
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑,๒๐๒ รูป ขาดสอบ ๓๙๙ รูป คงสอบ ๘๐๓ รูป สอบได้ ๖๕๓ รูป สอบตก ๑๕๐ รูป (๘๑.๓๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระศตวรรษ สุทฺธิจิตฺโต จตุพรลิขิต

๑๙/๐๒/๒๕๓๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

โคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรพิพัฒน์  สิงห์ทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 โคกสว่างสามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระกฤตธนา สนฺตมโน หมีวรรณ

๓/๕/๒๕๑๗
๓/๗/๒๕๖๐

ชัยพฤกษ์  

พช ๓๑๖๐/๐๐๐๔
พระประเทือง เขมนนฺโท คำเพียร

๑/๑/๒๔๙๕ ๒/๑/๒๕๕๗
ช้างเผือก  

พช ๓๑๖๐/๐๐๐๕
พระนฤดล เขมาภิรโต กาจันทร์

๙/๑/๒๕๒๗ ๑๗/๑/๒๕๕๙

ช้างเผือก  

พช ๓๑๖๐/๐๐๐๖
พระธีระพัฒน์ อกิฺจโน เชียงหนุ้น

๓/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ช้างเผือก  

พช ๓๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรชัยวัฒ  คำปน

๑๓/๖/๒๕๔๘

 ช้างเผือก  

พช ๓๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรวีรภัทร  คติฤทธิไกร

๒๖/๗/๒๕๔๖

 ซับข่อย  

พช ๓๑๖๐/๐๐๐๙
พระสุทิน ปริฌาโณ พึงแก้ว

่

๓๑/๕/๒๕๐๕ ๙/๑๒/๒๕๕๙

ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๑๖๐/๐๐๑๐
พระณัฐพล ิตาโณ ภูทอง

๙/๙/๒๕๓๕ ๓๐/๔/๒๕๖๐

ดงมูลเหล็ก  

พช ๓๑๖๐/๐๐๑๑
พระอำพล อธิจิตฺโต ตาลสุก

๑/๑๒/๒๕๒๘ ๘/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่งสะเดียง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๑๒
พระไกรทอง ปฺาธโร ทวงลี

๖/๑๐/๒๕๐๔ ๒๒/๑/๒๕๖๐

ทุ่งสะเดียง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๑๓
พระสุริยา กตธมฺโม สรเดช

๒๙/๓/๒๕๓๖ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ทุ่งสะเดียง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๑๔
พระเอกรินทร์ ชินวโร เหมือนสีชัย

๒๓/๑/๒๕๓๘
๒๐/๕/๒๕๖๐

ทุ่งสะเดียง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๑๕
พระสุรชาติ เตชธมฺโม คำหีบ

๒๖/๔/๒๕๔๐ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ทุ่งสะเดียง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระอณุชา ภูริปฺโ รักอยู่

๘/๑๒/๒๕๒๖

๖/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสะเดียง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระจักพรรดิ

์

จกฺกวโร จันทร์ลบ

๐๑/๐๓/๒๕๓๘
๒๒/๗/๒๕๖๐

เทพสโมสร  

พช ๓๑๖๐/๐๐๑๘
พระมนัสวิน ธมฺมทตฺโต อินผล

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

๙/๔/๒๕๖๐
นำเลา  

พช ๓๑๖๐/๐๐๑๙
พระศักดินรินทร์

์

ปฺาวโร แก้วด้วง

๑/๑๒/๒๕๓๗

๖/๕/๒๕๖๐
นำอ้อม  

พช ๓๑๖๐/๐๐๒๐
พระอนุชิต กนฺตวณฺโณ กระรัน

๒/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โนนจัน

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๐๒๑
พระสุภชัย สุภชโย ปุณโณฑก

๑๑/๑๑/๒๕๓๘

๓/๑/๒๕๕๙
โนนนำร้อน  

พช ๓๑๖๐/๐๐๒๒
พระสมศักดิ

์

ปฺาทีโป เมียดเตียบ
๙/๑/๒๕๒๒

๔/๗/๒๕๖๐
โนนนำร้อน  

พช ๓๑๖๐/๐๐๒๓
พระแทน วิจิตฺโต ทองแย้ม

๑๓/๑๑/๒๕๑๗ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

โนนศรัทธาชุม  

พช ๓๑๖๐/๐๐๒๔
พระพิสิทธิ

์

ปคุณฺธมฺโม กันนิล

๒๒/๐๗/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนศรัทธาชุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๒๐

้
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พช ๓๑๖๐/๐๐๒๕
พระบุญเลิศ อติลาโภ นายเอือง

๑/๕/๒๕๓๕ ๒๘/๗/๒๕๕๘

โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๖๐/๐๐๒๖
พระสลิด เตชวโร อินชัยศรี

๒๕/๗/๒๔๙๙

๗/๗/๒๕๖๐
โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๑๖๐/๐๐๒๗
พระชัยชาญ สนฺตจิตฺโต บุญรักษา

๒๘/๘/๒๕๑๑ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ประตูดาว  

พช ๓๑๖๐/๐๐๒๘
พระมานพ อภโย ยะถาคาร

๑๒/๓/๒๕๑๑
๗/๔/๒๕๕๓

ปาเสน่ห์  

พช ๓๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรชนะชัย  ธรรมจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 พระแก้ว  

พช ๓๑๖๐/๐๐๓๐
พระพีระพงษ์ อคฺคธมฺโม อ่อนพรม

๐๓/๑๑/๒๕๓๔
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๐๓๑
พระนเรศ สุทฺธิจิตฺโต เหล็กเพชร

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๐๓๒
พระพงษ์พัฒน์ กิตฺติาโณ แก้วยศ

๐๗/๐๙/๒๕๓๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๐๓๓
พระอาทิตย์ เตชปฺโ กลำทอง

๐๘/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรวณัฐชา  พรอภัย

๑๕/๖/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรเขมราช  เขมกนก

๑๐/๔/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรคชสาร  โปร่งจิต

๒๙/๔/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรเมฆวัช  ราชโฉม

๑๘/๕/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรสุพจน์  บุญมี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรกิตติพัฒษ์  จันทร์ศรี

๑๓/๖/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรไพศาล  เหิงคำแก้ว

๓/๗/๒๕๔๖
 มหาธาตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรนันทชัย  จันทร์นนท์

๒๘/๒/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรจิณณวัตร  น้องสีลา

๒๑/๓/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรกรวินทร์  ยีขิง

่

๒/๓/๒๕๔๘
 มหาธาตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๔๔
พระทรงพล เขมจาโร ทัดช่อม่วง

๑๖/๗/๒๔๙๙ ๙/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

พช ๓๑๖๐/๐๐๔๕
พระศุภสิน สุภาจาโร พรหมบุญ

๘/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๑๖๐/๐๐๔๖
พระธนพล กนฺตสีโล พุ่มศิริ

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๑๖๐/๐๐๔๗
พระธุเรียน อาภาจาโร สุตา

๒๘/๑๒/๒๕๑๘

๘/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๑๖๐/๐๐๔๘
พระอมรเทพ ปุณฺณาโณ อินปาน

๑๘/๐๑/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชมภู  

พช ๓๑๖๐/๐๐๔๙
พระกฤษณะ ปภากโร ประสพแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

สะแกพนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๐๕๐
พระคมกฤช กิตฺติวํโส สีทองเสือ

๒๕/๕/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
สามัคคีชัย  

พช ๓๑๖๐/๐๐๕๑
พระสมพร กิตฺติธมฺโม รักษาพัน

๓๑/๘/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๖๐

สามัคคีชัย  

พช ๓๑๖๐/๐๐๕๒
พระชัชวาลย์ วรวุฒฺโฒ ห่านสุวรรณกูล

๑/๙/๒๕๒๕
๑๒/๑๒/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๕๓
พระสนธยา ปสิทฺธิโก ทองคำ

๒๗/๗/๒๕๓๒ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เสาธงทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๕๔
พระพีรณัฐ พีรวํโส ทีนิวงษา

๒๒/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เสาธงทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๕๕
พระไพโรจน์ วิโรจโน ชูรอด

๒๕/๐๙/๒๕๐๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เสาธงทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๕๖
พระธีระศักดิ

์

ปฺาวุโธ แย้มทวี

๒๔/๐๘/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เสาธงทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๕๗
พระธนพล ธนพโล มิงขวัญศรี

่

๒๒/๕/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๖๐
เสาธงทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรทินกรณ์  ทพวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

 เสาธงทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๕๙
พระธนกร กิตฺติวฑฺฒโน ตาลสุก

๑๖/๑/๒๕๓๘ ๒๙/๗/๒๕๖๐

แสนสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒ / ๒๐

้
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พช ๓๑๖๐/๐๐๖๐
พระโอวาส เมตฺตาจิตฺโต ปดตานัง

๒๐/๑๐/๒๔๙๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖

หนองจอก  

พช ๓๑๖๐/๐๐๖๑
พระทรงชัย ขนฺติโก ช่างปลูก

๑๗/๐๗/๒๕๐๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองจอก  

พช ๓๑๖๐/๐๐๖๒
พระไพ่ มหาาโณ แดงจัด

๒๘/๗/๒๕๒๐ ๑๔/๘/๒๕๕๙

ห้วยไคร้  

พช ๓๑๖๐/๐๐๖๓
พระชุติพนธ์ จารุวณฺโณ จันผล

๑๗/๑๒/๒๕๑๗

๑๕/๒/๒๕๖๐

ห้วยไคร้  

พช ๓๑๖๐/๐๐๖๔
พระประธาน มหาปฺุโ ห่อทอง

๒๓/๒/๒๕๒๙ ๑๕/๒/๒๕๖๐

ห้วยไคร้  

พช ๓๑๖๐/๐๐๖๕
พระอดินันท์ จนฺทปฺโ พรมเมือง

๕/๑/๒๕๓๑
๔/๕/๒๕๖๐

ห้วยไคร้  

พช ๓๑๖๐/๐๐๖๖
พระเกรียงศักดิ

์

กิตติปฺโ คำผง

๒๐/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ห้วยไคร้  

พช ๓๑๖๐/๐๐๖๗
พระกิตติ ชุติปฺโ พวงโฉม

๑๕/๒/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ห้วยไคร้  

พช ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระอรรถสิทธิ

์

จารุธมฺโม คงแก้ว

๑๕/๔/๒๕๒๒

๖/๗/๒๕๖๐
ห้วยไคร้  

พช ๓๑๖๐/๐๐๖๙
พระราชประชา สุภทฺโท มาศงามเมือง

๒๐/๑๑/๒๕๓๕

๓/๒/๒๕๕๙
อุดมมังคลาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๐๗๐
พระสายชล กตธมฺโม บุญตา

๒๘/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ค้องาม  

พช ๓๑๖๐/๐๐๗๑
พระสันติพันธ์ าณวฑฺโฒ น้อยขวัญ

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ค้องาม  

พช ๓๑๖๐/๐๐๗๒
พระบุญเกิด กุสลจิตฺโต ตาหยอง

๑๑/๐๖/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

โฆษา  

พช ๓๑๖๐/๐๐๗๓
พระธราดล ติกฺขปฺโ ชาอุ่น

๒๐/๐๕/๒๕๒๖ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

โฆษา  

พช ๓๑๖๐/๐๐๗๔
พระสงกรานต์ จนฺทโชโต ไซคำ

๑๖/๐๔/๒๕๒๙
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

โฆษา  

พช ๓๑๖๐/๐๐๗๕
พระกฤษดา หิริธมฺโม แร่นาค

๐๔/๐๙/๒๕๓๕ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

โฆษา  

พช ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรประภัทธ์  หาญรักษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 โฆษา  

พช ๓๑๖๐/๐๐๗๗
พระนิพนธ์ สิริภทฺโท จันทร์เกียรติ

๑๘/๑๒/๒๕๐๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

จอมมณี  

พช ๓๑๖๐/๐๐๗๘
พระถกล กตธมฺโม บำรุงตระกูล

๑๕/๐๕/๒๔๙๓ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

จอมมณี  

พช ๓๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรธนพัฒน์  เบ้าชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 เนินสว่างทางหลวง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๘๐
พระชาญชัย ชาตปฺโ แสงพรม

๒๑/๐๔/๒๕๒๔ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

โนนทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๘๑
พระนัทธพงศ์ านสมฺปนฺโน ปานนิล

๒๖/๐๖/๒๕๓๙
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

โนนทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๘๒
พระธวัชชัย กิตฺติาโณ เปงยาวงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๒/๒๕๖๐

โนนทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๘๓
พระไพรัช ขนฺติโก จำปาสิน

๐๗/๑๑/๒๕๒๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรภูริภัทร  อาจแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 โนนทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรขวัญชัญ  จันทขัน

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

 โนนทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรสุทิวัส  สิงปอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

 โนนทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๘๗
พระหนูแดง สหฏโ ชัยสุมัง

๑๘/๑๒/๒๔๙๖ ๒๖/๐๗/๒๕๔๘

บ้านไร่สว่างอารมณ์  

พช ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรรวินันท์  สุทาศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

 บ้านไร่สว่างอารมณ์  

พช ๓๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรอมรเทพ  ทิสอาด

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 ปากช่องธรรมทาน  

พช ๓๑๖๐/๐๐๙๐
พระสายัณห์ อภิชาโน พิมสิงห์

๒๕/๐๗/๒๕๒๑ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

ปากห้วยขอนแก่น  

พช ๓๑๖๐/๐๐๙๑
พระพงศ์วิรัตน์ อุตฺตโร ปองผัด

๑๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปากห้วยขอนแก่น  

พช ๓๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรมนต์ทา  คำพา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

 ปากห้วยด่านใหญ่  

พช ๓๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรธีรภัทร  ชุติภัคธีมาพงษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

 ปากห้วยด่านใหญ่  

พช ๓๑๖๐/๐๐๙๔
พระอดิศักดิ

์

ชยานนฺโท ปานนิล

๑๒/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เปอยงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๐๙๕
พระสมาน สุนฺทรธมฺโม วงศ์สารี

๐๖/๑๑/๒๔๙๗
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

โปงช้าง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรไชยวัฒน์  กาศรี

๒๕/๐๖/๒๕๓๕

 โปงช้าง  

พช ๓๑๖๐/๐๐๙๗
พระสายฝน กตปฺุโ จามไทย

๒๐/๑๐/๒๕๑๒ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๐๙๘
พระกฤษดา จิตฺตทนฺโต มามี

๐๒/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรพลพล  ถนอมสินธุ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรกันยา  ศรีจันทา

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรระติศักดิ

์

 อินต๊ะภา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรประภัตพงษ์  วังคีรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

 โพธิศรีธรรมาราม

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรภาณุพันธ์  ศิริมา

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรชิณวัตร  สัตตะบุตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรฐิติกร  หึกขุนทด

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรรณกร  เผ่าโสภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรสุรเดช  กุลประดิษฐ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรพิชญา  แซ่ว่าง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรปรเมษฐ์  ภูมิละไม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรชัยกิจ  แซ่กือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรรณชัย  แก่นฮด

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรพีรพัทธ์  ไชยสงคราม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรปยวัฒน์  แซ่ว่าน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรธีรยุทธ์  แซ่เฮ่อ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรสุทธิพงษ์  วงษาศิลชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรราชันย์  เฟองระย้า

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรธนวัต  เจริญลาภ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรภูมิพัฒน์  พรมคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรศตวรรษ  ชัยตระกูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรอนุภัทร  วัฒนวิศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรอภินันท์  ไพรแสน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๒๒
พระสมชาย สุขิโต ยมนา

๑๒/๐๖/๒๕๐๗ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

มะเดืองาม

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๒๓
พระวรพล ขนฺติวโร เหง้าสังข์

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙
ราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระวุฒิพงษ์ สุภกิจฺโจ ศรพรม

๒๑/๒/๒๕๔๐ ๒๖/๔/๒๕๖๐ ราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๒๕
พระอนุชา มหาวีโร ทามะ

๑๙/๗/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐ ราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรสหรัฐ  ยงดี

๒/๗/๒๕๔๗
 

ราษฎร์ประดิษฐ์วราราม

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรวรวิช  หาระภูมิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๐

 ศรีทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรภีรศักดิ

์

 ชัยบูรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

 ศรีทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 กองคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

 ศรีทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔ / ๒๐

้
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่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๑๓๐
พระสุทิน โอภาโส คำเอียง

๐๖/๐๖/๒๕๐๘ ๑๑/๑๑/๒๕๕๓

ศรีธรรมา  

พช ๓๑๖๐/๐๑๓๑
พระนรุตน์ชัย จารุวณฺโณ สิริสุขุม

๒๒/๑๐/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรศักนรินทร์  พินิจภาระ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรวีราทร  กงคำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรคมสัน  นิมอนิล

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีภูมิ  

พช ๓๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรธเนตร  ทาตัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีภูมิ  

พช ๓๑๖๐/๐๑๓๖
พระนิพนธ์ นิมฺมโล สิงห์ทอง

๐๙/๐๙/๒๔๙๘ ๐๙/๐๓/๒๕๕๓

ศรีเมือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๓๗
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส สิมมา

๑๔/๑๑/๒๕๓๐ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๓๘
พระชาญยุทธ อุทโย ใจหาญ

๐๑/๐๗/๒๕๑๖ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๓๙
พระนราศักดิ

์

ิตวตฺโต คำอิม

่

๑๘/๐๕/๒๕๒๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๔๐
พระสุรัตน์ านิสฺสโร วังยายฉิม

๐๑/๑๑/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ศรีษะเกตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๑๔๑
พระจีระพันธ์ เขมกาโร ศรีจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ศรีษะเกตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๑๔๒
พระบุญพรม อธิปฺโ จันทร์เตีอย

่

๑๔/๐๓/๒๕๑๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศรีษะเกตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๑๔๓
พระสุเมธา านิโย ลันทา

๑๓/๑๐/๒๕๒๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีษะเกตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๑๔๔
พระอภินันท์ ธมฺมาวุโธ ขวัญพุทธ

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีษะเกตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรปฏิพล  พันอะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีษะเกตุ  

พช ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรสมชาย  เชือมะข่า

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

 ศรีสะอาดวราราม  

พช ๓๑๖๐/๐๑๔๗
พระสกาว ทิฏธมฺโม เรือนวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุพล  

พช ๓๑๖๐/๐๑๔๘
พระกฤษฏา อนุตฺตโร คณเกณฑ์

๑๕/๐๒/๒๕๓๑
๐๕/๐๘/๒๕๖๐

ศรีสุพล  

พช ๓๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรเจษฎา  พรหมมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

 สว่างราษฎร์สามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๑๕๐
พระจำป ตปสีโล แก้วใหญ่

๑/๑/๒๔๙๕ ๒๒/๕/๒๕๕๒

สว่างอารมณ์  

พช ๓๑๖๐/๐๑๕๑
พระทองเลียม

่

วรธมฺโม โฉมงาม
๘/๓/๒๔๘๓ ๒๒/๔/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

พช ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรเจษฎาภรณ์  สีเลือม

่

๕/๒/๒๕๔๖
 สว่างอารมณ์  

พช ๓๑๖๐/๐๑๕๓
พระศักรินทร์ สุทฺธิปฺโ ปลาสร้อย

๐๒/๐๒/๒๕๒๗ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

สันติวิหาร  

พช ๓๑๖๐/๐๑๕๔
พระมนตรี วิสุทฺโธ นาคพันธ์

๑/๓/๒๕๒๒
๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เหมืองใหม่พัฒนา  

พช ๓๑๖๐/๐๑๕๕
พระธงชัย โสธโน น้อยอรุณ

๑/๓/๒๕๒๒
๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เหมืองใหม่พัฒนา  

พช ๓๑๖๐/๐๑๕๖
พระมงคลชัย กตปฺุโ นวลศรี

๐๔/๐๔/๒๕๒๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

อรุญญาศรี  

พช ๓๑๖๐/๐๑๕๗
พระสุทิน ผลาโณ ท้าวเงิน

๑๖/๐๓/๒๕๐๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

อรุญญาศรี  

พช ๓๑๖๐/๐๑๕๘
พระณัฐกฤษ สนฺตมโน ทังจันทร์

่

๐๓/๐๖/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อรุญญาศรี  

พช ๓๑๖๐/๐๑๕๙
พระสุทธิพงษ์ อมโร ภูมิชูจิตร

๒/๑๐/๒๕๓๑ ๑๖/๕/๒๕๕๗

จอมแจ้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๖๐
พระสกล กิตฺติภทฺโท ไชยสมบัติ

๒๒/๕/๒๕๒๔ ๑๒/๒/๒๕๖๐

จอมแจ้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๖๑
พระชานุ สุภทฺโท ทิพย์รักษ์

๒/๑๐/๒๕๒๔ ๑๒/๒/๒๕๖๐

จอมแจ้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๖๒
พระกฤษณรักษ์ รตนวณฺโณ กุลเกียว

๒๓/๒/๒๕๒๖ ๑๓/๕/๒๕๖๐

จอมแจ้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๖๓
พระนราธิป นริสฺสโร วันบุญ

๒๗/๘/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
จอมแจ้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๖๔
พระเอกพงษ์ ปริปุณฺโณ เทียบเพชร

๑๗/๗/๒๕๐๘ ๑๗/๒/๒๕๖๐

ตาล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๕ / ๒๐

้
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พช ๓๑๖๐/๐๑๖๕
พระล้า ปฺาทีโป พรมมาวัน

๒๑/๑/๒๕๓๕ ๒๙/๔/๒๕๕๙ บรรพตยอดฟาวนาราม

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๖๖
พระฐิติพันธ์ ปทุโม ทีแสงแดง

๒๒/๑๑/๒๕๓๕

๒๑/๔/๒๕๖๐ บรรพตยอดฟาวนาราม

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๖๗
พระสมพร าณคุโณ จันนัน

๒๖/๑๑/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐ ประชิตกัลยาณมุนี  

พช ๓๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรจีระพงษ์  จันทร์คีรี

๒๗/๒/๒๕๔๖

 ประชิตกัลยาณมุนี  

พช ๓๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรพลากร  จันก้อน

๑๔/๗/๒๕๔๖

 ประชิตกัลยาณมุนี  

พช ๓๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรบุญเหลือ  ลือพรม

๔/๑๒/๒๕๔๗

 ประชิตกัลยาณมุนี  

พช ๓๑๖๐/๐๑๗๑
พระโพธิพัชโรภาส จนฺทโชโต บุญประคม

๑๖/๔/๒๕๐๓ ๑๐/๕/๒๕๒๔

โพธิไทร

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรอิทธิพัทธ์  พิมโพสาคาม

๑๐/๙/๒๕๔๓

 โพธิเย็น

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรจุมพล  โคตะบิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 โพธิเย็น

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรดนุสรณ์  นวลละออ

๑๓/๓/๒๕๔๔

 โพธิเย็น

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรฐิติโชติ  มหาโคตร

๒๕/๖/๒๕๔๗

 โพธิเย็น

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรณัฐวุฒิ  วงจันทร์

๒๑/๗/๒๕๔๗

 โพธิเย็น

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรชัยเสน่ห์  สอนคราม

๒๖/๗/๒๕๔๗

 โพธิเย็น

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรเรืองศักดิ

์

 เรืองศักดิศรีใส

์

๙/๙/๒๕๔๗
 โพธิเย็น

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรจารุวิทย์  หินแสงใส

๑/๑/๒๕๔๘
 โพธิเย็น

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรอานนท์  อาจนนลา

๘/๑/๒๕๔๘
 โพธิเย็น

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรนภัส  นนทะโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 ม่วงเย็น  

พช ๓๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรณัฐวุฒิ  กินัน

๔/๙/๒๕๔๗
 ม่วงเย็น  

พช ๓๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรภัทรพงศ์  นันทพรหม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 ม่วงเย็น  

พช ๓๑๖๐/๐๑๘๔
พระชัยชนะ นิทุกฺโข จันทร์พิลา

๒๒/๑๑/๒๕๒๒
๒๗/๙/๒๕๕๘

ศรีชมชืน

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๘๕
พระอภิเดช ิโตภาโส ศรีบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

๑๒/๒/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๘๖
พระพงศ์ธร ปนาโท พันธากุล

๑๓/๑/๒๕๓๗

๔/๔/๒๕๖๐
ศรีชมชืน

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๑๘๗
พระรชต ธมฺมรโต สายจันทร์

๒๒/๑/๒๕๒๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

ศรีฐาน  

พช ๓๑๖๐/๐๑๘๘
พระโยธิน ขนฺติธมฺโม สายอุ่นใจ

๑๔/๘/๒๔๙๘ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ศรีฐาน  

พช ๓๑๖๐/๐๑๘๙
พระทศพร ชาติโก เหง้าพันธ์

๑๖/๗/๒๕๑๑
๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีฐาน  

พช ๓๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรวีระชัย  ศรีแสง

๗/๒/๒๕๔๔
 ศรีฐาน  

พช ๓๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรวันชนะ  มุยคำ

๕/๑๑/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 ทาบุญมา
๙/๔/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรธวัชชัย  แนวประเสริฐ

๑๖/๕/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรวันเฉลิมชัย  พรรคอนันต์

๑๙/๕/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรวรายุทธ  คำอยู่

๒๗/๗/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรบูรพา  แก้ววิไล

๑/๘/๒๕๔๓
 ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรศิริมงคล  บุดดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรธงชัย  ไชยเสนา

๒๔/๓/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

พช ๓๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรกิตติพงศ์  ฮาดแมน

๑/๖/๒๕๔๔
 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖ / ๒๐

้
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พช ๓๑๖๐/๐๒๐๐
พระไม มงฺคโล ตาเห็น

๕/๑๑/๒๔๘๑
๑/๓/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๒๐๑
พระวะสันติ อุตฺตโร อุดทา

๘/๑๐/๒๕๒๑ ๑๑/๕/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรปรีชา  โสประดิษฐ์

๒๙/๕/๒๕๔๒

 ศรีมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรอนุสรณ์  วงศ์วิลาส

๑๖/๘/๒๕๔๒

 ศรีมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๒๐๔
พระวิจิตร มหาวิริโย จุลพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๐๑

๒/๔/๒๕๔๙
สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรศุภโชค  จันแปลก

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรฐิติพงศ์  วังคีรี

๑๘/๓/๒๕๔๔

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรยุทธนา  อุ่มเจริญ

๓๑/๑๓/๒๕๔๔

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรกฤตพจน์  อารีย์

๒/๙/๒๕๔๕
 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรภานุเดช  ยอดกัณหา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรจุลจักร  ยาทองไชย

๗/๑๑/๒๕๔๕

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรพิเชษฐพงศ์  โสประดิษฐ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรยงยุทธ  คงไพรศาล

๔/๑/๒๕๔๖
 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรประกายเพชร  ดาบพลหาร

๓/๓/๒๕๔๖
 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรศรายุทธ  ศรีบุญเรือง

๒๕/๔/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรไกรสร  เหล็กเพชร

๓๐/๔/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรอนิรุธ  ฮ่มปา

๑๑/๗/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรสวรุด  ศิริเวช

๒๓/๗/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรศุภกฤษ  คำบุตร

๕/๙/๒๕๔๖
 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรเวศชัยยันต์  ลูกจันทร์

๑๓/๙/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรสิริศักดิ

์

 เสนานุช

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรวีรยุทธ  วังคีรี

๒/๑๒/๒๕๔๖

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรบูรพา  คล่องแคล่ว

๑๗/๒/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรกิตติพิชญ์  คำทอง

๕/๓/๒๕๔๗
 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรวสิษฐ์พล  พรมหาลา

๓๐/๓/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรดำรงตรัง  ขุนรักษ์

๒๙/๕/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรสราวุธ  ศรีมี

๔/๗/๒๕๔๗
 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรกิตติพศ  ผิวกรม

๒๐/๘/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรอนุชา  รังสิรัตน์

๙/๙/๒๕๔๗
 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรอานนท์  แก้วกิง

่

๑๒/๙/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรมงคล  บุญทศ

๒๓/๙/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรมนตรี  บุญทศ

๒๓/๙/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรมีชัย  บุญทศ

๒๓/๙/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรนิรุต  หิงพุทธา

๒/๑๐/๒๕๔๗

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรชนม์ชนก  มาบุดดา

๔/๑๐/๒๕๔๗

 สระเกศ  
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พช ๓๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 ทองโสม

๑๐/๓/๒๕๔๘

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรระพีพัฒน์  จันสีดา

๒๐/๓/๒๕๔๘

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรวรวุฒิ  ถินลำปาง

่

๑๖/๖/๒๕๔๘

 สระเกศ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๓๘
พระพงศกร ขนฺติธโร โพธิดง

์

๑๘/๕/๒๕๓๗ ๒๙/๓/๒๕๕๘

ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๓๙
พระธวัชชัย ธมฺมสิริ ชินนอก

๕/๙/๒๕๔๐ ๗/๕/๒๕๖๐
ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๔๐
พระประทีป โชติาโณ คำพรวน

๑๕/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๕/๒๕๖๐

ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๔๑
พระเรวัตร กิตฺติาโน กอบสาริกรรม

๓๑/๗/๒๕๓๘ ๑๒/๕/๒๕๖๐

ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๔๒
พระโชคชัย อุตฺตโม ประพัฒนศิลป

๒๙/๔/๒๕๒๑

๗/๗/๒๕๖๐
ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรปริญญา  หงษ์เจริญศรี

๘/๑๐/๒๕๓๙

 ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรจักรพันธ์  อรุณชัยโรจน์

๒๒/๙/๒๕๔๑

 ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรอลงกรณ์  ชายเรือน

๒๖/๔/๒๕๔๒

 ห้วยแล้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๔๖
พระรัตนพัชรพิมล กมฺมสุทฺโธ รัตนมงคล

๑๓/๑๑/๒๕๐๐
๑๐/๕/๒๕๔๓

หินแก้ว  

พช ๓๑๖๐/๐๒๔๗
พระบันลือ เหมวณฺโณ ศรีรักษ์

๘/๗/๒๕๒๔ ๘/๗/๒๕๕๙
หินแก้ว  

พช ๓๑๖๐/๐๒๔๘
พระกิตติศักดิ

์

ธมมทีโป ภูริวัฒนะวิโรฒา

๑๑/๐๖/๒๕๓๗
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

กระทุ่มทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๔๙
พระสนชัย านกโร ไกรเพชร

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

กระทุ่มทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรไชยวัฒน์  พงษ์ต้น

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

 กระทุ่มทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรศุกกิจ  ดวงจินดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

 กระทุ่มทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๕๒
พระเอกมล ปฺาคโม โม่งปราณีต

๑๙/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๑๒/๒๕๕๖

เกาะบรเพ็ด  

พช ๓๑๖๐/๐๒๕๓
พระมงคล กตคุโณ ใจดี

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๑/๒๕๖๐

เขาข้าหลวง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระจำเริญ ฉินฺนาลโย โพนโต

๐๗/๑๐/๒๕๒๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

เขาข้าหลวง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรธนพนธ์  ทาษี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 เขาข้าหลวง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๕๖
พระพิชิตพงศ์ สุตธมฺโม เพียโคตร

๒๙/๑๐/๒๕๓๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

คลองยางศิริธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรเจษฏา  เกียงขุนทด

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 โคกปรง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรณัฐพงศ์  โพนรัมย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 โคกปรง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรภูวดล  สายวงค์คำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

 โคกปรง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๖๐
พระสมศักดิ

์

ตปสมฺปนฺโน อยู่สุข

๑๙/๐๒/๒๕๒๓ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

โคกสำราญ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๖๑
พระวีระศักดิ

์

ทีปธมฺโม สว่างจันทึก

๐๕/๐๓/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกสำราญ  

พช ๓๑๖๐/๐๒๖๒
พระทรงฤทธิ

์

เทวธมฺโม อันอ่อน

๒๙/๑๐/๒๕๑๒ ๐๙/๐๕/๒๕๔๕

ซับดีปลีศรีวนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๒๖๓
พระจตุพล ปสนฺโน พิมพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๒๔ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ซับดีปลีศรีวนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๒๖๔
พระอำนาจ สนฺตมโน เอกกันหา

๐๒/๐๗/๒๕๐๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ซับปางช้าง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๖๕
พระนฤพล จารุโภ อรรคนิมาตร

๐๒/๐๕/๒๕๒๑ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ตะกุดไผ่  

พช ๓๑๖๐/๐๒๖๖
พระสุภัค อรุโณ สารสุข

๒๕/๐๙/๒๕๓๑
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ตะกุดไผ่  

พช ๓๑๖๐/๐๒๖๗
พระณัฐพงษ์ ชีวสุทฺโธ แก้วโสภา

๐๓/๐๖/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ถนนโค้ง  

พช ๓๑๖๐/๐๒๖๘
พระสมบูรณ์ จารุธมฺโม เฉ่งกระโทก

๒๘/๑๐/๒๕๒๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เทพเนรมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๖๙
พระศุภกร ปภาโส เจนละหาน

๒๒/๐๘/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  
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พช ๓๑๖๐/๐๒๗๐
พระอดิสร านรโต ย่อมกระโทก

๑๔/๐๘/๒๕๓๔
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

โนนสง่าบูรพาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรเสถียร  บุญคุ้ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรรัชชานนท์  เมงขุนทด

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรศักดิดา

์

 คะณะชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรเจมส์  นาคพิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

 ในเรืองศรี  

พช ๓๑๖๐/๐๒๗๕
พระวิง คณงฺกโร ปนรอบรู้

๐/๐/๒๔๙๔
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บุญชัย  

พช ๓๑๖๐/๐๒๗๖
พระณัฐพงศ์ านวีโร ฟกเขียว

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๗๗
พระนริศ นริสฺสโร บุญแสน

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๗๘
พระบุลากร จนฺทโสภโณ เจริญมูล

๐๖/๑๑/๒๕๓๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๗๙
พระอานนท์ จิรวฑฺฒโน สวัสดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๐ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๘๐
พระเจษฎาพร คุตฺตสีโล หาญเชิงชัย

๒๐/๐๖/๒๕๓๑ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๘๑
พระสายชล วรธมฺโม ดอกไม้

๒๘/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรสุรเดช  คำเสาร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรประดับ  ประสาริกา

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรสมยศ  ศรีแพรศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรโชคชัย  -

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรวีรพงศ์  คชสาร

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรพีรพัฒน์  -

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรธีรเดช  พาจิตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรพีรพัชร์  แซ่แต้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรพีรพัฒน์  ใจดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรภานุพงษ์  ฟองจามร

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรจักรินทร์  เพ็ชรพวง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรคุณากร  ด้วงคำจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรธนารัตน์  กองแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรอภินันต์  เฉลิมจาน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรสาธิต  ณ วิเชียร

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรธีรศักดิ

์

 พาจิตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรอนันตชัย  ดอกไม้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรศิวกร  นานอก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรเจษฎาภรณ์  ศรีสีฐาน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

 ประชานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๓๐๑
พระวงศกร ขนฺติโสภโณ กองอาสา

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๐๒
พระชำนาญ สุคนฺโธ เดชเมือง

๑๖/๐๒/๒๕๑๑
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พุเตยประสิทธิ

์

 

พช ๓๑๖๐/๐๓๐๓
พระจันทร์ ยติกรโร โถมสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๐๕ ๑๗/๐๒/๒๕๖๐

ภูศรีสวรรค์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๐๔
พระประสิทธิ

์

ปสิทฺโธ ประภาวิชา

๑๗/๐๗/๒๕๐๐ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐

รวมทรัพย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๙ / ๒๐
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พช ๓๑๖๐/๐๓๐๕
พระวิวัฒน์ มนฺุโ สะโมสร

๑๓/๐๕/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

รวมทรัพย์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรวิทยา  โชคนุ่ม

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

 รวมทรัพย์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๐๗
พระสมศักดิ

์

สุนฺทโร กระแสสังข์

๓๑/๐๗/๒๔๙๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

ไร่ตาพุฒ  

พช ๓๑๖๐/๐๓๐๘
พระธวัชชัย จนฺทูปโม เนืองจากนิล

่

๑๔/๐๔/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ตาพุฒ  

พช ๓๑๖๐/๐๓๐๙
พระสมเกียรติ ถาวรจิตฺโต ตรีศักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๒๔ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐

ไร่ตาพุฒ  

พช ๓๑๖๐/๐๓๑๐
พระโอภาส โอภาโส พูลสมบัติ

๑๖/๑๐/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ไร่ตาพุฒ  

พช ๓๑๖๐/๐๓๑๑
พระอำพร ปภสฺสโร ภู่สุวรรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๐๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ไร่ตาพุฒ  

พช ๓๑๖๐/๐๓๑๒
พระจีระยุทธ จิรธมฺโม กำลังงาม

๐๑/๐๕/๒๕๒๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ไร่ตาพุฒ  

พช ๓๑๖๐/๐๓๑๓
พระเอกชัย ขนฺติพโล อินทรรักษ์

๒๖/๐๒/๒๕๓๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วังนำเย็น  

พช ๓๑๖๐/๐๓๑๔
พระอมรเทพ กตธมฺโม อุเทนสุด

๐๙/๐๖/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วิเชียรบำรุง  

พช ๓๑๖๐/๐๓๑๕
พระนิลชัย ธมฺมวโร ชืนใจ

่

๒๔/๐๔/๒๕๑๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วิเชียรบำรุง  

พช ๓๑๖๐/๐๓๑๖
พระพรเทพ กิตฺติสาโร พรมฤาษี

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีประชาธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๑๗
พระสมุทร สุนฺทโร ศรีฉำ

๐๑/๐๗/๒๔๙๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

สามแยก  

พช ๓๑๖๐/๐๓๑๘
พระขจร จารุวณฺโณ ซุยนอก

๒๐/๐๓/๒๕๑๖ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๑๙
พระสมศักดิ

์

อาสโภ ซุยนอก

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๒๐
พระณัฐวัตร อภิวโร มากกลาง

๑๑/๐๖/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๒๑
พระวันชัย อรุโณ ชูชืน

่

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรอาทิตย์  ศรียางนอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 หนองไม้สอ  

พช ๓๑๖๐/๐๓๒๓
พระทองคำ นรินโท แก้วมณี

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๒๔
พระอดิศักดิ

์

อกิฺจโน ปานอินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อำพวัน  

พช ๓๑๖๐/๐๓๒๕
พระกำธร อจฺจาทโร กองคูณ

๑๑/๐๖/๒๕๐๔ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

อุดมมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๓๒๖
พระสุวิทย์ ธมฺมทีโป ทรัพย์ทิพย์

๑๑/๐๑/๒๕๐๗ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

อุดมมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๓๒๗
พระจำลอง ธมฺมสโร สิงห์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๐๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อุดมมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 จุ่มเฉียง

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

 อุดมมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรณัฐวุฒิ  น้อยบุญมา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

 อุดมมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๓๓๐
พระสุวิทย์ กตธมฺโม ขาคำ

๒๑/๑๑/๒๕๐๓

๒๐/๖/๒๕๖๐

คลองกระโบน  

พช ๓๑๖๐/๐๓๓๑
พระจำนง อภิวฒฺฑโณ ทองเหลือง

๗/๔/๒๔๘๙ ๒๖/๖/๒๕๕๘

จันทราราม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๓๒
พระกิตติศักดิ

์

ปฺาวโร รุ่งรัศมี

๑๗/๑๑/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

จันทราราม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๓๓
พระทวีป อตฺถกาโร ชำนาญณรงค์

๒๐/๕/๒๕๑๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ซับเดือ

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๓๓๔
พระทรงพล ทยาพหุโล จมพรม

๒๑/๐๗/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเรไร  

พช ๓๑๖๐/๐๓๓๕
พระสมชาย จนฺทสาโร รินแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเรไร  

พช ๓๑๖๐/๐๓๓๖
พระกุหลาบ กิตฺติสาโร เกตุค้างพลู

๗/๒/๒๕๐๙
๒๖/๖/๒๕๕๙

นำวิง

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๓๓๗
พระภาคิน อภิปณฺโณ สุทธิประภา

๒๐/๒/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

นำวิง

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๓๓๘
พระทศพล คุณพโล จันทร์ประเสริฐ

๕/๕/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

นำวิง

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๓๓๙
พระไชยโชค ปฺโชโต พลคำสิงห์

๑/๑/๒๕๑๙ ๑/๗/๒๕๖๐
นำวิง

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๐ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๓๔๐
พระพล สนฺตจิตฺโต ยอดวงกอง

๘/๑๐/๒๕๐๘
๖/๗/๒๕๖๐

นำวิง

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๓๔๑
พระชาญยุทธิ

์

ถิรจิตฺโต พรมบุตร

๑๐/๐๒/๒๕๑๖ ๑๙/๑๐/๒๕๕๒

บ้านกลาง  

พช ๓๑๖๐/๐๓๔๒
พระเขียน ิตสาโร ผุดเผาะ

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกลาง  

พช ๓๑๖๐/๐๓๔๓
พระสิทธิศักดิ

์

ติสาโร ชูชีพ

๐๑/๐๖/๒๕๒๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๖

บ้านโภชน์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๔๔
พระเสกสรร ปฺาวโร สิงห์ทอง

๑๙/๐๗/๒๕๓๓ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

บ้านโภชน์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๔๕
พระฤทธิรงค์ เทวธมฺโม แสนโท

๑๑/๒/๒๕๓๘ ๑๙/๒/๒๕๖๐

บ้านโภชน์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๔๖
พระปยะฉัตร ขนฺติสาโร สุทโธ

๑๙/๘/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

บ้านโภชน์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๔๗
พระวัชรพงษ์ สิรินฺธโร บุญนิสสัย

๓๑/๕/๒๕๒๘

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านโภชน์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๔๘
พระคำพอง ปภากโร บุญรินทร์

๑๔/๔/๒๕๐๙
๗/๗/๒๕๖๐

บ้านโภชน์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๔๙
สามเณรจตุรพร  แดงชืน

่

๕/๗/๒๕๓๗
 บ้านโภชน์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๕๐
พระชาญยุทธ จิตฺตสํวโร บุตรดี

๒๕/๒/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

ประชาบำรุง  

พช ๓๑๖๐/๐๓๕๑
พระกุศส สุทนฺโต เรียงสา

๒๑/๖/๒๔๙๙
๖/๕/๒๕๕๙

ปาเขาน้อย  

พช ๓๑๖๐/๐๓๕๒
พระประพัฒน์พงษ์ กนฺตสาโร นงค์พรมมา

๑๑/๓/๒๕๒๔ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ปาเขาน้อย  

พช ๓๑๖๐/๐๓๕๓
พระวรวิช ธมฺมธโร กลันประเสริฐ

่

๑๙/๕/๒๕๓๓ ๑๖/๖/๒๕๖๐

ปาเขาน้อย  

พช ๓๑๖๐/๐๓๕๔
พระพรมนัส กตปุโ หีบเงิน

๒๐/๑๑/๒๕๑๕

๑/๗/๒๕๖๐
ปาเขาน้อย  

พช ๓๑๖๐/๐๓๕๕
พระชัยวัตน์ ฉทฺสโร สีทับทิม

๑๘/๗/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
ปาเขาน้อย  

พช ๓๑๖๐/๐๓๕๖
พระณรงค์ ณุฏจารี วงศ์ยะ

๒๙/๖/๒๕๐๙ ๑๙/๕/๒๕๕๗

เพชราราม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๕๗
พระอนันต์ ธมฺมวโร ดีลาดลำ

๒๖/๐๗/๒๕๒๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เพชราราม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๕๘
สามเณรรัตนกร  ทองมูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 เพชราราม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๕๙
พระพงค์สิทธิ

์

อธิปฺโ วัทนะศรษ์

๖/๐๑/๒๕๐๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๕

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๖๐
พระณัฐนนท์ ขนฺติโก คล้ายนภาแดง

๑/๑๑/๒๕๑๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๖๑
พระเทพรัตน์ อาจารสุโภ ชมพิกุล

๑๖/๘/๒๕๓๐ ๑๒/๒/๒๕๖๐
ราษฎร์สามัคคีธรรม

 

พช ๓๑๖๐/๐๓๖๒
พระสุริยา ิตโสภโณ อารีสนัน

่

๒๗/๙/๒๕๓๘ ๑๒/๒/๒๕๖๐
ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๖๓
พระกฤษดา ขนฺติสาโร ใจหอม

๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๖๔
พระสมนึก อินฺทาโณ ศรีโสภา

๒๙/๐๙/๒๕๑๗ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๖๕
พระอโนชา อภิปฺุโ เอียมคุ้ย

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๖๖
พระเทียน อคฺคปฺโ ถมมา

๐๘/๐๙/๒๕๑๗ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๖๗
พระศุภณัฐ ปภากโร จันทร์ศรีสอน

๒๙/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๖๘
พระบรรณวัฒน์ จกฺกธมฺโม ตรัยรัตนเมธี

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๖๙
พระจักรพันธุ์ สุทฺธิาโณ ไชยประพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๒๒ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๗๐
พระสุธา กนฺตธมฺโม พรภัสรานนท์

๒๕/๑๐/๒๕๑๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๗๑
พระสุรพล จกฺกธมฺโม ชันกลาง

้

๒๕/๑๐/๒๕๑๔
๒๖/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๗๒
พระนุ านากโร พ่วงพันธ์

๑๕/๑/๒๕๑๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๗๓
พระรวีโรจน์ ธมฺมวโร ศรีณะกิจจา

๒๕/๐๓/๒๕๑๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๓๗๔
พระมงคล มงฺคโล พรมศรี

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคีธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๑ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๓๗๕
พระชาญณรงค์ จกฺกวโร คงแสงศักดิ

์

๕/๑๒/๒๕๒๑

๒/๗/๒๕๖๐
สระหมืนเชียง

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรสรวิศ  สุภา

๒๓/๘/๒๕๔๔

 สระหมืนเชียง

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๓๗๗
พระสมนึก าณโสภโณ เขียวอรุณ

๑๑/๘/๒๕๐๐
๑/๗/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๗๘
พระประเสริฐ สุภทฺโท เผ่าทองสุข

๔/๙/๒๕๐๑
๒๑/๑๒/๒๕๕๙

สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๗๙
พระไพรบูลย์ คุณวีโร คำพิมพ์

๑๙/๑๐/๒๕๐๗
๒๐/๓/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๘๐
พระภูวเนตร ิตสาโร รัตนทิพย์

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๑๖/๔/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๘๑
พระวรเทพ ฉนฺทสาโร แสงทา

๒๖/๗/๒๕๓๗
๑๐/๕/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๘๒
พระชัยวัฒน์ อธิวโร คำแต่ง

๑๔/๑๐/๒๕๒๔
๒๕/๕/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๘๓
พระชลิต อนาลโย อุสาย

๑๗/๑๐/๒๕๓๖

๓/๖/๒๕๖๐
สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๘๔
พระอานนท์ จนฺทวณฺโณ สุทธิวรากร

๑๗/๑/๒๕๒๗ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๘๕
พระโกเมศ ธมฺมปาโล มาละศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๐
๑๗/๖/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๘๖
พระทวิช อภิวโร ประกอบวงศ์

๓๑/๘/๒๕๐๑
๒/๗/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๘๗
พระพจนินท์ โชติกโร สีแล

๒๑/๗/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๘๘
พระนิรันด์ กิตติสาโร หลังคา

๑๘/๕/๒๕๓๔

๘/๗/๒๕๖๐
สว่างคงคา  

พช ๓๑๖๐/๐๓๘๙
พระวิเชฐ ชวาโน สอนสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๑๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖

หนองบัวทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๓๙๐
พระภานุร์ อินฺทวีโร อินทะไชย

๒๐/๐๗/๒๕๑๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๓๙๑
พระสุเชาว์ กนฺตผโล พุดม่วง

๒๗/๐๔/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัวทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๓๙๒
พระณัฏพล อาภสฺโร บุ้นประเสริฐชัย

๐๗/๐๔/๒๕๑๑ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

หนองไผ่ใต้  

พช ๓๑๖๐/๐๓๙๓
พระธิติพงศ์ ฉนฺทธมฺโม เพชรเมืองชัย

๒๑/๐๔/๒๕๒๔ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

หนองไผ่ใต้  

พช ๓๑๖๐/๐๓๙๔
พระฉลอง คุณวุฑฺโฒ เทพนาคิน

๑๐/๐๑/๒๕๒๖ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๙๕
พระคงฤทธิ

์

อภิปาโล วงษ์ดี

๒๙/๑๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองไผ่พิทยาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๓๙๖
พระทศพร ทยาหุโล พันธานนท์

๒๙/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๑/๒๕๕๙

หนองไลย์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๙๗
พระนุกูล นาถสีโร เสือสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองไลย์  

พช ๓๑๖๐/๐๓๙๘
พระปลัดชนะกานต์ ชยานนฺโท ตุ้มน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
ใหม่สามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๓๙๙
พระวิชัย วิชยปฺโ แสงย่อย

๒๗/๓/๒๕๑๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ใหม่สามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๔๐๐
พระอนิวัฒน์ ปฺาวชิโร บาลอ่อน

๑/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ใหม่สามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๔๐๑
พระพีรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน กองพรม

๕/๒/๒๕๓๔ ๒/๙/๒๕๖๐
ใหม่สามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๔๐๒
พระวีระ กิตฺติวุฑฺโฒ ก้อนจันทร์

๗/๖/๒๕๒๖ ๕/๑/๒๕๕๙
อภัยมณีรัตน์  

พช ๓๑๖๐/๐๔๐๓
พระมานพ โชติโก ปุยแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๒๖ ๐๖/๑๐/๒๕๕๕

เขาคณฑา  

พช ๓๑๖๐/๐๔๐๔
พระสำฤทธิ

์

จนฺทสาโร จันทรผลหอม

๒๒/๐๒/๒๔๙๘

&qu๐t;๐๙/๐๔/๒๕๕

๘

เขาคณฑา  

พช ๓๑๖๐/๐๔๐๕
พระประจวบ ปภสฺสโร ปแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๑๙ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

เขาคณฑา  

พช ๓๑๖๐/๐๔๐๖
พระวัชระ คมฺภีโร วงคำ

&qu๐t;๓๐/๐๘/๒๕

๓๕

๒๖/๐๕/๒๕๖๐

เขาคณฑา  

พช ๓๑๖๐/๐๔๐๗
พระสังเวียน ปฺาธโร ทองวัน

๐๒/๐๕/๒๔๙๑ ๐๒/๐๕/๒๕๓๕

เขาน้อยรังแตน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๐๘
พระวสันต์ กตธมฺโม สมบูรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เขาบ่อทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๐๙
พระสุเมธ ชฺธมโม จงใจ

๒๘/๘/๒๕๐๕ ๓/๑๑/๒๕๕๘

เขาแม่แก่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒ / ๒๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๔๑๐
พระชัยรัตน์ ชยธมฺโม หลวงแก้ว

๒๗/๑/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
เขาแม่แก่  

พช ๓๑๖๐/๐๔๑๑
พระคุณากร เขมกาโร พรหมวร

๑๐/๐๒/๒๕๑๒ ๒๒/๐๕/๒๕๓๙

คลองปลาหมอ  

พช ๓๑๖๐/๐๔๑๒
พระบุญธรรม กตธมฺโม ก่งกระโทก

๐๑/๐๗/๒๕๐๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

คลองปลาหมอ  

พช ๓๑๖๐/๐๔๑๓
พระประสิทธิ

์

ปภาโส ขวัญเทศ

๐๕/๐๙/๒๕๐๐ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

คลองปลาหมอ  

พช ๓๑๖๐/๐๔๑๔
พระกมล กตธมฺโม ประสมนิล

๒๕/๐๖/๒๕๓๓ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

โคกสารสัจจธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๑๕
พระสมพล ชาตวีโร บุญพยุง

๐๖/๐๙/๒๕๐๙ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ซับเจริญ  

พช ๓๑๖๐/๐๔๑๖
พระสมเดช อธิปฺุโ ฟองพุด

๒๐/๐๒/๒๕๑๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ซับเจริญ  

พช ๓๑๖๐/๐๔๑๗
พระสิระชัย สุธมฺโม เล็กกลาง

๒๗/๐๓/๒๕๒๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ซับเจริญ  

พช ๓๑๖๐/๐๔๑๘
พระกิตติศักดิ

์

กตปฺุโ เพชรสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ซับเจริญ  

พช ๓๑๖๐/๐๔๑๙
พระมานัส านโร ขำดี

๑๖/๑๒/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ญาณเมธี  

พช ๓๑๖๐/๐๔๒๐
พระประสิทธิชัย ปริสุทฺธ นาคอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงเสือเหลือง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๒๑
พระกังวาลย์ โพธิวโร โพธิวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๑๗ ๑๕/๐๒/๒๕๔๒

ถำเขาเครือ  

พช ๓๑๖๐/๐๔๒๒
พระอำนาจ ปฺาวโร จันทร์ปญญา

๐๘/๐๓/๒๕๓๓ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

ถำเขาเครือ  

พช ๓๑๖๐/๐๔๒๓
พระบัวศรี อนุตฺตโร พลยศ

๐๖/๐๖/๒๕๐๙ ๐๕/๑๐/๒๕๕๙

ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๑๖๐/๐๔๒๔
พระอุทิต จนฺทสาโร ดีสวน

๑๓/๐๖/๒๕๑๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๑๖๐/๐๔๒๕
พระทวิช ยติกโร จันแดง

่

๒๑/๐๘/๒๕๑๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์พุทรา  

พช ๓๑๖๐/๐๔๒๖
พระอนุชา กนฺตสีโร มะลิ

๑๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๒๗
พระธีรพันธ์ โชติปฺโ พุทธรุณ

๑๒/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมรัตนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๒๘
พระเทพชูเกียรติ ปฺาวโร พันธ์น้อย

๑๐/๐๗/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมรัตนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรฉัตรชัย  หมอกเฟอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๐

 นำพุสามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๔๓๐
พระประวิทย์ โกวิโท แซ่หลิม

๐๒/๐๖/๒๕๐๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๐

เนินสะอาด  

พช ๓๑๖๐/๐๔๓๑
พระมานิตย์ กนฺตสีโล ลายปกษ์

๑๕/๐๓/๒๕๒๕ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

เนินสะอาด  

พช ๓๑๖๐/๐๔๓๒
พระกฤตวัตรชัย กิตติธโร แท่นรันต์

๐๑/๑๑/๒๕๓๐ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกกจัน

่

 

พช ๓๑๖๐/๐๔๓๓
พระประหยัด ปภสฺสโร ชูคำ

๒๒/๑๒/๒๕๒๐ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

บ้านเนินสง่า  

พช ๓๑๖๐/๐๔๓๔
พระสำรวย ภิรธมฺโม สุขยี

๑๓/๐๘/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเนินสง่า  

พช ๓๑๖๐/๐๔๓๕
พระพร อติพโล สินแสง

๑๗/๐๒/๒๕๑๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

บุ่งคล้า  

พช ๓๑๖๐/๐๔๓๖
พระรักษ์ กิตฺติปฺโ แซ่ฉัว

่

๐๘/๐๗/๒๕๐๑ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

บุ่งคล้า  

พช ๓๑๖๐/๐๔๓๗
พระนิกูล จารุธมฺโม มากประมูล

๒๓/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๑๖๐/๐๔๓๘
พระชนะเทพ ทิวากโร ขาวฉอ้อน

๐๑/๐๑/๒๕๒๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๑๖๐/๐๔๓๙
พระณัษฐพงษ์ ปฺาพโล ทิพย์วงศ์คำ

๑๑/๐๒/๒๕๓๑ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๑๖๐/๐๔๔๐
พระสุทัศน์ วิสุทฺธสทฺโธ สีทินัน

๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐
พระพุทธบาทชนแดน

 

พช ๓๑๖๐/๐๔๔๑
พระนิรภัย ปภาโส จันทร์ดิษย์

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สุขเกษม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๔๒
พระสิทธิชัย ชยธมฺโม เจริญสุข

๒๘/๑๒/๒๕๓๓
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ลาดแค  

พช ๓๑๖๐/๐๔๔๓
พระจตุพล คมฺภีรธมฺโม คันที

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วารีล้อม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๔๔
พระคฑาวุฒิ คฑาวุฑฺโฒ เทศดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วารีล้อม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓ / ๒๐

้
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พช ๓๑๖๐/๐๔๔๕
พระทรงภพ คุณากโร เชาว์ธรรม

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วารีวงษ์  

พช ๓๑๖๐/๐๔๔๖
พระอนันต์ อานนฺโท โทนสิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วารีวงษ์  

พช ๓๑๖๐/๐๔๔๗
สามเณรพูลสิทธิ

์

 เกิดติง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

 วารีวงษ์  

พช ๓๑๖๐/๐๔๔๘
พระชุติพงษ์ ชุติปฺโ แสงมุก

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐

ศาลาลาย  

พช ๓๑๖๐/๐๔๔๙
พระพระมนัส จนฺทโชโต แก้วนิคม

๑๗/๐๗/๒๔๙๔ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

ศาลาลาย  

พช ๓๑๖๐/๐๔๕๐
พระชูชีพ สุธมฺโม หนองงอก

๓๐/๑๒/๒๕๐๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๕๑
พระเพชร สุจิตฺโต เมืองทอง

๒๓/๐๑/๒๕๑๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๕๒
พระสายันต์ สมจิโต ชัยบุตร

๑๑/๐๔/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๕๓
สามเณรเฉลิมพุฒิ  พันอุ่น

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

 ศิริรัตน์วนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๕๔
พระบุญถึง พุทฺธิาโณ บุญธรรม

๒๐/๐๔/๒๕๓๑ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙

สว่างเนตร  

พช ๓๑๖๐/๐๔๕๕
พระใส พุทฺธิาโณ บุณสอง

๒๐/๐๓/๒๕๒๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สว่างเนตร  

พช ๓๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรกฤษณะ  คันจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 สว่างเนตร  

พช ๓๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรธนา  สังข์ทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

 สว่างเนตร  

พช ๓๑๖๐/๐๔๕๘
พระชิด ติขาโณ คำยา

๐๕/๐๒/๒๕๑๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

สันติสุขาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๕๙
พระสายชล ชุตินฺธโร ศรีทองสุข

๑๐/๐๓/๒๕๑๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙
สำราญราษฎร์สามัคคี

 

พช ๓๑๖๐/๐๔๖๐
พระสมาน จกฺกวโร สิงห์ททอง

๒๐/๑๑/๒๕๑๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองตาด  

พช ๓๑๖๐/๐๔๖๑
พระสรรติชา นนฺทโย สืบเชือ

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๐ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

หนองตาด  

พช ๓๑๖๐/๐๔๖๒
พระปญญา อภิปุณฺโณ ผุยผง

๑๐/๐๔/๒๕๐๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองระมาน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๖๓
พระสันต์ ยติโก กระวี

๑๔/๐๖/๒๕๐๓

๘/๒/๒๕๕๕
ห้วยงาช้าง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๖๔
พระสมพงษ์ จนฺทสาโร ศรีศักดิ

์

๑/๑๔/๒๔๙๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยงาช้าง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรวรโชติ  ลือแรง

๐๕/๐๗/๒๔๘๕

 ห้วยงาช้าง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๖๖
พระธีรพล ธีรปฺโ โพธิทอง

์

๓๐/๐๙/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๑๖๐/๐๔๖๗
พระฉลอง ปสฺสโร จันทร์สุข

๑๔/๐๙/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ถำแก้ว  

พช ๓๑๖๐/๐๔๖๘
พระปริญญา อคฺควณฺโณ อินทสร้อย

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

เขาแหลมเจริญธรรม
 

พช ๓๑๖๐/๐๔๖๙
พระสุดารัตน์ อนาลโย สอนสี

๒๒/๐๑/๒๕๒๐ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

โคกยาว  

พช ๓๑๖๐/๐๔๗๐
พระสมนึก ธมฺมสาโร เพ็งแจ้ง

๒๗/๐๓/๒๔๙๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ซับบอน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๗๑
สามเณรทองดี  ภู่เจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

 ซับบอน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๗๒
สามเณรพาทิศ  แสงเรืองนาค

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

 ซับบอน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๗๓
สามเณรวันเฉลิม  ขุมทรัพย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

 ซับบอน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๗๔
สามเณรบรรหาร  หิงสาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

 ซับบอน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๗๕
สามเณรธนายุต  จำปาแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

 ซับบอน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๗๖
พระนพเก้า นราสโภ กล่อมสกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ซับไม้แดง (ใหม่)  

พช ๓๑๖๐/๐๔๗๗
พระอดุลย์ สุรจิตฺโต กลินรัตน์

่

๐๓/๐๒/๒๔๙๙ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

ดาวนิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๔๗๘
พระบุญตา กนโก ควรใจดี

๐๒/๑๑/๒๕๐๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ดาวนิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๔๗๙
สามเณรธีระศักดิ

์

 เพ็ญท่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

 ดาวนิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๔๘๐
พระบุญสิน ถิรธมฺโม เพ็งสีดา

๐๑/๐๑/๒๔๘๖ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่งสีทม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๘๑
พระเบญจรงค์ ปฺุนาโค อินโน

๑๒/๐๙/๒๕๓๔ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่งสีทม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๘๒
พระวรพล ขนฺติวณฺโณ ติฐานะ

๒๑/๐๘/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสีทม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๘๓
พระภาณุพงศ์ ปุริสุตฺตโม บุรุษชาติ

๒๙/๐๕/๒๕๑๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

บรรพตาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๘๔
พระทิดา สุเมธโส มัดยาดำ

๑๘/๐๑/๒๕๑๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐ ราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม

 

พช ๓๑๖๐/๐๔๘๕
สามเณรสหัสวรรษ  สมภักดี

๑๙/๑/๒๕๔๓

 วังตะเคียนทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๘๖
พระกริช ิติโก อ่างล้า

๒๙/๐๖/๒๕๓๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วังพิกุล  

พช ๓๑๖๐/๐๔๘๗
พระศักดิครินทร์

์

รกฺขิตจิตฺโต สุวรรณผิว

๐๕/๐๖/๒๕๓๔ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

หนองแจง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๘๘
พระสิทธิชัย านวีโร ชาวไทย

๑๔/๑๐/๒๕๒๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองแจง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๘๙
พระธน ธมฺมปาโล ไชยประเสริฐ

๒๖/๐๑/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองแจง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๙๐
พระวุฒิชัย วิสารโท ประครองเมือง

๑๒/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองแจง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๙๑
พระวิทวัช ตปสีโล กองมนี

๒๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองแจง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๙๒
พระบุญสม เตชปฺโ แสงวิมล

๑๐/๑๒/๒๕๐๙ ๑๔/๐๑/๒๕๕๓

หนองพลวง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๙๓
พระสมมาท กตสีโล ธนไชย

๒๕/๑๑/๒๕๐๐ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

หนองพลวง  

พช ๓๑๖๐/๐๔๙๔
พระประลอง อธิปฺโ คุ้ถินแก้ว

่

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยทราย  

พช ๓๑๖๐/๐๔๙๕
พระสัมพันธ์ ขนฺติโก ศรีอาภรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๗

เกาะแก้ววนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๔๙๖
พระแก่น อมโร บัวอุบล

๒๘/๐๔/๒๔๘๙ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

โคกหิน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๙๗
พระสมบูรณ์ สนฺตจิตฺโต เสริฐเจริญ

๒๕/๐๕/๒๔๘๘
๐๖/๐๘/๒๕๖๐

โคกหิน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๙๘
พระทองคำ โฆสโก ฮุดจัตุรัส

๑๖/๐๗/๒๕๑๒
๐๗/๐๘/๒๕๖๐

โคกหิน  

พช ๓๑๖๐/๐๔๙๙
พระวิชิต ิตเวโท พิศอ่อน

๒๘/๐๖/๒๕๒๑ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ธุตังคาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๐๐
พระกฤษฎา สิริวฑฺฒโก เพียรชำนาญ

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ธุตังคาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๐๑
พระสมบัติ สีลสํวโร โพธิศรี

์

๑๐/๐๑/๒๕๐๓ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ธุตังคาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๐๒
พระสันชัย ทิฏิสมฺปนฺโน เสพสุข

๐๙/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ธุตังคาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๐๓
สามเณรธเนศ  ชัยภูมิ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

 ธุตังคาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๐๔
พระสวิต อาภากโร พลภู

๑๑/๐๘/๒๔๙๙ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๐๕
พระประดิษฐ์ ผาสุกธมฺโม พันธุ์พูล

๐๗/๐๒/๒๔๙๙ ๒๓/๐๕/๒๕๕๖

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๐๖
พระทศภณ กิตฺติภทฺโท เคน

๒๗/๐๕/๒๕๑๗
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๐๗
พระสุรินทร์ กลฺยาโณ รสหอม

๐๒/๐๓/๒๔๘๗ ๑๔/๐๖/๒๕๓๐

เนินโบสถ์  

พช ๓๑๖๐/๐๕๐๘
พระจิระเศรษฐ์ จิรฏิโก แสงสวย

๐๔/๐๕/๒๕๑๔ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

เนินมะขามปอม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๐๙
พระพีทบูระ จนฺทสโร ตะกรุดเงิน

๑๗/๐๘/๒๕๑๔ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

บ้านนาสามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๕๑๐
พระวินัย วิริโย นาคนิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ปาอินทรานิมิต  

พช ๓๑๖๐/๐๕๑๑
พระครูใบฎีกาประสิทธิ

์

อภิสุทฺโธ ศรีเมือง
๐/๐/๒๔๙๙

๐/๐/๒๕๖๐

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๑๒
พระวิเชียร อนฺตรรกฺโข คำพิทักษ์

๐/๐/๒๕๐๖ ๐/๐/๒๕๖๐
พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๑๓
พระชม กนฺตวีโร จันทร์หอม

๐/๐/๒๕๐๙ ๐/๐/๒๕๖๐
พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๑๔
พระศุภกร สุภาจาโร เจนการ

๐/๐/๒๕๑๙
๐/๐/๒๕๖๐

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๕๑๕
พระปยะเดช านวีโร คิดรอบ

๐/๐/๒๕๒๐ ๐/๐/๒๕๖๐
พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๑๖
พระสมพร โชติธมฺโม พินิจสอน

๐/๐/๒๕๒๑
๐/๐/๒๕๖๐

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๑๗
พระสุริยา มหาลาโภ สุทธิประภา

๐/๐/๒๕๒๕
๐/๐/๒๕๖๐

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๑๘
พระสุรพัศ ปยสีโล ชอบใหญ่

๐/๐/๒๕๓๔
๐/๐/๒๕๖๐

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๑๙
พระมงคล สุจิตโต ทิงนะโครต

้

๐/๐/๒๕๓๙
๐/๐/๒๕๖๐

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๒๐
สามเณรธนวัตน์  สุวรรณรัตน์

๐/๐/๒๕๔๒
 

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๒๑
สามเณรจิรยุทธ  เถือนถำ

๐/๐/๒๕๔๔
 

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๑๖๐/๐๕๒๒
พระอำไพ สุมโม เชยอำ

๓๐/๐๗/๒๕๒๓ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

แม่นำแควปาสัก  

พช ๓๑๖๐/๐๕๒๓
พระปราโมชย์ อภินนฺโท ศรีรักษา

๓๐/๑๑/๒๕๐๐ ๐๘/๐๒/๒๕๖๐

แม่นำแควปาสัก  

พช ๓๑๖๐/๐๕๒๔
พระเตวิช จิรสุโภ ดาวแจ้ง

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๓๐/๐๗/๒๕๖๐

แม่นำแควปาสัก  

พช ๓๑๖๐/๐๕๒๕
พระอนันต์ หิริสมฺปนฺโน บุญวิเศษ

๒๘/๐๕/๒๕๑๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ร่องหอย  

พช ๓๑๖๐/๐๕๒๖
สามเณรเกียรติมงคล  ตรีกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

 ร่องหอย  

พช ๓๑๖๐/๐๕๒๗
สามเณรจักกฤษณ์  โสประดิษฐ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 ร่องหอย  

พช ๓๑๖๐/๐๕๒๘
สามเณรจารุกร  พนมเครือ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

 ร่องหอย  

พช ๓๑๖๐/๐๕๒๙
สามเณรพันดรศักดิ

์

 อุตมูล

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

 ร่องหอย  

พช ๓๑๖๐/๐๕๓๐
พระสมชาย ธมฺมสาโร สิงห์นอก

๐๔/๐๑/๒๕๑๖ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

รักไทย  

พช ๓๑๖๐/๐๕๓๑
พระประสาทพร ฉนฺทรโต สงฆารินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๒๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

พช ๓๑๖๐/๐๕๓๒
พระชาญชัย ภูริจิตฺโต พิมสนิท

๐๖/๑๒/๒๕๐๙ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วังขาม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๓๓
สามเณรพะหม่อต่า  พนาปนแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

 วังขาม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๓๔
สามเณรคาเกล่อ  พนาปนแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 วังขาม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๓๕
สามเณรธนภัทร  จอมประหยัด

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

 วังขาม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๓๖
พระสมชาย านุตฺตโร ฤทธิเดช

๑๒/๐๒/๒๕๐๑ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๕๓๗
พระชาลี าณทีโป เศิกศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๐๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๕๓๘
พระทนงศักดิ

์

าตุกาโม บุญรักษา

๑๔/๐๙/๒๕๒๐ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๕๓๙
พระณัฐพล ปริสุทฺโธ สงฆ์ชาติ

๐๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๕๔๐
พระอัตธิชา านปฺโ คำยง

๐๔/๐๙/๒๕๓๗ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๕๔๑
พระกัณฑ์อเนก สุธมฺโม เมฆขุนทด

๒๐/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศิริมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๕๔๒
สามเณรอานนท์  แจ้งจัน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

 ศิริมงคล  

พช ๓๑๖๐/๐๕๔๓
พระจวน คุณจคฺโร จอสูงเนิน

๐๕/๐๘/๒๔๙๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สระกรวด  

พช ๓๑๖๐/๐๕๔๔
พระเจริญ ขนฺติโก เบ็ญมาศ

๒๘/๑๒/๒๔๘๕ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

สระกรวด  

พช ๓๑๖๐/๐๕๔๕
พระทองสุข สิริคุตโต พงสระพัง

๑๙/๐๑/๒๕๑๖ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

สระกรวด  

พช ๓๑๖๐/๐๕๔๖
พระวัชระ อภิปฺโ รอสูงเนิน

๑๘/๐๘/๒๕๓๔ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๕๔๗
พระเอกพล อุตฺตโร ชังภัย

๒๐/๑๑/๒๕๒๖ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

สันติธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๔๘
พระไมตรี สจฺจวโร คุณเวียง

๒๗/๑๑/๒๕๒๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

สันติธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๔๙
พระแตม คุเณสโณ เอียมสูงเนิน

่

๑๐/๑๑/๒๕๑๒ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

สันติธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๕๕๐
พระสุทัศน์ ิตสีโล สีชน

๐๒/๐๗/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สันติธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๕๑
พระสมภาร าตุกาโม วงดี

๑๓/๐๘/๒๕๑๘ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

หนองสะแก  

พช ๓๑๖๐/๐๕๕๒
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ ตะกรุดเงิน

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองสะแก  

พช ๓๑๖๐/๐๕๕๓
พระบุญดิษฐิ อธิวโร แก้วกำ

๐๑/๑๒/๒๔๙๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๒

หนองไฮ  

พช ๓๑๖๐/๐๕๕๔
พระณัฐฐาพล คเวสโก มะลิงาม

๐๘/๐๗/๒๕๔๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองไฮ  

พช ๓๑๖๐/๐๕๕๕
พระสุขสวัสดิ

์

ธมฺมโชโต แสนสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองไฮ  

พช ๓๑๖๐/๐๕๕๖
พระสุรทิน ปสนฺนมโน เว้นบาป

๒๒/๐๘/๒๕๒๗
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยทรายทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๕๕๗
พระพรชัย ธมฺมวโร ทีจันทรา

๑๘/๐๔/๒๕๓๙
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยทรายทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๕๕๘
พระผิว โสภณมโณ พรมวงค์

๐๙/๐๘/๒๔๙๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๕๙
พระนิรัญ กลฺยาโณ สุขเจริญ

๐๑/๑๒/๒๕๑๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๖๐
พระกี

่

กตธมฺโม ทัศนไพบูลย์

๒๒/๐๖/๒๕๐๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๖๑
พระอุดม มหามงฺคโล จันทาสี

๒๐/๐๗/๒๕๐๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๖๒
พระประเทือง ทีปวํโส มะสิด

๐๑/๐๘/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๖๓
พระวีระชัย ปภสฺสรจิตฺโต กัญญาประสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๒๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๖๔
พระสุรศักดิ

์

คุณวีโร รักษาพล

๑๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๖๕
พระนรินทร อธิจิตฺโต มีท้วม

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๖๖
พระอภินันท์ อภินนฺโท โฉมผา

๒๗/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๖๗
พระอานนท์ อธิปฺโ ขุนทศ

๓๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เกตุสามัคคีธรรม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๖๘
พระวีระพงษ์ โอภาโส ผุยมา

๒๑/๐๓/๒๕๓๖
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ซับเปบใต้  

พช ๓๑๖๐/๐๕๖๙
พระคามิน สุรปฺโ อนุรักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๓๙

๑/๐๓/๒๕๖๐

ทรายทองวนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๗๐
พระสโรช อธิปฺโ สระพร

๑/๐๕/๒๕๒๘ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

ทรายทองวนาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๗๑
พระบัวลา กนฺตวีโร แท่งทอง

๑๔/๐๔/๒๕๑๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

เนินศิลาเพชร  

พช ๓๑๖๐/๐๕๗๒
พระพงษ์สวัสดิ

์

อคฺคปฺโ อครรคบุตร

๐๕/๐๔/๒๕๑๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เนินศิลาเพชร  

พช ๓๑๖๐/๐๕๗๓
พระประชา ปฺาทีโป ศรีนรคุตร

๒๔/๐๒/๒๕๒๖
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ปญจขันธ์  

พช ๓๑๖๐/๐๕๗๔
พระธนวรรธน์ กตปฺุโ อะโรคา

๑๘/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปญจขันธ์  

พช ๓๑๖๐/๐๕๗๕
สามเณรอนุกร  ศรีทองอ่อน

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 ปญจขันธ์  

พช ๓๑๖๐/๐๕๗๖
พระสุเมธ สุเมโธ ขาวมะลิ

๑๕/๐๔/๒๕๓๗
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาไพศาล  

พช ๓๑๖๐/๐๕๗๗
พระอมตะ กตปุณฺโณ ปาวา

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาไพศาล  

พช ๓๑๖๐/๐๕๗๘
พระทองหล่อ อภิโย หริงรอด

่

/-/ ๒๕๐๓

๑๕/๐๗/๒๕๕๗

ผดุงราษฎร์  

พช ๓๑๖๐/๐๕๗๙
พระตะวัน อินฺทปฺโ บุญมาก

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ผดุงราษฎร์  

พช ๓๑๖๐/๐๕๘๐
พระปริวุฒิ สุเมโธ

ฉันทาพงษ์ภิรมณ์

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ผดุงราษฎร์  

พช ๓๑๖๐/๐๕๘๑
พระจตุรงค์ กนฺตวณฺโณ ปะวันเต

๑๑/๐๒/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ผดุงราษฎร์  

พช ๓๑๖๐/๐๕๘๒
พระวิเชียร ถิรปฺโ เพียดี

๐๑/๑๐/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ผดุงราษฎร์  

พช ๓๑๖๐/๐๕๘๓
พระวิรัตน์ ฉนฺทปฺโ พรมทอง

๑๓/๐๕/๒๕๒๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ภูเขาทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๕๘๔
พระมนัส ถิรจิตฺโต เกตุไผ่ตัง

้

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

ภูเขาทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๗ / ๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๕๘๕
พระแสนสุข สํวโร สมศรี

๑๙/๐๔/๒๕๓๔ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ภูเขาทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๕๘๖
พระวัขรินทร์ จิรวํโส ใหญ่อินทร์

๑๐/๐๑/๒๕๒๗ ๒๘/๖๐/๒๕๖๐

ภูเขาทอง  

พช ๓๑๖๐/๐๕๘๗
พระวรเชษฐ์ ปยธมฺโม ราชทา

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

ยางงาม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๘๘
พระอานันท์ อานนฺโท สุขเสริม

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ยางงาม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๘๙
พระวรากรณ์ วิสฏโ น้อยสังวาลย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๐ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ยางงาม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๙๐
พระวินัย สิริวณฺโณ วิเชียรพจน์

๒๕/๐๒/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ราษฎร์ศรัทธาราม  

พช ๓๑๖๐/๐๕๙๑
พระสุวรรณ วราโณ บุ้งศรีษะเกตุ

๑๔/๑๒/๒๕๓๗ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

ไร่ฝายน้อย  

พช ๓๑๖๐/๐๕๙๒
พระบัญชา ติกฺขวีโร สีเขียว

๑๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

ไร่ฝายน้อย  

พช ๓๑๖๐/๐๕๙๓
พระวินัย สุขุมาโล ศรีบุญ

๐๑/๑๐/๒๔๙๘ ๐๔/๐๓/๒๕๒๕

สว่างสามัคคี  

พช ๓๑๖๐/๐๕๙๔
พระทวีป กนฺตสีโล ภารุณ

๒๒/๐๘/๒๕๐๙ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๖๐/๐๕๙๕
พระสันตภพ สนฺตมโน แม้นเจริญ

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๖๐/๐๕๙๖
พระกฤษณะ ถาวโร พระสอน

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๖๐/๐๕๙๗
พระสมพร ิตปฺุโ ศรีสกุล

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๖๐/๐๕๙๘
พระปฏิภาณ ปฏิภาโณ นิลฉำ

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๖๐/๐๕๙๙
พระสิทธิชัย ธมฺมรโต เอียมสะอาด

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๖๐/๐๖๐๐
พระเดชณรงค์ ชิตมาโร เมฆอ้อย

๓๑/๐๗/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

พช ๓๑๖๐/๐๖๐๑
พระพินิจ ถาวโร พระนัต

๓๑/๑๐/๒๕๒๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

แคมปสน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๐๒
พระวิตย์ ขนฺติธมฺโม เกตุคำ

๐๘/๐๒/๒๕๑๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

แคมปสน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๐๓
พระชัยณรงค์ พุทธจิตฺโต ช้างแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๒๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

แคมปสน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๐๔
พระนนทวัฒน์ นนฺทวฒฺฑโณ ตรีเศียร

๒๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

แคมปสน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๐๕
พระคำใหม่ านุตฺตโร สารีเกิด

๒๖/๑๐/๒๔๙๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

แคมปสน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๐๖
พระวัชรินทร์ อุปสนฺโน ตาเมืองมูล

๒๖/๐๒/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

แคมปสน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๐๗
พระวีรพงษ์ ชินปุตตฺโต มีคำ

๐๒/๐๖/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งสมอ  

พช ๓๑๖๐/๐๖๐๘
พระอภินันท์ อินฺทาโก อรรถนิตย์

๑๔/๐๔/๒๕๓๔
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

ทุ่งสมอ  

พช ๓๑๖๐/๐๖๐๙
พระนิตย์พิชัย อตฺตรกฺโข ค้อศุภฤกษ์สกล

๑๗/๐๗/๒๕๒๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสมอ  

พช ๓๑๖๐/๐๖๑๐
พระทวีพงษ์ โชติปฺโ โชคบัณฑิต

๒๓/๐๔/๒๕๒๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสมอ  

พช ๓๑๖๐/๐๖๑๑
พระเทพากร ทิวงฺกโร เริงเลือม

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสมอ  

พช ๓๑๖๐/๐๖๑๒
พระภัทรชัย จกฺกธมฺโม บริบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๒๐
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสมอ  

พช ๓๑๖๐/๐๖๑๓
พระเปยม ปฺปุณโณ ปนทอง

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

บ้านนายาว  

พช ๓๑๖๐/๐๖๑๔
พระบุญชัย ชยปฺโ นวลเกตุ

๑๘/๐๑/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านนายาว  

พช ๓๑๖๐/๐๖๑๕
พระนัฐพล กตปุโ เหมศิริ

๐๗/๐๔/๒๕๒๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

บ้านนายาว  

พช ๓๑๖๐/๐๖๑๖
พระพงษ์ชัยวัฒน์ โกวิโท แก้ววันทอง

๒๑/๐๕/๒๕๐๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

บ้านนายาว  

พช ๓๑๖๐/๐๖๑๗
พระชารีนนท์ กนฺตสาโร ประชุมชัย

๒๐/๑๒/๒๕๓๖ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านนายาว  

พช ๓๑๖๐/๐๖๑๘
พระประจักษ์ เตชวโร เสือสุวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๑๑ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

บ้านนายาว  

พช ๓๑๖๐/๐๖๑๙
พระเมธิชัย ิติลาโภ พันธ์น้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

พระธาตุผาซ่อนแก้ว
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พช ๓๑๖๐/๐๖๒๐
พระปริวัตร ิตธมฺโม มุทาพร

๑๙/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 

พช ๓๑๖๐/๐๖๒๑
พระเหมราช จนฺทปฺโ อุ่นบุรมย์

๒๐/๑๑/๒๕๑๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 

พช ๓๑๖๐/๐๖๒๒
สามเณรจีรศักดิ

์

 จันทร์มิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๒๓
สามเณรนัฐวุฒิ  ชาดวง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๒๔
สามเณรธวัชชัย  โสภา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๒๕
สามเณรโกมินทร์  ศรีสะอาด

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๒๖
สามเณรตะวัน  ศรีบุญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๒๗
สามเณรมงคลชัย  สมประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๒๘
สามเณรพีรพงศ์  กาลพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๒๙
สามเณรรชานนท์  จอมคำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๓๐
สามเณรชนแดน  ศิริสุวรรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๓๑
สามเณรปกรณ์เกียรติ  ถนอมเวช

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๓๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 แก้วกำเนิด

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๓๓
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 แก้วกำเนิด

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๓๔
สามเณรจักรพงษ์  จงคลาดกลาง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

 
พระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

พช ๓๑๖๐/๐๖๓๕
พระวันชัย อภินนฺโท สุโพธิชัย

์

๐๑/๐๕/๒๕๐๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ราชพฤกษ์  

พช ๓๑๖๐/๐๖๓๖
พระณัฐสิทธิ

์

านวีโร เสียงใส

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ราชพฤกษ์  

พช ๓๑๖๐/๐๖๓๗
พระพงษ์นรา สาธโร ช่างสมบุญ

๘/๑๒/๒๕๒๑ ๑๖/๕/๒๕๖๐

โคกมน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๓๘
พระศุภกฤษ์ สุจิณฺณธมฺโม เกิดประทุม

๑๕/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๖๐

โคกมน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๓๙
พระชยธร ชยสิทฺธิวํโส จำปาวงษ์

๓/๑๐/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๖๐

โคกมน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๔๐
พระวิสันต์ คุณวโร ฆารวิพัฒน์

๑๐/๑๒/๒๕๒๒

๔/๘/๒๕๖๐
โคกมน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๔๑
พระสันติสุข เตชธมฺโม วรรณวินัย

๒๑/๙/๒๕๓๖

๕/๘/๒๕๖๐
โคกมน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๔๒
พระวิวัฒน์ กตธมฺโม สวนนิม

่

๙/๑๐/๒๕๓๙
๕/๘/๒๕๖๐

โคกมน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๔๓
สามเณรณัฐวุฒิ  สุขพวง

๒๓/๖/๒๕๔๖

 โคกมน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๔๔
สามเณรธีรศักดิ

์

 คำลุน

๑๘/๘/๒๕๔๑

 โคกมน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๔๕
พระกัมปนาท วราโภ นาคมีสี

๒๒/๒/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

ซำม่วง  

พช ๓๑๖๐/๐๖๔๖
พระวิษณุ ขนฺติธโร ขวัญแจ่ม

๕/๑๒/๒๕๓๑
๑๐/๔/๒๕๖๐

ซำม่วง  

พช ๓๑๖๐/๐๖๔๗
พระคมกฤช อธิปฺโ สุวรรณาภา

๓๑/๙/๒๕๒๖ ๒๐/๘/๒๕๕๙

นาพ่อสอง  

พช ๓๑๖๐/๐๖๔๘
พระวุฒิชัย ปฺาปโชโต กาลจักร

๑๑/๑๑/๒๕๑๔

๕/๘/๒๕๖๐
นาพ่อสอง  

พช ๓๑๖๐/๐๖๔๙
พระฐตรฐ อธิปฺโ ศิลาศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๑๘

๘/๑/๒๕๕๔
ศรีสมพร  

พช ๓๑๖๐/๐๖๕๐
พระสมหมาย คุตฺตสีโล เพชรสีชา

๒๕/๗/๒๕๑๕ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖

ศรีสมพร  

พช ๓๑๖๐/๐๖๕๑
พระสมบุญ กิตฺติปฺโ คำจักร

๑๓/๙/๒๕๑๙ ๒๕/๒/๒๕๖๐

หลักด่าน  

พช ๓๑๖๐/๐๖๕๒
พระบุญทอม หาสมโน โพธิคำ

์

๑๗/๓/๒๕๑๕

๑/๖/๒๕๖๐
หลักด่าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๙ / ๒๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๑๖๐/๐๖๕๓
พระจตุรงค์ กมฺมสุทฺโธ สีชมพู

๔/๗/๒๕๓๓
๑/๘/๒๕๖๐

หลักด่าน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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