
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๗๐๕ รูป ขาดสอบ ๒๗๖ รูป คงสอบ ๔๒๙ รูป สอบได้ ๑๓๐ รูป สอบตก ๒๙๙ รูป (๓๐.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๒๖๐/๐๐๐๑
พระนพรัตน์ อาภากโร สุขคำ

๒๒/๘/๒๕๑๙ ๑๕/๒/๒๕๕๙

ชัยพฤกษ์  

พช ๓๒๖๐/๐๐๐๒
พระสมหมาย จิตฺตสุโภ พรมจิว

๋

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ช้างเผือก  

พช ๓๒๖๐/๐๐๐๓
พระนเรนทร์ เขมรโต ทองแจ้ง

๒๘/๐๓/๒๕๒๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ดอกไม้  

พช ๓๒๖๐/๐๐๐๔
พระสมบูรณ์ สิริสมฺปนฺโน เสือน่วม

๑๗/๐๖/๒๕๒๐ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘ ถำสองพีน้องศรัทธาธรรม

่

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๐๕
พระรพิณ ปฺาคโม รอดทับทัน

๑/๕/๒๕๒๐ ๑/๖/๒๕๕๘
ทักษิณาราม  

พช ๓๒๖๐/๐๐๐๖
พระวิฑูรย์ ปฺาวุฑฺโฒ แก่นไทย

๑๘/๐๗/๒๕๑๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๖

เทพสโมสร  

พช ๓๒๖๐/๐๐๐๗
พระวรพัทธ์ จนฺทสาโร ราคภูอิทธิสีห์

๒๗/๑๒/๒๕๑๖

๒๐/๗/๒๕๕๙

โนนนำร้อน  

พช ๓๒๖๐/๐๐๐๘
พระทรงกลด ปภาโส โพธิกล้า

์

๑๙/๔/๒๕๒๗ ๑๐/๔/๒๕๕๖

โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๒๖๐/๐๐๐๙
พระวชิรวัชร์ วชิราโณ หลงใจคอย

๑๖/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

โนนสว่างอารมณ์  

พช ๓๒๖๐/๐๐๑๐
พระรัชชานนท์ เขมกาโร ไม้ดง

๘/๒/๒๕๓๕ ๑๖/๔/๒๕๕๙

โบสถ์ชนะมาร  

พช ๓๒๖๐/๐๐๑๑
พระสำราญ อิสฺสโร พาตา

๑/๑๐/๒๕๑๑
๘/๕/๒๕๔๘

ปากนำ  

พช ๓๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรพัฒนชัย  วีระกิจ

๑๘/๗/๒๕๔๕

 พระแก้ว  

พช ๓๒๖๐/๐๐๑๓
พระเฉลิมพล านวีโร กลเรียน

๐๕/๑๒/๒๕๒๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๑๔
พระนาถถะวุฒิ ปฺาธโร สายสินธุ์ชัย

๒๓/๑๐/๒๕๑๘ ๑๒/๐๘/๒๕๕๗

โพธิกลาง

์

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ประดับวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรชัชนันท์  อินทร์สอน

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 โพธิงาม

์

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรสรยุทธ  หนองห้าง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

 โพธิงาม

์

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๑๘
พระทองปาน เตชธมฺโม บัวเนตร

๒๐/๑๐/๒๕๑๙
๒๕/๒/๒๕๕๖

มหาธาตุ  

พช ๓๒๖๐/๐๐๑๙
พระเจนวิทย์ อกฺโกธโน ปานเงิน

๕/๖/๒๕๒๐
๒๓/๕/๒๕๕๘

มหาธาตุ  

พช ๓๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรสิทธิพร  สอนสุภาพ

๒๒/๔/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรสมคิด  พรมภักดี

๒๗/๔/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรศิวกร  มิงขวัญ

่

๒๑/๒/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

พช ๓๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรภูเบศ  อธิภูภาสินี

๑/๘/๒๕๔๕
 มหาธาตุ  

พช ๓๒๖๐/๐๐๒๔
พระญาณวาส รตนปาโล แก้วสวัสด์

๙/๕/๒๕๑๘ ๑๐/๔/๒๕๔๙

ราษฎร์ศรัทธา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๒๖๐/๐๐๒๕
พระวีรทัศน์ ถิรธมฺโม แมลงภู่

๓๐/๙/๒๕๓๒ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๒๖๐/๐๐๒๖
พระประธานธร ธีรปฺโ แก้วดี

๑๗/๘/๒๕๒๗ ๑๓/๘/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๒๖๐/๐๐๒๗
พระอานนท์ อานนฺโท ภู่มาก

๒๐/๑/๒๕๒๖ ๕/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์ศรัทธา  

พช ๓๒๖๐/๐๐๒๘
พระอาทร จิรธมฺโม นามชุ่ม

๑๕/๐๕/๒๕๑๖ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

วังขอน  

พช ๓๒๖๐/๐๐๒๙
พระจรัญ สิริมงฺคโล อินธิศักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๑๐ ๑๕/๑๒/๒๕๕๒

ศรีชมภู  

พช ๓๒๖๐/๐๐๓๐
พระสุวิมล สนฺติกโร บุตรดา

๑๗/๐๑/๒๕๐๗ ๐๔/๐๑/๒๕๕๓

หนองจอก  

พช ๓๒๖๐/๐๐๓๑
พระกิตติรพี

์

อภิปฺโ ศรีอ่อน

๐๘/๐๕/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

อาคเนย์  

พช ๓๒๖๐/๐๐๓๒
พระอภิรมย์ วรธมฺโม แดงกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๒๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

แคมปสน  

พช ๓๒๖๐/๐๐๓๓
พระสิทธิพงษ์ สิริภทฺโท พัชราภา

๐๖/๐๕/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๕

ปาคาสามัคคี  

พช ๓๒๖๐/๐๐๓๔
พระครูสมุห์พินิต ปฺาสาโร บุญโปร่ง

๑๐/๐๕/๒๕๒๒ ๒๐/๐๔/๒๕๔๕

นำพุสามัคคี  

พช ๓๒๖๐/๐๐๓๕
พระชูเกียรติ สุวณฺโณ กลันสุวรรณ์

่

๑๕/๐๙/๒๕๐๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๓

เนินสะอาด  

พช ๓๒๖๐/๐๐๓๖
พระกิตติ กิตฺติโก กามินี

๒๕/๐๖/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

บ้านซำเตย  

พช ๓๒๖๐/๐๐๓๗
พระกฤษณะ จิรตฺถิโก บุญศรีภูมิ

๒๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

พระพุทธบาทชนแดน
 

พช ๓๒๖๐/๐๐๓๘
พระไพศาล สนฺตจิตฺโต จักรแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๒๔ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

วารีวงษ์  

พช ๓๒๖๐/๐๐๓๙
พระธนเดช อคฺคธมฺโม ราชวงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๒๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองระมาน  

พช ๓๒๖๐/๐๐๔๐
พระใบฎีกาศักดิสมัย

์

เตชวโร เลิศดี

๑๗/๑๐/๒๕๒๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

โคกมน  

พช ๓๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรภีรพล  บุญชัยยงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

 ยางงาม  

พช ๓๒๖๐/๐๐๔๒
พระยอดรัก สุทฺธิจิตฺโต พิมพ์เสนา

๙/๕/๒๕๒๓ ๑/๕/๒๕๕๕
ขามชุม  

พช ๓๒๖๐/๐๐๔๓
พระพงษ์มโน ิตสีโล สารมโน

๑๖/๔/๒๕๓๑ ๒๕/๗/๒๕๕๖

จอมแจ้ง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๔๔
พระกิตติศักดิ

์

สุเมธโส บัวเย็น

๑๑/๓/๒๕๑๔ ๑๔/๗/๒๕๕๑

นันทชาติ  

พช ๓๒๖๐/๐๐๔๕
พระสงวน อุชุจิตฺโต หอมตา

๑๗/๑๒/๒๕๐๔
๒๙/๗/๒๕๕๕

โพธิเย็น

์

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรจุมพล  โคตะบิน

๑/๑๒/๒๕๔๓

 โพธิเย็น

์

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๔๗
พระปยพงษ์ ปยสีโล กมลรัตน์

๑๐/๙/๒๕๓๑ ๒๑/๔/๒๕๕๙

โพนทอง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๔๘
พระก้องกาจ กิตฺติสาโร เกิดปน

๑๒/๒/๒๕๑๑
๓/๗/๒๕๕๗

ศรีฐาน  

พช ๓๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรภัทรดนัย  อุ่นน้อย

๕/๑๐/๒๕๔๐

 ศรีมงคล  

พช ๓๒๖๐/๐๐๕๐
พระพูนศักดิ

์

ยสินฺธโร ธีรานพ

๒๘/๐๕/๒๕๑๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

สระเกศ  

พช ๓๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรจักรพันธ์  อรุณชัยโรจน์

๒๒/๙/๒๕๔๑

 ห้วยแล้ง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรอลงกรณ์  ชายเรือน

๒๖/๔/๒๕๔๒

 ห้วยแล้ง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๕๓
พระอดุลย์ ธมฺมคุตฺโต ไกรศรี

๓๐/๐๙/๒๕๑๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

ค้องาม  

พช ๓๒๖๐/๐๐๕๔
พระสถาพร ถาวรสทฺโธ ขุนติ

๑๕/๕/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๖

เทศาวาส  

พช ๓๒๖๐/๐๐๕๕
พระพัทยา กิตฺติภทฺโท ท้าวเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๒๙
๐๘/๐๔/๒๕๕๙

เนินสว่างทางหลวง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรพิสุทธิ

์

 แสนตา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

 เนินสว่างทางหลวง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๕๗
พระแสงจันทร์ อาภากโร นวลน้อม

๒๐/๐๖/๒๕๐๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

เปอยงาม  

พช ๓๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรรุ่งสุริยา  ศรีใสยา

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

 โปงช้าง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรสิทธิพงษ์  แซ่กือ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 ไพรสณฑ์ศักดาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๒๖๐/๐๐๖๐
พระจตุพล กนฺตสีโล จันทร์แปลก

๒๕/๐๖/๒๕๒๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๕

ศรีจันทร์พัฒนาราม  

พช ๓๒๖๐/๐๐๖๑
พระสิทธิพงษ์ ขนฺติวโร คงไทย

๐๒/๐๗/๒๕๒๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๖๒
พระนิกร นิปโก เกตทอง

๐๒/๐๑/๒๕๓๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๖

ศรีเมือง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๖๓
พระนพดล กนฺตปฺโ โฆษิตเวชสกุล

๐๕/๐๙/๒๕๒๐ ๒๑/๐๓/๒๕๕๗

ศรีสะอาดวราราม  

พช ๓๒๖๐/๐๐๖๔
พระธีรยุทธ ทินฺนลาโภ แก้วเพิม

่

๒๙/๐๑/๒๕๒๙ ๑๑/๐๓/๒๕๕๕

ศรีสุพล  

พช ๓๒๖๐/๐๐๖๕
พระยุทธกรณ์ อภิปฺุโ คณเกณฑ์

๒๓/๐๔/๒๕๑๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุพล  

พช ๓๒๖๐/๐๐๖๖
พระนพดล านธมฺโม แสงเคลือบ

๒๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

ซับสมอทอด  

พช ๓๒๖๐/๐๐๖๗
พระเสถียร โชติโย ปฐมเจริญวงศ์

๐๘/๐๖/๒๔๙๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๖

บรรพตาราม  

พช ๓๒๖๐/๐๐๖๘
พระจันทร์สูญ ติกฺขปฺโ มูลศรีแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๒๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘ ราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๖๙
พระนาราภัทร อนาลโย สารารัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๒๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

หนองแจง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๗๐
พระธรรมนูญ ปฺุณโก จุมพิต

๒๓/๐๘/๒๕๒๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

หนองพลวง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๗๑
พระพิเชษฐ์ อธิปฺโ สอนสุภาพ

๐๖/๑๐/๒๕๓๔ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

โคกกรวด  

พช ๓๒๖๐/๐๐๗๒
พระจรัญ วิสารโท หลักคง

๐๑/๐๗/๒๕๒๐ ๐๑/๑๒/๒๕๔๐

โคกปรง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๗๓
พระนพพร พุทฺธธมฺโม บุญแจ้ง

๐๗/๑๒/๒๕๓๔ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

ในเรืองศรี  

พช ๓๒๖๐/๐๐๗๔
พระธนานพ จิรวฑฺฒโน ขันคำ

๐๖/๑๐/๒๕๐๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บึงกระจับ  

พช ๓๒๖๐/๐๐๗๕
พระณะวิเชียร ิตปฺโ เจริญดอน

๐๒/๐๒/๒๕๒๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

บุญชัย  

พช ๓๒๖๐/๐๐๗๖
พระโรจนชัย ชยธมฺโม เครืองลาย

่

๒๙/๐๘/๒๕๐๔ ๐๙/๐๔/๒๕๓๒

ประชานิมิต  

พช ๓๒๖๐/๐๐๗๗
พระสมพงษ์ สิริภทฺโท จิตรมัน

่

๑๐/๑๑/๒๕๑๕
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

ประชานิมิต  

พช ๓๒๖๐/๐๐๗๘
พระเชิงสิงห์ จารุธมฺโม มิงขวัญ

่

๒๒/๐๗/๒๕๒๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

ประชานิมิต  

พช ๓๒๖๐/๐๐๗๙
พระประเสริฐ ิตเมธี แสงสง่างาม

๒๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

ประชานิมิต  

พช ๓๒๖๐/๐๐๘๐
พระขวัญชัย ธมฺมวโร เพ็งจัตุรัส

๐๙/๐๓/๒๕๑๙ ๐๕/๐๙/๒๕๕๘

ประชานิมิต  

พช ๓๒๖๐/๐๐๘๑
พระเรืองชัย ิตปฺุโ จรสูงเนิน

๐๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

พช ๓๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรปเล  วงศ์อุษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรทศพร  จำปาบุรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

พช ๓๒๖๐/๐๐๘๔
พระเฉลียว ิตปฺุโ จันทร์แจ้ง

๐๕/๐๕/๒๔๙๔ ๓๑/๐๑/๒๕๓๙

พรหมาโสฬสาราม  

พช ๓๒๖๐/๐๐๘๕
พระดุสิต ธมฺมวโร กองเงิน

๐๑/๐๔/๒๕๒๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

พุเตยประสิทธิ

์

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๘๖
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร ทองเกลียว

๒๗/๐๑/๒๕๓๐ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่ไร่อุดม  

พช ๓๒๖๐/๐๐๘๗
พระวรพงษ์ โชติโก บุญส่งธรรม

๑๐/๐๖/๒๕๓๓ ๐๒/๐๘/๒๕๕๕

เขาคลัง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๘๘
พระธงชัย ธมฺมคุตฺโต ยินดีชนะ

๒๒/๑๑/๒๕๑๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๓

นำซับกุ้งกัง

้

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๘๙
พระบุญเลิศ ปยธมฺโม แตงบุตร

๐/๐/๒๕๐๘ ๐/๐/๒๕๕๒
พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๙๐
พระครูปลัดเพทาย สํวโร พรรณบัว

๐/๐/๒๕๒๘ ๐/๐/๒๕๕๒
พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๙๑
พระสมชาย ธมฺมทีโป วงษ์ละคร

๐/๐/๒๕๒๕ ๐/๐/๒๕๕๖
พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๙๒
พระครูใบฎีกาณัฐวุฒิ จิตฺตธมฺโม เตียนขุนทด

๐/๐/๒๕๒๗ ๐/๐/๒๕๕๗
พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรธนาคาร  ใจดี

๐/๐/๒๕๔๓
 

พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

พช ๓๒๖๐/๐๐๙๔
พระพรชัย อนาวีโร ทองปลิว

๑๐/๐๔/๒๕๐๙ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙

มอดินแดง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๒๖๐/๐๐๙๕
พระภาธร วิสุทฺโธ ศิระราษฎร์บำรุง

๒๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๗

มอดินแดง  

พช ๓๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรชาติชาย  ปาลัว

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

 ร่องหอย  

พช ๓๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรกรวิทย์  กันพนม

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

 ร่องหอย  

พช ๓๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรสิทธิชัย  ช่างสลัก

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

 ร่องหอย  

พช ๓๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรรัฐธรรมนูญ  เฮืองไสนา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 ร่องหอย  

พช ๓๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรจีรวัฒน์  กงถัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

 ร่องหอย  

พช ๓๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรไชยา  เทียมทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

 วังขาม  

พช ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรหม่อโย  จอมประหยัด

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 วังขาม  

พช ๓๒๖๐/๐๑๐๓
พระชาญชัย อภิชาโณ ศรีมันตะ

๑๒/๑๒/๒๕๑๑
๓๑/๐๑/๒๕๔๐

ศิริมงคล  

พช ๓๒๖๐/๐๑๐๔
พระสมัย สุมงฺคโล ชัยหา

๐๑/๐๗/๒๕๐๐ ๐๑/๑๒/๒๕๔๘

ศิริมงคล  

พช ๓๒๖๐/๐๑๐๕
พระวินัย ติกฺขวีโร พรายพรึก

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

ศิริมงคล  

พช ๓๒๖๐/๐๑๐๖
พระบรรเจิด ปฺาโชโต พันธ์อุ่น

๐๒/๐๙/๒๕๒๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๓

สระกรวด  

พช ๓๒๖๐/๐๑๐๗
พระกฤษณะ สุธีโร สุโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๓๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

สว่างสามัคคี  

พช ๓๒๖๐/๐๑๐๘
พระภูวนาท านุตฺตโร ฉิมชาติ

๒๑/๐๖/๒๕๐๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๔

หนองขามพุทธาราม
 

พช ๓๒๖๐/๐๑๐๙
พระวีรศักดิ

์

มหาปฺโ สละชีพ

๐๕/๐๑/๒๕๒๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

หนองไฮ  

พช ๓๒๖๐/๐๑๑๐
พระมะลิ ณฏิโก ปงรังกา

๒๓/๑๒/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

นาข้าวดอ  

พช ๓๒๖๐/๐๑๑๑
พระสาริน านวุฑฺโฒ วังคีรี

๒๑/๐๘/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

บ้านกลาง  

พช ๓๒๖๐/๐๑๑๒
พระอนนท์ สุขกาโม เพ็ชรเมือง

๐๘/๐๗/๒๕๒๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

บ้านโภชน์  

พช ๓๒๖๐/๐๑๑๓
พระอุดม านธมฺโม หนูกลึง

๒๗/๑๒/๒๔๗๘ ๒๙/๐๔/๒๕๕๘

ปาเขาน้อย  

พช ๓๒๖๐/๐๑๑๔
พระสุรเชษฐ อินฺทวณฺโณ หีบเงิน

๑๖/๐๕/๒๕๒๓
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาเขาน้อย  

พช ๓๒๖๐/๐๑๑๕
พระคัมภี หาสสกฺโก สิงห์รักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ปูจ้าว  

พช ๓๒๖๐/๐๑๑๖
พระธนทัต ภทฺธโก เข็มชาย

๐๘/๐๘/๒๕๓๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๗

ปูจ้าว  

พช ๓๒๖๐/๐๑๑๗
พระสิงห์สมุทร รกฺขิตสีโล ชัยชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๐๔ ๐๓/๐๕/๒๕๔๗

เพชราราม  

พช ๓๒๖๐/๐๑๑๘
พระอรัญ ปฺุณาโน ฉิงกังวานชัย

่

๒๐/๑๐/๒๔๙๒ ๑๗/๐๙/๒๕๕๒

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๒๖๐/๐๑๑๙
พระศุภชัย สุจิตฺโต เคนสุโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๒๓ ๑๖/๐๒/๒๕๕๖

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๒๖๐/๐๑๒๐
พระสมพงษ์ ธมฺมวโร เด็ดขาด

๑๓/๐๙/๒๕๑๘
๙/๑๒/๒๕๕๗

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๒๖๐/๐๑๒๑
พระโฆสิต เตชวโร ปนทองคำ

๐๘/๐๔/๒๕๒๑ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

ราษฎร์สามัคคีธรรม  

พช ๓๒๖๐/๐๑๒๒
พระมานพ จิรธมฺโม ใจดี

๒๖/๑๒/๒๕๑๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๒๖๐/๐๑๒๓
พระวิฑูรย์ วฑฺฒธมฺโม ถิรโสภณ

๑๔/๐๗/๒๕๑๐
๕/๑๒/๒๕๕๘

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๒๖๐/๐๑๒๔
พระกิตติพิชญ์ สงฺกิจโจ ธัญญเจริญ

๑๒/๐๒/๒๕๓๑
๒๕/๑/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคีธรรม
 

พช ๓๒๖๐/๐๑๒๕
พระวัชรพงษ์ ปฺาธโร ชาญเดช

๒๓/๐๗/๒๕๓๕ ๐๓/๐๑/๒๕๕๗

สว่างคงคา  

พช ๓๒๖๐/๐๑๒๖
พระนุกรณ์ จนฺทสาโร กรีลาวาท

๐๑/๑๒/๒๕๒๐ ๐๒/๐๔/๒๕๔๙

หนองไลย์  

พช ๓๒๖๐/๐๑๒๗
พระเพชรรุ่ง รวิวณฺโณ รวมยอย

๒๗/๐๔/๒๕๑๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

หนองไลย์  

พช ๓๒๖๐/๐๑๒๘
พระธนากร ธนปาโล ชมชืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๑๓ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

หนองไลย์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พช ๓๒๖๐/๐๑๒๙ พระครูปลัดสว่าง ปฺาทีโป คุ้มครอง
๐๙/๐๕/๒๔๙๑ ๐๙/๐๒/๒๕๕๐

ใหม่สามัคคี  

พช ๓๒๖๐/๐๑๓๐ พระธันวา ธมฺมวโร จันทร์ตืน
๙/๑๒/๒๕๒๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่สามัคคี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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