
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๙๐๑ รูป ขาดสอบ ๑๒๑ รูป คงสอบ ๗๘๐ รูป สอบได้ ๖๐๓ รูป สอบตก ๑๗๗ รูป (๗๗.๓๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระบุญชู ปยธมฺโม กองพลสวัสดิ

์

๒๒/๔/๒๕๑๒ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

เกาะ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระณัษฐพงษ์ สุเมธโส มากมูล

๒๓/๖/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

เกาะ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระวีรพัฒน์ ปภสฺสโร นาคปานเอียม

่

๑๑/๐๘/๒๕๓๑ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

คงคาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระชานน ธมฺมนนฺโท สุขสม

๐๒/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คงคาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระทศพล ชินฺวํโส อินทรมานะ

๑/๙/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

จันทราวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระมนตรี จนฺทปฺโ เข่งทอง

๒๗/๑๐/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
จันทราวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระรามิล อินฺทปฺโ อรชุน

๑๗/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
จันทราวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระพุฒิพัฒน์ โชติปุโ ทองพึงทรัพย์

่

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

เจริญศรีมณีผล  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระกล้าณรงค์ กิตฺติโสภโณ รืนรวย

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

ดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระณัฐพล ปฺาพโล ศรีจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระปฏิพล านจาโร ยังสว่าง

๑๘/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถำแก้ว  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระสรคุณ ธมฺมคตโต พราหมณ์คลำ

๑๑/๐๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ถินปุรา

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระณัฐธวัฒน์ ิตวตฺโต ทองดี

๒๓/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ถินปุรา

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระธเนศ สโธโน บุญเรือง

๑๙/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถินปุรา

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระอนุชา ภูริสีโร นาคเจดีย์

๑๓/๑๑/๒๕๒๙
๑๑/๐๗/๒๕๖๐

ถินปุรา

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระเฉลิมวิทย์ จนฺทปฺโ สาระติ

๒๓/๐๗/๒๕๒๘
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระพิชิต ชินธีโร บุญจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระยุทธศาสตร์ อติสโย พุ่มผกา

๑๖/๐๙/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระสหรัถ สฺโต ชูสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทองนพคุณ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระพิริยะ ขนฺติธโร นุชสุข

๒๑/๐๒/๒๕๓๗ ๒๑/๐๒/๒๕๖๐

ธงไชย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระพงษ์พัฒน์ สิริปฺโ ชวนะ

๑๑/๑๑/๒๕๓๑
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ธงไชย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระวันชัย ชนาสโภ ดาปาน

๒๙/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ธงไชย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระเมธา เมหวณฺโณ วราวรรณวิสุทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระสิทธิชัย ปฺาธโร ยืนยัง

่

๑๐/๐๕/๒๕๒๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมรังษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระภิญโญ อตฺตทีโป แม้นเมฆ

๑๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระอุกฤษฏ รติโก เรืองศิลป

๑๒/๐๙/๒๕๓๙
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระสำเริง สุมฺงคโร ชูเหม

๒๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระณัฐพล รฏิโก สุขสบาย

๒๒/๐๑/๒๕๔๐ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระธนภ้ทร ธนสาโร ทรัพย์ทวี

๒๘/๑๐/๒๕๓๔
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระณัชพล คุเณสโร เสืออบ

๒๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระภาณุพงศ์ ภทฺธาวุโธ ศรีนวน

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระพลากร ธิสาโร เทศงาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระรังสรรค์ รตนากโร สุขสบาย

๐๙/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระอนล โฆสธมฺโม แก้วสะอาด

๐๕/๑๐/๒๕๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระกิตติพนธ์ กนฺตวีโร โพธิทอง

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๕
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระนาวิน ธมฺมาโร มิตกลิน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมรังษี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระเชตวัน ชุตินฺธโร

ศรีกาญจนาภิคุปต์
๑๖/๒/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ธ่อเจริญธรรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระพรภัทร กิตฺติภทฺโท สีสำลี

๗/๓/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ธ่อเจริญธรรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระธีรภัทร สนฺตจิตฺโต ลิขิตจัตุรัส

๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ธ่อเจริญธรรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระชเนศร์ ชเนตฺโต วิงวน

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

นาค  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระสาธิต สุทฺธิมโน พรหมประเสริฐ

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระจตุพล จตฺตมโล ไทรงาม

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระสรศักดิ

์

สิริสกฺโก ไทรงาม

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระนภพล าณิสฺสโร กลินนิรันต์

่

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระจักรกฤษณ์ จกฺกธมฺโม พงษ์รอด

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระบัญชา เขมทตฺโต สังข์สุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระคุณาวุฒิ คุณวุฑฺโฒ รวงผึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระเนติพงษ์ ปฺาสาโร เชยชิต

๐๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระวรเชษฐ์ ภทฺทโก เกตุทะเล

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระศุภชัย สุภชโย โชติมิตร

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระวิทยา ิตสทฺโธ เดชเพชร

๐๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระสหชัย ผาสุโก บัวศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นาพรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระปยะวัชร ภูริปฺโ นิลสลับ

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บันไดทอง  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระอัฐพร กิตฺติภทฺโท เมืองนาคิน

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บันไดทอง  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระภรัณยู านวีโร มีศรี

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บันไดทอง  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระณัฐชนนท์ ณฏนนฺโท มีลิ

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

บันไดอิฐ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระธนกร อคฺคธมฺโม แย้มสวน

๒๐/๐๙/๒๕๐๑ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

บันไดอิฐ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระธีรศักดิ

์

ธีรสกฺโก พวงสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

บางทะลุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระเนติพงษ์ ปฺาธโร จันทร์แก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

บางทะลุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒ / ๑๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระพีรพัฒน์ านวโร ทองอ่อน

๒๒/๑๐/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บางทะลุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระธนพงษ์ กิตฺติปฺโ หว่างสุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บุญทวี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระนพณัฐ ปโมทิโต บุญภิมุข

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บุญทวี  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระนิรุช วฑฺฒโน ปานช้าง

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

ประดิษฐวนาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระสุรศักดิ

์

สมตฺโถ พลอยม่วง

๐๑/๐๘/๒๕๔๐ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ประดิษฐวนาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระชิษณุพงษ์ อธิวโร แต่งอ่อน

๐๔/๐๕/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ประดิษฐวนาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระจิรายุส ปภสฺสโร หนูแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ประดิษฐวนาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระจ.อ.ศตวรรษ ปฺาทีโป ม่วงคำ

๑๓/๐๔/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประดิษฐวนาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระอดิศักดิ

์

อนุตฺตโร จิวใย

๋

๑๙/๑๐/๒๕๑๘ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

ปอม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระพีชะศักดิ

์

สีลสํวโร นุชนิยม

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ปอม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระสถิตย์ จิรธมฺโม วัยนิพิฐพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๐๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปอม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระศิวัติ ชุติธมฺโม พิมพ์สุวรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๐๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปอม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระเสถียร สิริธมฺโม ตรีสุทิวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปอม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระศรัณยู ปยธมฺโม แซ่เตียว

๑๕/๑๑/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปอม  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระสิทธิพงค์ สุจิตฺโต นาคคำ

๑๘/๐๓/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

พรหมวิหาร  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระมงคลรัตน์ กิตฺติคุโณ บุญจันทร์ศรี

๒๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พลับพลาชัย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระบูรณภัทร ชววฑฺฒโน พราหมณ์คลำ

๐๑/๐๕/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พลับพลาชัย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระปยะโชค ปยธมฺโม ลาภประสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๒๘
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

พลับพลาชัย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระศิริพรรณ สาทโร นวลสุทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

มหาธาตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระสหรัฐ รวิวํโส แปนทอง

๑๓/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มหาธาตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระธีระศาสตร์ จนฺทวณฺโณ จันทรเกตุ

๒๗/๐๗/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระพชรพล ปฺาพโล แพรสิน

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระณฐิศศกรณ์ ภูริวฑฺฒโก สุทธิสิงห์

๑๘/๐๗/๒๕๒๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มหาธาตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรธีรภัทร  บุญคง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรธนวรรธก์  บุญคง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรไชยวัฒน์  ฉัตรแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

 มหาธาตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรรัตนากร  จานแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

 มหาธาตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระภคพงษ์ อานนฺโท แซ่เอียว

้

๐๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

ยาง  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระยุทธนา โชติทตฺโต ปานช้าง

๐๔/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระนิพนธ์ ชินวโร แก้วเกิด

๑๗/๑๒/๒๕๓๙
๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระปริญญา อุตฺตมปณฺโณ เสือนาค

๒๒/๐๖/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระสุภาพ ขนฺติสุโภ สุขสบาย

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรเอกอุดม  ศรีเสม

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

 ลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระศุภชัย ปฺาวุฑฺโฒ ทองเงิน

๐๔/๐๔/๒๕๑๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดข่อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระธนธร กิตฺติธโร อังกินันทน์

๒๗/๐๕/๒๕๒๘ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดข่อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓ / ๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระธนิต ธนิสฺสโร เหลืองดี

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดข่อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระสรายุทธ์ ปฺาวุโธ เทียนนาค

๐๘/๐๓/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดข่อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรวีรภัทร  คุ้มประคอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

 วัดข่อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรณัฐพงษ์  บุญนาค

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

 วัดข่อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรเตชิต  วีรภัทรดำรงสุข

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

 วัดข่อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรนพดล  นิลเลียม

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐

 วัดข่อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรณัฐกฤต  จันทร์เปล่ง

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

 วัดข่อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรธันวา  วรสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

 วัดข่อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระพนธร ทิวากโร คงเมือง

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระศักดา สณฺหวาโจ สุทธารมย์

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระกรวิชญ์ ปฺาธโร รักเกาะ

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระกฤษณ์ จนฺทวํโส เกตุทอง

๑๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระสุรพล สุชาโต โพธิพันธุ์

๓๐/๑๑/๒๔๙๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคก  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระพีรพล ธีรปฺโ บรรเทาทุกข์

๐๘/๐๗/๒๕๓๗ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดโคก  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระจักรกฤษ อิทฺธิวโร เอียมทับ

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโคก  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระคุ้มเกล้า เตชปฺโ อารีวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๓๗
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

วัดโคก  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระไพรัช สิริสาโร คุ้มเกิด

๓/๐๕/๒๕๑๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดชมพูพน  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระกิง

่

านกโร ปุยใจดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดชมพูพน  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระคณิน ปุณฺณโก ปุยใจดี

๗/๐๓/๒๕๓๔ ๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดชมพูพน  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระพิธาน ปยุตฺโต น้อนอบ

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดชมพูพน  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรสกลวรรธน์  ใจบุญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 วัดช้าง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระจินตรัฒน์ ปสนฺนจิตฺโต กลินนิรัญ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดดอนบ้านใหม่  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระสุธีร์ สุเมโธ บัวคลี

่

๒๘/๐๘/๒๕๓๙
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระอำพล าณพโล หอมจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระภานุรัตน์ ภทฺทจาโร ทัศนา

๑๒/๐๙/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระจิรวัฒน์ กิตฺติพโล อ้นศรี

๐๔/๐๔/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดพระทรง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระสุเทพ สุมงฺคโล จรบำรุง

๓๐/๐๔/๒๕๐๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพระพุทธไสยาสน์
 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระชัยสิทธิ

์

วชิราโณ อู่วิเชียร

๐๔/๐๒/๒๕๐๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพระพุทธไสยาสน์
 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระภาสกร ปฺาธโร มานะกิจ

๓๑/๑๐/๒๕๒๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพระพุทธไสยาสน์
 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระประสิทธิชัย

์

สิทฺธิพโล เนียมนิล

๑๑/๐๕/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพระพุทธไสยาสน์
 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระพิทย์ภูมิ ณฏพโล กุลมงคพิสุทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพระพุทธไสยาสน์
 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระสถาพร กิตฺติโชติโก สว่างดี

๑๘/๐๒/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพระพุทธไสยาสน์
 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระกัมปนาท กิตฺติโรจโน รุ่งรวีพิริยะกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพระพุทธไสยาสน์
 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระเมธา สีลภทฺโท คมขำ

๒๙/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพระพุทธไสยาสน์
 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระสิทธิศักดิ

์

กิตติปาโล ทรัพย์ประเสริฐ

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดพระรูป  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔ / ๑๘

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระกิตติศักดิ

์

สิริภทฺโท ค่าม่วง

๒๔/๐๗/๒๕๓๕
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดพระรูป  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระนภดล ชุติปฺโ แสงอรุณ

๑๑/๐๗/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพระรูป  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร สวาสิทธิเชย

๑๑/๐๙/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดพระรูป  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระพระณัฐพล อภิวฑฺฒโน ภู่แก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๓๔
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดเพชรพลี  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระพระธนพล ธนพโล กรรณเทพ

๓๑/๐๕/๒๕๓๖
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดเพชรพลี  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระอภิวัฒน์ อภิวํโส ชูศรี

๑๙/๐๗/๒๕๐๗
๒/๐๓/๒๕๖๐

วัดโพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระสรรชาย สนฺติกโร ปนเพ็ชร

๒๑/๐๖/๒๕๑๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระปยะวัฒน์ ปยวณฺโณ เกตุแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๐๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิพระนอก

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระวิษณุ วิโรจโน วิริยะวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิพระนอก

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระอนุชา อรุโณ สุขะสุคน

๑๕/๐๒/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระภาสกรณ์ ปภสฺสโร หมันทองหลาง

่

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระผดุงศักดิ

์

วชิรวํโส นวมขำ

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระพิสิฏฐ์ ิตาโณ นวมขำ

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระอัคธพล าณพโล แสนสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรธีรพร  โพธิเอียม

์ ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

 วัดโพธิพระใน

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระกฤต กิตฺติสาโร จันทะสาร

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดรัตนตรัย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระทวิชาติ วิสุทฺธสทฺโธ กาญจนกูล

๒๙/๐๘/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดรัตนตรัย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระทิวา ธีรปฺโ ตรีเนตร

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๒๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดโรงเข้  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระยุธพงษ์ สนฺตมโน จีนปอง

๒๕/๐๕/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดโรงเข้  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระวีรพล วีรพโล ทิพย์สังวาล

๒๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดลาดโพธิ

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระปฏิเวธ อิสิาโณ โตกุล

๒๕/๑๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสำมะโรง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระไพบูลย์ จนฺทสุทฺโธ กลำเมือง

๑๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดสำมะโรง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระภิญโญ ภูริณาโณ วงศ์ขยาย

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดสิงห์  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระภาณุ สีลโชโต ผิวดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดสิงห์  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระกิติพงษ์ ปฺาสาโร ปทุมากร

๖/๐๗/๒๕๓๑ ๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสิงห์  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระภาคภูมิ อภิปุณฺโณ ทุเรียนหอม

๒๒/๐๙/๒๕๓๙

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสิงห์  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรอภินันท์  แย้มบรรจง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 วัดสิงห์  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระเสถียร ขนฺติพโล ชูช่องามเกตุ

๑/๐๔/๒๔๘๙ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระสงกรานต์ กตฺตสาโร สุขศรี

๑๓/๐๔/๒๕๐๗ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐
วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระว่าที ร.ต.ศักดิสิทธิ

่ ์ ์

สิริภทฺโท โชยา

๙/๐๗/๒๕๓๕ ๑/๐๗/๒๕๖๐
วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระชัยวัฒน์ ชยวฒฺโฑ สีม่วง

๒๖/๐๑/๒๕๓๑

๔/๐๗/๒๕๖๐
วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระเกรียงไกร เตชธโร หงษ์เทียมทอง

๒๕/๐๖/๒๕๓๖

๔/๐๗/๒๕๖๐
วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระนิตินันท์ ธนิสฺสโร ชูเชิด

๙/๑๐/๒๕๓๖ ๖/๐๗/๒๕๖๐
วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระจิระวัฒน์ จิรวฑฺโฒ แดงแก้ว

๐๕/๐๕/๒๔๙๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐
วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระดิศรณ์ ธีปธมฺโม เทียนรูป

๔/๐๓/๒๕๓๙ ๘/๐๗/๒๕๖๐
วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕ / ๑๘

้
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พบ ๒๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรอิทธิพล  พินิจโคกกรวด

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

 
วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

พบ ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระสราวุฒิ สุนฺทโร พุ่มพวง

๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่เจริญธรรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระฐาปนา านวีโร ผ่องแผ้ว

๔/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่เจริญธรรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระสุนทร าณพโล เกตุแสง

๑๕/๑๐/๒๕๑๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

เวียงคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระจักรพล จนฺวํโส กองรักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เวียงคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระเจนภพ ปฺาวฑฺฒโก ลบถม

๑๘/๑๒/๒๕๒๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เวียงคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระบวรศักดิ

์

มุนิวํโส ปานจ้อย

๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เวียงคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระกวิน กวิวํโส วงศ์กุล

๒๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เวียงคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระวุฒิชัย พุทฺธสโร สุทธนธ์

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

เสาวคนธ์  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระนันทวัธ ภทฺทโก วงศ์ปูบัว

๒๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองควง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระอลงกรณ์ ปฺาวโร วัลมาลี

๐๖/๐๒/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองควง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระสมชาญ สีลโชโต ชูชีพ

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองควง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระฉัตรดนัย ฉนฺตยุตฺโต ครืนจิตร

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองควง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระชัยวัฒน์ เตชธมฺโม เขียวขำ

๐๙/๑๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระชูเกียรติ ชุตินธโร ทรัพย์สิน

๐๓/๑๒/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระสหรัฐ ิตสาโร วัฒนปาน

๑๖/๐๔/๒๕๔๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระอภิชัย ิตมานโส กล้าหาญ

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระจรูญ จรณธมฺโม คำหอม

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระไวทยา อินฺทาโณ ปานมณี

๑๓/๐๗/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระเดชณรงค์ เมตฺติโก สะอาดเอียม

่

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระวัฒนา จิรวฑฺฒโน ภู่พราหมณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระอรรถพล เจตนาสุโภ ศรีเมฆ

๐๔/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระภูริพงศ์ ภูริปฺโ บานแย้ม

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระอานนท์ อานนฺโท เขียวขำ

๒๗/๐๓/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระนฤเบศร์ สุทฺธปฺโ เอียมสะอาด

่

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

หนองหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระวรวุฒิ ธนวุฑฺโฒ จันทร์น้อย

๐๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐

หนองหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระอรรถพล เตชพโล สุขนิรัญ

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

หนองหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระธีรศักดิ

์

ธีรสิกฺโก อำพันทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระประธาน อภิปฺโ คชพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๓๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระจักรี อนุมิตฺโต มิตรน้อย

๐๖/๐๔/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระสยาม เขมฺโก แย้มนิล

๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

อินทาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระพิพัฒน์ ปฺาวฑฺฒโก อยู่เนียม

๓๐/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อินทาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระธนณภณ กิตฺติโสภโณ พุ่มไสว

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๖๐/๒๕๖๐

อินทาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระบัณฑิต สิริธโร กระทุ่มแก้ว

๑๖/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ขลุบ  

พบ ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระณัฐศรันย์ อรุโณ ผ่องผุด

๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๖/๒๕๖๐

เขาทะโมน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖ / ๑๘

้
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พบ ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระไวทยา กลฺยาโณ อินทร์จันทร์

๑๔/๔/๒๕๔๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

เขาทะโมน  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระณัฐพงศ์ รตนปฺโ โตใหญ่ดี

๒๘/๕/๒๕๔๐
๘/๗/๒๕๖๐

เขาทะโมน  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระเริญ อธิวโร น้อยศิริ

๒๔/๕/๒๕๑๓ ๒๕/๗/๒๕๕๙

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระสมชาย อธิปฺโ เหมหงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๒๑
๓/๑๒/๒๕๕๙

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระอนงค์ วํสธมฺโม อินทรีย์

๒๔/๑๑/๒๕๑๙

๑๙/๖/๒๕๖๐

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระสหรัฐ าณเมธี น้อยคำ

๗/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระสันติพงษ์ สิริภทฺโท สุดใจ

๘/๒/๒๕๒๓ ๑/๗/๒๕๖๐
เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระพีรพล พลวุฑฺโฒ เจียวยี

่

๒๐/๙/๒๕๒๗
๑/๗/๒๕๖๐

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระพุฒิพงศ์ ิติปฺุโ หนูสวี

๒๖/๑๐/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรรัตนชาติ  มากมูล

๒๓/๙/๒๕๔๑

 เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรณัฐพงศ์  คำเนตร

๑๗/๖/๒๕๔๑

 เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระบัญญัติ ิตมโน ช่อพิพฤกษ์

๗/๕/๒๕๓๑ ๗/๕/๒๕๖๐
จันทาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระยศธร ธมฺมธโร ดีตระโหนด

๒๔/๑๐/๒๕๓๕
๑๕/๒/๒๕๖๐

ช่อม่วง  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระวัชรินทร์ สุขโต สุริโย

๒๖/๘/๒๕๓๕ ๒๘/๓/๒๕๖๐

ช่อม่วง  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระวิกรานต์ ิตฺตเมโธ อยู่คง

๑๘/๑/๒๕๐๖
๖/๖/๒๕๖๐

ช่อม่วง  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระทวีศักดิ

์

ทินฺนวโร ศรีจันทร์

๒๔/๕/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ช่อม่วง  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระเอกชัย เตชปุโ ปล้องทอง

๒๗/๔/๒๕๓๔ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ดอนหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระชัยญพร ชยธมฺโม เนียมเกิด

่

๒๕/๗/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
ดอนหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระยศนัย ยสชาโต ประสาทโพธิ

์

๑๐/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ดอนหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระไชยา อชิโต เอมโอด

๒๓/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ดอนหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระอธิกร อธิกโร เอียมขำ

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ถำเขาน้อยเกสโร  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระกิตติภัท กิตฺติสกฺโก จันมัน

่

๑๙/๙/๒๕๓๗

๕/๒/๒๕๖๐
ถำรงค์  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระกิตติกร กิตฺติภทฺโท ศรีแจ้

๗/๘/๒๕๓๘ ๓๐/๔/๒๕๖๐

ถำรงค์  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระวีระพล วิสุทฺธสีโล ทันวงษ์

๒๒/๗/๒๕๓๕

๕/๖/๒๕๖๐
ถำรงค์  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระเอกพล อาภาธโล ทันวงษ์

๙/๖/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๖๐

ถำรงค์  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระศุภชัย สุทฺธสีโล ศรีจันทร์

๒๕/๗/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ถำรงค์  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระณัฐการ โชติโก สีฟา

๒๙/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

ถำรงค์  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระเจษฎา จารุธมฺโม พลอยงาม

๑/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ท่าไชยศิริ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระสาธิต อาภากโร รุ่งเรือง

๑/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ท่าไชยศิริ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระสมพร สุภทฺโท ปนทะศิริ

๒๔/๒/๒๕๐๖
๘/๔/๒๕๖๐

บ่อบุญ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระทวีศักดิ

์

อุชุจาโร สังข์สน
๕/๑/๒๕๐๕ ๒๑/๔/๒๕๖๐

บ่อบุญ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระภานุเดช เขมจาโร เชือเกตุ

้

๒๗/๑/๒๕๔๐ ๒๘/๔/๒๕๖๐

บ่อบุญ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระพรชัย กิตฺติปาโล แก้วนิล

๒๒/๕/๒๕๓๒ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บ่อบุญ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระขจรศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม แก้วกล้า

๒๖/๕/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บ่อบุญ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระตนุภัทร าณสาโร กลินอุบล

่

๑/๙/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บ่อบุญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระสมเกียรต์ สุขิโต เนตรศรีวัฒน์

๙/๖/๒๕๑๐ ๘/๔/๒๕๖๐
โพธาวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระอาทิตย์ชัย อาทิจฺจวํโส ใจแก้ว

๑/๑/๒๕๓๘
๖/๕/๒๕๖๐

โพธาวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระกิตติพิชร์ สุทสฺสี หูไว

๑๒/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
โพธาวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระพระสิทธินัน จนฺทวํโส บุญกุศล

๒๓/๓/๒๕๔๐ ๑๑/๓/๒๕๖๐

โพธิกรุ

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระพระสิทธินัน สุมงฺคโล บุญมาก

๒๒/๔/๒๕๔๐ ๑๒/๔/๒๕๖๐

โพธิกรุ

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระพระพิทยา เตชวณฺโณ พ่วงอำไพ

๙/๕/๒๕๓๘
๑/๖/๒๕๖๐

โพธิกรุ

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระวรุตม์ เตชปฺโ ทัรพย์เทศ

๑๕/๑/๒๕๓๕ ๒๐/๖/๒๕๕๗

โพธิเรียง

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระลำพาย อรุโณ บัวไสว

๔/๑/๒๕๑๒ ๖/๔/๒๕๕๙
โพธิเรียง

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระภานุพงศ์ ภาณุวํโส สิทธิลัดดา

๒๓/๑/๒๕๔๐ ๒๔/๓/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระสิงห์ สิริมงฺคโล เกิดถิน

่

๒๓/๓/๒๕๓๕ ๒๕/๓/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระพงศ์สิริ พุทฺธสโร ทิมจิตร

๒๘/๔/๒๕๓๗
๒๐/๔/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระวิปศย์ ธีรปฺโ รักสัตย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

๔/๕/๒๕๖๐
โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระเบิกฟา สุวโร ยิมรอด

้

๔/๑๐/๒๕๓๙
๕/๕/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระวิสูตร ธมฺมวิสุทฺโธ วีสม

๕/๑๐/๒๕๓๔
๕/๖/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระปราโมทย์ านโสภโณ แก้วพาลึก

๑๙/๔/๒๕๔๐
๗/๖/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระบัณฑิต ชุติปฺโ เอียมอาจ

่

๒/๗/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระชินวัตร ชินวํโส จันทร์ม่วง

๒๘/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระพัฒนะ สิริภทฺโท เทศอ้น

๑๐/๔/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

โพธิลอย

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระชัยยศ เตชธมฺโม สริชะ

๙/๘/๒๕๔๐ ๔/๖/๒๕๖๐
ม่วงงาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระสราวุฒ ิตธมฺโม ศักดาเดช

๒๓/๓/๒๕๔๐
๕/๓/๒๕๖๐

ระหารน้อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระมงคล านวโร ขำเพชร

๑๗/๑/๒๕๓๖ ๑๑/๕/๒๕๖๐

ระหารน้อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระนัทวัฒน์ อภิวณฺโณ นิลห้อย

๑๑/๕/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
ระหารน้อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระวัชร อารยธมฺโม นุชนารถ

๒๒/๑๑/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
วังบัว  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระชินโชติ อภิชาโต วะชังเงิน

๒๐/๓/๒๕๒๘ ๒๐/๓/๒๕๕๙ วัดเกาะแก้วสุทธาราม
 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระบุญลือ อาภาทรกิตฺติโก เปรมกมล

๑๖/๖/๒๔๙๐ ๑๐/๘/๒๕๕๙ วัดเกาะแก้วสุทธาราม
 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระพิกุน ปฺาธโร แดงประดับ

๖/๑๒/๒๕๐๒ ๑๒/๗/๒๕๖๐ วัดเกาะแก้วสุทธาราม
 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระปรเมศว์ สมฺปุนฺโน ปานแดง

๖/๑/๒๕๒๐ ๑๒/๗/๒๕๖๐ วัดเกาะแก้วสุทธาราม
 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระไพรัช ธมฺมสุนฺทโร โพธิบุตร

๒/๒/๒๕๓๓ ๕/๕/๒๕๖๐
วัดไม้รวกสุขาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระบรรพต กนฺตจารี บุญหมู

๓/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๖๐

วัดไม้รวกสุขาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระเฉลิม ิติสมฺปนฺโน แสงเนตร

๕/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระกฤษดา สีลเตโช สินธุ์แดง

๑/๒/๒๕๓๕ ๑/๔/๒๕๖๐
วัดใหม่ประเสริฐ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระกฤศน์วัต ิตปฺุโ นกแก้ว

๘/๑๑/๒๕๓๘

๖/๕/๒๕๖๐
ศาลาเขือน

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระธีรพงษ์ รตนโชโต ประทุมทอง

๒๒/๑/๒๕๓๙
๓๐/๔/๒๕๖๐

หนองกาทอง  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระอภิชัย อภิชโย ไพรอด

๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๘/๒๕๖๐

หนองกาทอง  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระกิติธัช กิตฺตชโย นิลห้อย

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

๑/๔/๒๕๖๐
หนองแก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘ / ๑๘

้
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่

ชือ

่
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พบ ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระลิขิต สมจิตฺโต คิดอยู่

๑๕/๑๐/๒๕๓๕

๗/๕/๒๕๖๐
หนองแก  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระนิธิพงษ์ รตนวํโส ปนแก้ว

๒๗/๓/๒๕๔๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองแก  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระสุรศักดิ

์

จรณธมฺโม กลันจุ้ย

่

๒๒/๗/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๖๐

หนองแก  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระศราวุฒิ สิริวโร บุตรกร

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองแก  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระธนาสิทธิ

์

ชิตมาโร พ้นภัย
๓/๘/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
หนองแก  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระสิทธิชัย วชิรสุทฺโธ เสือวิเชียร

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
หนองแก  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรภาณุ  ศรีจันทร์

๓๐/๗/๒๕๔๑

 หนองแก  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระทองสุข สุขฺขพโล พลับทอง

๑/๑/๒๔๙๙ ๔/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยเสือ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระจารุกิตติ

์

จารุวณฺโณ สุวรรณทรัพย์

๒๐/๓/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ห้วยเสือ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระสุทธิชัย สุเขสิโน ตังวงศ์

้

๒๙/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ห้วยเสือ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระสมรักษ์ สมจิตฺโต พิณทอง

๒๔/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ห้วยเสือ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระวัชระ ขนฺติพโล สนุกใจ

๒๑/๒/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ห้วยเสือ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระยตนา อคฺคปฺโ เอมโอษฐ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

ห้วยเสือ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระธีรพงษ์ ธีรภทฺโท ปนเหน่ง

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๓/๖/๒๕๖๐

หัวนา  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระธีระชัย ขีณมโล หงษ์ยนต์

๑๗/๗/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๖๐

หัวนา  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระทองย้อย อุทโย รุ่มรวย

๖/๔/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
หัวนา  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระสมโภช สุภาทโร ทองดี

๗/๘/๒๕๒๙
๓/๗/๒๕๖๐

หัวนา  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระจักรรินทร์ จกฺกรตโน เจิมจันทร์

๖/๔/๒๕๔๐ ๓/๗/๒๕๖๐
หัวนา  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระธีรพล กิตฺติปฺโ แปดทิศ

๔/๑/๒๕๓๑ ๕/๗/๒๕๖๐
หัวนา  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระสุวัฒนา สุวณฺณจนฺโท สุวรรณ

๑๔/๒/๒๕๓๓

๔/๖/๒๕๖๐
หาดทราย  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระทนงศักดิ

์

เตชปฺโ สอนจันทร์

๒๑/๘/๒๕๓๖ ๑๖/๖/๒๕๖๐

หาดทราย  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระวีรชัย ธีรปฺโ บุญเจือ

๓/๒/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๖๐

หาดทราย  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระทศพร ทตฺตมโน บุตรเล็ก

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
หาดทราย  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระเกียรติก้อง

์

กิตฺติปาโล บุตรเล็ก

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

๘/๘/๒๕๖๐
หาดทราย  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระวิริทธิพล

์

านวีโร จ่าชัยภูมิ
๙/๒/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
อินจำปา  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระพงษ์เทพ อินฺทโชโต เพชรแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กาจับศรัทธาธรรม  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระพรมมา สีลสาโร อิมหนำ

่

๐๗/๐๖/๒๔๙๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๒

กุฎิ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระกิตติภณ กิตฺติโสภโณ สุขเจริญ

๒๗/๐๙/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

กุฎิ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระพัทธพันธ์ กลฺยาณธมฺโม กลำพันธ์ดี

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กุฎิ  

พบ ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระวิฑูรย์ วิสุทฺธสีโล แสนอ้วน

๒๐/๐๓/๒๕๑๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

เขาพระ  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระหิรัญรัฐ ปภสฺสโร ชีพสุข

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

เขาพระ  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระสมพงศ์ กิตฺติปฺโ เจริญพรไพโรจน์

๐๖/๐๖/๒๔๘๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

เขาสมอระบัง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระบุญทวี ปยธมฺโม ฤทธิเดช

๓๐/๑๒/๒๕๓๗ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

คีรีวงก์  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระพัฒนพงษ์ อายุโท ทองเทือก

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนทราย  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระสมนึก สจฺจวโร หินเม็ก

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เทพประชุมนิมิตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙ / ๑๘

้
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่
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พบ ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระบุลากร ิติโก ฉาบทอง

๒๑/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เทพประชุมนิมิตร  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระจำลอง จิตฺตปฺุโ ใจอ่อน

๐๑/๑๑/๒๔๙๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐

บ้านกล้วย  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระศรกมล กลฺยาณธโร ภู่นาค

๑๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระดลภัทร ชุตินฺธโร ฉิมฉลอง

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระเสริม านธมฺโม แก้วมณีชัย

๑๗/๐๖/๒๕๐๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

บ้านบน  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระสายันต์ ธมฺมโชโต พันธ์ซ้อน

๑๑/๐๗/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุศิริชัย  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระบุญรอด านิโย ไวปญญา

๐๒/๐๕/๒๕๐๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

พระธาตุศิริชัย  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระสมบูรณ์ จนฺทสโร วัฒนกุลไพบูรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๑๓ ๐๒/๐๓/๒๕๕๑

พวงมาลัย  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระชัชวาลย์ เทวธมฺโม ชูช่วย

๑๙/๑๒/๒๕๒๔
๐๘/๐๕/๒๕๕๙

พุม่วง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระศราวุฒิ เตชวณฺโณ อยู่ยืน

๐๓/๐๕/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

พุม่วง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระชัยนิมิตร กิตฺติโก เพชรบุรี

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พุม่วง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระสุทธิภัทร โชติวโร พุ่มเจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๘/๒๕๕๙

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระปานะพันธ์ กุสลจิตฺโต สิทธิชัย

๑๐/๐๔/๒๕๒๑ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระครรชิตพล กนฺตธมฺโม กล่อมเกลียง

้

๑๔/๐๒/๒๕๐๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระศราวุฒิ อินฺทโชโต พุ่มเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระอนุสรณ์ สุจิตฺโต คำวัน

๐๕/๐๔/๒๕๓๔ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

มณีเลือน

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระวิบูลย์ กลฺยาโณ ดวงพักตร์

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

มณีเลือน

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระมนัส านุตฺตโร นิมนวล

่

๑๔/๐๓/๒๕๒๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

ศีลคุณาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระศราวุธ านุตฺตโม ทศมาส

๒๔/๐๙/๒๕๒๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

ศีลคุณาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระวิวัฒน์ านวโร ตระกรุดโทน

๒๗/๐๙/๒๕๒๔ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

ศีลคุณาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระสิทธิพศ สิริภทฺโท นาคสุข

๑๙/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๓/๒๕๖๐

ศีลคุณาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรสุธี  มะกลำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

 ศีลคุณาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรธนวัฒน์  ปราบพาล

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 ศีลคุณาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระบรีรัตน์ ปรกฺกโม หนาแน่น

๐๗/๐๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

สระพัง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระธนวัฒน์ วราสโภ เกตุมณี

๒๐/๐๒/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สระพัง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระถวัลย์ ธมฺมธโร บุญจันทร์

๑๓/๐๗/๒๔๘๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สวนโมก  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระประสิทธิ

์

านวโร เปลียนอารมณ์

่

๑๗/๐๕/๒๕๐๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองชุมพล  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระเฉลียว จนฺทสุทฺโธ พยายาม

๑๔/๐๕/๒๕๑๑ ๑๗/๐๙/๒๕๕๗

หนองปรง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระจีระศักดิ

์

กตปฺุโ สัตย์จริง

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

๒๙/๒/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระสุพจน์ ิตคุโณ บุญมี

๑๑/๐๗/๒๔๙๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระอธิวัฒน์ วราโณ นุชนาม

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยหลวง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระเทียนชัย ชุติมนฺโต พุ่มเจริญ

๑/๑๑/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระมงคลชัย านุตฺตโม งามวิไล

๒๕/๖/๒๕๒๕ ๒๕/๓/๒๕๖๐

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระพรเทพ าณพโล ใช้โหมด

๓/๘/๒๕๓๖ ๒๓/๔/๒๕๖๐

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระอรุณ สุปภาโต นำเจริญ

๒๙/๙/๒๕๐๔ ๒๕/๔/๒๕๖๐

เขาตะเครา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐ / ๑๘

้
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พบ ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระอำนาจ สีลเตโช พยัพพฤกษ์

๒๒/๙/๒๕๓๒ ๑๑/๕/๒๕๖๐

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระเอกชัย เตชพโล คงแคล้ว

๒๘/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระณรินทร์ ชวนปฺโ อนุกูลเวช

๒๘/๖/๒๕๓๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระวุฒฒิภัทร์ อภิวฑฺฒโน เทพสุทิน

๒๓/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระมลคล จารุธมฺโม พูนทองคำ

๒๗/๓/๒๔๙๙

๖/๗/๒๕๖๐
เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระชนาธิศ ธมฺมวโร บุญรัตน์

๑๗/๗/๒๕๐๘
๖/๗/๒๕๖๐

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระบำรุง านิโย จันทร์กระจ่าง

๗/๙/๒๕๐๙ ๖/๗/๒๕๖๐
เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระชวลิต อธิจิตฺโต พันธุ์เพิม

่

๒๒/๗/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระธนชล คเวสโก โกมลวานิช

๒๐/๔/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระธีระวัฒน์ ธมฺมธีโร ถอยกระโทก

๔/๗/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระวิมล กมโล พูลสวัสดิ

์

๑/๘/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๖๐
เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระวีระชัย โชติโก เลิศยศบดินทร์

๒๗/๙/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระมณเฑียร อินฺทวีโร ม่วงนาค

๕/๑/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐
เขาตะเครา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระจิรศักดิ

์

จิรธมฺโม สังข์ผาด
๓/๘/๒๕๓๕ ๑๘/๓/๒๕๖๐

โคมนาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระเจษฎากร ปฺาธโร เปลียนประดับ

่

๑๙/๙/๒๕๓๙

๕/๔/๒๕๖๐
โคมนาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระอนิรุต านวฑฺโฒ ระเริงทรัพย์

๒๒/๕/๒๕๔๐
๖/๕/๒๕๖๐

โคมนาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระลำพอง เตชวโร ทองนิม

่

๓๑/๑/๒๕๑๓

๖/๗/๒๕๖๐
โคมนาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระฉัตรชัย ฉตฺตธมฺโม นิลสกุลชัยพร

๐๕/๐๕/๒๕๒๗ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระเลิศชัย ปยสีโล มีพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระภุชงค์ สุขวฑฺฒโน สุขจันทร

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระจิรศักดิ

์

ธมฺมเตโช ปรียานนท์

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระสมพร กิตฺติสมฺปนฺโน ศรีคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระณัฐวุฒิ อคฺควโร เลิศประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระสันติ สนฺติกโร จันทร์หอม

๑๑/๑๑/๒๕๓๗
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระโสภณ สิริโสภโณ มีพันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระจิรศักดิ

์

นราสโภ โพธิงาม

์

๑๖/๐๘/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระปณิธาร จิตฺตปณิธิ หัตพาทา

๒๙/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนผิงแดด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระอภิวัฒน์ อาภากโร พวงพยอม

๒๓/๐๕/๒๕๔๐ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ไทรทอง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระอโรชา มหาวีโร สำราญรมย์

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ไทรทอง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระกฤษดา กิติปาโร เชียวชูพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไทรทอง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระจิรายุส ปยธโร นิมปรางค์

่

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

นอกปากทะเล  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระกฤษทร สุภโร เลิศประเสริฐ

๑๑/๐๔/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

นอกปากทะเล  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระณัฐพล เขมจาโร มลสุกะ

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ในปากทะเล  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระแสงทอง อาทโร โพธิคุ้ม

์

๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ในปากทะเล  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระเกรียงไกร เขมธมฺโม กลินสมหวัง

่

๑๕/๑๒/๒๕๑๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บางขุนไทร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑ / ๑๘

้
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พบ ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระสรวิศิษฏ์ ปภากโล สิริธรังษี

๐๘/๐๖/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บางขุนไทร  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระนพดล นวมงฺคโล รักเจียม

๑๐/๑/๒๕๓๒ ๒๒/๑/๒๕๖๐

ปากลัด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระวีระพงษ์ วีรวํโส นวลเจริญ

๑๕/๑/๒๕๓๐ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ปากลัด  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระอนันต์ มหาปฺุโ ถนอมทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๓๖

๙/๖/๒๕๖๐
พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระสุรเชษฐ์ ปฺาธโร พรามเพชร

๑๑/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๖๐

พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระนพพร เขมปฺโ พุ่มจันทร์

๒๙/๕/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระเจษฎา สุทธิาโณ ยิมละมัย

้

๑๗/๔/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระจรูญ ิตาโณ เอียมสวัสดิ

่ ์

๒๙/๗/๒๕๑๓

๖/๗/๒๕๖๐
พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระสิริชัย ปฺาวโร หอมเสมอ

๒๒/๕/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

พิกุลแก้ว  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระกฤษดา ติกฺขปฺโ เกตุแก้ว

๔/๗/๒๕๓๕
๙/๓/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรพีรพัฒน์  เกษประทุม

๒๐/๔/๒๕๔๖

 ราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระสาโรจน์ านธมฺโม จันทร์แดง

๒๑/๙/๒๕๒๔ ๑๖/๑๐/๒๕๕๙

วัดต้นสน  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ดำสะอาด

๒๕/๑/๒๕๓๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

วัดต้นสน  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระสันติสุข อภิปฺโ ขันธ์สกุล

๑๒/๔/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐
วัดต้นสน  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระไพศาล สนฺติวโร พรหมนิตย์

๒๓/๖/๒๕๓๒

๑/๗/๒๕๖๐
วัดต้นสน  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระปญญา อินฺทปฺโ แซ่ไหล

๘/๔/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดต้นสน  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระศิริวัฒน์ สิริภทฺโท สุขโข

๒๐/๖/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

วัดต้นสน  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ติงตังวงษ์

่ ้

๒๘/๒/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดในกลาง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระวันประเสริฐ ทิวากโร แจ่มจำรูญ

๑๕/๖/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

วัดในกลาง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระนัทพงษ์ ธนิสฺสโร สุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดในกลาง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระกัมพล กมฺมพโล แขไขแสง

๑๕/๑/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
วัดในกลาง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระพงศธร ภูริวฑฺฒโก เมธี

๑๕/๘/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
วัดในกลาง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระพัฒนพงษ์ กตธมฺโม เพียรธรรม

๑๐/๗/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

วัดในกลาง  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระคมสัน สุจิณฺโณ นาคะเวทิน

๒๕/๑/๒๕๒๒ ๑๕/๑/๒๕๖๐

วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระณัฐวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน จันทร์โกมล

๒๔/๗/๒๕๓๕

๕/๓/๒๕๖๐
วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระกฤตกานต์ อาภทฺธโร จันทร์โกมล

๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระสิทธิชัย สิริปฺโ ทรัพย์กุญชร

๒๘/๙/๒๕๓๖ ๑๕/๖/๒๕๖๐

วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระพรเทพ สุเมธโส ขุนยวง

๕/๑๑/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระสิทธิโชค อินฺทวณฺโณ บุญธรรม

๑๘/๗/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระนิธิพล อภินนฺโท ชูบดินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระพงษ์เทพ ภูริทตฺโต ศรีเมือง

๔/๕/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐
วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระปวริศ ปริสฺสโร อินพันทัง

๑๕/๗/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระจรัญ จนฺทโชโต ชืนอารมย์

่

๑/๖/๒๔๙๗
๘/๗/๒๕๖๐

วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระนัฐพงศ์ กิตฺติปฺโ วิเชียรวุฒิชัย

๓/๗/๒๕๓๘ ๒๐/๕/๒๕๖๐

วัดอุตมิงคาวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระกัมปนาท สิรินคโร ศรีนครเขตร์

๓๑/๘/๒๔๙๒ ๕/๑๒/๒๕๕๙

สมุทรโคดม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๒ / ๑๘

้
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พบ ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระสุกฤต ปฺาวชิโร สุวรรณบูรณ์

๓/๖/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สมุทรโคดม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระพรประจักษ์ อติเมโธ พุ่มจันทร์

๑/๑๐/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๖๐

สมุทรโคดม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระจักรพันธ์ กนฺตวณฺโณ พุ่มจันทร์

๗/๑๐/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

สมุทรโคดม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระธนากร ิตจิตฺโต ฮันพะเนิน

่

๒๓/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สมุทรโคดม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระวัญธะญา าณฉนฺโท เสริมทรัพย์

๑๒/๘/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

สมุทรโคดม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระพรพรหม ปยธมฺโม บุญแต่ง

๑๖/๕/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

สมุทรโคดม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระฐิตินันท์ รกฺขิตธมฺโม คงครินทร์

๖/๘/๒๕๔๐ ๗/๖/๒๕๖๐
สมุทรธาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระภาณุพงศ์ กิตฺติสาโร จันทร์แสงทอง

๕/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สมุทรธาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระอรรถสิทธิ

์

กนฺตธมฺโม ขจรศักดิสิริกุล

์

๒๕/๔/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สมุทรธาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระสุวัชชัย สุขวฑฺฒโน น้อมถวาย

๑๕/๑๒/๒๕๓๗

๒๙/๖/๒๕๖๐

สมุทรธาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระมารุต จนฺทวณฺโณ ลูกอินทร์

๑/๘/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
สมุทรธาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระวิเชิญ จิรธมฺโม นาคคำ

๑๐/๑๐/๒๔๙๗
๑๒/๔/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระวิชิต เขมจิตฺโต ม่วงทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐

เกษมสุทธาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระศุภชัย สุภาจาโร ยากำจัด

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เขากระปุก  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระสุพัฒน์ สุภทฺโท ศรีเกษ

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

เขากระปุก  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระภูวดล ธนปาโล แก้วเมืองเพชร

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขากระปุก  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระสุริยา ิตธมฺโม หนูน้อย

๑๗/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขากระปุก  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระพีรพัฒน์ อาภทฺธโร ชืนอุทัย

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๐
๖/๐๗/๒๕๖๐

เขาปากช่อง  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระสมชาย าณพทฺโธ พรายแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๑๓ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระธีรพงศ์ ธีรวํโส สุขสบาย

๑๘/๐๑/๒๕๔๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระสุรศักดิ

์

สีลสาโร เสมเถือน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระเฉลิมชัย ธมฺมวโร ผ่องดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระพงศธร สุภาทโร มุ่นพลาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระกรรณชิต กนฺตวีโร เจิมจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระวรวุฒิ วรธมฺโม วรกลัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระอนุชิต อนุชาโต ทองทราย

๒๕/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระชัยสิทธิ

์

สุมุตฺโต ทองจิตร์

๑๓/๑๐/๒๕๑๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระภานุวัฒน์ ิตโสภโณ ทองแดง

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๓๘
สามเณรชาญณรงค์  เกือกูล

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

 เขือนเพชร

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระธีรชัย ธีรวํโส ฟกทอง

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ชลธราราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระชาญณรงค์ ชาครธมฺโม เครืองทิพย์

่

๒๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชลธราราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระบุญสม อสโม พงษ์พันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๓๗
๙/๐๗/๒๕๕๙

ตาลกง  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระอรรถพล เตชพโล คำช่วย

๙/๑๒/๒๕๓๒ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ตาลกง  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระสมทรง รตนโชโต สุกสว่าง

๒๙/๐๘/๒๕๑๖

๕/๐๒/๒๕๖๐

ตาลกง  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระปฏิพัทธิ

์

ิตปฺุโ คำช่วย

๑๕/๐๕/๒๕๒๘

๔/๐๓/๒๕๖๐

ตาลกง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๓ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระเจริญชัย จนฺทโชโต สว่างดี

๒๑/๑๑/๒๕๓๘

๗/๐๕/๒๕๖๐

ตาลกง  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระไตรทศ าณสุทฺโธ พุ่มไสว

๑๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ตาลกง  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระชยณัฐ สุชาโต บุญเต็ม

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ตาลกง  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระมานะ ขนฺติโก พรามณี

๑๒/๐๖/๒๕๑๕ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ตาลกง  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระวุฒิธานุสรณ์ โชติปฺุโ เกตุอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๐๕ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

ท่าคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระสาวิทย์ ฉนฺทธมฺโม แตงโสภา

๘/๙/๒๕๓๙
๒๒/๐๒/๒๕๖๐

ท่าคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระสมศักดิ

์

ิตโสภโณ พึงไทย

่

๕/๑๐/๒๕๐๙ ๔/๐๔/๒๕๖๐

ท่าคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระชัยยุทธ ชยยุทฺโธ มีแก้ว

๕/๗/๒๕๓๑
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ท่าคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระเกียรติพงษ์ โกวิโท พลอยพลาย

๑/๑/๒๕๓๙
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระธนากร ธนากโร เรืองศรี

๒๑/๓/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระมงคลชัย ปฺาวชิโร บุญมา

๑๖/๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าคอย  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระจอมพล สีลสํวโร เกษสาคร

๑๗/๐๑/๒๕๔๐ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

ธรรมาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระไพศาล ถาวโร สิทธิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

๗/๐๕/๒๕๖๐

บางประจันต์  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระภานุมาศ ถิรปฺโ ผิวผ่อง

๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

บางประจันต์  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระพายัพ นนฺทิโย สัตบุษต์

๗/๐๕/๒๕๒๐ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

บางประจันต์  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระชัยธวัช อธิปฺโ ดอกไผ่ใหญ่

๙/๒/๒๕๔๐ ๑๕/๕/๒๕๖๐

โปงเกตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระอนุศิษฏ์ สุทฺธาโภ คงเพพ

๓๐/๙/๒๕๓๗ ๑๕/๖/๒๕๖๐

โปงเกตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระธงชัย ิตกรณีโย กล้าหาญ

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๑๕/๖/๒๕๖๐

โปงเกตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระวิเชษฐ์ วิสุทฺธิจิตฺโต ใจตรง

๑๖/๔/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

โปงเกตุ  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระกมล กมโล ชุ่มแช่ม

๑๒/๐๓/๒๕๒๗ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระอดิศักดิ

์

อโนมคุโณ สินฉาย

๒๘/๐๔/๒๕๓๔ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระศักดินันทน์

์

ชยานนฺโท เทียนชัย

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระชาคริต ธรปฺโ ดอนเอม

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส รัตนสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระอภิภู อคฺคทตฺโต ฤทธิบัว

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระสราวุฒิ อินฺทวํโส อินทร์พล

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระนพดล จนฺทสุวณฺโณ เมฆน้อย

๑๓/๐๘/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระสุเมธี สุเมธโส ภิญญธนาบัตร

๑๖/๐๖/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระกฤษณะ กิตฺติปาโล สุขสำราญ

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระศราวุฒิ ธมฺมาวุโธ แสนกล้า

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระธำรงศักดิ

์

ถิรปฺโ ปุยธนาวัฒน์

๐๔/๑๑/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐ พระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระธนศักดิ

์

มหามงฺคโล จิตรประทักษ์

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แม่ประจันต์  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระแสงประเสริฐ ปฺาเสฏโ โปร่งทอง

๑๒/๖/๒๕๔๐ ๒๖/๓/๒๕๖๐

ยางชุม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระกฤษณะ กิตฺติคนฺโธ ยิมแย้ม

้

๑๓/๕/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
ยางชุม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระคมสันต์ ปฺาคโม กองแก้ว

๑๗/๔/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

ยางชุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๔ / ๑๘

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระอนิรุทธ์ อภิรตโน เกตุรัตน์

๓/๗/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ยางชุม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระวิชัย อติวิชโย สมใจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๐
๑๙/๖/๒๕๖๐

ยางชุม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระอานุภาพ อภิวฑฺฒโน นาเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

๒๕/๖/๒๕๖๐

ยางชุม  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระวิทยา ิตคุโณ ทับทิมผล

๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วิบูลย์ประชาสรรค์  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระกษิดิเดช

์

กตปฺุโ นงค์พรหมมา

๑๙/๐๕/๒๕๔๐

๒/๗/๒๕๖๐ วิบูลย์ประชาสรรค์  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระศรัณย์พงศ์ มหาวีโร รุ่งโรจน์

๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐
ศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระสุพัฒน์ กิตฺติลาโล บุญชุม

๙/๔/๒๕๓๑ ๕/๗/๒๕๕๘
สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระธงธรรมสรณ์ คุตฺตธมฺโม คะมะ

๑๘/๑๒/๒๕๑๕

๒/๘/๒๕๕๙
สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระนครไทย านุตฺตโม ชะนิวงค์

๒๕/๕/๒๕๓๑ ๕/๑๒/๒๕๕๙

สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระประพันธ์ ถาวรสทฺโธ ภู่ดำริส์

๑๓/๙/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระสุภาพ สุทฺธาโภ เสียงหวาน

๑๔/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สารหิตาวาส  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระรัฐพล อาภานนฺโท ภูมิมิตร

๔/๕/๒๕๔๐ ๔/๕/๒๕๖๐
หนองจอก  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระศักดิชัย

์

สกฺกชโย งามกระจาย

๑๔/๕/๒๕๔๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองจอก  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระสุรชัย สุรชโย อุระทัย

๗/๔/๒๕๓๓ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองจอก  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระธานี จนฺทวํโส นิลเถือน

่

๑/๑/๒๕๓๔ ๑๓/๖/๒๕๖๐

หนองจอก  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระสมยศ อตฺตทตฺโต ม่วงทอง

๑๘/๖/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองจอก  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระตรีพิศุทธิ

์

ปฺาวชิโร มิงแม้น

่

๑๒/๙/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
หนองจอก  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระอภิชาติ ชยาภินนฺโท จิตต์สวัสดิ

์

๙/๑๐/๒๕๑๖ ๙/๑๐/๒๕๕๙

หนองตาฉาว  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระนที โสธโน พลายเผือก

๔/๑๐/๒๕๒๘ ๑๘/๔/๒๕๖๐

หนองตาฉาว  

พบ ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระณรงค์วุฒิ อนงฺคโณ สุวรรณพงษ์

๒๗/๘/๒๕๔๐
๓/๖/๒๕๖๐

หนองตาฉาว  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระชัยวัฒน์ วชิราโณ เกิดเกษม

๑๓/๐๕/๒๕๒๔

๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองเตียน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระนนทชัย ถิรธมฺโม ชะนะชัย

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองเตียน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระเดชาพล โชติโย ขาวฉิม

๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองเตียน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๐๓
พระอธิราช คุณวีโร อยู่สุข

๓๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระสันติภาพ วราโภ หนูน้อย

๘/๐๓/๒๕๔๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระจารุวิทย์ อภิาโณ อุ่นอิน

๑๘/๐๘/๒๕๒๘ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐

หนองหว้า  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระอภิชาติ ธนวํโส ชุ่มเต็ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยตะแกละ  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระธนพนธ์ าณสุทฺโธ คุ้เมือง

๒๖/๖/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หุบเฉลา  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระอมรเทพ อมรเทโว คำเนตร

๔/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หุบเฉลา  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระอนุสรณ์ ถาวรสุทฺโธ จันทร์พ่วง

๐๗/๐๕/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไตรรัตน์เจริญผล  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระเทพมงคล อติภทฺโท พงษ์โคกสี

๑๙/๐๔/๒๕๓๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ไร่มะม่วง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระเสวก มหาลาโภ มูลจรัส

๑๕/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

ไร่มะม่วง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๑๒
พระธีรวุฒิ อาวุธปฺโ กองตระการ

๒๙/๐๖/๒๕๓๓
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดชะอำ  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๑๓
พระสุชน สิริธมฺโม อินทราพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๓๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดชะอำ  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๑๔
พระเนรมิตร ชิตมาโร ศรีหอม

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดชะอำ  
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พบ ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระราชันย์ สุทฺธิมโน บัวสด

๒๗/๐๖/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดชะอำ  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระบำรุง ขนฺติโก กลันยิง

่ ่

๒๖/๐๓/๒๕๑๖
๐๓/๐๒/๒๕๖๐

วัดโตนดหลวง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระไพรัช สุชาโต จีนพุก

๐๔/๐๓/๒๕๓๑ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดโตนดหลวง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระสุชาติ ปริสาสโภ โอวาท

๑๙/๐๕/๒๕๑๘ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดโตนดหลวง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระสมนึก ปสนฺนจิตฺโต แตงอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๒๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดโตนดหลวง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระสุรเชษฐ์ อคฺคปฺโ อินทราพงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๒๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดโตนดหลวง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระนคร กิตฺติปฺโ งามชม

๒๒/๐๗/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดโตนดหลวง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระสมคิด ฉนฺทกโร รักษา

๒๕/๐๔/๒๕๑๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดโตนดหลวง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระสายัณห์ ปภสฺสโร บุญน่วม

๒๘/๐๙/๒๕๒๑
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดไทรย้อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระศตวรรษ คเวสโก ทรัพย์มา

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดไทรย้อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระเรืองศักดิ

์

สกฺกปฺโ จิตรซือ

่

๒๙/๐๑/๒๕๓๕
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดไทรย้อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระพงศธร วุฒิยาโณ บัวเผือน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดไทรย้อย  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระดิเรก มหาคุโน ไชยภูมิ

๒๘/๐๘/๒๕๑๒ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดมฤคทายวัน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระภานุ คุณวโร แสงฉาย

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดมฤคทายวัน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน สุขทวี

๑๘/๑๐/๒๔๙๘ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดมฤคทายวัน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระปวีณพล ิตปสาโท อันทร์กรุงเก่า

๓๑/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดมฤคทายวัน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระธนากรณ์ อาภสฺสโร พึงแดง

่

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระธีรวัฒน์ อภิวณฺโณ คล้องนอก

๒๐/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติาโณ แก้วปราณี

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระธนภัทร ฉวิวณฺโณ บางม่วงงาม

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระสังวาล สงฺวโร แหยมรัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๑๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖

วัดหนองแจง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระณัฐพงษ์ กิติตโก จันทร์คำวงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองแจง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระกฤต กิตฺติคโณ พันธ์น้อย

๒๐/๐๔/๒๕๒๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองแจง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระทวีสิน ปริชาโน ชัยสงคราม

๑๙/๑๑/๒๕๓๐ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองเผาถ่าน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระอมเรศ อมรธมฺโม จะละสุ

๐๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองเผาถ่าน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระทัศนะ อินฺทาโณ กลินหอม

่

๑๑/๑๐/๒๕๒๐ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองเผาถ่าน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๔๑
สามเณรเจษฎาภรณ์  โขตรัย

๒๓/๐๘/๒๕๓๑

 หนองเผาถ่าน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๔๒
พระภุมวรินทร์ สุเมโธ ถมยา

๒๔/๒๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๔๓
พระธนกร โอภาโส โภไคศวรรย์

๒๕/๑๑/๒๕๒๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระชัยภัทร อุชุโก เจริญสุข

๒๗/๐๒/๒๕๒๖ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระญาธิป สนฺตจิตฺโต เอมศรี

๒๕/๐๒/๒๕๒๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระชาญนรงค์ านากโร พิศนุ

๐๒/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระเจษฎา ธมฺมสุทฺโธ แตงปุเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระสุรเกียรติ

์

นรินฺโท แก้วใหญ่

๑๔/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระสุพจน์ คุณวีโร ยินดี

๐๗/๐๒/๒๕๒๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยทรายใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๖ / ๑๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระจรูญ วราโภ อยู่เจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๒๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๕๑
สามเณรปฏิภาณ  ชูจิตต์

๐๒/๑๑/๒๕๔๐

 ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๕๒
สามเณรสหรักษ์  ศรีสมุทรนาค

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระอรุณ ติสฺสโร ขาวประเสริฐ

๑๕/๓/๒๕๑๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

แก่งกระจาน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระนิวัฒน์ นรินฺโท พันเสาขวา

๙/๑๑/๒๕๑๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

แก่งกระจาน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระสราวุธ สราวุโธ ศรีพัฒน์พิริยกุล

๒/๑๑/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

แก่งกระจาน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระเทพทัต ิตธมฺโม แซ่ล้อ

๒๐/๓/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

แก่งกระจาน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระอนุรักษ์ ชุตินฺธโร ราษีแจ่ม

๒๐/๙/๒๕๓๗
๔/๗/๒๕๖๐

แก่งกระจาน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระอรุณ อรุโณ คูณทวี

๓/๓/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๖๐

แก่งกระจาน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระพีรพงษ์ ภูริปฺโ เจดิษฐ์

๕/๑๑/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
แก่งกระจาน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๖๐
สามเณรสุริยัณห์  จันทร์มาก

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 แก่งกระจาน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๖๑
สามเณรยศธนา  ทยานันทน์

๑๒/๖/๒๕๔๗

 แก่งกระจาน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระธนาวุฒิ ธีรวโส กสิวุฒฺเชิดชูชัย

๗/๑๑/๒๕๒๔

๖/๒/๒๕๖๐
ถำเสือ  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระชำนาญ กตปฺุโ จีนเจนกิจ

๒๘/๔/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ถำเสือ  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระนัฐธพงษ์ วรธมฺโม ทองอินทร์

๙/๗/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ถำเสือ  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระกฤษณะ ภทฺทโก จันทูล

๙/๑๑/๒๕๓๘

๔/๕/๒๕๖๐
ปาเด็งธรรมาราม  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระเทอดศักดิ

์

สีลเตโช มูลรังษี

๑๐/๑๒/๒๕๒๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

ลำตะเคียน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระพูนศักดิ

์

สีลสาโร มูลรังษี

๒๐/๑๑/๒๕๓๕ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ลำตะเคียน  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระสุชาติ มนฺตชาโต จันทร์เจิม

๑๑/๐๒/๒๕๑๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วังจันต์  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๖๙
พระราชันย์ สุทฺธิจิตฺโต พันธ์ภูโต

๖/๐๖/๒๕๔๐ ๖/๐๗/๒๕๖๐

วังจันต์  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๗๐
พระวิทยา สิริธโร รอดท่าไม้

๒๑/๕/๒๕๓๖ ๒๘/๒/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระคามิน สุชาโต ดุมพรหม

๖/๑/๒๕๓๙
๘/๕/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๕๗๒
พระเมฆ กิตฺติโก เปงใจหาญ

๒๖/๘/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
สองพีน้อง

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๕๗๓
พระธนกร ขนฺติโก พราหมณ์เสน่ห์

๖/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองปนแตก  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระเกียรติศักดิ

์

อาภสฺสโร เดชมาก

๒๐/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองปนแตก  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระพงศกร กิจฺจสาโร เอกบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองปนแตก  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระปราโมทย์ ิตธมฺโม ทองดี

๒๗/๑/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
หนองปนแตก  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระบุญเชิด สิริปุโ มังแปน

๐๑/๐๑/๒๕๐๖

๕/๔/๒๕๔๘
หนองมะกอก  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๗๘
พระอภิชาต อภิชาโณ ภิรมย์สุข

๒๐/๐๔/๒๕๑๑
๑๕/๗/๒๕๕๘

หนองมะกอก  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระภากร อธิปฺโ โกทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๐
๒๕/๒/๒๕๖๐

หนองมะกอก  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๘๐
พระพระชูวิทย์ สํวโร ภูมิทัศน์

๔/๑๐/๒๕๒๔
๘/๑/๒๕๖๐

ห้วยกวางจริง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระบุญยนันท์ อตฺตารกฺโข ผ่องศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๓๗

๘/๕/๒๕๖๐
ห้วยกวางจริง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระขจรศักดิ

์

ขีณมโล นิลห้อย

๑๕/๙/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ห้วยกวางจริง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระวรพล วรปฺโ ทับจิต

๑๐/๕/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยกวางจริง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๘๔
สามเณรสุธี  เกิดเกษม

๗/๖/๒๕๕๐
 ห้วยกวางจริง  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๑๖๐/๐๕๘๕
สามเณรธนิสร  ชุ่มกมล

๙/๒/๒๕๔๑
 ห้วยกวางจริง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระวัลลภ ถาวโร พุ่มสอาด

๓๐/๓/๒๕๒๘ ๓๐/๔/๒๕๕๘

ห้วยสัตว์ใหญ่  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระกฤษดา กิจฺจสาโร มันคง

่

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

๓/๖/๒๕๖๐
วัดเขาชมพู  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระอภิสิทธิ

์

อภิปฺโ จันทร์สง่า

๒/๑๒/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเขาบันได  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระชัยรัตน์ อภิาโณ นาคสิงห์

๓/๑๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเขาบันได  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระสหรัฐ วรปฺโ ฝนคำสอน

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเขาบันได  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๙๑
สามเณรสุริยะ  อุ่นวิเศษ

๑๔/๔/๒๕๔๑

 วัดเขาบันได  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๙๒
พระจักราวุฒิ านุตตฺโร ชืนกมล

่

๒๑/๔/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วัดจะโปรง  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระณัฐพล ขนฺติสาโร เอียมชาวเหนือ

่

๑๒/๒/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
วัดปาเขารักษ์  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระปกรณ์ สจฺจาโณ ปานสกุล

๒๕/๙/๒๕๓๐ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

วัดพุพลู  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระเจริญ กิตฺติวุฑโฒ สุดใจ

๒๙/๑๐/๒๕๑๒

๒/๗/๒๕๖๐
วัดพุพลู  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระเรืองอรุณ ปฺาวโร พันธเสน

๘/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๓/๒๕๖๐
วัดยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๑๖๐/๐๕๙๗
พระปรเมศร์ ปรมินฺโท ไทรหอมหวล

๔/๒/๒๕๑๓ ๒๓/๗/๒๕๕๘

วัดลินช้าง

้

 

พบ ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระพงศกร ภทฺทโก หนาแน่น

๓/๗/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดลินช้าง

้

 

พบ ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระปภพ ปภสฺสโร เลาหสินณรงค์

๑๔/๗/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดลินช้าง

้

 

พบ ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระทินกร ทินฺนกโร ถึงโภค

๒/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดลินช้าง

้

 

พบ ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระสาโรจน์ ปภสฺสโร เกิดขาว

๒๒/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดสระสีมุม

่

 

พบ ๒๑๖๐/๐๖๐๒
พระเจริญชัย สํสปาโร ขาวพลอย

๒๕/๙/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐
วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระอรัญธรรม ปยธมฺโม อนุกูล

๒๔/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดห้วยรางโพธิ

์

 

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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