
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑,๒๖๕ รูป ขาดสอบ ๓๗๗ รูป คงสอบ ๘๘๘ รูป สอบได้ ๗๑๒ รูป สอบตก ๑๗๖ รูป (๘๐.๑๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๐๐๑
พระอำนาจ ขนฺติเมโธ กำปนทอง

๑๐/๓/๒๕๓๕ ๑๓/๔/๒๕๕๙

กกไทร  

พช ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระอภิเดช อกิฺจโน อนาไชย

๒๑/๘/๒๕๓๖
๓/๔/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

พช ๓๑๕๙/๐๐๐๓
พระนพรัตน์ อาภากโร สุขคำ

๒๒/๘/๒๕๑๙ ๑๖/๒/๒๕๕๙

ชัยพฤกษ์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระถวิล ธมฺมธโร มีผล

๓๐/๗/๒๕๐๓
๙/๗/๒๕๕๙

ช้างเผือก  

พช ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระหอม กิตฺติสาโร ขวัญเพชร

๓๐/๑๑/๒๕๐๗ ๒๒/๑๒/๒๕๕๗

ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๑๕๙/๐๐๐๖
พระปรีชา ปฺาวชิโร อินทรักษา

๒๗/๕/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๑๕๙/๐๐๐๗
พระฐิติกร ิตาโณ อินทรักษา

๒๓/๑๑/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๑๕๙/๐๐๐๘
พระสิทธิโรจน์ สิทฺธิโรจโน มะทา

๗/๗/๒๕๓๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๑๕๙/๐๐๐๙
พระชัยวัฒน์ จกฺกวีโร อิทธิยศ

๑/๔/๒๕๐๑ ๗/๓/๒๕๕๘
ดอกไม้  

พช ๓๑๕๙/๐๐๑๐
พระวีระศักดิ

์

ปุณฺณฉนฺโท แก้วคง

๑๔/๗/๒๕๒๖ ๒๕/๕/๒๕๕๙

ดอกไม้  

พช ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระสุพชัย ธมฺมธโร ชาติเหน้ย

๖/๑/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ดอกไม้  

พช ๓๑๕๙/๐๐๑๒
พระทรงศักดิ

์

สุจินฺโน สุกทน

๒๘/๒/๒๕๒๙ ๒๘/๕/๒๕๕๗

ดาวเรือง  

พช ๓๑๕๙/๐๐๑๓
พระวุฒิชัย วรปฺโ ชมพู่

๑/๗/๒๕๓๘ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ดาวเรือง  

พช ๓๑๕๙/๐๐๑๔
พระสิทธินันท์ สนฺติมโน สิทธินันท์

๒๕/๑๑/๒๕๐๓
๑๓/๗/๒๕๕๔

ทักษิณาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๐๑๕
พระอธิพงษ์ ภูริปฺโ หงษ์ทอง

๑๓/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งสะเดียง  

พช ๓๑๕๙/๐๐๑๖
พระฉัตรชัย จนฺทสโร ทับทาบ

๕/๑๑/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๕๙

ทุ่งสะเดียง  

พช ๓๑๕๙/๐๐๑๗
พระจักรกฤษณ์ สุจิตฺโต สังข์เมือง

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๑๑/๗/๒๕๕๙

เทพสโมสร  

พช ๓๑๕๙/๐๐๑๘
พระวรพัทธ์ จนฺทสาโร ราคภูอิทธิสีห์

๒๗/๑๑/๒๕๑๖

๒๐/๕/๒๕๕๙

โนนนำร้อน  

พช ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระลำดวน ปริปุณฺสีโล แก้วย่อม

๗/๑/๒๔๙๖ ๑๘/๖/๒๕๕๘

โนนประชาสรรค์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๒๐
พระสมพาน ธมฺมธโร สิงทองหอม

๕/๖/๒๕๐๘
๑๓/๓/๒๕๕๙

โนนศรัทธาชุม  

พช ๓๑๕๙/๐๐๒๑
พระสถิตย์ ปฺาวุฑฺโฒ เดชาจันทร์

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

โนนศรัทธาชุม  

พช ๓๑๕๙/๐๐๒๒
พระนราวุฒิ โชติปฺโ แสงสีดา

๑/๑๐/๒๕๒๘
๙/๗/๒๕๕๙

โนนศรัทธาชุม  

พช ๓๑๕๙/๐๐๒๓
พระสมชาย สิริธโร ขวัญอยู่

๕/๓/๒๕๒๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โนนศรัทธาชุม  

พช ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระจอม โชติโก แก้วแสน

๑๑/๑๑/๒๕๑๒

๒๐/๗/๒๕๕๘

โนนสว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๒๑

้
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พช ๓๑๕๙/๐๐๒๕
พระกิตติพงศ์ กิตฺติคุโณ เอนกนวล

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๓/๑/๒๕๕๙
โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๒๖
พระสุพรรณ จนฺทสทฺโธ ครุฑสาย

๓/๑๑/๒๕๓๐
๓/๔/๒๕๕๙

โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๒๗
พระวินัย ิตวีโร ทิพย์รัตน์

๙/๑๐/๒๕๓๔
๕/๖/๒๕๕๙

โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๒๘
พระบุญมา ธมฺมทีโป รองจำนงค์

๒/๘/๒๕๑๒ ๑๑/๖/๒๕๕๙

โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๒๙
พระศุภชัย านทตฺโต เกิดทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๕๙
โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๓๐
พระฤทธิเกียรติ เตชธมฺโม อินทร์ช่วย

๑/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๘/๒๕๕๙

โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรอภิเชษฐ์  เกตุเอียม

่

๑๗/๕/๒๕๔๖

 โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๓๒
พระกิจจา อานนฺโท เหลืองสมใจ

๓๐/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โบสถ์ชนะมาร  

พช ๓๑๕๙/๐๐๓๓
พระอนุชิต อกิฺจโน สุทธิพงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๑
๙/๐๒/๒๕๕๙

โบสถ์โพธิทอง

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๓๔
พระบระทัง ทนฺตกาโม เสือแสง

๑๑/๔/๒๕๑๑
๙/๘/๒๕๕๗

ปาเรไร  

พช ๓๑๕๙/๐๐๓๕
พระวชีรวัชร์ วชิราโณ หลงใจคอย

๑๖/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ปาเรไร  

พช ๓๑๕๙/๐๐๓๖
พระวัชระ เตชวโร อ่องยิง

่

๑๖/๐๓/๒๕๓๔
๓๐/๑/๒๕๕๙

ปาเรไร  

พช ๓๑๕๙/๐๐๓๗
พระวิทยา จนฺทธมฺโม สีเสือ

๒๑/๗/๒๕๓๕
๙/๖/๒๕๕๗

ปาสักเรไร  

พช ๓๑๕๙/๐๐๓๘
พระวรากร วรธมฺโม ศรีสงคราม

๒๙/๑/๒๕๓๗ ๒๓/๑/๒๕๕๘

ปาเสน่ห์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๓๙
พระทวีศักดิ

์

สนฺติกโร ตุ้มทอง

๑๗/๙/๒๕๓๘ ๒๓/๑/๒๕๕๙

ปาเสน่ห์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๔๐
พระมานพ อภโย ยะถาคาร

๑๒/๓/๒๕๑๐ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ปาเสน่ห์  

พช ๓๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรธีรภัทร  จิตจำนงค์

๒๕/๗/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

พช ๓๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรพีรภัทร  อ่างนายก

๑๐/๒/๒๕๔๗

 พระแก้ว  

พช ๓๑๕๙/๐๐๔๓
พระเฉลิมพล านวีโร กลเรียน

๕/๑๒/๒๕๒๗
๙/๔/๒๕๕๗

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๔๔
พระสมจิตร วสโก มามัง

่

๙/๓/๒๕๒๖ ๑๒/๕/๒๕๕๙

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๔๕
พระนัฐพงษ์ สุทฺธจิตฺโต ไทยช้อย

๑๓/๗/๒๕๓๖ ๒๐/๕/๒๕๕๙

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๔๖
พระปญญา ปฺาธโร ชมพู่

๒๖/๘/๒๕๓๑ ๑๙/๖/๒๕๕๙

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๔๗
พระนัฐพงษ์ านุตฺตโม ท้าวน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๓๓
๑๙/๖/๒๕๕๙

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๔๘
พระวราวุฒิ ปฺาวุทฺโธ เสมคำ

๑๙/๑๑/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๕๙
โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๔๙
พระวัชระ อินฺทปฺโ กลินตรุษ

่

๒๓/๘/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๙

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๕๐
พระปวรวรรธน์ อธิจิตฺโต เรืองเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๕๑
พระภานุวัฒน์ ปสนฺโน แก้วสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรรัตนะ  กุลเกลียง

้

๕/๒/๒๕๔๖
 โพธิงาม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรชัชนันท์  อินทร์สอน

๙/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรธรรพ์ณธร  แก้ววงษ์

๒๒/๔/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรสรยุทธ  หนองห้าง

๓๐/๙/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๐๕๖
พระสมบูรณ์ สิริสมฺปนฺโน เสือน่วม

๑๖/๖/๒๕๒๐ ๖/๑๒/๒๕๕๘

มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๕๗
พระณัฐพล อภิพโล ธรรมรัตนพงษ์

๒๗/๔/๒๕๒๓ ๑๓/๕/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 คุ้มจบ

๑๓/๑/๒๕๔๒

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรวิรุฒวงษ์  กัลยาณสิทธิ

์

๒/๑/๒๕๔๕
 มหาธาตุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒ / ๒๑
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พช ๓๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรสมคิด  พรมภักดี

๒๗/๔/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรสมคิด  คลังบริบูรณ์

๐๘/๔/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรปฏิภาน  ทองเก่า

๑๐/๓/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรเอกพงศ์  ขำวงษ์

๒๒/๒/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรสุชัจจ์  ไชยพันธ์

๑๕/๖/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรยศวรรธน์  โชติ

๑๕/๒/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรภาณุพงษ์  จิตรจำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรเก่งกาจ  เจริญเมฆปญญา

๒๔/๗/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรกิตติพัตร  รัตนวาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรชัยชัชวาลย์  สิงห์คาร

๒๐/๖/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรธนาวุธ  มาพาก

๓๑/๗/๒๕๔๒

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรชัยวัฒน์  นกขุนทอง

๙/๓/๒๕๔๕
 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรสุทธิพงษ์  สาริกา

๒๒/๗/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรจีระศักดิ

์

 วงค์แสงไชย

๓๐/๗/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระนิคม อริยวํโส บุ้งจันทร์

๑๖/๖/๒๕๑๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๗๕
พระจิรายุ อาภสฺสโร อินทร์โพธิ

์

๒๒/๘/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๗๖
พระจิรันธนิน สนฺติสาโน พฤคชาติศิษย์

๒๗/๖/๒๕๐๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๗๗
พระกัมปนาท วราโภ นาคมีสี

๒๒/๒/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๑๕๙/๐๐๗๘
พระวีรทัศน์ ถิรธมฺโม แมลงภู่ทอง

๓๐/๙/๒๕๓๒ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๑๕๙/๐๐๗๙
พระอานนท์ อานนฺโท ภู่มาก

๒๐/๑/๒๕๒๖ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๑๕๙/๐๐๘๐
พระประธานธร ธีรปฺโ แก้วดี

๒๓/๑๑/๒๕๒๗ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๑๕๙/๐๐๘๑
พระรณชัย กนฺตสีโล มาชา

๒๙/๔/๒๕๓๔
๑/๔/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๑๕๙/๐๐๘๒
พระอดศักดิ

์

อติปฺุโ รุ่งแวง

๘/๑๑/๒๕๓๖
๓/๕/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๑๕๙/๐๐๘๓
พระเตชิด ชิตธมฺโม ชุ่มกลัด

๓๐/๔/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๑๕๙/๐๐๘๔
พระพัน อติภทฺโท จันทร์จิต

๑๕/๓/๒๕๐๗ ๒๖/๔/๒๕๕๙

ศรีชมภู  

พช ๓๑๕๙/๐๐๘๕
พระอัครินทร์ กิตฺติโก เศรษฐาจารุนันท์

๑๓/๑๐/๒๕๐๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสญชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๐๘๖
พระมะโนช านวุฒฺโฑ บุญเกิด

๑๑/๕/๒๕๑๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสญชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๐๘๗
พระวิรัตน์ อนุตฺตโร สกิดใจ

๑๙/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสญชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๐๘๘
พระธีรพงศ์ อรุโณ ไทยอ่อง

๑๑/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสญชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๐๘๙
พระพิพัฒน์ ธนวฒฺโฑ แก้วแย้ม

๑๐/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสญชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๐๙๐
พระเหลา กตทีโป ด้วงมูล

๔/๑๒/๒๕๑๐
๕/๑/๒๕๕๘

สะแกงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๐๙๑
พระวิทูน ติกฺขวีโร บุญยวง

๒๐/๑๑/๒๕๓๖
๑๕/๓/๒๕๕๙

สะแกงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๐๙๒
พระโชคชัย ปฺาวชิโร กานตบุตร

๗/๑๐/๒๕๐๘
๒/๔/๒๕๕๘

สามัคคีชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๐๙๓
พระสนอง อคฺคปฺโ จันทร์เพ็ญ

๒๗/๓/๒๕๒๒
๓/๗/๒๕๕๙

สามัคคีชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๐๙๔
พระรักษิตานนท์ านุตฺตโร วงษ์สีชา

๑๙/๘/๒๕๒๔ ๒๖/๘/๒๕๕๙

สามัคคีชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓ / ๒๑

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๐๙๕
พระทศพร ปฺุากาโม คชานันท์

๑๘/๑/๒๕๑๑
๖/๕/๒๕๕๘

เสาธงทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๐๙๖
พระวีรยุทธ เขมวโร ทองเกิดหลวง

๓/๖/๒๕๒๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๐๙๗
พระอภิราม คุณกโร ตามไวย์

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๐๙๘
พระสุมนตรี สุรปฺโ นิลค่าเมือง

๑/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ห้วยไคร้  

พช ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรอนุวัฒน์  คงไคร้

๑๗/๕/๒๕๓๙

 ห้วยไคร้  

พช ๓๑๕๙/๐๑๐๐
พระชูพงษ์ ชุติปฺโ คำนึง

๘/๔/๒๕๐๖
๑๕/๙/๒๕๕๗

ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๑๐๑
พระบุญธรรม รตินฺธโร แก้วนิคม

๑๙/๑๑/๒๔๙๖
๑๒/๓/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๑๐๒
พระโกวิทย์ โสภณคุโณ โดนสวัสดิ

์

๑๒/๗/๒๕๐๖
๑/๖/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๑๐๓
พระธีระพล ฉฬภิฺโ ปานโพธิ

์

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๑๐๔
พระสายัณ ขนฺติธโร บูรณะกรณ์

๒๔/๗/๒๕๐๔ ๑๔/๒/๒๕๕๙

ใหม่วังสีมา  

พช ๓๑๕๙/๐๑๐๕
พระวรศักดิ

์

จนฺทสาโร มันทอง

่

๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ใหม่วังสีมา  

พช ๓๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรวรุณ  มันทอง

่

๓/๙/๒๕๔๖
 ใหม่วังสีมา  

พช ๓๑๕๙/๐๑๐๗
พระกฤษดา านเมโธ ขวัญสิน

๒๗/๕/๒๕๓๕ ๒๐/๖/๒๕๕๘

อาคเนย์  

พช ๓๑๕๙/๐๑๐๘
พระกิตติรพี

์

อธิปฺโ ศรีอ่อน
๘/๕/๒๕๑๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

อาคเนย์  

พช ๓๑๕๙/๐๑๐๙
พระประสิทธิ

์

อนาลโย เหาะหา

๗/๐๓/๒๔๘๖ ๒๕/๐๙/๒๕๕๘

ขามเรียง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระนรงค์ นรินฺโท ขันทอง

๑๖/๐๗/๒๔๙๔
๕/๐๔/๒๕๕๖

ค้องาม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๑๑

พระนิรันดร์ พรมฺโชโต พรมมา

๓๐/๑๐/๒๕๒๓
๒/๐๑/๒๕๕๘

ค้องาม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๑๒

พระสุภาพ ิตวีโร ทองลี

๑๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ค้องาม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๑๓

พระธวัชพล านวีโร บุญธรรมธนรุ่ง

๒๕/๐๘/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ค้องาม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๑๔

พระสุรเดช อตฺตสาโร ตรีวงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ค้องาม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๑๕

พระชาญชัย ธมฺมชโย พาลี

๘/๑๑/๒๕๓๘ ๔/๐๓/๒๕๕๙

โฆษา  

พช ๓๑๕๙/๐๑๑๖

พระสุริยา อาทิจฺโจ คำอัด

๑๔/๑๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

โฆษา  

พช ๓๑๕๙/๐๑๑๗

พระสุพล อคฺคธมฺโม มาวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๓๘
๕/๐๖/๒๕๕๙

โฆษา  

พช ๓๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรอมร  มาคำ

๒/๐๕/๒๕๔๑

 โฆษา  

พช ๓๑๕๙/๐๑๑๙

สามเณรปริญญา  สุวรรณสม

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

 โฆษา  

พช ๓๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรอภิวัฒน์  พรมลา

๗/๐๖/๒๕๔๔

 โฆษา  

พช ๓๑๕๙/๐๑๒๑

สามเณรโยธิน  ท้าวเงิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 ท่ากกแก  

พช ๓๑๕๙/๐๑๒๒

พระอเนก ปภากโร กองเนตย์

๐๔/๐๔/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

ท่ามะกล้วย  

พช ๓๑๕๙/๐๑๒๓

พระสุเทพ ธมฺมวโร ถลุงเหล็ก

๒๐/๐๔/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งจันทร์สมุทร  

พช ๓๑๕๙/๐๑๒๔

พระรัชชานนท์ เขมกาโร ไม้ดง

๐๒/๐๘/๒๕๑๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งวารีลาภอุดม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๒๕

สามเณรนวพล  สีกล่อม

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 เทศาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรศักรินทร์  ช่วยนา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

 เทศาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๑๒๗

พระบุญชู สิริปฺโ ลาคำ

๓๐/๗/๒๕๑๙ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

เนินสว่างทางหลวง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๒๘

พระพัทยา กิตฺติภทฺโท ท้าวเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๒๙

๘/๐๔/๒๕๕๙
เนินสว่างทางหลวง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๒๙

สามเณรพิสุทธิ

์

 แสนตา

๔/๐๖/๒๕๔๕

 เนินสว่างทางหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔ / ๒๑

้
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พช ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรอักษณ์ศรศิลป  ผุยมูลตรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

 เนินสว่างทางหลวง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๓๑

พระวิเชิยร ธมฺมธโร จันทะโต

๓๑/๑๒/๒๕๐๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

โนนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๓๒

พระอภิสิทธิ

์

อภิปฺโ แก้วเถาว์

๕/๑๑/๒๕๓๓ ๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๓๓

สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 พงษ์สนิท

๕/๐๒/๒๕๔๖

 โนนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๓๔

พระวิวรรณ์ วรวฑฺฒโณ สีสด
๒/๗/๒๕๐๑

๑๑/๗/๒๕๕๗

โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๑๓๕

พระอาซาผะ อาภากโร แซ่ว้าน

๒๖/๖/๒๕๑๙ ๑๑/๕/๒๕๕๘

โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๑๓๖

พระชัยรัตน์ อาภากโร กองจิว

๒๓/๙/๒๔๙๙
๔/๑/๒๕๕๙

โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๑๓๗

พระพิษณุ จนฺทสโร แสงมณี

๑๐/๐๗/๒๕๑๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

ประชุมคงคาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๓๘

พระอนุศร อนาลโย คำสม

๑๙/๑๒/๒๕๒๕
๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ประชุมคงคาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๓๙

พระธนวัฒน์ จารุวณฺโณ พรมศักดิ

์

๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปากคลองแดง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๔๐
พระอภิสิทธิ

์

อภิสิทฺโธ จืนโจ

๒/๐๑/๒๕๓๔ ๒/๐๔/๒๕๕๔

ปากช่องธรรมทาน  

พช ๓๑๕๙/๐๑๔๑

พระอนุรักษ์ ปสนฺโน รัตนะ

๑๓/๐๑/๒๕๒๙ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

ปากช่องธรรมทาน  

พช ๓๑๕๙/๐๑๔๒

พระธราธิป อติเมโธ พรชัยทวีโชค

๓๐/๐๕/๒๕๓๖ ๒๑/๐๘/๒๕๕๙

ปากช่องธรรมทาน  

พช ๓๑๕๙/๐๑๔๓

สามเณรสิทธิชัย  กาศบำรุง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 ปากช่องธรรมทาน  

พช ๓๑๕๙/๐๑๔๔

สามเณรอภิชาต  โมคัลลา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

 ปากช่องธรรมทาน  

พช ๓๑๕๙/๐๑๔๕

สามเณรณัฐวุฒิ  รัตนะ

๗/๐๔/๒๕๔๖

 ปากช่องธรรมทาน  

พช ๓๑๕๙/๐๑๔๖

พระนิมิตต์ าณสีโณ วังไทยสงค์

๐๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ปากห้วยขอนแก่น  

พช ๓๑๕๙/๐๑๔๗

พระสุริยา ปภสฺสโร อุ่นบุญ

๒๓/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๔๘

พระโชคชัย โชติวโร คงเพชร

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๔๙

พระวุฒิชัย ธมฺมวโร พรมอ่อน

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๕๐
พระพรชัย ภูริปฺโ ศรีบุรินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๒๕ ๐๒/๒๔/๒๕๕๙

โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๕๑

สามเณรนัฐพล  เบาะทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๕๒

สามเณรชัยวัฒน์  เสนานุช

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๕๓

สามเณรกฤษณพัสม์  พิมพาพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๕๔

สามเณรอนุชา  คำภา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๕๕

สามเณรระพีพงษ์  ด้วงโป

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๕๖

สามเณรสุทัศน์  อินทร์จันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๕๗

สามเณรนิติภูมิ  แดงด้วง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๕๘

สามเณรพิษณุ  บุรัมย์สุงเนิน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๕๙

สามเณรธีรพงษ์  ทาจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรเทวา  ตำหนิงาม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๖๑

พระลิขิต ธีรธโร ฤทธิมาก

์

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๖๒

สามเณรศักรินทร์  วักไธสง

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๖๓

สามเณรชนสรณ์  คำอัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๖๔

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สีดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๑๖๕

สามเณรอลงกรณ์  สุขเกษมพิทักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๖๖

สามเณรธนกร  กระจาด

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๖๗

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 แซ่กือ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๖๘

สามเณรธรภัทร  จิตแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรพีระพงษ์  ราชอุดร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรวายุ  มีอยู่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๗๑

สามเณรวันชัย  ไพโรจน์วณิหงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๗๒

สามเณรภัคพล  แซ่เฮ่อ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรนันทวัฒน์  สินทรัพย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรศุภชีพ  โอตัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๗๕

สามเณรสถาพร  ตันศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๗๖

สามเณรทวิช  ใจน้อย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรทรงวุฒิ  นำภา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๗๘

พระก้อม ถาวโร รสจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๐๒ ๓๐/๐๓/๒๕๕๗

มะเดืองาม

่

 

พช ๓๑๕๙/๐๑๗๙

สามเณรศักดิสิทธิ

์

 ใสแสง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 ลัฏฐิวนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๑๘๐
พระบัลลังก์ คุตธมฺโม ศรีบุญเรือง

๑๑/๐๗/๒๕๓๗
๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๘๑

พระศุภกิจ ปภงฺกโร พาณิชย์นัก

๒๐/๑๑/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๘๒

พระพัทธนันท์ ธมฺมจาโร เจียมไทยสงค์

๐๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๕๙/๐๑๘๓

พระสมพาน านวุฑฺโฒ เหล่าชุมแพ

๑๑/๒/๒๕๑๕ ๔/๐๕/๒๕๕๙

ศรีภูมิ  

พช ๓๑๕๙/๐๑๘๔

พระสันติ านวโร เพียรดี

๓๐/๐๕/๒๕๒๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

ศรีมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๑๘๕

พระพิชัย วิชาธโร มีสูข

๒๒/๐๙/๒๕๑๘ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๑๘๖

พระบัญชา ปฺาธมฺโม ดวงมาลา

๑๒/๐๑/๒๕๒๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ศรีษะเกตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๑๘๗

พระณัฐกร อคฺควณฺโณ ขจรศักดา

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีษะเกตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๑๘๘

สามเณรภาณุพงศ์  ชัยชนะวงศา

๕/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีษะเกตุ  

พช ๓๑๕๙/๐๑๘๙

สามเณรสมชาย  เชือมะข่า

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

 ศรีสมบูรณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรนพดล  ชาติพหล

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีสมบูรณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๑๙๑

พระก้องภพ สมจิตฺโต เต็มจิตร

๑๔/๑๑/๒๕๐๕
๒๙/๗/๒๕๕๘

ศรีสำราญ  

พช ๓๑๕๙/๐๑๙๒

พระมิตร อาภสฺสโร แชเชือน

๑๒/๕/๒๕๑๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ศรีสำราญ  

พช ๓๑๕๙/๐๑๙๓

พระสุริยะ ปภสฺสโร ลิเพ็ชร

๒๔/๑๑/๒๕๒๒
๒๕/๖/๒๕๕๙

ศรีสำราญ  

พช ๓๑๕๙/๐๑๙๔

พระสุดใจ ิตธมฺโม บุญเชิด

๑๑/๓/๒๕๐๕
๘/๘/๒๕๕๙

ศรีสำราญ  

พช ๓๑๕๙/๐๑๙๕

พระธีรยุทธ ทินฺนลาโภ แก้วเพิม

่

๔/๑๐/๒๕๓๔ ๙/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสุพล  

พช ๓๑๕๙/๐๑๙๖

พระจิตราช วิสุทธฺสาโร เสนาโนลิต

๖/๐๔/๒๕๓๓ ๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุพล  

พช ๓๑๕๙/๐๑๙๗

พระธวัชชัย อานนฺโน มาต่าง

๒๐/๑๒/๒๕๓๕
๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุพล  

พช ๓๑๕๙/๐๑๙๘

พระจักรพันธ์ อิสฺสโร ผิวอ่อน

๗/๐๔/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุพล  

พช ๓๑๕๙/๐๑๙๙

พระขจรศักดิ

์

กตธมฺโม แบกบุญ
๖/๕/๒๕๒๔ ๑๘/๕/๒๕๕๙

สว่างแสงจันทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรนรินทร  วงค์คำจันทร์

๓๑/๕/๒๕๔๓

 สว่างอารมณ์  

พช ๓๑๕๙/๐๒๐๑
พระคำมูล สิริปฺโ อุปกา

๑๗/๗/๒๕๐๒ ๒๐/๖/๒๕๕๓

จอมแจ้ง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรพลากร  จันก้อน

๑๔/๗/๒๕๔๖

 ทรายงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรจิรายุทธ  ขุนเจริญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 ทรายงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๒๐๔
พระทนงศักดิ

์

สจฺจวโร พันผง

๒๘/๕/๒๕๑๖ ๑๗/๗/๒๕๕๖

ธาตุพลแพง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรจีระพงษ์  จันทคีรี

๒๗/๒/๒๕๔๖

 ประชิตกัลยาณมุนี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรนภัส  นนทะโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 ประชิตกัลยาณมุนี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรสรวิศ  สุระ

๓๐/๓/๒๕๔๗

 ประชิตกัลยาณมุนี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๐๘
พระสถิต คุตฺตธมฺโม ซินสีหา

๙/๑๐/๒๕๑๒ ๑๓/๓/๒๕๕๙

โพนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๐๙
พระปยะพงษ์ ปยสีโล กมลรัตน์

๑๐/๙/๒๕๓๑ ๒๑/๔/๒๕๕๙

โพนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๑๐
พระสมคิด สุธมฺโม สายคำตัง

้

๑๘/๑๐/๒๕๒๔
๑๘/๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๑๑

พระทอง สุวณฺโณ นาดี
๒/๑/๒๕๐๕

๑๕/๗/๒๕๕๙

ภูปูน  

พช ๓๑๕๙/๐๒๑๒

พระทองพูน ฌานวโร พรหมปญจพร

๑๑/๑๒/๒๕๐๗
๔/๑๒/๒๕๕๙

ภูปูน  

พช ๓๑๕๙/๐๒๑๓

พระสมศักดิ

์

นิมฺมโล พิมพ์ไพบูลย์

๓๐/๓/๒๕๐๙ ๑๐/๒/๒๕๕๘

ม่วงชุม  

พช ๓๑๕๙/๐๒๑๔

สามเณรณัฐพล  จีบมัจฉา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

 ม่วงชุม  

พช ๓๑๕๙/๐๒๑๕

สามเณรปริญญา  ตันตุลา
๒/๑/๒๕๔๔

 ม่วงชุม  

พช ๓๑๕๙/๐๒๑๖

พระทรงศักดิ

์

จิตฺตสํวโร สายคำมี
๓/๙/๒๕๓๔ ๒๒/๕/๒๕๕๙

ศรีฐาน  

พช ๓๑๕๙/๐๒๑๗

พระธีรพัทธ์ ตปวโร เพิมใจ

่

๑/๑/๒๕๒๐
๒๕/๖/๒๕๕๙

ศรีฐาน  

พช ๓๑๕๙/๐๒๑๘

พระทองใหม่ ิตสีโล สายแก้วเกิด

๒๘/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีฐาน  

พช ๓๑๕๙/๐๒๑๙

สามเณรปรีชา  จันทร์สามเรือน

๑๖/๙/๒๕๔๒

 ศรีฐาน  

พช ๓๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรวาทิน  จันทร์ชะฎา

๓๐/๔/๒๕๔๖

 ศรีฐาน  

พช ๓๑๕๙/๐๒๒๑

สามเณรณัฐพล  กันยาประสิทธิ

์

๑๔/๗/๒๕๔๖

 ศรีฐาน  

พช ๓๑๕๙/๐๒๒๒

สามเณรพงศ์ดนัย  สายคำดี

๒๓/๒/๒๕๔๗

 ศรีฐาน  

พช ๓๑๕๙/๐๒๒๓

พระอภิวัฒน์ กตธมฺโม ทองนิง

่

๓/๙/๒๕๓๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๒๒๔

สามเณรภัทรดนัย  อ่นน้อย

๕/๑๐/๒๕๔๐

 ศรีมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๒๒๕

สามเณรธีระพงษ์  มงคล

๑๗/๒/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๒๒๖

สามเณรอภิสิทธิ

์

 แก้วทูล

๑๘/๘/๒๕๔๕

 ศรีไวย์  

พช ๓๑๕๙/๐๒๒๗

พระพิศนุ กตปฺุโ กันยาไชย

๒๒/๑๑/๒๕๓๑

๔/๕/๒๕๕๖
สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๒๘

พระวัชร วิริโย รอดแก้ว

๗/๑๑/๒๕๓๓ ๒๖/๔/๒๕๕๙

สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๒๙

สามเณรวรายุทธ  แก้วลอย

๑๗/๘/๒๕๓๘

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรจรัญ  ภูดินดาร

๘/๘/๒๕๔๑
 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรวิชานนท์  ขึนเสียง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๓๒

สามเณรสิริรัฐ  คำจันดา

๓๐/๘/๒๕๔๔

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๓๓

สามเณรภานุเดช  ยอดกัณหา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๓๔

สามเณรยงยุทธ  คงไพศาล

๔/๐๑/๒๕๔๖

 สระเกศ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗ / ๒๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๒๓๕

สามเณรไกรสร  เพชรเหล็ก

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๓๖

สามเณรดำรงตรัง  ขุนรักษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๓๗

สามเณรสวรุด  ศิริเวช

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๓๘

สามเณรเอกลักษณ์  นิเวชกุล

๖/๐๘/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๓๙

สามเณรศุภกฤษ  คำบุตร
๕/๙/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรเวศชัยยันต์  ลูกจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๔๑

สามเณรสิริศักดิ

์

 เสนานุช

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๔๒

สามเณรบูรพา  คล่องแคล่ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๔๓

สามเณรชานน  เตียวผลงาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๔๔

พระธนบดี ถาวโร รังสี

๑๖/๒/๒๕๓๗ ๒๒/๔/๒๕๕๙

ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๔๕

สามเณรประทีป  คำพรวน

๑๕/๔/๒๕๔๐

 ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๔๖

สามเณรจักรพันธ์  อรุณชัยโรจน์

๒๒/๘/๒๕๔๑

 ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๔๗

สามเณรธวัชชัย  ชินนอก
๕/๙/๒๕๔๑

 ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๔๘

สามเณรนพเก้า  สีสิน

๑๓/๑/๒๕๔๖

 ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๔๙

พระวิโรจน์ ยติโก วุฒิวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖

เขาข้าหลวง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๕๐
พระสมยศ คเวสโก คำชาย

๐๙/๑๑/๒๕๑๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

เขาข้าหลวง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๕๑

พระอาทิตย์ อินฺทวณฺโณ แก้วสุพรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เขาข้าหลวง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๕๒

พระไพรโรจน์ ธมฺมกาโร ไพรวัลย์

๑๙/๐๒/๒๕๑๙ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

เขายางโปร่ง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๕๓

พระธงชัย ธีรปฺโ คำอินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกปรง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๕๔

พระกำชัย มหาวีโร ตุ้มนิลกาล

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกปรง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๕๕

พระวันเฉลิม ขนฺติพโล เมินขุนทด

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

โคกสง่า  

พช ๓๑๕๙/๐๒๕๖

พระธีรวุฒิ ภทฺทโก เพ็ชรศรี

๒๐/๐๕/๒๕๑๔ ๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โคกสำราญ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๕๗

พระอุดม สมาจาโร กองสูง

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โคกสำราญ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๕๘

พระศุภชัย สุวีโร รืนสละ

่

๐๖/๐๗/๒๕๒๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

โคกสำราญ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๕๙

พระพงษ์กวิน ภทฺทโก ยอดเพ็ชร

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

โคกสำราญ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๖๐
พระคูณ คุณากโร คำสันเทียะ

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

โคกสำราญ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๖๑

พระบุญรอด ฉินฺนาลโย แก่นแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๐๑ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

โคกสำราญ  

พช ๓๑๕๙/๐๒๖๒

พระธวัชชัย จนฺทสาโร เคยการ

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

ซับกองทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๖๓

พระประดิษฐ์ จนฺทสาโร ประดับเพ็ชร

๑๕/๐๗/๒๕๒๙ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ซับกองทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๖๔

พระเอกชัย กนฺตสีโล ภู่สุวรรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๐๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ซับกองทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๖๕

พระอำนาจ ิตสาโร แสนตะคุ

๐๔/๐๑/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ซับกองทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๖๖

พระเอกพล ถาวโร แม้นทอง

๐๗/๐๓/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ซับกองทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๖๗

สามเณรอรุณ  จันทรสาร

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

 ซับกองทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๒๖๘

พระจำเริญ ขนฺติโก กลางขุนทด

๑๖/๐๑/๒๕๐๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ซับตะเคียน  

พช ๓๑๕๙/๐๒๖๙

พระศักดิสิทธิ

์ ์

ธมฺมวโร สมสร้าง

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตะกุดไผ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๘ / ๒๑

้
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พช ๓๑๕๙/๐๒๗๐
พระพงษ์ศักดิ

์

ปภสฺสโร โนนเปอย

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะกุดไผ่  

พช ๓๑๕๙/๐๒๗๑

พระปฐม โฆสวโร ศรีวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

ทุ่งใหญ่  

พช ๓๑๕๙/๐๒๗๒

พระกิมเหล็ง ตนุติปาโล นิลนิภาชัย

๐๓/๐๗/๒๕๐๙ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ไทรงามธรรมาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๒๗๓

พระสุนทร ปภสฺสโร หมวดชัยภูมิ

๒๘/๑๒/๒๕๒๑ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ไทรงามธรรมาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๒๗๔

พระนพพร พุทฺธธมฺโม บุญแจ้ง

๐๔/๑๒/๒๕๓๔ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

ในเรืองศรี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๗๕

พระเกริกชัย สุขวโร เพชรอำไพร

๐๑/๐๘/๒๕๒๗ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

ในเรืองศรี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๗๖

พระเล็ก ปภากโร แสงฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๑๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

ในเรืองศรี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๗๗

สามเณรอดิศร  คำมัง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรนิรุทร  บุญสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๗๙

สามเณรสมานภร  สังข์ทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรภูวนัย  คำหันพล

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๘๑

สามเณรณัฐวุฒิ  พะทิ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๘๒

สามเณรณัฐนนท์  ทัศนกุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๘๓

สามเณรพงศกร  ปองขันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๕๙/๐๒๘๔

พระวิชัย ฉนฺทสุโภ หวังใจชืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บุญชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๒๘๕

พระอนันต์ เจตนาสุโภ สุทธิบรรจง

๑๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บุญชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๒๘๖

สามเณรอัฐพล  ศรีโคตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

 บุมะกรูด  

พช ๓๑๕๙/๐๒๘๗

สามเณรสันติ  เถือนเฮ้าลา

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 บุมะกรูด  

พช ๓๑๕๙/๐๒๘๘

สามเณรภานุพงษ์  เรือนแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 บุมะกรูด  

พช ๓๑๕๙/๐๒๘๙

สามเณรณัฐพงศ์  ปรางค์นอก

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

 บุมะกรูด  

พช ๓๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรธันวา  คล้ายแจ่ม

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

 บุมะกรูด  

พช ๓๑๕๙/๐๒๙๑

พระวรดร จนฺทสาโร ศิริงาม

๓๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๒๙๒

พระสมบูรณ์ จิรสุโภ บุญนาค

๑๙/๑๒/๒๕๒๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๒๙๓

พระอภิชัย อภิชโย เพ็งจัตุรัส

๒๑/๐๒/๒๕๒๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๒๙๔

พระเรืองชัย ิตปฺุโ จรสูงเนิน

๐๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๒๙๕

พระวันชัย ทิวากโร ผลดิรก

๑๓/๐๖/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๒๙๖

พระปยะวัฒน์ ปยวฑฺฒโน ปรีจำรัส

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๒๙๗

พระทักษิณ อนีโฆ คงแหลม

๒๘/๐๒/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๒๙๘

สามเณรทวีศักดิ

์

 กุลสูงเนิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๒๙๙

สามเณรศรายุทธ  แสนข่วง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรศรัญยู  โพธ์ยา

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรองอาจ  แบ่งสูงเนิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรศิวกร  แสงคาน

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรบุญช่วย  แสวงศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรสมยศ  ศรีแพรศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรสุรเดช  คำเสาร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๐๖
สามเณรสายชล  เสนเลียง

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๐๗
สามเณรปารามินทร์  หาญณรงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๐๘
สามเณรประดับ  ประสาริกา

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๐๙
สามเณรหิรัญ  พวงสุวรรณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรมนตรี  กุลสลิด

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๑๑

สามเณรสุรศักดิ

์

 เดชตุรัส

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๑๒

สามเณรจุมพล  สุขศรีไพรพนา

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๑๓

สามเณรจาตุรงค์  สุขศรีไพรพนา

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๑๔

สามเณรชัยวัตร  เจริญสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๑๕

สามเณรวีรพันธ์  คชสาร

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๑๖

สามเณรคณนาถ  คงเนตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๑๗

สามเณรธีรศักดิ

์

 กรดสูงเนิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๑๘

สามเณรวัฒนา  สมพงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๑๙

สามเณรจุลศักดิ

์

 เต่าเถือน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๒๐
สามเณรสิทธิโชค  สุรำวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๒๑

สามเณรกฤษฎา  เหลารัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๒๒

สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 กลินโนนกอก

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๒๓

สามเณรภูริภัทร  ทองบ่อ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๒๔

สามเณรวรพล  ยงค์รัมย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๒๕

สามเณรอารัญ  เอกวิญญา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๒๖

สามเณรวันโพ  -

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๒๗

สามเณรปเล  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๒๘

สามเณรวันชัย  เลิศไมตรีจิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๒๙

สามเณรพาทีแจ๊ะ  ไพรสถิตสวาท

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๓๐
สามเณรวรวิทย์  สงวนบวร

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๓๑

สามเณรสมยศ  พงษ์จิตพัด

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๓๒

สามเณรธีรวัฒน์  จันทร์ตุ้ม

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๓๓

สามเณรภาณุพงศ์  ศรเพชร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๓๔

สามเณรยุทธภูมิ  วรรณมูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๓๕

สามเณรนราดล  คงทัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๓๖

สามเณรณัฐทวัฒชัย  คำมะวาป

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๓๗

สามเณรทศพร  จำปาบุรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๓๓๘

พระอำนาจ เตชธมฺโม เถือนชำนาญ

่

๒๘/๐๒/๒๕๓๐ ๐๘/๐๑/๒๕๕๕

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๓๙

พระบัญญัติ สิริจนฺโท ชัยมงคล

๐๘/๑๐/๒๕๐๖ ๐๙/๐๒/๒๕๕๖

ปาเรไรทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๓๔๐
พระเสงียม

่

านวีโร ยุงสันเทีย

๑๐/๐๕/๒๕๒๑ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๔๑

พระศรทนง านิสฺโร บุญแย้ม

๑๙/๐๘/๒๕๑๔ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๔๒

พระภาณุพงศ์ ปฺุกาโม อุ่นคำ

๒๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๔๓

พระชัยโย านนวีโร ทานประสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๒๒ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๔๔

พระสำราญ สุทฺธาโณ รัตนนิตย์

๒๐/๐๖/๒๔๙๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๔๕

พระพิชชากร เตชธมฺโม ตุ๊กรุง

๒๑/๑๑/๒๕๓๔
๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๔๖

พระสมพร าณธีโร แผ่นทอง

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๔๗

พระศราวุธ ชุตินธโร หทัยเทียง

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๔๘

พระวศิน อคฺคธมฺโม แอสูงเนิน

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๔๙

พระณัฐพล กตคุโณ ศรีบุญเพ็ง

๐๓/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๕๐
พระชนาธิป อธิปุโ ฉิมมุจฉา

๑๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๕๑

สามเณรอชิตะ  หอมเมือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

 ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๕๒

สามเณรอภิชาต  หอมเมือง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 ปาเรไรทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๕๓

พระยุทธนา ยุทธโน ผู้อยู่สุข

๐๗/๐๓/๒๕๒๙ ๑๙/๑๑/๒๕๕๔

พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๓๕๔

พระกิตติเทพ กิตฺติปฺโ เทียงธรรม

่

๒๔/๐๗/๒๕๒๑ ๒๑/๐๘/๒๕๕๘

พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๓๕๕

พระคมกฤษ เขมธโร พุ่มพวง

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๓๕๖

พระสนธยา กตสีโล ชัยยะ

๑๙/๐๔/๒๕๒๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๓๕๗

พระพนม ฌาณภโล มณีวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๐๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๓๕๘

พระอำพล วิมโล คำนนท์

๒๘/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

พุเตยประสิทธิ

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๓๕๙

พระสุทธิพงษ์ พุทฺธสโร คงไทย

๓๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

พุเตยประสิทธิ

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๓๖๐
พระจิรพนธ์ อภิวโร โคตรกำพี

้

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

พุเตยประสิทธิ

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๓๖๑

พระบอย ฉนฺทสาโร วิลัยทอง

๒๑/๐๘/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

พุเตยประสิทธิ

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๓๖๒

พระนิกร ปฺาวโร ทองเกลียว

๐๓/๐๔/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พุเตยประสิทธิ

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๓๖๓

พระปริญญา กาฺจโน บุญโยธา

๑๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พุเตยประสิทธิ

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๓๖๔

พระกฤษฎา สจฺจวโร พลดงนอก

๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พุเตยประสิทธิ

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๓๖๕

สามเณรณัฐพล  ทรัพย์สิน

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 พุเตยประสิทธิ

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๓๖๖

พระอดิศักดิ

์

กิตฺติธโร กาลจุลศรี

๑๔/๐๗/๒๕๓๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

รวมทรัพย์  

พช ๓๑๕๙/๐๓๖๗

พระธีรพล ถิรปฺุโ จิตต์โสม

๒๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

รวมทรัพย์  

พช ๓๑๕๙/๐๓๖๘

พระทัศนะ จารุวณฺโณ ศิลดี

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ไร่ตาพุฒ  

พช ๓๑๕๙/๐๓๖๙

พระสมชาย วรชโย บุญกล้า

๒๗/๑๒/๒๕๓๔
๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ตาพุฒ  

พช ๓๑๕๙/๐๓๗๐
พระวสันต์ นฏถิโก ปนงาม

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลำกระทิงทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๗๑

พระณรงค์ ปุณฺณโก เถลิงศักดาเดช

๒๙/๐๒/๒๕๑๑ ๑๐/๐๔/๒๕๕๖

ลำนารวย  

พช ๓๑๕๙/๐๓๗๒

พระศุภกร ิตเมโธ เขตเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๑๓ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ลำนารวย  

พช ๓๑๕๙/๐๓๗๓

พระวิมล กตทีโป แก้วกาหลง

๑๘/๐๖/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำนารวย  

พช ๓๑๕๙/๐๓๗๔

พระไสว อภิวโร ปนสันเทียะ

๐๘/๐๒/๒๕๐๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

วังชะอม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๓๗๕

พระสมบัติ นรินฺโท น้อยภูมิ

๒๑/๐๙/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังชะอม  

พช ๓๑๕๙/๐๓๗๖

พระสุพันธ์ อรุโน บุญช่วย

๐๙/๑๑/๒๕๐๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วังน้อย  

พช ๓๑๕๙/๐๓๗๗

พระกล้าณรงค์ กตสาโร หัสนัย

๒๑/๐๖/๒๕๑๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วังใหญ่  

พช ๓๑๕๙/๐๓๗๘

พระเอกธนัฐ สุขโต บุญสุวรรณชาญ

๑๔/๑๒/๒๕๑๑
๐๒/๐๒/๒๕๕๔

วิเชียรบำรุง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๗๙

พระบุตร วิสุทฺโธ ทองพูน

๑๔/๐๕/๒๔๙๐ ๒๔/๐๓/๒๕๕๕

วิเชียรบำรุง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๘๐
พระณรงค์ ติสฺสโร จินดาพร

๐๑/๐๗/๒๔๘๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๕

วิเชียรบำรุง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๘๑

พระแดง านวโร ชืนสบาย

่

๐๓/๑๒/๒๔๘๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วิเชียรบำรุง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๘๒

พระขจรยศ กิตฺติโก สีสัตย์ซือ

่

๒๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วิเชียรบำรุง  

พช ๓๑๕๙/๐๓๘๓

พระจักรกฤษ ทินฺนปฺโ คุ้มเขต

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ศรีธงชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๓๘๔

พระสุจินดา จารุโภ สงฆ่อง

๒๖/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีธงชัย  

พช ๓๑๕๙/๐๓๘๕

พระประเสริฐ ภูริวฑฺฒโก โนนงาม

๐๒/๐๓/๒๕๑๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๑

ศรีประชาธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๓๘๖

พระทุม ปสนฺโน อำพวง

๑๒/๐๒/๒๔๙๕ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

สามแยก  

พช ๓๑๕๙/๐๓๘๗

พระบุญญา ปภสฺสโร โพธิศรี

์

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สามแยกพัฒนา  

พช ๓๑๕๙/๐๓๘๘

พระฝน ิตายุโก วงสงค์

๐๖/๐๔/๒๔๗๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามแยกพัฒนา  

พช ๓๑๕๙/๐๓๘๙

พระวริษฐิ

์

าณธโร โกฏิแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๑๕๙/๐๓๙๐
พระวินัย ธีราโณ คล้ายคาวิน

๐๓/๐๓/๒๕๐๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๑๕๙/๐๓๙๑

พระกิตติภพ สีลธโร จำปาเงิน

๒๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๑๕๙/๐๓๙๒

พระดนัย าณโสภโณ ทอสันเทียะ

๒๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนา  

พช ๓๑๕๙/๐๓๙๓

พระวันชัย วฑฺฒโน ไพฑูรย์

๓๑/๐๘/๒๕๐๙ ๐๒/๐๓/๒๕๓๙

เสนาสน์  

พช ๓๑๕๙/๐๓๙๔

พระจรัญ ปริปุณฺโณ สว่างจันทึก

๒๒/๐๗/๒๕๒๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

เสลินทราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๓๙๕

พระพัฒนศักดิ

์

สุตธมฺโม มาเรือง

๑๕/๐๗/๒๕๓๗ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

หนองขาม  

พช ๓๑๕๙/๐๓๙๖

พระจักรพันธ์ สิทฺธิโท ทานนำ

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

หนองไม้สอ  

พช ๓๑๕๙/๐๓๙๗

พระพรมทัศน์ หาสธมฺโม กลีบประทุม

๑๙/๐๖/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองไม้สอ  

พช ๓๑๕๙/๐๓๙๘

พระพล าณวีโร เรียงสันเทียะ

๒๗/๑๐/๒๔๙๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองไม้สอ  

พช ๓๑๕๙/๐๓๙๙

พระจำนง ขนฺติพโล เรืองปาน

๑๖/๐๒/๒๕๑๙ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

หนองหวาย  

พช ๓๑๕๙/๐๔๐๐
พระไพทูรย์ ติสฺสโร เศษลือ

๒๔/๐๒/๒๕๑๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

หนองหวาย  

พช ๓๑๕๙/๐๔๐๑
พระเธียรชัย ธีรปฺโ ดิษธสกุล

๑๘/๐๘/๒๕๐๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยชัน  

พช ๓๑๕๙/๐๔๐๒
พระสุนิทัศ กลฺยาณธโร งามนิล

๐๔/๑๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยชัน  

พช ๓๑๕๙/๐๔๐๓
พระณัฐพงษ์ อุตฺตโร สวาสดี

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๐๔
พระศราวุฒิ สิริวณฺโณ โพธ์สอน

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๐๕
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร ทองเกลียว

๒๗/๐๑/๒๕๓๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๐๖
พระบุญเลีอน

่

ทินฺนลาโภ พืนผา

้

๒๓/๐๙/๒๕๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๐๗
พระสำราญ อินทฺปฺโ อินทพันธุ์

๑๐/๐๓/๒๕๑๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

อุดมมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๔๐๘
พระฐิปกร ชุติปฺโ จันทร์มล

๓/๕/๒๕๓๘ ๓๐/๔/๒๕๕๙

คงสมโภชน์  

พช ๓๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรอภินันท์  เจริญพร

๒๙/๒/๒๕๔๗

 คงสมโภชน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๔๑๐
พระหลอด อนุตตโร บัวรักษา

๒๐/๔/๒๕๒๓
๒/๑/๒๕๕๘

คลองกระโบน  

พช ๓๑๕๙/๐๔๑๑

พระวันนา ธนปาโล นันทสิทย์

๑๐/๘/๒๕๑๒ ๑๘/๕/๒๕๕๘

คลองกระโบน  

พช ๓๑๕๙/๐๔๑๒

พระพงษ์วิวัฒน์ มหาลาโภ ผลทิพย์

๑/๑๒/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คลองกระโบน  

พช ๓๑๕๙/๐๔๑๓

พระรมณ์ กตปฺุโ พรมมา

๐๙/๐๒/๒๕๑๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

จันทราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๑๔

พระประเสริฐ ปฺาธโร บุญศิริ

๐๓/๐๓/๒๕๒๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

จันทราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๑๕

พระกรกต อินฺทวีโร หมู่คนทา

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

จันทราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๑๖

พระพิเชฐ สิริธมฺโม เค้าโพธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๓๒ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

จันทราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๑๗

พระประวิทย์ อคฺคธมฺโม ดวงศรี

๒๗/๐๗/๒๕๒๙ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ตีบใต้  

พช ๓๑๕๙/๐๔๑๘

พระบุญลือ โชติปฺโ เนาว์กา
๓/๒/๒๕๑๙ ๑๘/๘/๒๕๕๙

ตีบใต้  

พช ๓๑๕๙/๐๔๑๙

พระสมพงษ์ สุพฺพโต จันขุนทด

๒๑/๐๙/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไทรทองเจริญธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๒๐
พระสมเกียรติ านุตฺตโร สนธิพิมพ์

๑๔/๐๔/๒๕๒๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๔

นาข้าวดอ  

พช ๓๑๕๙/๐๔๒๑

พระมะลิ ณฏิโก ปงรังกา

๒๓/๑๒/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

นาข้าวดอ  

พช ๓๑๕๙/๐๔๒๒

พระบัญชา านยุตฺโต มีชัย

๒๔/๐๖/๒๕๐๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

พช ๓๑๕๙/๐๔๒๓

พระดำรง ยติกโร เปรมรัตน์

๒๐/๑/๒๕๑๔
๑/๙/๒๕๕๖

บ้านโภชน์  

พช ๓๑๕๙/๐๔๒๔

พระศรายุทธ ตปฺปสีโร อิมสิน

่

๒๖/๔/๒๕๒๙ ๑๙/๔/๒๕๕๗

บ้านโภชน์  

พช ๓๑๕๙/๐๔๒๕

พระสังวาล สนฺตมโน จันหิบ

๒๐/๐๒/๒๕๑๗ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

บ้านโภชน์  

พช ๓๑๕๙/๐๔๒๖

พระอนุเดช จนฺทธมฺโม กันยามา

๑๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโภชน์  

พช ๓๑๕๙/๐๔๒๗

พระวิษณุ ปยธโร ธาณีวัลย์

๑๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโภชน์  

พช ๓๑๕๙/๐๔๒๘

พระขวัญชัย เขมปฺโ สมบัวคู

๐๖/๐๕/๒๕๒๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๓

ปาเขาน้อย  

พช ๓๑๕๙/๐๔๒๙

พระคฑาวุธ สุมงฺคโล เพิมลาภ

่

๒๕/๐๕/๒๕๒๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

ปาเขาน้อย  

พช ๓๑๕๙/๐๔๓๐
พระศุภฤกษ์ ธมฺมจาโร โพธิทอง

์

๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ปาเขาน้อย  

พช ๓๑๕๙/๐๔๓๑

พระกิตติชัย ผลปฺโ แสงสว่าง

๐๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาเขาน้อย  

พช ๓๑๕๙/๐๔๓๒

สามเณรทักษิณ  อยู่สุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

 ปาเขาน้อย  

พช ๓๑๕๙/๐๔๓๓

พระใส ปฺาคโม สืบผาง

๑๖/๐๗/๒๔๙๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

เพชราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๓๔

พระประยงค์ คุณวีโร ปกกาสี
๓/๔/๒๕๐๔

๒๙/๑๒/๒๕๕๘

เพชราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๓๕

พระณัฐดนัย กนฺตสาโร ทองแท้

๒๙/๘/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

เพชราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๓๖

พระสมบัติ สุจิตฺโต ศรีชมภู
๖/๕/๒๕๐๐

๑๑/๗/๒๕๕๙

เพชราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๓๗

สามเณรณัฐฌา  สุมาลัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

 เพชราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๓๘

พระจักรี ธนปาโล ศรีสุข
๖/๔/๒๕๓๔ ๑๓/๓/๒๕๕๙

โพธิเจดีย์ลอย

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๔๓๙

พระพรชวณัฎฐ์ าณฉนฺโท กุลทอง

๐๒/๐๙/๒๕๑๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๔๐
พระโฆสิต เตชวโร ปนทองคำ

๒๑/๑๐/๒๔๙๒ ๐๘/๐๔/๒๕๒๑

ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๔๑

พระอรัญ ปฺุณาโณ ฉิงกังวานชัย

่

๒๐/๑๐/๒๔๙๒ ๑๗/๐๙/๒๕๕๒

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๕๙/๐๔๔๒

พระมานพ จิรธมฺโม ใจดี

๒๖/๑๒/๒๕๑๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๕๙/๐๔๔๓

พระอู๊ด สมงฺคิโก ลำมณีนิล

๑๗/๐๔/๒๔๙๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๕๙/๐๔๔๔

พระวิฑูรย์ วฑฺฒธมฺโม ถิรโสภณ

๑๔/๐๗/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์สามัคคีธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๔๔๕

พระกิตติพิชญ์ สงฺกิจฺโจ ธัญญเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๕๙/๐๔๔๖

พระอเนก อนุทโย ไทยสวย

๐๘/๑๐/๒๕๒๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๕๙/๐๔๔๗

พระฉัตรชัย ฌาณวโร ลือชา

๑๗/๙/๒๕๓๔ ๑๐/๖/๒๕๕๙
ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๔๘

พระชัยณรงค์ ปยสีโล นาดี

๑๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๕๙/๐๔๔๙

พระธีรพล อิสิาโณ ลำพา

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๕๙/๐๔๕๐
สามเณรวรินทร  พันธุดร

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

 
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๑๕๙/๐๔๕๑

พระนิพัทย์ กนฺตปโ ปยะวงค์

๒๗/๐๔/๒๕๒๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วังสงวนเหนือ  

พช ๓๑๕๙/๐๔๕๒

พระวีระชาติ วีตโสโก นารอง

๑๔/๐๙/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังสงวนเหนือ  

พช ๓๑๕๙/๐๔๕๓

พระสาโรจน์ วิสารโท บุตรทอง

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วังอ่าง  

พช ๓๑๕๙/๐๔๕๔

พระปรีชา ปกากโร สายบุญยงค์

๒๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดทุ่งเรไร  

พช ๓๑๕๙/๐๔๕๕

พระเฉลียว ทนฺตมโน ทองสุข

๑๒/๐๘/๒๔๙๓ ๐๗/๐๘/๒๕๕๓

สว่างคงคา  

พช ๓๑๕๙/๐๔๕๖

พระวัชรพงษ์ ปฺาธโร ชาญเดช

๒๓/๐๗/๒๕๓๕ ๐๔/๐๑/๒๕๕๗

สว่างคงคา  

พช ๓๑๕๙/๐๔๕๗

พระหนูแนม ิตาโภ บุญจูม

๒๒/๐๒/๒๕๐๔ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

สว่างคงคา  

พช ๓๑๕๙/๐๔๕๘

พระอนามัย กตธมฺโม บุตรศรี

๐๖/๐๖/๒๕๑๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

พช ๓๑๕๙/๐๔๕๙

พระอินทร์คำ คุณธมฺโม พามา

๐๑/๐๖/๒๕๐๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

พช ๓๑๕๙/๐๔๖๐
พระนพพร ตปสีโร สังข์ทอง

๒๗/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

พช ๓๑๕๙/๐๔๖๑

พระจ่อย โชติโก พรมทัน

๑๕/๐๘/๒๕๑๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

พช ๓๑๕๙/๐๔๖๒

พระชัยอารีย์ อาภสฺสโร เมตไตรสรณ์

๒๐/๐๓/๒๔๙๓ ๒๒/๐๖/๒๕๔๕

หนองบัวทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๔๖๓

พระวิชัย ปยสีโล พลพวก

๐๕/๐๔/๒๔๙๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

หนองบัวทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๔๖๔

พระลือ ชาคโร โกษาจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๑๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๖๕

พระธีระ ธีรภทฺโท พระเพชร

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๖๖

พระพูนศักดิ

์

อภิปุณฺโณ บูรณ์ทอง

๑๐/๐๑/๒๕๐๐ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๖๗

พระอุดม มหาวีโร อ่อนตานา

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๖๘

พระชยานันท์ อภินนฺโท ยอดบุตรดี

๒๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๖๙

พระนพรัตน์ เขมจาโร โพธิแก้ว

์

๒๒/๐๑/๒๕๓๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๗๐
พระสายยัน จนฺทสโร พิลึก

๑๘/๑๒/๒๕๑๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๗๑

พระสุรพงษ์ อาภาธโร สิมมะลี

๐๘/๐๘/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๗๒

พระคมกฤช คุตฺตสีโล พัฒนิม

่

๑๘/๐๕/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๗๓

พระก้องภพ สุทฺธิาโณ ขุนสวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๗๔

สามเณรสุวิทย์  พรมชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

 หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๗๕

พระธันวา ธมฺมวโร จันทร์ตืน

่

๐๙/๑๒/๒๕๒๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

ใหม่สามัคคี  

พช ๓๑๕๙/๐๔๗๖

พระโกวิทย์ กนฺตวีโร สิงห์สถิตย์

๑๙/๐๖/๒๕๑๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ใหม่สามัคคี  

พช ๓๑๕๙/๐๔๗๗

พระปราโมทย์ ปโมทิโต ถัววุ่น

่

๑๗/๐๗/๒๕๒๗ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ใหม่สามัคคี  

พช ๓๑๕๙/๐๔๗๘

พระพุทธ ิตสุโข บุญเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่สามัคคี  

พช ๓๑๕๙/๐๔๗๙

พระวิสุทธิ

์

คเวสโก ทองมี

๒๔/๑๐/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๔๘๐
สามเณรสนาม  วารินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 ใหม่สามัคคี  

พช ๓๑๕๙/๐๔๘๑

พระประสิทธิ

์

สนฺตมโน สุขเทพ

๑๘/๐๕/๒๔๙๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๓

เขาบ่อทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๔๘๒

พระสิงห์เพชร ขนฺติสาโร แซ่เตียว

๑๒/๐๙/๒๕๒๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

เขาบ่อทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๔๘๓

พระนิวัช ปวโร คำจ่า

๒๗/๐๑/๒๔๙๒ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

เขาฝาง  

พช ๓๑๕๙/๐๔๘๔

สามเณรภูผา  ศาลา

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

 เขาฝาง  

พช ๓๑๕๙/๐๔๘๕

พระเกรียงศักดิ

์

อุตฺตโร จาระไน

๑๐/๐๔/๒๕๒๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

เขาแม่แก่  

พช ๓๑๕๙/๐๔๘๖

สามเณรภานุภัทร  พินธุนิบาต

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 เขาแม่แก่  

พช ๓๑๕๙/๐๔๘๗

พระอังคาร จกฺกวโร ทองสวน

๑๑/๐๖/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลาหมอ  

พช ๓๑๕๙/๐๔๘๘

พระดนุสรณ์ จนฺทโชโต มันสามุข

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองปลาหมอ  

พช ๓๑๕๙/๐๔๘๙

พระสุริยัน จิตฺตทนฺโต มาคูณ

๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ๑๑/๐๘/๒๕๕๙

โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๙๐
พระอุทัย วิสาทโร คำเวิน

๑๘/๐๗/๒๕๒๗ ๒๕/๑๐/๒๕๕๘

จันทราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๙๑

พระทินกฤต านวโร ศรีชขูทอง

๒๙/๐๕/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

จันทราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๙๒

พระอรรถพล ยตินฺทโร สวัสิล้น

์

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

จันทราราม  

พช ๓๑๕๙/๐๔๙๓

พระเลิศศิลป อภินนฺโท พวงมาลี

๒๘/๐๔/๒๕๑๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ญาณเมธี  

พช ๓๑๕๙/๐๔๙๔

พระปญญา ทิวงกโร จันทร์วรรณะ

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงเสือเหลือง  

พช ๓๑๕๙/๐๔๙๕

พระชัยวัฒน์ สีลธโร เดชพจน์

๒๘/๑๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

ดงเสือเหลือง  

พช ๓๑๕๙/๐๔๙๖

พระอำนาจ ิตธมฺโม พรมสี

๐๖/๐๕/๒๕๒๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๑๕๙/๐๔๙๗

พระทองสุข สุขิโต ฤทธิบำรุง

์

๒๕/๐๖/๒๕๒๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๑๕๙/๐๔๙๘

พระเลิศมงคล ิตกุสโล ฝกหัด

๒๙/๐๓/๒๕๑๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๑๕๙/๐๔๙๙

พระจักรภพ กลฺยาณธมฺโม ราชิวงศ์

๒๙/๐๔/๒๕๑๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๑๕๙/๐๕๐๐
พระสมเกิยรติ ิตสาโร จันทร์วร

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๑๕๙/๐๕๐๑
พระจรูญ สมจิตฺโต อินบัว

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๐๙/๐๓/๒๕๕๖

นำพุสามัคคี  

พช ๓๑๕๙/๐๕๐๒
พระบุญมี ปภากโร รอดเงิน

๐๒/๑๒/๒๕๑๙ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

นำพุสามัคคี  

พช ๓๑๕๙/๐๕๐๓
พระสมเกียรติ ปภากโร หนูคง

๑๖/๐๓/๒๕๐๖ ๒๘/๐๔/๒๕๕๐

เนินสะอาด  

พช ๓๑๕๙/๐๕๐๔
พระทองพูล ถามพโล สุขสีฟน

๐๕/๐๓/๒๕๒๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๑๕๙/๐๕๐๕
พระอวตาน จิตฺตทนฺโต อรรถาวีย์

๐๔/๐๓/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๑๕๙/๐๕๐๖
พระชัยสิทธิ

์

ทิวากโร มาตรชู

๑๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๑๕๙/๐๕๐๗
พระจิตรภณ อาภายุตฺโต หมวกเฟอง

๒๓/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๑๕๙/๐๕๐๘
สามเณรอภิวัฒน์  เตชนันท์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

 
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๑๕๙/๐๕๐๙
พระชิงชัย กตกุสโร หมืนโฉม

่

๐๒/๐๙/๒๕๐๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

ลาดแค  

พช ๓๑๕๙/๐๕๑๐
พระสมศักดิ

์

วิมโล อุ่นอก

๐๔/๐๓/๒๕๒๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ลาดแค  

พช ๓๑๕๙/๐๕๑๑

พระพงศธร กิตฺติธโร อินทร์บัว

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วารีล้อม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๑๒

พระสุทธินัย สุทฺธิาโณ อยู่คง

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วารีล้อม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๑๓

พระไพศาล สนฺตมโน จักรแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๒๔ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

วารีวงษ์  

พช ๓๑๕๙/๐๕๑๔

พระธันวา สิริธมฺโม เปลียนบาง

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๒
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วารีวงษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๕๑๕

พระวสันต์ วสนฺโต เอียงสูงเนิน

้

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ศาลาลาย  

พช ๓๑๕๙/๐๕๑๖

พระสิรพัฒน์ สิริจนฺโท แก้วโสภา

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ศาลาลาย  

พช ๓๑๕๙/๐๕๑๗

พระวีระชัย ปฺาพโล คำแสน

๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลาย  

พช ๓๑๕๙/๐๕๑๘

พระพรเทพ สีลเตโช บึนสันเทียะ

้ ๊

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลาย  

พช ๓๑๕๙/๐๕๑๙

พระเสกสรร ตปสีโล กลันเขตการณ์

่

๑๙/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๑/๒๕๕๘

ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๒๐
พระทองพูล ปสนฺโน แย้มชอบใจ

๐๘/๐๔/๒๕๐๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๒๑

พระคณากร านวีโร จันทร์ทรง

๐๗/๐๖/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๒๒

พระกรกต กนฺตวีโร วัชรรัศมี

๐๘/๑๐/๒๔๙๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๒๓

พระชานนท์ ชวโน แซ่ล้อ

๒๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๒๔

สามเณรศราวุธ  นวนประโคน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๒๕

พระวินัย อภิวณฺโณ ดาดสดา

๑๓/๐๓/๒๕๐๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

สว่างเนตร  

พช ๓๑๕๙/๐๕๒๖

พระภาคภูมิ านวีโร อ้วนศรี

๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

สว่างเนตร  

พช ๓๑๕๙/๐๕๒๗

พระอานนท์ อานนฺโท วงษ์ทำมา

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างเนตร  

พช ๓๑๕๙/๐๕๒๘

พระปณต ปริปุณฺโณ สุ่มอินมะดัน

๒๐/๑๐/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างเนตร  

พช ๓๑๕๙/๐๕๒๙

พระบุญถม สุธมฺโม ฤทธิหาญ

๐๗/๐๑/๒๕๐๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๖

หนองระมาน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๓๐
พระเพียร พุทฺธาโณ บุญประเสริฐ

๒๑/๐๒/๒๕๐๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

หนองระมาน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๓๑

พระสุทธิศักดิ

์

คมฺภีรธมฺโม แสงนิล

๒๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

หนองระมาน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๓๒

พระธนเดช อคฺคธมโม ราชวงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๒๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองระมาน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๓๓

พระลำพูน ิตธมฺโม ไชยเวช

๒๕/๐๙/๒๔๙๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

ห้วยงาช้าง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๓๔

พระธีระธวุฒิ เขมวโร ร่วมใจ

๓๑/๙/๒๕๒๗ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ห้วยงาช้าง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๓๕

พระสุรพล อาสโย ปงสม

๒๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยงาช้าง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๓๖

พระชัชวาลย์ จนฺทสาโร วังคิรี

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยงาช้าง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๓๗

พระวิศรุต จิตสกฺกาโร ตาดเกิด

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยงาช้าง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๓๘

พระเศรษฐา ปสนฺโน รอดมา

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยงาช้าง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๓๙

พระณัฐพล ผลธมฺโม แยนยล

๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยตูมสุทธาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๕๔๐
สามเณรพีรพัฒน์  จาดเมือง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 ห้วยตูมสุทธาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๕๔๑

พระจุมพล จารุธมฺโม แยบเกษตรกรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๐๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

ใหม่ศรีสุธรรมา  

พช ๓๑๕๙/๐๕๔๒

พระธนิษฐ ชินวโร กันณะสา

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

โคกตายอ  

พช ๓๑๕๙/๐๕๔๓

พระประครอง ติกฺขาโณ แจ้งใจ

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกตายอ  

พช ๓๑๕๙/๐๕๔๔

พระจรรยา สุทฺธาจาโร วงษ์สิงห์

๐๓/๐๖/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โคกยาว  

พช ๓๑๕๙/๐๕๔๕

พระทองพูน านวีโร ฉาวกระโทก

๐๘/๐๔/๒๕๐๖ ๐๔/๐๕/๒๕๓๓

ซับบอน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๔๖

พระเทียน จนฺทโชโต แสงทอง

๐๑/๐๑/๒๕๑๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

ซับบอน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๔๗

พระสุรพล วิสารโท พิมดา

๑๙/๐๖/๒๕๑๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ซับบอน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๔๘

พระศรัณย์ ปยุตฺโต เกรันพงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๑๓ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ซับบอน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๔๙

สามเณรต้นกล้า  พญาวราปญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

 ซับบอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖ / ๒๑

้
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พช ๓๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรณัฐกรณ์  จันใด

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

 ซับบอน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๕๑

สามเณรต้นพญา  พญาวราปญ

๒๔/๒๗/๒๕๔๗

 ซับบอน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๕๒

สามเณรเฉลิมพร  โฉมบุญมา

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

 ซับบอน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๕๓

สามเณรชนแดน  ศิริสุวรรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 ซับบอน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๕๔

สามเณรศุภโชค  แก้วตา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

 ซับบอน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๕๕

พระมารุต สุปฺโ กุ๋งเกิด

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๑๕๙/๐๕๕๖

พระอำนาจ ปภงฺกโร กลมกลึง

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ซับไม้แดง (เก่า)  

พช ๓๑๕๙/๐๕๕๗

พระวิชัย อริฺชโย มุ่งกองกลาง

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ซับไม้แดง (ใหม่)  

พช ๓๑๕๙/๐๕๕๘

พระนพดล านธมฺโม แสงเคลือบ

๒๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

ซับสมอทอด  

พช ๓๑๕๙/๐๕๕๙

พระชยุตม์ โอภาโส ศิรินันทไพบูลย์

๑๓/๐๗/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ซับสมอทอด  

พช ๓๑๕๙/๐๕๖๐
สามเณรเมธาวี  มีทรัพย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

 ซับสมอทอด  

พช ๓๑๕๙/๐๕๖๑

พระจักรกฤษ จารุธมฺโม ทวีลาภ

๓๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ทรัพย์เกษตร  

พช ๓๑๕๙/๐๕๖๒

พระสุริยัน เตชปฺุโ บุญยะ

๐๖/๐๗/๒๕๑๑ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

บรรพตาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๖๓

พระคุณัช สุทฺธิาโณ น้อยยาโน

๓๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บรรพตาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๖๔

พระธนพล กิตฺติโก พลอยบุตร

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บึงสามพัน  

พช ๓๑๕๙/๐๕๖๕

พระวิไล สิริจนฺโท ปรีวัลย์

๒๑/๐๒/๒๕๐๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๗

พญาวัง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๖๖

พระเฉลิมศักดิ

์

โอภาโส เพ็ชเนตร

๐๕/๑๒/๒๕๒๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

รัตนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๖๗

พระดาวรุ่ง อินฺทปฺโ ฮวบกลำ

๒๐/๐๘/๒๕๑๐ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

วังตะเคียนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๖๘

พระธนากร ยโสธโร ฮวบกลำ

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

วังตะเคียนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๖๙

พระสถิตย์ สิริจนฺโท สระบัวบาน

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

วังตะเคียนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๗๐
พระนิรัน สุมงฺคโล แพขันทอง

๑๓/๐๔/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วังตะเคียนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๗๑

พระธันยา จกฺกรตโน แก้วคง

๐๘/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังตะเคียนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๗๒

พระเกรียงไกร สุขโร กลินสุคนธ์

่

๒๖/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังตะเคียนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๗๓

สามเณรสิทธิพร  วงค์ษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

 วังตะเคียนทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๗๔

พระบุญส่ง อธิปฺโ โกทัน

๐๑/๐๙/๒๕๒๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

เวียงโพธิงาม

์

 

พช ๓๑๕๙/๐๕๗๕

พระจีรวัฒน์ จิตฺตปาโร คลองสัตย์

๒๓/๐๘/๒๕๓๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

หนองไทรงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๗๖

พระธรรมนูญ ปุณฺณโก จุมพิต

๑๐/๐๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๑/๒๕๕๒

หนองพลวง  

พช ๓๑๕๙/๐๕๗๗

พระวรพล เขมปฺโ คองพง
๐/๐/๒๕๓๗ ๐/๐/๒๕๕๙ เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๗๘

พระไพรัตน์ อโนมคุโณ คุณวัฒน์
๐/๐/๒๕๓๘ ๐/๐/๒๕๕๙ เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๗๙

พระต่อสกุล ธมฺมโมสโก เพ็งสุริยา
๐/๐/๒๕๓๘ ๐/๐/๒๕๕๙ เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๘๐
พระธนกฤต กตธมฺโม พงษ์ประยูร

๐/๐/๒๕๑๖ ๐/๐/๒๕๕๗ คลองดู่  

พช ๓๑๕๙/๐๕๘๑

พระเจษฎาพร มหาปฺโ หนูเหล็ง
๐/๐/๒๕๓๖ ๐/๐/๒๕๕๙ คลองดู่  

พช ๓๑๕๙/๐๕๘๒

พระลอง เทวธมฺโม ธิมาดี
๐/๐/๒๕๑๑ ๐/๐/๒๕๔๘ โคกรังน้อย  

พช ๓๑๕๙/๐๕๘๓

สามเณรศักดิชาย

์

 พันอินทร์
๐/๐/๒๕๔๖

 ซับเจริญศรีมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๕๘๔

พระศุภานุวงศ์ ธมฺมจาโร แซ่เล้า
๐/๐/๒๕๓๑ ๐/๐/๒๕๕๑ ซับอุดมมงคลธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗ / ๒๑

้
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พช ๓๑๕๙/๐๕๘๕

พระเพทาย สํวโร พรรณบัว
๐/๐/๒๕๒๘ ๐/๐/๒๕๕๔ ซับอุดมมงคลธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๘๖

พระสมชาย ธมฺมทีโป วงษ์ละคร
๐/๐/๒๕๒๕ ๐/๐/๒๕๕๗ ซับอุดมมงคลธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๘๗

พระประจัญย์ ขนฺติจิตฺโต สิงห์ขร
๐/๐/๒๕๑๙ ๐/๐/๒๕๕๘ ซับอุดมมงคลธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๘๘

พระพิเชษ านวีโร ด้วงมูล
๐/๐/๒๕๒๗ ๐/๐/๒๕๕๘ ซับอุดมมงคลธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๘๙

พระภาคิน อุทโย สินไชย
๐/๐/๒๕๒๓ ๐/๐/๒๕๕๙ ซับอุดมมงคลธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๙๐
พระสุทธิชัย วรโชติโก ทิงนะโครต

้

๐/๐/๒๕๓๕ ๐/๐/๒๕๕๙ ซับอุดมมงคลธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๙๑

สามเณรจักรพงษ์  หลวงพล
๐/๐/๒๕๔๑

 ซับอุดมมงคลธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๙๒

พระประจักษ์ จนฺทปโ ชอบเต้น
๐/๐/๒๕๑๑ ๐/๐/๒๕๕๙ ธุตังคาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๙๓

พระโชคชัย สุชาโต พุฒสังข์
๐/๐/๒๕๑๗ ๐/๐/๒๕๕๙ ธุตังคาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๙๔

พระอุทิศ อุทาโน บุญเล็ก
๐/๐/๒๕๓๒ ๐/๐/๒๕๕๙ ธุตังคาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๙๕

พระอนันท์ สุภาจาโร กองสูงเนิน
๐/๐/๒๕๓๔ ๐/๐/๒๕๕๙ ธุตังคาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๙๖

สามเณรบุญขำ  ช้างดอนไพร
๐/๐/๒๕๔๔

 ธุตังคาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๕๙๗

พระสมยศ ยโสธโร ดวงศรีแก้ว
๐/๐/๒๕๓๗ ๐/๐/๒๕๕๙ นาสวรรค์  

พช ๓๑๕๙/๐๕๙๘

พระสุทธิศักดิ

์

สุธมฺโม อาจคำ
๐/๐/๒๕๓๓ ๐/๐/๒๕๕๗ เนินถาวร  

พช ๓๑๕๙/๐๕๙๙

พระสามารถ สุเมโธ ลานอก
๐/๐/๒๔๙๕ ๐/๐/๒๕๕๗ เนินมะขามปอม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๐๐
พระเฉลิมชัย กิราโน ชัยฝน

๕/๑๒/๒๕๑๐

๐/๐/๒๕๕๙ บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๐๑
พระภูวนาถ ภูริปฺโ ศิริจันทร์

๖/๕/๒๕๓๘
๐/๐/๒๕๕๙ บึงศรีเทพรัตนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๐๒
พระสายม่าน ธมฺมโชโต ตระกรุตคุ้ม

๐/๐/๒๕๑๖ ๐/๐/๒๕๔๔ พุทธมงคลเทพนิมิต  

พช ๓๑๕๙/๐๖๐๓
พระแดง สิริธโร ธงชัย

๔/๘/๒๕๑๕
๐/๐/๒๕๕๖ แม่นำแควปาสัก  

พช ๓๑๕๙/๐๖๐๔
พระเมธี ธมฺมเตโช แสนพาน

๒๕/๓/๒๕๒๑

๐/๐/๒๕๕๘ แม่นำแควปาสัก  

พช ๓๑๕๙/๐๖๐๕
พระไพศาล อุปสนฺโต จิตรครบุรี

๖/๕/๒๕๒๗
๐/๐/๒๕๕๙ แม่นำแควปาสัก  

พช ๓๑๕๙/๐๖๐๖
พระธีรพงษ์ กิตฺติสาโร โยปดทุม

๑/๖/๒๕๓๕
๐/๐/๒๕๕๙ แม่นำแควปาสัก  

พช ๓๑๕๙/๐๖๐๗
สามเณรเสกสรร  ช้างวงศ์

๑/๘/๒๕๔๒
 แม่นำแควปาสัก  

พช ๓๑๕๙/๐๖๐๘
พระอารมณ์ จนฺทโชโต ทิยายน

๐/๐/๒๔๗๓ ๐/๐/๒๕๕๘ ร่องหอย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๐๙
พระนิรุจธ์ คุณธมฺโม มณีโชติ

๐/๐/๒๕๓๖ ๐/๐/๒๕๕๙ ร่องหอย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๑๐
สามเณรรัฐธรรมนูญ  เฮียงไสนา

๐/๐/๒๕๔๔
 ร่องหอย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๑๑

สามเณรบูรพา  จันทรา
๐/๐/๒๕๔๔

 ร่องหอย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๑๒

สามเณรวายุ  แก้วกิงจันทร์

่

๐/๐/๒๕๔๕
 ร่องหอย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๑๓

สามเณรธนพร  สังเสวี
๐/๐/๒๕๔๕

 ร่องหอย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๑๔

สามเณรกวิน  พัดทอง
๐/๐/๒๕๔๕

 ร่องหอย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๑๕

สามเณรจีรวัฒน์  กงถัน
๐/๐/๒๕๔๖

 ร่องหอย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๑๖

สามเณรกันตพัตน์  ขวัญเงิน
๐/๐/๒๕๔๖

 ร่องหอย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๑๗

สามเณรสิทธิพร  คำจักร
๐/๐/๒๕๔๖

 ร่องหอย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๑๘

พระสุทัต วรธมฺโม แสงสว่าง
๐/๐/๒๕๒๒ ๐/๐/๒๕๕๗ รักไทย  

พช ๓๑๕๙/๐๖๑๙

สามเณรสรชัช  คล้ายใจตรง
๐/๐/๒๕๔๑

 รักไทย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๘ / ๒๑

้
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พช ๓๑๕๙/๐๖๒๐
พระคำสอน ิตปุโ แสนประกอบ

๐/๐/๒๕๒๕ ๐/๐/๒๕๕๘ ราษฎร์บำรุง  

พช ๓๑๕๙/๐๖๒๑

พระอภิชัย นาควํโส ผดาวัน
๐/๐/๒๕๓๔ ๐/๐/๒๕๕๘ ราษฎร์บำรุง  

พช ๓๑๕๙/๐๖๒๒

พระสรศักดิ

์

ธนลาโภ กว้างนอก
๐/๐/๒๕๓๗ ๐/๐/๒๕๕๘ ราษฎร์บำรุง  

พช ๓๑๕๙/๐๖๒๓

พระกนกพล ขนฺติธโร พงษ์ชัยชาญ
๐/๐/๒๕๓๖ ๐/๐/๒๕๕๙ ราษฎร์บำรุง  

พช ๓๑๕๙/๐๖๒๔

พระธีรเทพ ิตสีโล แผนคงงาม
๐/๐/๒๕๓๘ ๐/๐/๒๕๕๙ ราษฎร์บำรุง  

พช ๓๑๕๙/๐๖๒๕

พระสวัสดิ

์

มานิโต พิมพ์ทรายมูล

๑/๑๒/๒๕๑๙

๐/๐/๒๕๕๗ วังขาม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๒๖

พระเอกรัฐ ทีปงฺกโร ชาดิษฐ์
๑/๘/๒๕๒๔

๐/๐/๒๕๕๙ วังขาม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๒๗

สามเณรหม่อโย  จอมประหยัด
๑/๒/๒๕๔๕

 วังขาม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๒๘

พระวสันต์ นารโท บาตรทองโต
๐/๐/๒๕๓๙ ๐/๐/๒๕๕๙ ศรีเทพ  

พช ๓๑๕๙/๐๖๒๙

พระพรศักดิ

์

รํสิโย ยีคิว

่ ้

๐/๐/๒๕๒๙ ๐/๐/๒๕๕๓ ศิริมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๖๓๐
สามเณรพรชัย  ยีคิว

่ ้

๐/๐/๒๕๔๕
 ศิริมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๖๓๑

สามเณรวัฒนา  ครุฑฉำ
๐/๐/๒๕๔๓

 ศิริมงคล  

พช ๓๑๕๙/๐๖๓๒

พระอดิศร ธนปาโล โยติง

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

๐/๐/๒๕๕๙ สระกรวด  

พช ๓๑๕๙/๐๖๓๓

พระทนงศักดิ

์

ปภากโร เมฆขุนทด
๙/๘/๒๕๓๒

๐/๐/๒๕๕๘ สว่างสามัคคี  

พช ๓๑๕๙/๐๖๓๔

พระภัทรภณ านรโต จุรัญญา
๕/๖/๒๕๓๔

๐/๐/๒๕๕๙ สว่างสามัคคี  

พช ๓๑๕๙/๐๖๓๕

พระบุญเลิศ คุเณวีโร บุญแสน
๐/๐/๒๕๑๒ ๐/๐/๒๕๕๓ สันติธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๓๖

พระชาญ โชติวโร วาชัยศรี
๐/๐/๒๕๐๘ ๐/๐/๒๕๕๘ สันติธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๓๗

พระฝน อพโร สีชล
๐/๐/๒๕๑๑ ๐/๐/๒๕๕๙ สันติธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๓๘

พระจรูญศักดิ

์

อคฺครโต กลินกุหลาบ

่

๐/๐/๒๕๓๕ ๐/๐/๒๕๕๙ สันติธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๓๙

สามเณรณัฐวัฒชัย  คำมะวาป

๕/๑๑/๒๕๔๔

 หนองบัว  

พช ๓๑๕๙/๐๖๔๐
สามเณรภูริทัต  ทองบ่อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 หนองบัว  

พช ๓๑๕๙/๐๖๔๑

พระประสาน ปสนฺนจิตฺโต เทียมทอง

๑๖/๘/๒๕๑๑

๐/๐/๒๕๕๙ หนองไฮ  

พช ๓๑๕๙/๐๖๔๒

พระชัชวาล อโสโก บุญรอด

๑๘/๔/๒๕๒๓

๐/๐/๒๕๕๙ หนองไฮ  

พช ๓๑๕๙/๐๖๔๓

พระตะวัน สุเมโธ ปองท้าว

๒๙/๕/๒๕๓๘

๐/๐/๒๕๕๙ หนองไฮ  

พช ๓๑๕๙/๐๖๔๔

พระเอกรินทร์ ธนิสฺสโร ระคราม

๑๒/๖/๒๕๓๘

๐/๐/๒๕๕๙ หนองไฮ  

พช ๓๑๕๙/๐๖๔๕

พระศรายุทธ ธนิสฺสโร เทพโยธี

๒๖/๘/๒๕๓๘

๐/๐/๒๕๕๙ หนองไฮ  

พช ๓๑๕๙/๐๖๔๖

พระพุทธ พุทธธิโชโต กุญแจทอง
๐/๐/๒๔๙๗ ๐/๐/๒๕๕๙ อุทุมพรวนาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๖๔๗

พระผิว โสภณมโน พรมวงษ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๔๘

พระณัฐพล คุณสมฺปนฺโน แสนพรมมี

๑๘/๑๒/๒๕๓๒
๐๒/๐๓/๒๕๕๘

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๔๙

พระอุดม มหามงฺคโล จันทาสี

๒๐/๐๗/๒๕๐๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๕๐
พระนิรัญ กลฺยาโณ สุขเจริญ

๐๑/๑๒/๒๕๑๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๕๑

พระชณากรณ์ กิตฺติโสภโณ แก้วพนม

๐๘/๐๗/๒๕๓๔ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๕๒

พระลุน อิทฺธิเตโช แพงศรี

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๕๓

พระสายัน ฉนฺทธมฺโม ปานพรม

๒๒/๐๕/๒๕๐๙ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๕๔

พระบำรุง ปยสีโล จำปาทิพย์

๑๒/๐๙/๒๕๑๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เกตุสามัคคีธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙ / ๒๑

้
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พช ๓๑๕๙/๐๖๕๕

พระประเทือง ทีปวํโส มะสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๕๖

พระนำโชค คุตฺตวํโส วงษ์จันทึก

๐๗/๐๑/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๕๗

สามเณรสุรสิทธิ

์

 แสนพรมมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

 เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๕๘

สามเณรสนธิชัย  ภิรมย์เปรม

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

 เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๕๙

พระประเสริฐ เสฏมโน โปแล

๑๗/๑๐/๒๕๐๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไทรงามสามัคคี  

พช ๓๑๕๙/๐๖๖๐
พระสมหมาย ปฺุาคโม พันธ์โคกกรวด

๑๔/๑๑/๒๕๑๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๘

เนินศิลาเพชร  

พช ๓๑๕๙/๐๖๖๑

พระสมศักดิ

์

ถิรธมฺโม โสประดิษฐ์
๐/๐/๒๔๙๔

๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินศิลาเพชร  

พช ๓๑๕๙/๐๖๖๒

พระสหพัฒน์ สุทฺธาโณ ศิริมนพัฒน์

๒๔/๐๘/๒๕๑๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินศิลาเพชร  

พช ๓๑๕๙/๐๖๖๓

พระมิลอมร ติกฺขวีโร เชยหำ

๐๑/๐๗/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เนินศิลาเพชร  

พช ๓๑๕๙/๐๖๖๔

พระสุพจน์ สิริปฺโ ทิพย์มุก

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ปาไพบูลย์  

พช ๓๑๕๙/๐๖๖๕

สามเณรสันติสุข  โพธิรืน

์ ่

๐๘/๐๙/๒๕๔๐

 ปาไพบูลย์  

พช ๓๑๕๙/๐๖๖๖

พระสุขสันต์ สิริสาโร รัสสะ

๐๑/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

ภูเขาทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๖๖๗

พระนิรันดร์ สมจิตฺโต ตาสุวรรณ์

๒๕/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ภูเขาทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๖๖๘

พระยุทธนันท์ วรจิตฺโต จำปาแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๓๑
๑๘/๗/๒๕๕๙

ภูเขาทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๖๖๙

สามเณรอนันต์  เหงากูล

๒๖/๑/๒๕๔๔

 ภูเขาทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๖๗๐
สามเณรชโนดม  เหงากูล

๒๐/๙/๒๕๔๗

 ภูเขาทอง  

พช ๓๑๕๙/๐๖๗๑

พระกฤติพงษ์ สุรปฺโ อุ่นเมือง

๒๙/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

ยางงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๗๒

พระวรเชษ์ ปยธมฺโม ราชทา

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

ยางงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๗๓

พระชลัมพล อธิปฺโ ไวยะทรัพย์

๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ยางงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๗๔

สามเณรธีรยุทธ  คำดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

 ยางงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๗๕

สามเณรอุกฤษฎ์  ประสาทสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

 ยางงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๗๖

สามเณรสมบูรณ์  จันยูร

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 ยางงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๗๗

สามเณรธนาธิป  บอนขุนทด

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 ยางงาม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๗๘

พระนาวิน นาถกโร อินดีคำ

๑๗/๐๔/๒๕๑๔ ๒๔/๐๒/๒๕๕๕

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๖๗๙

พระสมหมาย ิตฺตสุโภ พรมจิว

๋

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๖๘๐
พระประทีป ทีปกโร ปอมกลำ

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๖๘๑

พระสัมพันธ์ โชติโก หน่านไหว

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๖๘๒

พระอาทิตย์ อาจาโร อยู่ตาล

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๖๘๓

พระไชยเชษฐ์ นิติโก เหลียมวงค์

่

๑๘/๐๔/๒๕๓๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๖๘๔

พระสุวิทย์ อนาวิโล สืบสำราญ

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๖๘๕

พระวัชระ ธมฺมวิจาโร คำสีลอง

๐๒/๐๙/๒๕๓๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๖๘๖

พระสมหมาย ภทฺทโก สีสอนการ

๑๒/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๕๙/๐๖๘๗

พระเอกมงคล สุมงฺคโล สุวรรณราช

๒๘/๑๒/๒๕๓๓
๑๙/๗/๒๕๕๙

เขาค้อพัฒนาราม  

พช ๓๑๕๙/๐๖๘๘

พระอมร อมรธมฺโม ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๗/๐๖/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสมอ  

พช ๓๑๕๙/๐๖๘๙

พระพชร วชิรปฺโ นุชนารถ

๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสมอ  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๕๙/๐๖๙๐
พระบุญกว้าง สุปฺโ แคนหนอง

๐๔/๑๑/๒๕๐๐ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

บ้านนายาว  

พช ๓๑๕๙/๐๖๙๑

สามเณรนฤสรณ์  สุสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

 บ้านนายาว  

พช ๓๑๕๙/๐๖๙๒

พระธานัท ธมฺมวิริโย นิวรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 

พช ๓๑๕๙/๐๖๙๓

สามเณรณัฐพงค์  ศรีสุรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 ราชพฤกษ์  

พช ๓๑๕๙/๐๖๙๔

สามเณรณัฐวุฒิ  ยอดโต

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 ราชพฤกษ์  

พช ๓๑๕๙/๐๖๙๕

สามเณรอภิสิทธิ

์

 ฤทธิกระจาย

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

 ราชพฤกษ์  

พช ๓๑๕๙/๐๖๙๖

สามเณรวุฒิพงศ์  บุญมามี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 ราชพฤกษ์  

พช ๓๑๕๙/๐๖๙๗

สามเณรวรวิทย์  หารพล

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 ราชพฤกษ์  

พช ๓๑๕๙/๐๖๙๘

พระกฤตเมธ อภิวโร สุนลี

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

ห้วยไผ่  

พช ๓๑๕๙/๐๖๙๙

พระสมคิด มุตฺตจิตฺโต มูลมะณี

๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยไผ่  

พช ๓๑๕๙/๐๗๐๐
พระภีร์รัตน์พีพัฒน์ เตชปฺุโ สร้อยมี

๑๑/๐๕/๒๕๒๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยไผ่  

พช ๓๑๕๙/๐๗๐๑
พระวุฒิชัย ิตมโน จันทา

๑๐/๐๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยไผ่  

พช ๓๑๕๙/๐๗๐๒
พระกีตณรงค์ กิตฺติคุโณ พุ่มแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยไผ่  

พช ๓๑๕๙/๐๗๐๓
พระปยพันธ์ ขนฺติพโล ลิศนันท์

๒๒/๐๓/๒๕๐๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โคกมน  

พช ๓๑๕๙/๐๗๐๔
พระตติยานนท์ กนฺตสีโร คนมาก

๐๙/๐๗/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

โคกมน  

พช ๓๑๕๙/๐๗๐๕
พระบุญกอง สุจิตฺโต งามลา

๑๓/๐๗/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โคกมน  

พช ๓๑๕๙/๐๗๐๖
พระต่อตระกูล กิตฺติปฺโ นำดอกไม้

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โคกมน  

พช ๓๑๕๙/๐๗๐๗
สามเณรธีรภัทร์  ด่านทิม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 โคกมน  

พช ๓๑๕๙/๐๗๐๘
สามเณรปรเมษ์  เหมือนสีพี

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 โคกมน  

พช ๓๑๕๙/๐๗๐๙
สามเณรชญานนท์  ต๊ะอิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 โคกมน  

พช ๓๑๕๙/๐๗๑๐
สามเณรอนัชนันท์  ชัยมงคล

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

 โคกมน  

พช ๓๑๕๙/๐๗๑๑

พระเอกฉันท์ วุฑฺฒิสโร บุตรศรี

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ซำม่วง  

พช ๓๑๕๙/๐๗๑๒

พระชัยสิทธิ

์

กิติสาโร รักษ์วงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๑๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

นาพ่อสอง  

รับรองตามนี

้

(พระราชปญญาเวที)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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