโร รัตนะ

๑๒/๑๑/๒๕๑๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุศิริชัย  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๘๙

พระปราโมทย์ ธมฺมโชโต ส่งเสริม

๐๓/๐๓/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุศิริชัย  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระสิทธิชัย กิตฺติปฺโ อินทร์ล้วน

๓๐/๑๒/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

พุม่วง  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๙๑

พระพงศดา สุทนฺโต ชูช่วย

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

พุม่วง  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๙๒

พระนิวัฒน์ ิตสาโร มะโรงเหม็ง

๓๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พุม่วง  

พบ ๒๑๕๙/๐๒๙๓

พระภคพล ิตฺตคุโร สว่างจิต

๐๙/๐๘/๒๕๒๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๙๔

พระศิริพงษ์ สิริจนฺโท ปทมศิริกุล

๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๙๕

พระสันต์ภพ กิตฺติโสภโณ ทองสุก

๑๘/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๙๖

พระศราวุฒิ ชุตินฺธโร อยู่เย็น

๑๙/๐๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๙๗

พระภานุพงษ์ สิริมงฺคโล สุกใส

๒๙/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๙๘

พระฉลอง จนฺทวณฺโณ กลมกละ

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๒๙๙

พระมานัส ฉนฺทสีโล นุชนาท

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

มณีเลือน

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระสายัณห์ คุณธาโร สุนทร

๒๕/๐๕/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มณีเลือน

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระอนุชิต สิริธมฺโม ปราบพาล

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศีลคุณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระทวีศิลป กิตฺติภทฺโท โปร่งสันเทียะ

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศีลคุณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระชัยณรงค์ ปฺาวชิโร ศรีสุวรรณ

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศีลคุณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระณัฐวุฒิ อภิปฺุโ ปาริบุตร

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

สระพัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระศุภกิจ สุทฺธจิตฺโต กิมสร้าง

๑๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระพัง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระคณนพัฒน์ ปภาโส กริมกราย

่

๓๐/๑๑/๒๔๙๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองชุมพล  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระกอบชัย ชยานนฺโท จินดาวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองชุมพล  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระอนุชิต จนฺทสุทฺโธ เต็มทวี

๑๙/๑๑/๒๕๓๔
๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หนองปรง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระนครินทร์ อติชาโต ฉิมงาม

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองปรง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระอัศวิน ิตธมฺโม แสวงหอม

๒๗/๑๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองปรง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๑๑

พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส สุดยอด

๒๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองปลาไหล  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๑๒

พระรณกร ยนฺตสีโล โพธิสุทธิ

๒๑/๐๙/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองปลาไหล  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๑๓

พระมงคล ธมฺมธโร ฉิมพงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองส้ม  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๑๔

พระสุรสิงห์ ธมฺมสาโร ชลไพร

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

ห้วยโรง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๑๕

พระธีระพงษ์ อภิปฺโ อุทยาน

๒๑/๑๒/๒๕๒๙
๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยหลวง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๑๖

พระจิรพันธุ จิรสุโภ มนัสชัย

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยหลวง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๑๗

พระนพดล มหาลาโภ บัวบาน

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยหลวง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๑๘

พระศักดิชัย

์

ชิตจิตฺโต สุขสว่าง

๑๖/๗/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๑๙

พระสุชาติ สุชาโต บุญห้อย

๑๕/๓/๒๕๑๓
๗/๗/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระศรราม ถามิโก พุฒซ้อน

๑๗/๖/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๒๑

พระชาญ สุขเวสโก จันทร์เปล่ง

๒๒/๑๐/๒๔๙๗ ๒๗/๐๔/๒๕๕๘

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๒๒

พระมนต์ชัย สิริมงฺคโล ตีจินดา

๋

๒๕/๑๒/๒๕๓๐
๒๔/๑/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๒๓

พระอนันตชัย วิชิโต มีราศรี

๒๘/๙/๒๕๓๑ ๒๗/๒/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๒๔

พระอภิชัย ิตวฑฺฒโน ตียะวราวุธ
๒/๒/๒๕๒๖ ๑๖/๓/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๒๕

พระรชานนท์ ชวนปฺโ เชือมมณี

่

๑๐/๙/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๒๖

พระวรชาติ ธมฺมวโร สุวรรณเสวก

๒๘/๙/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๒๗

พระเจษฎา ิตวีโร จันทรา

๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๒๘

พระอานนท์ นนฺทิโย เหลืองทอง

๒๕/๔/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๒๙

พระจิรายุ ถิรปฺโ บุตรเคียง

๑๕/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระเมฆศิษฐ์ สิริธโร จูโต

๓๐/๘/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๓๑

พระบุญอนันต์ สิริธโร กลันสกุล

่

๒๑/๗/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๓๒

พระภานุวัฒน์ สิริภทฺโท ดำริห์
๙/๖/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๓๓

สามเณรศุภชัย  สุขศรี

๔/๑๒/๒๕๓๙

 เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๓๔

พระสุราษฎร์ อาสโภ เกตุแก้ว
๔/๓/๒๕๐๕

๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๓๕

พระเล่อ สุทสฺสโน ทัสนากร
๕/๖/๒๕๐๗

๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๓๖

พระญาณประสิทธิ

์

าณวโร พานเพ็ชร์

๑๑/๘/๒๕๐๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๓๗

พระทรงยศ กิตฺติโก กอปรบุญทิพย์

๑๒/๓/๒๕๑๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๓๘

พระสัมฤทธิ

์

สีลเตโช พวงกลิน

่

๑๓/๑๒/๒๕๒๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๓๙

พระเฉลิมพล อติพโล รุ่งเรือง

๔/๑๒/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระทศพล โฆสโก ถินประชา

่

๗/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๔๑

พระอาทิตย์ คุณวโร พริงสกุล

้

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๔๒

พระพิพัฒน์ ภทฺทโก กำไลแก้ว

๑๒/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๔๓

พระชาญชัย ชนาสโภ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๓/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๔๔

สามเณรคมสันต์  สมรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 โคมนาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๔๕

พระยอดเพชร อุตฺตโร จิระเพชรอำไพ

๒๔/๙/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

โคมนาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๔๖

พระปยณัฐ ชาคโร ทรัพย์มา

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

โคมนาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๔๗

พระสมหมาย วรสทฺโธ ฉำทรัพย์

๓๑/๓/๒๕๒๐
๓/๑/๒๕๕๙

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๔๘

พระสันติ กมฺมสุทฺโธ เจริญรัตน์

๒๖/๒/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๕๙

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๔๙

พระนนทนันท์ สุนนฺโท นาคปฐม
๓/๙/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระอภิรักษ์ อภิปฺุโ เลิศประเสริฐ

๔/๖/๒๕๓๖ ๘/๗/๒๕๕๙
ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๕๑

พระจตุพร วรธมฺโม รอดยิม

้

๒๗/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๕๒

พระณัฐพงษ์ ณฏวํโส เล็กน้อย
๕/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๕๓

พระกฤษณะ โอภาโส มากแสง

๒๕/๘/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๕๔

พระประเสริฐ อติวีโร เรียนรู้

๒๖/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๕๕

พระโสภณ โสภณจิตฺโต มีพลัง

๒๒/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๕๖

พระภัทรพล กิตฺติโสภโณ มาศกุล

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ต้นสน  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๕๗

พระจิรายุ จิรายุโธ ศรีทองเอียม

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ต้นสน  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๕๘

พระวิสิทธิ

์

วิสิทฺโธ ปานประทีป

๐๔/๐๑/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ต้นสน  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๕๙

พระกิจจา รตนปฺโ ชันสูง

้

๓๑/๐๑/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ต้นสน  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระพลรัตน์ ธมฺมธีโร ศรีศิริเล็ก

๒๔/๙/๒๕๓๗ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๖๑

พระณัฐภัทร อรุโณ เมืองพนัส
๓/๔/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๖๒

พระสิทธิศักดิ

์

สิริธโร เรืองโรจน์

๑๒/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๖๓

พระณรงค์ชัย ิตาโณ จันทร
๘/๕/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๖๔

พระโกมล อาทโร คำมงคล

๑๙/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๖๕

พระสันติสุข ธมฺมปาโร อาจเกิด

๒๐/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๖๖

พระภานุมาศ เขมจาโร แก้วเกิด

๙/๑๑/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๖๗

พระคมสันต์ อรุโณ เพลาวรรณ์
๔/๕/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๖๘

พระอนุสรณ์ อิสฺสโร เพลาวรรณ์
๒/๙/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๖๙

พระพิชิต วิสุทธิสาโร ทศนัยธาดา
๒/๖/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระชวลิต ชุติปฺโ แก้วเพ็ชร

๙/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๗๑

พระกฤติพงศ์ สุภโร แก้วเพ็ชร

๓๐/๘/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไทรทอง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๗๒

พระวสันต์ านวีโร กัญญา

๑/๑๑/๒๕๓๘
๗/๒/๒๕๕๙

นอกปากทะเล  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๗๓

พระวัฒนะ กิตฺติวฑฺฒโน อุดมอำนวย

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ในกลาง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๗๔

พระอัครพล จารุวํโส วงษ์น้อย

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ในกลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๓๗๕

พระชนะชัย โชติวํโส โชสกุล

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ในกลาง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๗๖

พระวันเฉลิม ธมฺมานนฺโท ชอบงาม

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ในกลาง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๗๗

พระอดิเรก ปฺาวชิโร ก๊กทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ในกลาง  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๗๘

พระประดิพัทธ์ านุตฺตโร นิมปราง

่

๒๔/๑/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ในปากทะเล  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๗๙

พระไตรภพ าณโสภโณ สงฆ์สาวก

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๑๕/๗/๒๕๕๙

ในปากทะเล  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระบรรณารักษ์ ปยวณฺโณ ตู้น้อย

๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๔/๒๕๕๙

บางขุนไทร  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๘๑

พระศรราม สิริปฺุโ รัตนเย็นใจ

๑๔/๖/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บางขุนไทร  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๘๒

พระกิตติยะ สุมโน เชาวฤทธิ

์

๘/๓/๒๕๓๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙

บางลำภู  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๘๓

พระชัชวาลย์ ปฺาโร เรืองศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๓๖

๑/๕/๒๕๕๙
บางหอ  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๘๔

พระวรากร เตชวณฺโณ ปูหลงกลำ

๑๒/๖/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๕๙

บางหอ  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๘๕

พระประภาศ ปภสฺสโร คงจุติ

๒๔/๘/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

บางหอ  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๘๖

พระฐานิต สมฺปนฺโน คงจุติ
๔/๘/๒๕๓๙ ๔/๗/๒๕๕๙

บางหอ  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๘๗

พระธวัชชัย ขนฺติสาโร วิรุฬห์ชัยพฤกษ์

๒๒/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางหอ  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๘๘

พระนพรัตน์ ขนฺติพโล บุศภักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

บางหอ  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๘๙

พระสิทธิกร สิทฺธิกโร วิเชียรฉาย

๑๗/๑๐/๒๕๓๓
๑๐/๗/๒๕๕๙

ปากลัด  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรยุทธพล  คลำนคร

๐๖/๐๗/๒๕๓๙

 พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๙๑

พระศราวุธ เตชวโร รอดจากทุกข์

๒๑/๑๐/๒๕๓๕
๒๐/๓/๒๕๕๙

พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๙๒

พระสุทธิรักษ์ เตชปฺโ บุญโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๓๓
๒๒/๕/๒๕๕๙

พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๙๓

พระณัฐพล จารุวณฺโณ เพิมทองมาก

่

๐๗/๐๖/๒๕๓๙
๒๗/๖/๒๕๕๙

พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๙๔

พระธนสิทธิ

์

กิตฺติสมฺปนฺโน จูแจ่มแจ้ง

๐๘/๐๔/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๕๙
พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๙๕

พระกิตติศักดิ

์

สุทฺธิาโณ สังขลาโพธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๙๖

พระจักรินทร์ จกฺกวโร เผ่าบริบูรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๙๗

พระประสาน ปยสีโล เทศนาม
๖/๑/๒๕๒๑ ๑๙/๓/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๙๘

พระสัญญา ธมฺมานนฺโท ทองนิม

่

๑๑/๖/๒๕๓๗ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๑๕๙/๐๓๙๙

พระธนาวุฒิ ิตสาโร เจริญลาภ

๒๐/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระอรรถพล เตชปฺโ เรืองพาที

๑/๗/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙
ราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระพงษ์พัฒน์ อาภานนฺโท เพิมทรัพย์

่

๒๑/๑/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระวีรศักดิ

์

อาภทฺธโร เอมจุ้ย

๒๔/๙/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระภานุมาศ กนฺตวีโร น้อยเกษม

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ลักษณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ดิสกุล

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ลักษณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระสภา อาภทฺธโร ปูชารัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลักษณาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระอาธิตินันต์ อภินนฺโท จันทร์โกมล

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ศีรษะคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระณัฐพล อิทฺธิเตโช โยนะพันธุ์

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ศีรษะคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระชัยรัตน์ กิตฺติโสภโณ รืนบุตร

่

๑๖/๑๑/๒๕๒๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ศีรษะคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระธนพล พลาโณ ขุนยวง

๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ศีรษะคาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๒ / ๒๑

้
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พบ ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระธนัต ธนิสฺสโร ขอเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๒๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ศีรษะคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๑๑

พระวรพรต กิตฺติภทฺโท สีสังข์

๒๒/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศีรษะคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๑๒

พระภัคธร ิตสีโล สีสังข์

๒๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศีรษะคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๑๓

พระปฏิภาณ ปฏิภาโณ สิทธิวิชัย

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ศีรษะคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๑๔

พระเอกรัฐ ทินฺนธมฺโม สิทธิวิชัย

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศีรษะคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๑๕

พระธนากร กิตฺติวุฑฺโฒ อยู่เย็น

๐๗/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศีรษะคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๑๖

พระเกรียงไกร าณทีโป มหารักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

สมุทรโคดม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๑๗

พระเสรีภาพ โชติปาโล ทองตัน

๐๖/๐๗/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

สมุทรโคดม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๑๘

พระมานะ กิตฺติภทฺโท พุ่มจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

สมุทรโคดม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๑๙

พระศุภนันต์ สีลวฑฺฒโน สุขสำราญ

๑๓/๙/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙

สมุทรธาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระภนุทัต อคฺคเตโช พันชะสูตร์

๑๘/๘/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

สมุทรธาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๒๑

พระกรัณย์ เขมวํโส ปานยิม

้

๖/๑/๒๕๓๕ ๒๖/๗/๒๕๕๙

สมุทรธาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๒๒

พระสรายุทธ ทมจิตฺโต ขุนยวง
๘/๒/๒๕๓๘ ๓๐/๑/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๒๓

พระธนวัฒน์ ปวทฺฒโน วงษไร

๑๖/๒/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๒๔

พระกฤษฎา อมโร ปานยิม

้

๒๘/๑๑/๒๕๓๖

๑๐/๖/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๒๕

พระศรัณยู ปฺาวชิโร รอดพันธุ์

๒๗/๒/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๒๖

พระเจิด ปริสุทฺโธ ภู่ระย้า
๕/๖/๒๔๙๐

๑๗/๗/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๒๗

พระถิรวัฒน์ ธิตเมโธ เพ็งประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๓๘
๒๒/๘/๒๕๕๙

สุทธาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๒๘

พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน พันธุ์เทศ

๑๙/๐๙/๒๕๒๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

อุตมิงคาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๒๙

พระอนันต์ สิรินนฺโท จันทร์โกมล

๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อุตมิงคาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระทวีโชค ิตสาโร เจริญสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

อุตมิงคาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๓๑

พระสมบูรณ์ สุรปฺโ เจริญสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

อุตมิงคาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๓๒

พระชาญณรงค์ ชยวุฑฺโฒ เอ้สมนึก

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อุตมิงคาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๓๓

พระชาญยุทธ กนฺตวีโร ช้างคุ้ม

๒๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อุตมิงคาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๓๔

พระธนวรรธน์ านวโร คงทนกิจ

๒๘/๐๕/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุตมิงคาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๓๕

พระปะณัย กนฺตสาโร สายัญ

๑๖/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุตมิงคาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๓๖

พระวรเชษฐ์ ภูริปฺโ สาวเสม

๒๘/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อุตมิงคาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๓๗

พระบุญส่ง ยติโก สมิงแก้ว
๗/๔/๒๕๐๗

๑๓/๓/๒๕๕๙

เกษมสุทธาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๓๘

พระคณิต สุธมฺโม เล็กสุวรรณ

๒๐/๑/๒๕๒๗ ๑๕/๔/๒๕๕๙

เกษมสุทธาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๓๙

พระณรงค์ อภินนฺโท ฉำชืน

่

๒๘/๑/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เกษมสุทธาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระสุเทพ อานนฺโท ศรีสะอาด

๗/๘/๒๕๑๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกษมสุทธาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๔๑

พระอภินัทธ์ จนฺทโชโต ยินดี

๒๙/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกษมสุทธาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๔๒

พระโชคชัย โอฬาริโก ทองอินทร์

๓๑/๓/๒๕๓๙
๓/๔/๒๕๕๙

เขากระปุก  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๔๓

พระสุภกิจณ์ ปฺาสาโร เปรมปรี
๙/๙/๒๕๓๖ ๔/๔/๒๕๕๙

เขากระปุก  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๔๔

พระจรูญศักดิ

์

โชติวโร ขำพวง

๑๒/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙

เขากระปุก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๓ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๔๔๕

พระบุญโชค นาควโร ฉวีกลมหันต์
๗/๗/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขากระปุก  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๔๖

พระมานะชัย มหาปฺโ สิทธิชัย

๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

เขาปากช่อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๔๗

พระธีรพล ธีรวํโส รอดพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

เขาปากช่อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๔๘

พระประดิษฐ์ ปฺาวชิโร พราหมณ์ชืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

เขาปากช่อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๔๙

สามเณรสุริยา  แก่นทรัพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

 เขาปากช่อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระวิวัฒน์ วิสุทฺโธ ลูกอินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เขาปากช่อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๕๑

พระชวัลกร อริยวํโส เงินทอง

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาปากช่อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๕๒

พระศูกล ปฺาวโร บุญปลอด

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เขาปากช่อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๕๓

พระชุมพร ธมฺมรกฺขิโต สิทธิชัย

๒๐/๐๗/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาปากช่อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๕๔

พระสุทิน สุทฺธิจิตฺโต บุญธรรม

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาปากช่อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๕๕

พระยุทธนา โชติวโร โนนทิง

๒๖/๓/๒๕๓๔
๒/๑/๒๕๕๙

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๕๖

พระคมกฤช สจฺจวโร ดีจันทึก
๗/๔/๒๕๓๒ ๒๔/๔/๒๕๕๙

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๕๗

พระมนตรี มนฺตชาโต ยิงรัตนะ

่

๑๑/๑/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๕๘

พระสมรัก ธมฺมธโร สอนบุญ

๒๓/๔/๒๕๓๕ ๒๘/๕/๒๕๕๙

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๕๙

พระอุดม สุธมฺโม พรหมเดช

๑๓/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระเมธี เมธิโก แคล้วโยธา

๒๓/๑๒/๒๕๐๑

๕/๗/๒๕๕๙
เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๖๑

พระอานนท์ อานนฺโท ศรีสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๕๙
เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๖๒

พระปราการ ธนปฺโ รืนบรรเทิง

่

๕/๒/๒๕๓๗ ๕/๗/๒๕๕๙
เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๖๓

พระณัฐพล คุณธาโร บอนด์
๒/๕/๒๕๓๗ ๕/๗/๒๕๕๙

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๖๔

พระศุภชัย เขมธมฺโม ภักดี

๒๙/๔/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๕๙

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๖๕

พระณัฐวุฒิ ปภสฺสโร สังฆทิพย์

๒๓/๕/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๕๙

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๖๖

พระบัญชา ปริปุณโณ ชูชืน

่

๒๓/๙/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๖๗

พระจักรพันธ์ จิรวํโส กิงทอง

่

๓/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๔๖๘

พระพระณัฐภัทร สิริภทฺโท ทิมหอม

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๒๔/๔/๒๕๕๙

ชลธราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๖๙

สามเณรภูมินทร์  จันทร์เปล่ง

๓๐/๘/๒๕๔๒

 ชลธราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระอนุชิต อนุตฺตโร เรืองศิลป

๒๙/๑/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ชลธราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๗๑

พระอนุวัฒน์ วฑฺฒโน นาคอ่อน

๓๑/๑/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ชลธราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๗๒

พระปรินทร ปริปุณฺโณ หอมทน

๓/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ชลธราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๗๓

พระนพรัตน์ ปฺาวชิโร สุ่มสังข์
๗/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชลธราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๗๔

พระนพดล ทิวากโร ชืนอารมณ์

่

๑๘/๒/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ชลธราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๗๕

พระอภิชาต อภิชาโณ ยวงผึง

้

๑๑/๑๐/๒๕๓๑
๑๕/๗/๒๕๕๙

ชลธราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๗๖

สามเณรพีรพงษ์  โพธิทอง

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

 ชลธราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๗๗

พระสุรพรชัย วรงฺกุโล คงบุญช่วย

๑๕/๔/๒๕๐๒ ๒๖/๓/๒๕๕๙

ดอนเตาอิฐ  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๗๘

พระปวัฒนา ปวฑฺฒโน ร่มรืนบุฐกิจ

่

๑/๒/๒๕๓๙ ๑๔/๒/๒๕๕๙

ตาลกง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๗๙

พระทนงศักดิ

์

สุภทฺโท ลาภมาก

๓๐/๗/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๙

ตาลกง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๔ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระปฏิภาณ โสภโณ ชืนอารมณ์

่

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ตาลกง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๘๑

พระวุฒิศิริ ปฺยาวุฑฺโฒ แจ้งสว่าง

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๑๓/๖/๒๕๕๙

ตาลกง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๘๒

พระจิณณวัตร อภินนฺโท คำช่วย

๑๙/๓/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ตาลกง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๘๓

พระดิษฐ์พงศ์ านวุฑฺโฒ สุริโย
๑/๒/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ตาลกง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๘๔

พระประวิทย์ อุปสโม หอมอุดม

๑๔/๔/๒๕๑๑ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ตาลกง  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๘๕

พระธนิกพงศ์ โรจนธมฺโม ลิมเอียมสิริ

่ ่

๑/๑๑/๒๕๓๒ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ท่าคอย  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๘๖

พระวรากร วรากโร ยิมแย้ม

้

๑๙/๕/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ท่าคอย  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๘๗

พระปยะณัฐ ปฺาวโร ศรีปญจางค์

๒๔/๑๒/๒๕๓๐
๑๕/๗/๒๕๕๙

ท่าคอย  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๘๘

พระธนิสร ธนปฺโ แย้มกรุด

๑๗/๙/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าคอย  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๘๙

พระนภดล สุทธิปฺโ พิมพ์อ่อน

๒๐/๑๒/๒๕๓๔
๒๐/๗/๒๕๕๙

ท่าคอย  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระขวัญชัย อภิโรจโน เรืองวิลัย

๒๕/๙/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ท่าลาว  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๙๑

พระภูธเนศ จิรธมฺโม สินทวี

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๒/๒๕๕๙

ธรรมาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๙๒

พระศุภชัย มหาปฺโ ชัยโชต

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๙๓

พระปรีชา กลฺยาณธมฺโม ธีวกาญจน์

๐๑/๑๑/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๙๔

พระวันชัย สุภทฺโท สุขขำ

๑๒/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๑/๒๕๕๙

บางประจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๙๕

พระเจนณรงค์ ชินวโร ดวงเนตร

๒๘/๒/๒๕๓๘
๙/๔/๒๕๕๙

บางประจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๙๖

พระนัฐพล ชวโน รอดพันธ์

๑๖/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางประจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๙๗

พระธีรพจน์ ธีรวจโน พูลสวน

๒๑/๓/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บางประจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๙๘

พระวสวัตติ

์

ธมฺมวโร ทองอาบ

๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บางประจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๔๙๙

พระชานนท์ อภิชาโน เสมเถือน

่

๒๔/๓/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙ ปาชลประทานราษฎร์
 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระสุรชัย จนฺทสาโร บุญเอนก

๒/๗/๒๕๑๑ ๒๑/๓/๒๕๕๘ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระวิชญ์ สิริโพธิ โพธิศรี

์

๑/๑๐/๒๕๓๘ ๓๑/๑/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระชาญ ชุติปฺโ มีสีดำ

๑๑/๑/๒๕๑๔ ๓๑/๓/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรประจักษ์  มีผล

๓/๗/๒๕๔๕
 

พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๐๔
พระสามารถ สามตฺถิโก เอียมสอาด

่

๑๓/๓/๒๕๓๗
๘/๕/๒๕๕๙

พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระปยะณัฏฐ์ สุภาจาโร สิทธิโชคธรรม

๒๘/๗/๒๕๓๗ ๒๑/๕/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระรัชวุฒิ ปยธมฺโม ปนทอง

๒๔/๓/๒๕๓๙ ๒๔/๕/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๐๗
สามเณรอาทิตย์  ฤทธิบัว

์

๗/๙/๒๕๔๑
 

พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระธเนศ สุขิโต สุขสวัสดิ

์

๗/๑๐/๒๕๒๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระสมคิด ติกฺขปฺโ จุ้ยเทียน

๖/๒/๒๕๓๖ ๘/๗/๒๕๕๙
พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระนพรัตน์ ธนปฺโ ธนะอัว

้

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

๑๐/๗/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๑๑

พระอรรถชัย อตฺถชโย แสนกล้า

๑๘/๗/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๑๒

พระธนพล ธนพโล พ่วงแดง

๒๗/๙/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ยางชุม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๑๓

พระศราวุธ สราวุโธ แก้วฝายนอก
๗/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ยางชุม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๑๔

พระสุทธิกานต์

์

สุสุทฺธิโก มาฉาย

๒๒/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ยางชุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๕ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๕๑๕

พระวีระพล จารุวํโส เหรียญทอง

๒๓/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ยางชุม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๑๖

พระปริญญา ปริฺาโณ คุ้มวงค์

๒๕/๘/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ยางชุม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๑๗

พระสรวิศ ปยธมฺโม เสวตการี

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

ยางชุม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๑๘

พระวิชัย สุภทฺโท แย้มผ่อง
๑/๑/๒๔๘๖ ๒๙/๗/๒๕๕๘

วิบูลย์ประชาสรรค์  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๑๙

พระอภิสิทธิ

์

สนฺติกโร พ่วงพูล

๓๑/๕/๒๕๑๑
๖/๗/๒๕๕๙

วิบูลย์ประชาสรรค์  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระธเนตร์ ธมฺมสาโร สุพันธ์

๑๐/๗/๒๕๓๘
๑/๑/๒๕๕๙

สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๒๑

สามเณรอนุสรณ์  ยังยืน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๒๒

พระทวัชชัย เขมปฺโ น้อยสำราญ
๖/๘/๒๕๓๒ ๑/๗/๒๕๕๙

สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๒๓

พระณัฐภัทร ชาคโร คำน้อย

๑๘/๘/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๒๔

พระวรวุฒิ านวุฒฺโฒ พูนศรี
๘/๗/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๕๙

สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๒๕

พระพิเชฐพงษ์ คุณฺธมฺโม ทับแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๕๙
สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๒๖

พระธนพัฒน์ คุณวฑฺฒโน อ่วมพ่วง

๑๓/๒/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๒๗

พระธรรมลักษณ์ คุตฺตสีโล คำมา

๓๑/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๒๘

พระศรราม อุตฺตโม คำแก้ว

๒๐/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองเขาอ่อน  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๒๙

พระสยมภู สุเมโธ สิงห์เทียน

๒๔/๑๑/๒๕๓๒
๒๕/๔/๒๕๕๘

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระวีรภัทร วีรภทฺโท สบทอง

๒๗/๘/๒๕๓๗ ๑๔/๒/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๓๑

พระวิโรจน์ จตฺตมโล เนียมตัง

้

๐๑/๕/๒๕๐๓ ๒๗/๓/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๓๒

พระภานุพงศ์ สิริธโร ทับทิม
๘/๓/๒๕๓๙ ๒๗/๓/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๓๓

พระณัฐศักดิ

์

ณฏสกฺโก โสมจันทร์
๔/๙/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๓๔

พระอรรณพ จนฺทวํโส มณีสิริกาญจนา

๑๐/๓/๒๕๑๒ ๒๘/๕/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๓๕

พระธันยา าณโสภโณ รักษาราษฏร์

๑๙/๑๒/๒๕๓๘

๘/๖/๒๕๕๙
หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๓๖

พระสันติ โสภณตุโณ หลวงไกร

๑๕/๒/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๓๗

พระอนันต์ อนนฺโต สังข์ประเสริฐ
๒/๙/๒๕๓๒ ๓๐/๖/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๓๘

พระชยานันท์ ชยานนฺโท สุจริต

๒๓/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๓๙

พระศักรินทร์ ปุณฺณาโณ ชัยชาติ

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๕๙
หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระวัชรพงษ์ วชรวํโส พิมพ์สุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๕๙
หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๔๑

พระลือรัตน์ ปาวุฑฺโฒ รสมณี
๘/๗/๒๕๑๔ ๙/๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๔๒

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก สนทะเล

๑๖/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๔๓

พระอยุทธ อยุทฺโธ พิกุล

๒๔/๕/๒๕๓๙ ๒๗/๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๔๔

พระสมพร ิตสุโภ ฤาชา

๒๔/๖/๒๕๓๕
๖/๓/๒๕๕๙

หนองตาฉาว  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๔๕

พระองอาจ ฉนทฺสุโภ จำเริญ

๓๐/๗/๒๕๓๙
๖/๓/๒๕๕๙

หนองตาฉาว  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๔๖

พระมานพ สุทธิมโน บัวหลวง

๓๐/๑/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

หนองตาฉาว  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๔๗

พระพีรพล านากโร ลาภหลาย
๙/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๓/๒๕๕๙

หนองเตียน  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๔๘

พระสราวุฒิ สุจิตฺโต พันธ์รอด
๕/๑/๒๕๓๙ ๘/๕/๒๕๕๙

หนองเตียน  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๔๙

พระต่อลาภ ปภาโส เกตุรัตน์

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองเตียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๖ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๕๕๐
พระโชคบุญนำ อคฺคธมฺโม ศรนารายณ์

๒๘/๘/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

หนองโรง  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๕๑

พระสุรัช สนฺตกาโย อิมแก้ว

่

๒๒/๑๑/๒๕๓๔

๓๐/๖/๒๕๕๙

หนองโรง  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๕๒

พระภูวดล สุจิตฺโต ศรีจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

หนองหว้า  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๕๓

พระพีระวัฒน์ อาภากโร สู่พิภักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๐๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองหว้า  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๕๔

พระชาลี ตนฺติปาโล อินทร์ขำ

๑๑/๐๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองหว้า  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๕๕

พระณัฐพงศ์ คุณวีโร ศรีจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองหว้า  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๕๖

พระกำพล ทีปธมฺโม นาคอินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๕๗

พระเสนีย์ ปริปุณฺโณ หีบแก้ว

๕/๑๐/๒๕๒๑ ๒๖/๓/๒๕๕๙

หนองเอือง

้

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๕๘

พระวชิรพงษ์ ธีรธมฺโม ชัยณรงค์

๑๗/๘/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ห้วยตะแกละ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๕๙

พระฉัตรชัย ิตวํโส สาบุตร

๒๐/๑/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยตะแกละ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๖๐
พระสมคิด สมจิตฺโต เพิมสิน

่

๑/๔/๒๕๑๗
๒๘/๑๒/๒๕๕๘

อรัญญาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๖๑

พระพลาธิป จิตโภ สุขสม

๒๓/๐๔/๒๕๒๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๕

คลองสายหนึง

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๖๒

พระสรัญบ์ กิตฺติธโร มาแจ้ง

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

คลองสายหนึง

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๖๓

พระวัฒนะ พุทธาโณ จำนงค์จีนารักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ชะอำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๖๔

พระกอบเกียรติ ิตาโภ แสงน้อย

๒๔/๑/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๕๙

ชะอำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๖๕

พระณัฐพล ชินฺนวโร พึงเจาะ

่

๒๗/๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ชะอำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๖๖

พระเอกชัย ขนฺติจิตฺโต วงแหวน

๑๕/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ชะอำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๖๗

พระจิรวัฒน์ อุชุจาโร ศิรินุพงศ์

๒๙/๖/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ชะอำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๖๘

พระภานุมาศ สามติโก เกตุสุริยงค์

๒๙/๖/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ชะอำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๖๙

พระสุรกิจ ธมฺโชโต คงวัฒนา

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชะอำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระสมยศ ปยสีโร เรืองสว่าง

๑๙/๙/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ชะอำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๗๑

78คชาพงศ์ ปภาโส สางาม

๑๔/๕/๒๕๓๙

 ชะอำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๗๒

พระพนมวรรณ ขนฺติพโล อู่เงิน

๐๖/๐๘/๒๕๓๕
๑๙/๒/๒๕๕๙

โตนดหลวง  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๗๓

พระชำนาญ ฉนฺทกาโม แสงจันทร์

๑๘/๘/๒๕๐๗ ๒๓/๑/๒๕๕๙

ไตรรัตน์เจริญผล  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๗๔

พระตะวัน เตชสีโล ศรีทอง

๐๘/๐๓/๒๕๒๓ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๗๕

พระชออม านิสฺสโร เนครขำ

๐๒/๐๔/๒๔๘๘
๒๕/๓/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๗๖

พระนภดล เขมานนฺท สังข์ถม

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๗๗

พระจิรชัย จิรสุโภ สุดแสง

๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๗๘

พระอภิรักษ์ เขมาภิรโต รุ่งสว่าง

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๙/๖/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๗๙

พระภูนิพัฒน์ มหาลาโภ ทรหด

๑๒/๐๗/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระสันติ ิติโก จิตต์สวัสดิ

์

๒๔/๕/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๘๑

พระเจตนัย อนาลโย เพลินจิตร์

๑๓/๕/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๘๒

พระภานุเดช เขมจาโร แย้มสะอาด

๑๓/๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๘๓

พระกษมา สมงฺคิโก นิลเกตุ

๒๘/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๘๔

พระธีรพงษ์ ฉนฺทธมฺโม ไชยลังกา

๒๗/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไทรย้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๗ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๕๘๕

พระสมชาติ ภทฺทธมฺโม คนคล่อง
๘/๔/๒๕๐๘

๒๕/๗/๒๕๕๘

นิคมวชิราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๘๖

พระขจรศักดิ

์

ขนฺติสุโภ บัวหลวง

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๕/๒๕๕๙

นิคมวชิราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๘๗

พระเทวฤทธิ

์

ธมฺมวโร เกียรติสาร

๒๖/๑๐/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๙

นิคมวชิราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๘๘

พระธนวัฒน์ ธนภทฺโท พวงมาลัย

๕/๑๐/๒๕๓๐
๑๖/๘๗/๒๕๕๙

นิคมวชิราราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๘๙

พระสุชาติ สุชาโต สำราญราฎร์

๐๒/๐๗/๒๕๒๒
๑๘/๗/๒๕๕๙

โพธิสุวรรณ

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระเกษตรชัย ภทฺทาโร ศรีม่วง

๐๗/๐๑/๒๕๑๔ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

โพธิสุวรรณ

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๕๙๑

พระไพโรจน์ จิรสุโภ เกิดศรี

๒๕/๑๒/๒๕๒๗
๐๗/๐๓/๒๕๕๙

มฤคทายวัน  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๙๒

พระอำนาจ นิพฺพโย ดัดภู่

๐๘/๐๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

มฤคทายวัน  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๙๓

สามเณรชนะโชค  จันทลัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

 ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๙๔

พระทศพร จนฺทสาโร ฟุงเฟอ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๙๕

พระชูชาติ เตชธมฺโม จันทร์เจริญ

๒๘/๘/๒๕๓๖ ๐๖/๐๙/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๙๖

พระวรุต โกวิโท เกตุทอง

๑๓/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

สมุทรคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๙๗

พระกุลชาติ กนฺตวณฺโณ สุขประเสริฐ

๒๗/๗/๒๕๓๕ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

สมุทรคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๙๘

พระทิฐินันท์ จารุธมฺโม ปานม่วง

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๙/๒๕๕๙

สมุทรคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๕๙๙

พระนัฐธี วิสุทฺธิจิตโต บัวล้อม

๐๒/๑๒/๒๕๓๕ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

สมุทรคาม  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๐๐
พระณรงค์ สิรินฺธโร ศิริวงศ์

๑๕/๑/๒๕๑๔ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองแจง  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๐๑
พระทรงพล านวโร กลำงิว

้

๐๔/๐๓/๒๕๒๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองแจง  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระสุรศักดิ

์

อสฺสโร ธุรกิจ

๑๓/๗/๒๕๓๒ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองแจง  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระชาตรี ปฺาวโร อินทร์อักษร

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองแจง  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๐๔
สามเณรยุทธนา  ชูมี

๓๐/๘/๒๕๔๒

 หนองแจง  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๐๕
พระธิติพล ิตธมฺโม บัวล้อม

๒๙/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

หนองศาลา  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๐๖
พระทัตพิชา วิสารโท นาเมือง

๒๙/๙/๒๕๓๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

หนองศาลา  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระกฤตติน สุจิณโณ เมธีวรโชติ

๓๐/๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระนรินทร์ ิติโก ขาวสอาด

๑๔/๑๑/๒๕๒๗
๑๗/๑/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระธนากร คุตฺตสีโล ทรัพย์มา

๒๒/๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๑๐
พระเอกชัย อาพาธโร เขียวอร่าม

๐๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๑๑

พระดุลภัทร ปคุโณ ศรประเสริฐ

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๑๒

พระพีรพล ขนฺติธโร แจ้งคลายคม

๒๔/๑๒/๒๕๒๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๑๓

พระปธพณัฐ สุทฺธาโส เสาร์ทองธนวรา

๐๗/๑๐/๒๕๑๑
๑๔/๗/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๑๔

พระธีรภัทร์ จิรวํโส อยู่คง

๐๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๑๕

พระปรคอง นิปโก เห็นจะชม

๒๘/๑๑/๒๕๓๕
๑๘/๗/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๑๖

พระพีรานนท์ อภิชาโน ปทมวัลลิภากร

๐๒/๐๖/๒๕๓๙
๑๘/๗/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๑๗

พระทม โชติโย แคใหญ่

๐๔/๑๒/๒๕๒๐
๒๔/๗/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๑๘

พระปริวรรต ปริปุณฺโณ เทียมทัด

๑๙/๔/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หุบกะพง  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๑๙

พระปตินัย นนฺทสาโล แก้วทอง

๒๙/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หุบกะพง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๘ / ๒๑

้
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พบ ๒๑๕๙/๐๖๒๐
พระพรพจน์ ิตาโภ เผือกผุด

๒๘/๐๖/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

อ่างหิน  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๒๑

พระวิสุทธิ

์

อตฺถโกวิโท นำทิพย์

๒๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

อ่างหิน  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๒๒

พระภาณุทัตต์ กุสลจิตฺโต มิตรดี

๒๗/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

อ่างหิน  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๒๓

พระส่งศักดิ

์

ผาสุกวาโส รอดกุล

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

อ่างหิน  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๒๔

พระประกิต ธมฺมปาโล มิตรดี

๓๑/๓/๒๕๓๔ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

อ่างหิน  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๒๕

พระบรรพต ขนฺติพโล ตาละลักษ์

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

อ่างหิน  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๒๖

พระเวที พาหิโย จันทร์มา

๙/๑๒/๒๕๒๕ ๑๐/๓/๒๕๕๙

เขากลิง

้

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๒๗

พระคมกริช ภูริปฺโ นิมนวล

่

๕/๑๑/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๕๙

เขากลิง

้

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๒๘

พระวิศรุต นิปโก เรืองเทศ
๕/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เขากลิง

้

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๒๙

พระอนันต์ ฉนฺทโก นุชเนตร
๗/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขากลิง

้

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๓๐
พระสมรักษ์ สุจิตโต ยิมศรีแพร

้

๓/๘/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙
ถำเสือ  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๓๑

พระณัฐพล านทินฺโน คนสนุก

๒๒/๑๐/๒๕๓๘
๒๗/๓/๒๕๕๙

ปาเด็งธรรมาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๓๒

พระสุรชัย สุเมโธ อยู่ศิริ

๒๖/๓/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปาเด็งธรรมาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๓๓

พระธีรยุทธ กนฺตธมฺโม สระทองหน

๑๖/๕/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาเด็งธรรมาราม  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๓๔

พระภิญโญ พลภิฺโ รัตนคุ้มพงษ์

๑๓/๑๒/๒๔๘๕

๒/๕/๒๕๕๘
พุสวรรค์  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๓๕

พระธนวัฒน์ ธนลาโภ หนูอ้น

๑๐/๑๒/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
ลำตะเคียน  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๓๖

พระฉัตรชัย ฉนฺทโก ขวัญเมือง

๑๕/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๑/๒๕๕๙

วังจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๓๗

พระวสวัสดิ

์

นาคสีโล ขำเพชร

๓๐/๙/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วังจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๓๘

พระธเนตร ภูริจิตฺโต นามไว
๙/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วังจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๓๙

พระคณณัฎฐ์ วรจิตฺโต โพธิน้อย

์

๐๙/๐๒/๒๕๐๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระสุรกิจ สิริปฺโ สิริปญฺโญ

๔/๑๒/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

วังจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๔๑

สามเณรภาทภูสี  อยู่ฉิม

๒๙/๔/๒๕๔๐

 วังจันต์  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๔๒

พระพงษ์สิทธิ

์

ขนฺติธโร สมใจ
๗/๘/๒๕๓๘ ๒๙/๑/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๔๓

พระชัยวัฒน์ ขนฺติโก สุดใจ

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๒/๖/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๔๔

พระสมพร กนฺตสีโล กนกเงินเพชร

๓/๑๐/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๔๕

พระทัตพร ขนฺติธโร สุดใจ
๕/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๔๖

พระวิรัช วิโรจโน สว่างยิง

่

๒๔/๘/๒๕๓๗ ๑๓/๓/๒๕๕๙

หนองปนแตก  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๔๗

พระทองพูล อภิวณฺโณ มณีพันธ์

๑๙/๗/๒๕๓๖ ๒๒/๕/๒๕๕๙

หนองปนแตก  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๔๘

พระบุญนำ อภิปฺุโ ด้วงไพร

๑/๑๒/๒๕๑๗
๓/๗/๒๕๕๙

หนองปนแตก  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๔๙

พระปริชญ์ ปริปุณฺโณ แก้วสุวรรณ์

๑๔/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

หนองปนแตก  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๕๐
พระณรงศักดิ

์

ิตธมฺโม งามขำ

๒๐/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองปนแตก  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๕๑

พระณัฐพล ชาคโร แจ่มศรี

๖/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองปนแตก  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๕๒

สามเณรปฐมพงษ์  พันธ์ดี

๒๔/๕/๒๕๔๑

 หนองมะกอก  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๕๓

พระไชยวัฒน์ ชยทตฺโต รวยสิน

๑๑/๑/๒๕๑๕ ๒๓/๕/๒๕๕๘

ห้วยกวางจริง  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๕๔

พระวิชุ กิตฺติปฺโ เพ็ชรจำรัส

๒๖/๑๑/๒๔๙๙

๙/๓/๒๕๕๙
ห้วยกวางจริง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๙ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๕๙/๐๖๕๕

สามเณรวรานนท์  ศิริเอนก
๑/๑/๒๕๔๔

 ห้วยกวางจริง  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๕๖

พระสมพงษ์ โรจโน ม่วงเจริญ

๓๐/๑/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ห้วยสัตว์ใหญ่  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๕๗

พระทรงพล คุณกิตฺโต อนุชิตมันคง

่

๑๙/๑๑/๒๕๐๒
๒๕/๖/๒๕๕๙

ห้วยสัตว์ใหญ่  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๕๘

พระพิสัณห์ สนฺตมโน สินกลัด

๒๙/๕/๒๕๒๘
๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยสัตว์ใหญ่  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๕๙

พระชูชาติ อคฺคจิตฺโต พุกกานนท์

๒๓/๐๔/๒๕๓๒ ๐๔/๑๐/๒๕๕๘

ปากนำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระกุลชาต อติธมฺโม พุกกานนท์

๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ปากนำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๖๑

พระสงกรานต์ มทฺทโว เกิดวัน

๑๒/๐๔/๒๕๓๓ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ปากนำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๖๒

พระอมรเทพ อมโร เดชะดี

๒๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๖๓

พระธนพล ขนฺติพโล ปงขำ

๑๘/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๖๔

พระเสกสรร กิตฺติภทฺโท ฉายเลิศโฉม

๒๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๖๕

พระอำพล ปฺาพโล อินฉาย

๓๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำ  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๖๖

พระโกศล กุสลจิตฺโต อ่วมอุ่ม

๑๓/๐๙/๒๕๑๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพระนอก

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๖๗

พระประสิทธิชัย ปริชาโน รอดชูแสง

๒๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๖๘

พระคุณาพจน์ เตชปฺโ บุญเปยม

๒๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๖๙

พระสุรศํกดิ

์

อคฺควณฺโณ บุญเปยม

๑๕/๐๓/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๗๐
สามเณรณรงค์เดช  สกุลพงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๓๘

 โพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๗๑

พระอุเทน อุตฺตโม เสือเดช

๐๖/๐๑/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๗๒

พระสมชาย จนฺทวํโส ทรงจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเจริญศรีมณีผล  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๗๓

พระอนุภัส อธิปฺโ ชิตบุตร

๒๑/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ไสกระดาน  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๗๔

พระพีรพัฒน์ าณธีโร นาถาร

๑๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ไสกระดาน  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๗๕

พระศักดิดา

์

อคฺคปฺโ มีทรัพย์

๑๑/๐๑/๒๕๒๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ไสกระดาน  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๗๖

สามเณรอริยะ  ขวัญเมือง
๘/๕/๒๕๔๔

 เขาบันได  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๗๗

สามเณรศุภกร  พรามอนงค์

๒๒/๘/๒๕๔๓

 เขาบันได  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๗๘

พระนพดล กมฺพโล วรรณา
๓/๓/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาบันได  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๗๙

พระยุทธภูมิ โชติกาโร เสน่ติบัง

๑๘/๗/๒๕๓๒
๔/๗/๒๕๕๙

ยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๘๐
พระรนานนท์ นนฺทโก ตุลาเดชารักษ์

๓๐/๗/๒๕๓๑ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ลินช้าง

้

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๘๑

พระอรรถพร านุตฺตโม ทองต้า
๓/๗/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ลินช้าง

้

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๘๒

พระรัฐนันท์ านุตฺตโร ดังแสง

๑๔/๗/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ลินช้าง

้

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๘๓

พระชุติพนธ์ ชุติธมฺโม
หิรัญประเสริฐศรี

๒๑/๒/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ลินช้าง

้

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๘๔

พระวรัญู วรปฺโ รอดประจง
๒/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ลินช้าง

้

 

พบ ๒๑๕๙/๐๖๘๕

พระสุรสิทธิ

์

ทีปโก เหมือนพงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๑๙
๑๓/๓/๒๕๕๙

วัดเขาชมพู  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๘๖

พระอัศวิน อมโร พูลเพิม

่

๑๔/๒/๒๕๒๕
๕/๖/๒๕๕๙

วัดเขาชมพู  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๘๗

พระปยณัฐ ิตวินโย แสงวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเขาชมพู  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๘๘

พระปรมินทร์ ปรมีนฺโท จันทร์หอม

๑๐/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดเขาชมพู  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๘๙

พระสุพจน์ ิตเมธี เกตสมุทร

๐๖/๑๐/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดเขาชมพู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๐ / ๒๑

้
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่
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่
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พบ ๒๑๕๙/๐๖๙๐
พระธวัช กิจกาโร ทับทิม

๒๐/๐๕/๒๕๓๙

๙/๘/๒๕๕๙
วัดจะโปรง  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๙๑

พระสิรวิชญ์ ปฺาธโร วิเศษบรรเทา

๗/๑๒/๒๕๒๓ ๑๙/๘/๒๕๕๘

วัดพุพลู  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๙๒

พระพนม ขีณมโล เหมือนวิลัย

๒๖/๑๑/๒๕๐๑
๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดพุพลู  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๙๓

พระปญญา กิตฺติสาโร ชาตะพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพุพลู  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๙๔

พระณรงค์ศักดิ

์

ิตธมฺโม ใจคน

๑๐/๖/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพุพลู  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๙๕

พระวศิน ทินฺนมโร งามวงษ์เพชร
๗/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพุพลู  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๙๖

พระชิษณุพงศ์ เตชพโล วงศ์เหล็ก

๒๖/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพุพลู  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๙๗

พระเอกชัย รุฬหโก คนชม

๒๑/๑/๒๕๒๔ ๒๒/๖/๒๕๕๙

วัดยางนำกลัดใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๙๘

พระนพพร กิตฺติธโร อยู่สูง
๑/๔/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดยางนำกลัดใต้  

พบ ๒๑๕๙/๐๖๙๙

พระสันติ ปฺาวชิโร นิลสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๑๔
๑๔/๒/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๗๐๐
สามเณรสุทธิภัทร  ช้างพุ่มอำภา

๒๗/๗/๒๕๔๕

 หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๗๐๑
พระณรงค์ ขนฺติาโร เกตุแก้ว

๗/๗/๒๕๑๑ ๕/๗/๒๕๕๙
หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๗๐๒
พระสมเจตน์ เขมกาโร พุมมา

๑๗/๖/๒๕๒๘
๕/๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๗๐๓
พระผุดพันธุ์ ผุสิตรมฺโม ศรีทัศน์

๑/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๗๐๔
พระบุญมา สุจิตฺโต อินชลอ

๒๕/๓/๒๕๓๑
๙/๘/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๗๐๕
พระราชันย์ ธมฺมทินฺโน ห้วยหงษ์ทอง

๑๗/๑๐/๒๕๓๐
๑๐/๘/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๗๐๖
พระวสันต์ ชาตวิริโย นวลอิม

่

๓๐/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๘/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๑๕๙/๐๗๐๗
พระวชิรพันธุ์ ทีปวํโส เลิศลักษณ์

๑๔/๔/๒๕๓๕
๕/๗/๒๕๕๙

อ่างศิลา  

พบ ๒๑๕๙/๐๗๐๘
พระสุทธิเกียรติ สิริวํชโย พร้อมประพันธ์

๙/๒/๒๕๑๖ ๙/๗/๒๕๕๙
อ่างศิลา  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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