ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
ส่งสอบ ๗๕ รูป ขาดสอบ ๙ รูป คงสอบ ๖๖ รูป สอบได้ ๔๗ รูป สอบตก ๑๙ รูป (๗๑.๒๑%)
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

พบ ๖๑๖๔/๐๐๐๑ พระสราวุธ

กโตภาโส
พบ ๖๑๖๔/๐๐๐๒ พระกนกศักดิ์ สิริสุวณฺโณ
พบ ๖๑๖๔/๐๐๐๓ พระวิลาศ
ิตคุโณ
พบ ๖๑๖๔/๐๐๐๔ พระเอกกมล
ภทฺทาจาโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๐๕ พระดิชย์ศรินทร์ สุพฺพโต
พบ ๖๑๖๔/๐๐๐๖ พระรุ่งโรจน์
ปฺุโรจโน
พบ ๖๑๖๔/๐๐๐๗ พระภูมิ
ปยภูมิโก
พบ ๖๑๖๔/๐๐๐๘ พระมงคลชัย มหาปฺุโ
พบ ๖๑๖๔/๐๐๐๙ พระชนะกานต์ โชติกโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๑๐ สามเณรจักรภัทร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๑๑ สามเณรธันวา
พบ ๖๑๖๔/๐๐๑๒ พระโกศล
สนฺตวโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๑๓ พระอภิชาต
เขมานนฺโท
พบ ๖๑๖๔/๐๐๑๔ พระชัชวาล
อสิาโณ
พบ ๖๑๖๔/๐๐๑๕ พระวรายุทธ
ธมฺมวโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๑๖ พระเกรียงไกร อธิปฺโ
พบ ๖๑๖๔/๐๐๑๗ พระชัยราชวัฒน์ ชุตินฺธโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๑๘ พระคงคา
ปรชาโน
พบ ๖๑๖๔/๐๐๑๙ พระนิรุทธ์
นาคธมฺโม
พบ ๖๑๖๔/๐๐๒๐ สามเณรตะวัน
พบ ๖๑๖๔/๐๐๒๑ สามเณรเกษมศักดิ์
พบ ๖๑๖๔/๐๐๒๒ พระทรงพล
พบ ๖๑๖๔/๐๐๒๓ พระฉัตรชัย
พบ ๖๑๖๔/๐๐๒๔ พระทักษิณ

าณพโล
ฉตฺติโก
สีลโชโต

นามสกุล
สว่างศรี
ชูม่วง
คงเพชรศักดิ์
ศิลปสุวรรณ
จ่ายเจริญ
บุญมาก
ศรีนำคำ
ใจกล้า
ทองสถิตย์
การุณวงษ์
ถำน้อย
เกลี้ยงเกลา
มุกดาประการ
มุกดาประการ
สนน้อย
คชกฤษ
เพ็งสว่าง
สมเสียง
พันธศรี
คำศรีทา
ศรีสุวรรณ์
เกณฑา
ลำทะแย
ยอดเพ็ชร

เกิด

อุปสมบท

๒๐/๐๔/๒๕๒๘ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔
๑๘/๐๙/๒๔๙๖ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

๐๓/๐๒/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔
๐๘/๐๖/๒๔๙๕ ๐๗/๐๘/๒๕๖๔
๑๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔
๒๗/๑๒/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๔๑ ๑๘/๐๗/๒๕๖๔

๐๒/๑๐/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๔
๒๐/๐๖/๒๕๔๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๔
๐๗/๐๕/๒๕๕๔
๑๗/๑๒/๒๕๕๓

๒๔/๐๒/๒๕๒๑ ๒๐/๑๒/๒๕๖๓

๒๔/๐๒/๒๔๙๐ ๓๐/๐๘/๒๕๖๔

๐๔/๑๐/๒๕๓๐ ๓๐/๐๘/๒๕๖๔
๒๙/๑๐/๒๕๔๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๔
๓๑/๐๑/๒๕๓๑ ๐๕/๐๖/๒๕๖๔
๑๖/๐๘/๒๕๒๖ ๒๑/๐๘/๒๕๖๔

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐
๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๓/๐๗/๒๕๖๔
๑๙/๐๖/๒๕๕๑
๑๙/๐๖/๒๕๕๒

๐๒/๐๓/๒๕๔๒ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔
๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๖๔
๐๙/๐๒/๒๕๔๔ ๒๗/๐๖/๒๕๖๔

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดมหาสมณาราม
วัดมหาสมณาราม
วัดมหาสมณาราม
วัดมหาสมณาราม
วัดสนามพราหมณ์
วัดวังพุไทร
วัดวังพุไทร
วัดเนรัญชราราม
วัดเนรัญชราราม
วัดเนรัญชราราม
วัดเนรัญชราราม
วัดหนองตาพต
วัดหนองตาพต
วัดหนองตาพต
วัดหนองหงษ์พัฒนา
วัดหนองหงษ์พัฒนา
วัดหนองหงษ์พัฒนา
วัดสุวรรณมาศมงคล
วัดสุวรรณมาศมงคล
วัดสุวรรณมาศมงคล
วัดสุวรรณมาศมงคล
วัดสหธรรมิการาม
วัดสหธรรมิการาม
วัดสหธรรมิการาม

เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
หนองหญ้าปล้อง
หนองหญ้าปล้อง
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ) นักธรรมชั้นตรี (ศ.๔) ๑ / ๒

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

พบ ๖๑๖๔/๐๐๒๕ พระพงศธร

พบ ๖๑๖๔/๐๐๒๖ สามเณรศักดิส์ ิทธิ์

ฉายา
เลขวตฺโต

พบ ๖๑๖๔/๐๐๒๗ สามเณรสุรนาท
พบ ๖๑๖๔/๐๐๒๘ สามเณรถิรวัฒน์
พบ ๖๑๖๔/๐๐๒๙ พระพีระพล

จิตฺตคุตฺโต
พบ ๖๑๖๔/๐๐๓๐ พระปญญา
ภทฺทปฺโ
พบ ๖๑๖๔/๐๐๓๑ พระอมรฤทธิ์ อมโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๓๒ พระกานต์ตะวัน ปฺุกาโม
พบ ๖๑๖๔/๐๐๓๓ พระสมภพ
กนฺตสาโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๓๔ พระประเสริฐ จนฺทวงฺโส
พบ ๖๑๖๔/๐๐๓๕ พระบัณฑิต
ถาวโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๓๖ พระรัชภูมิ
จิตฺตสํวโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๓๗ พระทวีศักดิ์
ธมฺมกุสโล
พบ ๖๑๖๔/๐๐๓๘ พระแสวง
ปภสฺสโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๓๙ พระทศดล
รตนปฺโ
พบ ๖๑๖๔/๐๐๔๐ พระกิตติ
สุภทฺโท
พบ ๖๑๖๔/๐๐๔๑ พระชัชพล
อธิปฺโ
พบ ๖๑๖๔/๐๐๔๒ พระบุญนิมิตร อธิปฺุโ
พบ ๖๑๖๔/๐๐๔๓ พระมานิตย์
ธมฺมรโต
พบ ๖๑๖๔/๐๐๔๔ พระเรืองโรจน์ เตชวณฺโณ
พบ ๖๑๖๔/๐๐๔๕ พระวัชร
ธมฺมรโต
พบ ๖๑๖๔/๐๐๔๖ พระชัด
จนฺทสาโร
พบ ๖๑๖๔/๐๐๔๗ พระเอกชัย
คุณวโร

นามสกุล
รักสะอาด
เรียบแล
เชื้อคำฮด
บุดดี
แอ่นสกุล
เทพมนี
ภูมิพฤกษ์
นิลเถื่อน
สมนึก
รามขาม
ศรีจันทร์
ทับแสนทบ
แก้วโกสีย์
ลักษณภู
สถาพร
แจ้งสว่าง
ไสยเวช
วงค์กรอบ
จอมประเสริฐ
กุลดิลก
วงค์กำภู
จันทร์ใหญ่
ตาลต้นโต

เกิด

อุปสมบท

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๕๑
๐๘/๐๘/๒๕๕๑
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

๐๗/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๕/๒๕๖๔
๒๙/๐๕/๒๕๔๐ ๐๖/๐๖/๒๕๖๔
๐๖/๐๖/๒๕๔๒ ๑๙/๐๗/๒๕๖๔
๐๕/๐๘/๒๕๔๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๔
๑๐/๐๘/๒๕๔๓ ๑๗/๐๔/๒๕๖๔
๑๒/๐๖/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๔
๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๖๔
๑๖/๐๙/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๔
๒๗/๐๑/๒๕๔๔ ๑๑/๐๗/๒๕๖๔
๑๕/๑๒/๒๕๐๓ ๐๕/๑๒/๒๕๖๓
๒๙/๐๑/๒๕๔๑ ๑๒/๐๕/๒๕๖๔
๒๓/๐๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๖๔
๑๖/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๔

๐๗/๐๖/๒๕๔๑ ๒๐/๐๗/๒๕๖๔
๐๘/๐๙/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๖๔
๒๖/๐๔/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๔

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๔
๐๙/๑๒/๒๕๑๘ ๐๓/๐๙/๒๕๖๔
๒๒/๑๐/๒๕๒๗ ๐๓/๐๙/๒๕๖๔

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดสหธรรมิการาม
วัดสหธรรมิการาม
วัดสหธรรมิการาม
วัดสหธรรมิการาม
วัดบรรพตาวาส
วัดบรรพตาวาส
วัดบรรพตาวาส
วัดชายนา
วัดราษฎร์นิมิต
วัดปกเตียน
วัดปกเตียน
วัดหนองจอก
วัดหนองจอก
วัดคะเมยกาญจนผลาราม
วัดคะเมยกาญจนผลาราม
วัดคะเมยกาญจนผลาราม
วัดห้วยปลาดุก
วัดห้วยปลาดุก
วัดเขาลอย
วัดห้วยไผ่
วัดห้วยไผ่
วัดห้วยไผ่
วัดห้วยไผ่

ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
บ้านลาด
บ้านลาด
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระศรีมงคลเมธี)
รองเจ้าคณะภาค ปฏิบัติหน้าที่แทน
เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต)
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ) นักธรรมชั้นตรี (ศ.๔) ๒ / ๒
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