
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑,๐๒๗ รูป ขาดสอบ ๑๔๔ รูป คงสอบ ๘๘๓ รูป สอบได้ ๗๕๗ รูป สอบตก ๑๒๖ รูป (๘๕.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระสิบตำรวจตรี จักรกฤษ กิจฺจกาโร กิจสินธุ

๑๐/๓/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระภัทธนันท์ สุภทฺโท นาคนงนุช

๑๐/๘/๒๕๓๓ ๑๗/๖/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระธนาธิป กตทีโป หงษ์ทอง

๒๑/๕/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระนฤหัส วชิรหตฺโถ โจยวน

๓๑/๗/๒๕๓๔ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระจ่าอากาศเอก กิตติ กิตฺติธมฺโม ธรรมาเจริญราช

๓๐/๑๒/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระปญญา สิริปฺโ หงษ์ทอง

๑๔/๘/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระจีระศักดิ

์

ธมฺมรตโน นาคแก้ว
๘/๒/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระสัตยา ปฺาโสภนา สาลียล

๑๗/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระอธิวัฒน์ อคฺคธมโม ดีเลิศ

๕/๙/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระอิทธิพงศ์ สุทฺธิวงฺโส ทับเนียม

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระชัยสิทธิ

์

สุธมฺโม เจริญธรรม

๑๘/๒/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระจ่าอากาศโท สุพจน์ โฆสิโต คุ้มมูล

๑๘/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระพงษกร เขมํกโร มาแจ้ง

๗/๓/๒๕๓๗ ๓/๓/๒๕๕๙
เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระชัยสิทธิ

์

อาจารโสภิโต ภู่งาม

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระสุรนันท์ ชยานนฺโท ภู่ระย้า

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๖/๘/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระณัฐวุฒิ ธมฺมวฒฺฑโณ บุตรขจร

๗/๑๐/๒๕๓๘
๙/๕/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระชาญชัย ปฺาชโย แย้มถนอม

๑๗/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระสุธิยา สุธีโร เหมือนอ่วม

๙/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระคินพัฒน์ คุนภทฺโท คงมาก

๒๙/๔/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

ด่านสิงขร  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระวรากร านิสฺสโร สมมิตร

๙/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ด่านสิงขร  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระเอกภพ เอกพโล ชูแข

๒๖/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ด่านสิงขร  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระภานุพงศ์ ปภสฺสโล การรุ่งเรือง

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ด่านสิงขร  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระสิทธิชาติ เขมจาโร ยอดเจริญชัย

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระธวัชชัย กิตฺติธโช ดาทอง

๑๙/๗/๒๕๓๖ ๒๙/๔/๒๕๕๗
ทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม
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ปข ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระอนุชา อนุชาโต หลาวแหลม

๗/๑/๒๕๓๕ ๑๓/๓/๒๕๕๙
ทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระอานนท์ อานนฺโท เจริญพร

๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๐/๓/๒๕๕๙ ทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม
 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระมรกต คุณวีโร อ้นภา

๔/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙
ทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรประธาน  พูนทอง

๒๓/๘/๒๕๔๒

 
ทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระอานนท์ โอภาโส หนองมีทรัพย์

๐๔/๐๓/๒๕๒๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระธาราพงษ์ ธมฺมธโร ทำบัวชา

๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระจิรายุ ปฺาธโร มารัตนกุล

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระวรานนท์ วรธมฺโม ยิงยงลำเลิศ

่

๒๘/๑๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระสุรัช ธมฺมธีโป ศรีศิริเล็ก

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระทิวา สิริปุณฺโ เกตุเอม

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระตะวัน ถาวโร วงษ์ธรรม

๐๗/๑๐/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองพังพวย  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระยุทธภูมิ ยุตฺตธมฺโม ศิลปศร

๐๖/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองพังพวย  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระสามารถ ชาตวีโร จวบนก

๒๔/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองพังพวย  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระอนุสรณ์ โรจนธมฺโม สีทอง

๒๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองพังพวย  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระถวัลย์ กิติมงฺคโล เกิดศิริ

๑๑/๐๖/๒๔๙๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระชัชวาล อาตโภ มุกดาประกร

๐๔/๑๐/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระกมลชัย ตนฺติปาโร คีรีศรี

๒๔/๐๘/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระสุภชัย พลธมฺโม มีจันเพชร์

่

๘/๐๔/๒๕๐๘ ๒๘/๘/๒๕๕๙

อ่าวน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระปรีชา ปฺมโน แดงสิงห์

๑๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระณัฐพล ภาจโน จานแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระชลธี ชนุตฺตโม จานแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระประจักรษ์ อาจาโร เดชบุญ

๐๔/๑๒/๒๕๒๐ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระสายัณ ยุตฺติโก โสรส

๑๕/๐๘/๒๕๐๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระพงษกร วิริยธโร ภูธง

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระสุขสันต์ ธมฺมภสโล จิตรสูงเนิน

๒๒/๐๓/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระพงศ์พยัคฆ์ ภูริวฑฺฆโน เรืองฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระสมบัติ าณวีโร พึงสอน

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระธวัชชัย อนํคโน สมุทรประภูติ

๒๖/๑๑/๒๕๑๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรภาณุวัฒน์  วราพิบาล

๑๖/๐๔/๒๕๔๑

 นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปฺาวโร ทองชิว

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระสุริยันต์ สุธทาโภ ไพเราะ

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระทัศพล สุมงฺคโร พุ่มเกษม

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระขจร กิติปฺโย แดงไสว

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระธนวัฒน์ สุภโร พิมขาล

๑๘/๐๓/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระสารสิน สิริปฺโย แก้วแจ่มใส

๑๖/๑๐/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นิคมประชาสรรค์  
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ปข ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระกีรติ เตชวโร ศรีสร้อย

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระวศิน จนฺทวโส คงยาง

๒๓/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระทิม ฉนฺทโก คงมัน

่

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระภูทนนท์ ติลาโร งามสอาด

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นิคมคณาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระนภดล จนฺทวณฺโน สร้อยทอง

๒๘/๐๖/๒๕๓๔ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

นิคมคณาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระศิลา ขนฺติโก พระนิมิตร

๒๖/๐๔/๒๕๒๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นำโจน  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระกิติศักดิ

์

สุปฺโย จงดี

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นำโจน  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระจตุพร จนฺทสาโร กล่อมเกลียง

้

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

เนินแก้ว  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระมนูศักดิ

์

ปฺาวุโฑ ปุมพชร

๒๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินแก้ว  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระบัณฑิต ชาตปฺโ ฤทธิคำรพ

์

๑๘/๑๒/๒๕๒๔
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

นิคมราษฎร์รังสรรค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระสายชล พลาโณ บุญชนะ

๕/๑๑/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

สีแยก

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน พ่วงทองเหลือง

๒๘/๔/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๕๙

สีแยก

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระณรงค์ฤทธิ

์

านวีโร เชือนิล

้

๑๓/๕/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

สีแยก

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระหัสนัย พลสทฺโธ ยอดทอง

๑๘/๗/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บ่อนอก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระจิรายุ าณธมฺโม ฤทธิสุข

์

๑๓/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บ่อนอก  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระธนาวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ทองประเสริฐ

๑๐/๓/๒๕๓๕ ๒๒/๕/๒๕๕๙

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระนราพงษ์ นรภทฺโธ สร้อยเขียว

๒๖/๕/๒๕๓๖ ๒๓/๕/๒๕๕๙

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระวนัส าณวีโณ อินทรจักร

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๑๑/๗/๒๕๕๙

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระชาครีย์ ชาคโต ใจเจือธรรม

๑๒/๔/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระพงษ์ศักดิ

์

ธมฺมโสภโณ ปานมณี

๑๘/๑๒/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระนเรนทร์ นรินฺโท มันคง

่

๒๑/๑/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระสถาพร ธมฺมถาวโร วงศ์สามารถ

๒๑/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระวรายุ วรายุตฺโต สุกกลำ

๒๒/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรณัฐพงษ์  แสงทอง

๒๗/๖/๒๕๔๘

 คลองวาฬ  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระสุเมธ สุเมธโส กวยรักษา

๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระธงชัย ธมฺมสีโล หอมมาลัย

๑๖/๐๗/๒๕๑๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระสมาพล สีมาพโล จันทร์กระจ่าง

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระสมใจ อนาลโย ภู่ระหงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๐๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระสมชัย สจฺจวโร

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๑๕/๐๕/๒๕๐๗ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระพยงค์ ธมฺมจาโร จันทร์ยิม

้

๖/๒/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกตชยาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระเรวัต สุเมโธ รักษ์อาจ

๑๗/๒/๒๔๙๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกตชยาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระอดิศร คมฺภีรธมฺโม ปานเคลือบ

๑๖/๙/๒๕๓๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๕

หนองหินประชาราม
 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระวิทยา กตปฺุโ คงดัน

่

๓๑/๘/๒๕๒๔ ๒๐/๒/๒๕๕๙
หนองหินประชาราม

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระชยากร ชยากโร ชูชืน

่

๒๐/๒/๒๕๓๖ ๒๐/๒/๒๕๕๙
หนองหินประชาราม

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระศิริ สิริกรโณ เจริญสุข

๑/๑๒/๒๔๙๘ ๒๗/๓/๒๕๕๙
หนองหินประชาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระกฤษณะ กิตฺติกรโณ แจ่มแจ้ง

๑๕/๑/๒๕๓๘ ๒๗/๓/๒๕๕๙
หนองหินประชาราม

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระอาณัฐวุติ อคฺคปฺโ หอยทอง

๒๓/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙
หนองหินประชาราม

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระเนติ จรณสมฺปนฺโน บุญเกิด

๑๑/๔/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙
หนองหินประชาราม

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระอนุพันธ์ สติสมฺปนฺโน แก้วมณี

๕/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙
หนองหินประชาราม

 

ปข ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระก่อเกียรติ สุสมาหิโต ศรพิไชย

๑/๑๒/๒๕๐๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙
หนองหินประชาราม

 

ปข ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระวิวัฒน์ ฉนฺทสีโล ทองมี

๘/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙ สองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระสุทธิชัย สิริปฺโ จันทร์สุข

๓๑/๓/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๕๙ สองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระนิรันดร์ สุจิตฺโต อินทนิน

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

๙/๗/๒๕๕๙
สองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระพิชัย วิชยธมฺโม เปรมปรีด์

๑๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรธนาธร  จันไท

๒๖/๔/๒๕๔๑

 นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระฉัตรชัย ขนฺติธมฺโม ธรรมพิทักษ์เดช

๑๙/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๓/๒๕๕๙

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระวิษณุ ิตสีโล บุญคง

๑๒/๑๑/๒๕๑๒
๑๔/๕/๒๕๕๙

เขาบ้านกลาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระฉนาย โสธโน แตงอ่อน

๑๐/๘/๒๕๐๕ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระสุทัศน์ ิตทสฺสโน ถ้วยทอง

๑๕/๔/๒๕๓๕ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระขจร เขมจาโร คำยนต์

๑๔/๘/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก แซ่เฮง
๖/๙/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๑๑

พระสมภพ ชาติภโว สระแก้ว

๓๐/๘/๒๕๓๗ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๑๒
พระสมเกียรติ ปกิตฺติโก ทองสุข

๒๑/๑/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๕๙

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระเสนีย์ วรเสนีโย สายเส็ง

๓๑/๑/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระสุชาติ สิริภทฺโท แซ่โต๋ว

๒๖/๙/๒๕๒๙ ๒๖/๒/๒๕๕๙

ทับสะแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระสมหมาย ขนฺติสาโร เนียมตัง

้

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๑๓/๔/๒๕๕๙

ทับสะแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๑๖
พระวสันต์ รวิวณฺโณ ฉิมละมัย

๓/๒/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ทับสะแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระอานนท์ ธมฺมาภินนฺโท อินทร์หนุน

๒๘/๕/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

ทับสะแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระสำเภา ทีปธมฺโม ประดิษฐ์พงษ์
๒/๓/๒๕๑๑ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๑๙

พระสถาพร อาทโร ลีลาศ

๑๙/๗/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระชาคร อนาลโย บุญธรรม

๑๑/๑๐/๒๕๓๕
๒๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระปรีชา กตทีโป โพธิพิพัฒน์

์

๑๕/๕/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๒๒

พระขจรศักดิ

์

สิริภทฺโท พวงระย้า
๙/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๒๓

พระสุรสิงห์ สุเมธโส สุขอ่วมอ่อง
๕/๔/๒๕๓๙ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๒๔
พระชาญชัย ธนปาโล ลีลาศ

๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระสถาพร สุปภาโส เอียมสว่าง

่

๒๕/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๖/๒๕๕๙

วิบูลธรรมาวาส  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระภูสิต กิตฺติาโณ สุทิน

๒๑/๘/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วิบูลธรรมาวาส  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระบุญคง สุตธมฺโม นาคแก้ว

๒๕/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วิบูลธรรมาวาส  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๒๘
พระกานต์ชัย สุจิณฺโณ คำแฝง

๒๔/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วิบูลธรรมาวาส  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระธีรพงศ์ ธนปาโล พุฒหอมชืน

่

๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วิบูลธรรมาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระอภิชาต ฉนฺทโก เนียมขุนทด

๒๕/๙/๒๕๑๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วิบูลธรรมาวาส  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๓๑

พระณฐพลทรงยศ สุทฺธจิตฺโต เรืองอร่าม

๑๙/๕/๒๕๑๙ ๒๙/๖/๒๕๔๖

ถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระสถาพร ภทฺทธมฺโม มณีแดง

๓๑/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระนพรัตน์ อนุตฺตโร พวงแก้ว

๑๙/๑/๒๕๓๕
๘/๗/๒๕๕๙

สีดางาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๓๔

พระเสิน

่

ขนฺติธโร ชูเนียม
๒/๒/๒๔๙๓

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

สีดางาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๓๕

พระสังวิน เตชปฺโ พงธ์อนันต์

๓/๑๑/๒๔๘๕ ๑๐/๔/๒๕๕๙

สีดางาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระสมหมาย านุตฺตโร ประเสริฐ

๑๐/๕/๒๕๑๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนทราย  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระพงษ์พัฒน์ ิตสทฺโธ พ่วงศิริ

๑๔/๓/๒๕๓๓ ๑๐/๒/๒๕๕๙

ดอนทราย  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๓๘

พระอภิรักษ์ ปฺาวชิโร ปนทอง

๒๔/๖/๒๕๓๖ ๒๙/๕/๒๕๕๙

อ่างทอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๓๙
พระพีระพรรณ มหามงฺคโล สดุดแก้ว

๑๔/๕/๒๕๓๕
๒/๖/๒๕๕๙

อ่างทอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระกฤษฎา าณวีโร ม่วงสอน

๔/๘/๒๕๓๕ ๙/๗/๒๕๕๙
อ่างทอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๔๑

พระวิธิฏ าณธีโร ศรีสุบัติ

๑๖/๒/๒๕๒๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๔๒

พระวินัย กมฺมสุทฺโธ แก้วเกลือน

่

๒๕/๑/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๔๓
พระจักรกฤษณ์ ปภสฺสโร เผ่าพัฒน์

๑๘/๘/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระศุภกิจ ผาสุโก งามสม

๑๐/๑๑/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระบัณฑิต ปภากโร เนียมศรี
๑/๙/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๕๙

อ่างทอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๔๖

พระอนันท์ ฉนฺทสีโล อาลัย

๒๗/๑๒/๒๕๒๒
๑๒/๑/๒๕๕๘

ทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๔๗
พระวิรอน าตุกาโม ทองสุข

๓/๖/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
ทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระสุทน สุเมโธ ขาวสะอาด

๗/๙/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๕๙
ตะแบกโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระประสิทธ์ เขมนนฺโท หอมโชติ

๒๙/๔/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ตะแบกโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระบุญยิง

่

ิตาจาโร เจริญศรี
๒/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๕/๒๕๕๙

ตะแบกโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๕๑
พระนพดล โสภิโต ปฏิแพทย์

๑/๓/๒๕๓๗ ๑๑/๔/๒๕๕๘

ตะแบกโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระเสรี ผาสุโก ภิรมย์พร

๙/๓/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๕๙
ตะแบกโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๕๓

สามเณรนพวรรณ  ชืนด้วง

่

๑๒/๔/๒๕๔๓

 ตะแบกโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๕๔

พระนพพล มนาโป ร่มทอง

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๙/๖/๒๕๕๙

เขาปอ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๕๕
พระทรงชัย ถาวโร หาญสิงห์

๒/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังยาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระยุทธนา ปวโร เปยน้อย

๒๐/๗/๒๕๓๘ ๒๕/๕/๒๕๕๙

วังยาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๕๗

พระชรินทร์ จนฺทวํโส เกตุเกียว

้

๙/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังยาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๕๘

พระนพดล อนฺตทนฺโต ยิมมาก

้

๕/๓/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังยาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระสุราญ ภูริปฺโ คนเพียร

๘/๕/๒๕๒๒ ๑๕/๗/๒๕๕๘

อ่างสุวรรณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระวีรศักดิ

์

วิสุทฺธธมฺโม อ่างหิน
๖/๗/๒๕๓๘ ๒๕/๓/๒๕๕๙

อ่างสุวรรณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระจีรวัฒิ กิตฺติคุตฺโต ทองบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

๑/๖/๒๕๕๙
อ่างสุวรรณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระเทพจร ิตโสภโณ อ่างหิน
๙/๖/๒๕๓๗ ๒๓/๖/๒๕๕๙

อ่างสุวรรณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระธราธร ปยสีโล บัวแดง

๒๒/๑๐/๒๕๒๙

๓/๖/๒๕๕๙
อ่างสุวรรณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระทวิช านธินฺโน เพรชดำ

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

๔/๖/๒๕๕๙
อ่างสุวรรณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๑๖๕

สามเณรไกรสร  บุตรอากาศ

๓๐/๔/๒๕๔๐

 อ่างสุวรรณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๖๖

พระสุริยะ อสีาโน พ่อครวงค์

๘/๑๑/๒๕๑๓ ๒๖/๓/๒๕๕๙

บ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระสมชาย านวีโร ทับเนียม

๒๐/๖/๒๕๑๖ ๒๐/๑/๒๕๕๘

เขาบ้านกลาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระศักดิณรงค์

์

กนฺตสาโร ม่วงโพธิ

์

๒๙/๓/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระวรพล กมโล อยู่เย็น

๒๑/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งตาแก้ว  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระปณิธิ สุภทฺโท บุญบันดาลสุข

๔/๒/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙
ทุ่งตาแก้ว  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระสุรศักดิ

์

จิตฺตทนฺโต หมันมัง

่ ่

๑๙/๕/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระปญญา จารุธมฺโม ปานทิพย์

๐๓/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

ทุ่งยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรอมรศักดิ

์

 พงษ์เจริญ

๑๑/๓/๒๕๔๒

 ทุ่งยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๗๔
พระกัญจนพงษ์ คมฺภีรโต ชูศรี

๒๗/๕/๒๕๐๐ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

ห้วยยาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระปราโมทย์ อชิโต สังฆรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๐๙ ๑๗/๑๐/๒๕๕๗

ห้วยยาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระอดิเรก ปยสีโล มันเจริญ

่

๑๕/๗/๒๕๑๙ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

ห้วยยาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๗๗

พระอาทิตย์ อคฺคธมฺโม พ่วงพินิจ

๑๕/๕/๒๕๐๐ ๑๒/๑/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๗๘
พระวุฒิชัย วิสารโท ไทยน่วม

๓๑/๗/๒๕๓๙ ๒๒/๕/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระรณชัย สารโท กล้าหาญ

๑๑/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระธีระกรณ์ อธิจิตฺโต ภุมมาลา

๒๐/๙/๒๕๓๕
๙/๖/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๘๑

พระนงค์ ปภสฺสโร เรืองแก้ว

๖/๑๑/๒๔๙๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เนินดินแดง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๘๒
พระสุชาติ ฉนฺทธมฺโม ฟูพิริยะชีพ

๒๓/๒/๒๕๒๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประชาสนธิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระมิตร เตชธโร ชุ่มจิตต์

๑๔/๑๑/๒๕๒๒
๑๕/๗/๒๕๕๙

ประชาสนธิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๘๔

พระกิติเทพ ติกฺขปฺโ ลีเจริญทรัพย์

้

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

๘/๔/๒๕๕๙
ประชาสนธิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๘๕

พระปรินวรรษ สุภทฺโท คลังทรัพย์

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ประชาสนธิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๘๖
พระประจวบ ธมฺมโชโต ผิวดำ

๓/๖/๒๔๙๙ ๓/๗/๒๕๕๙
ประชาสนธิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระธนกร กิตฺติาโณ กลินชืน

่ ่

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๒/๔/๒๕๕๙

ประชาสนธิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๘๘

พระนิรัญ เตชปฺโ หวันวดี

่

๖/๑/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ประชาสนธิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๘๙

พระปานศักดิ

์

นิปโก กำแฝง

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นาล้อม  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระณรงศักดิ

์

ธิติโก ทองมาก

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

นาล้อม  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุวโจ ห้วยหงษ์ทอง

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

นาล้อม  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๙๒

พระสุชิน ชาคโร แก้วทอง

๑๔/๐๒/๒๕๑๔ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๑๙๓

พระกวี จารุธมฺโม หอมจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๑๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๑๙๔
พระนฤพลธิ

์

สิริสาโร ฤทธิร่วม

์

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระประพัฒสร อคฺคธมฺโม

ขุนอาราชอบช้าง

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๑๙๖

พระศิริชัย สุธมฺโม ภู่ระหงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๑๙๗

พระศิริชัย สิริวิชโย เชือชาย

้

๒๖/๐๔/๒๕๓๔ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

นาผักขวง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๙๘
พระหัตถชัย สุภกิจฺโจ ลาภภัทรานนท์

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

นาผักขวง  

ปข ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระสุเมธ สุเมโธ ทังใหญ่

่

๑๗/๐๔/๒๕๓๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

นาผักขวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระจีรพัฒน์ จิรววฑฺฒโน คุณชะ

๒๕/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาผักขวง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระชาญณรงค์ จารุวณฺโณ กลมสม

๒๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาผักขวง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระสุรสิทธิ

์

ถิรปฺโ ทองถึก

๒๕/๐๒/๒๕๑๖ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ห้วยทรายขาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระปณัฐพงษ์ นาถปฺโ พรมศิลา

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยทรายขาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระสุจินดา สุจิตฺโต สิงห์สง่า

๑๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยทรายขาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรพีระพงษ์  พร้อมประดิษฐ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 ห้วยทรายขาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรศุภมงคล  ศรีเพียงจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

 ห้วยทรายขาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระสายันต์ ปโมทิโต สุขสำราญ

๐๔/๐๑/๒๕๑๖ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

บ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระวิรัตน์ วรปฺโ กำลังแรง

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระจิรพล จารุธมฺโม แสงจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระสันติสุข อธิปฺโ ปนเกษา

๑๓/๐๓/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระธงไทย จนฺทสีโร แดงเครือ

๑๕/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๑๒

พระบุญส่ง สิริปฺุโ เผือพันธ์มุก

๒๖/๐๑/๒๕๑๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๑๓
พระเสกสรร กิตฺติสาโร สุขย้อย

๑๖/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระวรพล อภิวณฺโณ จำบาดวง

๑๗/๐๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๑๕

พระศุภกิตติ

์

ปภากโร ทองคำ

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๑๖

พระสันติชัย สนฺตจิตฺโต บัวแดง

๐๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๑๗
พระอภิราม ปยธมฺโม อ้นทอง

๑๘/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระณัฐวุฒิ กิตฺติวณฺโณ ชิงชัย

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระกำพล านกโร สมบัวชืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๐๕ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

ชะม่วง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระวรพจน์ ปฺาวโร นาคประสิทธ์

๑๖/๐๔/๒๕๑๖ ๐๙/๑๐/๒๕๕๗

เกาะยายฉิม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๒๑
พระสมาน กุสลจิตโต สายอุบล

๐๕/๐๘/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกาะยายฉิม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระทวี ภูริปฺโ ศรีวิเชียร

๒๘/๐๒/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกาะยายฉิม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๒๓

พระพรวิลาศ จิตตปาโล พันธ์บุญมี

๐๑/๑๑/๒๔๙๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๒๔

พระธนัญพจน์ กาจนธโร เพ็ชรน้อย

๐๒/๐๑/๒๕๑๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๒๕
พระพลวัฒน์ านวโร เตจ๊ะเทพ

๐๘/๐๑/๒๕๑๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระวิทยา ปยธมฺโม เขียวเพกา

๑๗/๐๖/๒๕๒๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๒๗

พระรัฏฐนันท์ อตฺตทนฺโต วงค์สวรรค์

๓๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๒๘

พระอธิวัฒน์ อภิาโณ บุรินทรโกษฐ์

๑๘/๐๒/๒๕๓๓ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๒๙
พระณัชชา านธมฺโม กลินเกษร

่

๑๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระธงชัย จารุธมฺโม ผิวขาว

๑๗/๐๙/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๓๑

พระเชษฐา สิริธมฺโม แก้วสอาด

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๓๒

พระณัฐดนัย ปทุมวณฺโณ โกตะกู

๐๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๓๓
พระเผ่าเพชร านวโร คงเจริญ

๒๖/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระชานนท์ อภินนฺโท แก้วฉวี

๒๗/๑๑/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๒๓๕

พระณัฐพงศ์ กิจสาโร เรืองณรงค์

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๓๖

พระจารุวัตร จิตฺตปสาโท เงินแท่ง

๑๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระมารุต ชยากโร สินทอง

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระธน ธนปาโล จันทร์เจ็ก

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๓๙

พระศุภชัย สุทฺธิาโณ คุ้มมี

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระสุพจน์ สีลวฑฺฒโณ สุขบุญรักษา

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระนโรดม กตปฺุโ หมู่ศิริ

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๔๒

พระศุภชัย ภูริปฺโ โพธิน้อย

์

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๔๓

พระสดายุ านวุฑฺโฒ เกิดสมจิตร

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๔๔
พระเรืองศักดิ

่ ์

สุภทฺโท พินิกรรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระนราธร พลวีโร อาจหาญ

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๔๖

สามเณรวรายุทธ  สุขโพธิเพชร

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๕

 ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๔๗

สามเณรณัฐวุฒิ  กองพา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๔๘
พระชัยวรวัช อคฺคกาโภ วงษ์ดำรงศักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๒๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

ทองมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระนคร กิตฺติาโณ อ่วมอิม

่

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทองมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระอนุพงษ์ อาภสฺสโร แก้วผึง

้

๒๗/๑๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ทองมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๕๑

พระนพกูล กิตฺติาโณ เจิมสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ทองมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๕๒
พระพลกฤษณ์ มหาปุโ สินธุวานิช

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ทองมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระจารุพงษ์ ปฺาวโร ศรีรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทองมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๕๔

พระทศพร สุภทฺโท โตแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทองมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๕๕

พระอภิสิทธิ

์

สนฺติกโร พุ่มไชย

๐๗/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมรัตน์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๕๖
พระนัฐพิศิษฐ์ ปสนฺโน ศรีประเทศ

๒๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมรัตน์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระธวัชชัย เตชธมฺโม ไชยแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมรัตน์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๕๘

พระจำเนียน อานนฺโท เถือนพวงแก้ว

่

๒๕/๑๑/๒๕๒๒
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๕๙

พระสุภาพ ปฺาธโร บุญเจือ

๒๕/๐๘/๒๕๒๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระสิทธพร จนฺทสาโร ปนแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๖๑
พระภานุพงศ์ พลาโณ รอดเลน

๒๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๖๒

พระอุกฤษฎ์ อภินนฺโท เกิดจันทร์ตรง

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๖๓

พระมณฑา อภิชาโน ร่มเย็น

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๖๔
พระพจ กตฺธมฺโม สุวรรณหาญ

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๖๕
พระเกษม ขนฺติโก พุ่มแจ้

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๖๖

พระธนกร ธนปาโล ทองคำ

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๖๗

พระสุทัศน์ ธีรปฺโ หมอกมืด

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๖๘
พระอาจณรงค์ อาภารโณ แก้วกรูด

๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยไก่ต่อ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระสุวิทย์ห อมโร กัลยา

๓๐/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยไก่ต่อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘ / ๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระอนุราช อรินฺธโร คงธนจิระไมตรี

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยไก่ต่อ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๗๑

พระชโลม จารุวณฺโณ จันทร์พฤกษ์

๒๙/๑๒/๒๕๐๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยไก่ต่อ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระอรรถพล วิสุทฺโธ บุญธรรม

๒๗/๑๒/๒๕๓๒
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

รักดีคีรีวัน  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๗๓

พระอนันตชัย อคฺคธมฺโม ชืนใจ

่

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

รักดีคีรีวัน  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๗๔

พระคีตา กิตฺติธโร สุมาวงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

มรสวบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๗๕

พระเชาวลิต สนฺติกโร ปฏิแพทย์

๑๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

มรสวบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระดร ภทฺทธมฺโม แซ่อึง

้

๐๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

มรสวบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๗๗

พระดำรงค์ศักดิ

์

ิตสาโร จันทร์แดง

๑๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

มรสวบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๗๘

พระอุปถัมถ์ วิสุทฺธิสาโล ปราศทุกข์

๑๖/๐๖/๒๕๓๑ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

เขามัน  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๗๙
พระสมทรง ผลาโณ บุญหนา

๑๔/๐๙/๒๕๑๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๔

เขามัน  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระพระทวีศักดื ธมฺมธโร แสงสว่าง

๐๗/๐๖/๒๕๑๙ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

ดอนยาง  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๘๑

พระอมรเทพ อธิปฺโ ช่วยชัน

้

๑๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๘๒

พระมานะศักดิ

์

สติสมฺปนฺโน สุขสนาน

๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๘๓
พระภานุพงษ์ สุภาจาโร อ่างหิน

๒๔/๑๑/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระกำพล ปยธมฺโม คะนอง

๑๑/๐๗/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๘๕

พระพรธนะศักดิ

์

สนฺตมโน จันทา

๐๑/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๘๖

พระสิทธิชัย กตธมฺโม เหมาะศรี

๑๗/๐๗/๒๕๓๔ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๘๗
พระชัยวัฒน์ อภิวณฺโณ พูลแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระนาวี จารุธมฺโม จิตรวัตร

๑๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๘๙

พระสันติ ธมฺมธีโร เหมาะศรี

๑๖/๐๗/๒๕๒๐ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระศตวรรษ กิตติธโร แว่ตัน

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองจันทร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๙๑
พระอนุสร ถาวโร หว่านพืช

๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองจันทร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระฐปนา สีลเตโช รอดภัย

๒๑/๖/๒๔๘๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ทางสาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๙๓

พระณัฐพล กิตฺติธโร ภู่แกมแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

๙/๓/๒๕๕๙
ทางสาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๙๔

พระอภิวัฒน์ อนิฺชิโต พันธ์เมธาฤทธิ

์

๒๙/๕/๒๕๓๑ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ทางสาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๙๕
พระเฉลิมชัย อติพโล ทองลิม

้

๒๗/๙/๒๕๓๗
๘/๗/๒๕๕๙

ทางสาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระเริงศักดิ

์

สุรปฺโ พิมพ์อักษร

๒๓/๘/๒๕๐๐ ๒๗/๑/๒๕๕๙

ธงชัยธรรมจักร  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๙๗

พระกรกช กิตฺติสาโร ศรีนิลแท้

๑๘/๗/๒๕๓๗
๘/๗/๒๕๕๙

ธงชัยธรรมจักร  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๙๘

พระขัยวัฒน์ จนฺทปฺโ นุ่มศรี

๑๔/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ธงชัยธรรมจักร  

ปข ๒๑๕๙/๐๒๙๙
พระประเสริฐ ิตวํโส คุ้มวงษ์

๒๑/๙/๒๕๓๑ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระจีรยุทธ ธมฺมธโร เรือนจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๓๗
๑๒/๔/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระธนพล ธนพโล เข็มโต

๓๐/๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระณัฐพล กนฺตสีโล อ่อนนุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระอนุพงศ์ สิริจนฺโท ตาชืน

่

๒๓/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๓/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระพัฒนา พทฺธาโณ อุ่นอ่อน

๑๙/๐๕/๒๕๒๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙ / ๒๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระวิศรุตน์ ปภาธโร หินศรี

๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระปรัชญา ปฺาคโม ยิมมาก

้

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระศักดิพล

์

สนฺติกโร แก้วกรูด

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระธวัช สุภาจาโร จวงจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระเจตรินทร์ จนฺทธมฺโม นุ่มผ่อง

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังนำเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระธงไชย โชติปฺโ เทพนิมิต

๙/๒๐/๒๕๒๐ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

พรหมรังษี  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระอำ-คา ทนฺตกาโย ทัพเสนา

๐๒/๐๗/๒๕๑๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

พรหมรังษี  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๑๒

พระมนู สีลธโร เทพศิลา

๐๗/๐๖/๒๕๑๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

พรหมรังษี  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๑๓

พระอิสราทัศน์ านวีโร ฐิตะฐาน

๑๖/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนมะกอก  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๑๔
สามเณรศุภชัย  คำเลือชา

๑/๕/๒๕๔๔
 ดอนมะกอก  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระสุพจน์ สิริจนฺโท คุเมง

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ละหาน  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๑๖

พระภานุมาส สุจิตฺโต ไชยสิทธิ

์

๑๑/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๖/๒๕๕๙

คลองนำเค็ม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๑๗

พระอรรถพล ถาวโร กลันเงิน

่

๑๘/๕/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๕๙

คลองนำเค็ม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๑๘
พระธีรเทพ สิริจนฺโท ชุ่มชืน

่

๒๗/๕/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๕๙

คลองนำเค็ม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระวีรศักดิ

์

กิตติคูโณ ยังผ่อง

๒๖/๔/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๕๙

คลองนำเค็ม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระนันทวุฒิ ตนฺติปาโล นุ่มนิม

่

๑๗/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คลองนำเค็ม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๒๑

พระณัฐพงษ์ านวีโร เพชรมณี
๔/๖/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ดอนตะเคียน  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๒๒
พระวุฒิชัย ชยวุธโท น้อยแน้ม

๒๑/๘/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ดอนตะเคียน  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระอนุวัตร อนุตสฺโร ลาภตระกูลกิจ

๑๕/๒/๒๕๓๐
๓/๗/๒๕๕๙

ดอนอารีย์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๒๔

พระศักตินันท์ สุภกิจโจ พันธ์พฤกษ์

๑๓/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ดอนอารีย์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๒๕

พระวีรยุทธ ยติกโร ศรีซังส้ม

๑๒/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ดอนอารีย์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๒๖
พระธีระศักดิ

์

ธีรวํโส ศรียาภัย
๙/๖/๒๕๒๒ ๒/๗/๒๕๕๙

ห้วยสัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระธวัชชัย ธนาปาโล นัทสุทธิ

์

๖/๖/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ห้วยสัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๒๘

พระนพพร นิพฺพโล เดือนฉาย

๑๗/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ห้วยสัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๒๙

พระสนอง ยโสธโร เย็นทรวง

๓๐/๗/๒๕๑๙
๓/๙/๒๕๕๙

ห้วยสัก  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระจารึก สุภทฺโท แสงกลับ

๑๒/๓/๒๕๑๙ ๑๕/๒/๒๕๕๙

นำตกเขาโพธิทอง

์

 

ปข ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระบุญเชิด ปภสฺสโร พุ่มพวง

๒๒/๗/๒๕๑๙ ๓/๑๑/๒๕๕๘

นำตกเขาโพธิทอง

์

 

ปข ๒๑๕๙/๐๓๓๒

พระจีรวัฒน์ วฑฺฒโน สุขสันต์
๙/๖/๒๕๓๘ ๒๔/๓/๒๕๕๘

คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๓๓

พระณรงค์ โชติมงฺคโล จันทร์พิบูลย์

๙/๑๐/๒๕๓๓ ๑๙/๓/๒๕๕๙

คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๓๔
พระสงกรานต์ รตฺนโชโต วะโรรส

๑๕/๔/๒๕๑๙ ๒๕/๗/๒๕๕๙

คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระสุชาติ ขนฺติโก จำปศรี

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

บางเจริญ  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๓๖

พระสมพิศ ปยธมฺโม คงหญีต

๒๑/๖/๒๕๐๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทองอินทร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๓๗

พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ คงแท่น

๓๑/๑/๒๕๐๓
๖/๘/๒๕๕๙

เขาราษฎร์บำรุง  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๓๘
พระภานุมาส ภทฺธสาโร พินพิทักษ์

๔/๑๐/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

เขาราษฎร์บำรุง  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระนัทธพงษ์ อภินนฺโท แสงจันทร์

๒๒/๓/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

เขาราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐ / ๒๓

้
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่
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ปข ๒๑๕๙/๐๓๔๐
สามเณรวัชระ  ตุลัยยานนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 เขาราษฎร์บำรุง  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๔๑

พระทนงค์ ธนปฺโ เชาว์นรังษ์

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๑๙/๔/๒๕๕๙

ถำเขาลักษณ์จันทน์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระณัฐพล นาถธมฺโม งามแสง

๑๑/๖/๒๕๐๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙
ถำเขาลักษณ์จันทน์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๔๓

พระวัชระ โชติธมฺโม ชุ่มช่วง
๘/๒/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ถำเขาลักษณ์จันทน์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๔๔

พระจำนง จารุวณฺโณ พุ่มศรี
๑/๑/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ถำเขาลักษณ์จันทน์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๔๕

พระมนูญ ชินวโร งามเอก

๒๓/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙
ถำเขาลักษณ์จันทน์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระปนตย์ อภิาโณ คุ่มพิทักษ์

๑๗/๗/๒๕๐๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙
ถำเขาลักษณ์จันทน์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๔๗

พระจิรานุวัฒน์ จิรวฑฺฒโณ เย็นใส

๒๗/๖/๒๕๒๓
๖/๖/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๔๘

พระภาณุพงษ์ ทีฑายุโก อยู่ยืด
๘/๗/๒๕๓๘ ๕/๖/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๔๙
พระสันติ อภิสนฺโต จันทร์เชือแถว

้

๑๗/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระขจรฤทธิ

์

ขนฺติจิตฺโต ไหลล้น

๒๓/๑/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๕๑

พระนวพล ชยพโล ทองรอด
๑/๕/๒๕๓๓ ๖/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๕๒

พระอำนาจ อภินาโถ ถือแก้ว

๒๕/๘/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๕๓
พระจักรกมล จกฺกมโล ก้อนนิล

๒๗/๕/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระสุรเชษฐ์ กนฺตเสฏโ เย็นใส

๑๑/๗/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๕๕

สามเณรนันทวัฒน์  นาคใหม่

๔/๑๒/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๕๖

สามเณรรัฐชานนท์  หุ่นเก่า

๒๘/๗/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๕๗
สามเณรสรศักดิ

์

 ภักดีงาม

๘/๑๒/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๕๘
สามเณรดนุสรณ์  อ่อนฉำ

๒๔/๙/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๕๙

สามเณรอรุณรักษ์  โยธา

๑๔/๒/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๖๐
สามเณรธันวารักษ์  เอียมวงศ์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๖๑
สามเณรนิธิศ  คงจันทร์

๓๑/๘/๒๕๔๗

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๖๒
สามเณรชัยวัฒน์  เรืองรัตน์

๑๔/๒/๒๕๔๘

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๖๓

สามเณรไตรภพ  ฉิมเฉิด
๖/๔/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๖๔

สามเณรนนทวุฒธ์  รักนำเทียง

่

๒๘/๕/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๖๕
สามเณรสรวิส  เกิดท่าไม้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๖๖
สามเณรอมรเทพ  คลำคล้าย

๕/๖/๒๕๔๘
 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๖๗

สามเณรธนานนท์  รังสิตพงษ์

๒๔/๕/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๖๘

สามเณรสุทธิชัย  สกุนา
๕/๑/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๖๙
สามเณรธีรศักดิ

์

 บำรุงราษฎ์

๑๗/๕/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรเสริมศักดิ

์

 คีรีศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๗๑

พระสมวงศ์ อนาลโย ศรีสุวรรณ
๙/๖/๒๕๓๘ ๑๕/๒/๒๕๕๙

กุยบุรี  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๗๒

พระธนวัฒน์ คุตฺตสีโล ชืนขาว

่

๒๘/๒/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

กุยบุรี  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๗๓
พระผัว

่

ยติโก คำพวง
๑/๖/๒๔๙๗ ๑/๑๐/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระนที สุจณฺโณ คนหมัน

่

๒๐/๖/๒๕๑๐
๓/๓/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๓๗๕

พระวีรศักดิ

์

จิรวฑฺฒโน สาคร
๓/๕/๒๕๓๐

๓/๑๒/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๗๖

พระพิศาล สุเมธโส เสริมสุขไมตรี
๒/๒/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระวีระเดช อธิปฺโ บุญเกิด

๓๐/๑๒/๒๕๓๓

๙/๖/๒๕๕๙
อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๗๘

พระประพันธ์ รตนโชโต สังวาลย์เพชร

๑๗/๘/๒๕๓๔
๖/๖/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๗๙

พระกิตติศักดิ

์

คุณวโร คงนิม

่

๒๙/๑/๒๕๓๘
๔/๖/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระอนวัฒ อติสโย กลำทอง

๑๙/๒/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระสมพงษ์ ขนฺติโสภโณ สังศิลปชัย

๑๑/๖/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๘๒

พระทนงศักดิ

์

วราสโย อรรถวุฒิกุล

๒๘/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๘๓

พระบุญยวัฒน์ ธีรวโร อมศิริ

๒๖/๗/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๘๔
พระสิทธิโชค รตนโชโต กริชสกุล

๑/๖/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๕๙

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระวีรยุทธ วีรยุทฺโธ ศรวิลัย

๑๑/๙/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๘๖

พระอนิรุจน์ อนิรุทฺโธ ขันธานุรักษ์
๑/๓/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๕๙

เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๘๗

พระทรงสิทธิ

์

ธนวโร กองอาสา
๙/๓/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๘๘
พระเอกชัย เอกธมฺโม ศีรีนิล

๒๖/๓/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระอนุชา อานนฺโท ไทยอุดมทรัพย์

๒๘/๗/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระจิรายุ จิรธมฺโม ทองน้อย

๓/๓/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๙๑

พระปรีชา ปริชาโน พรมสอาด

๑๒/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๙๒
สามเณรนภดล  แสงสาด

๑๙/๖/๒๕๓๙

 เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๙๓
สามเณรพรชัย  จันทร์ชุ่ม

๑๙/๕/๒๕๔๐

 เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๙๔

พระบุญสม ธนสิทฺโธ จำศีล
๐/๑/๒๕๑๐ ๕/๒/๒๕๕๙

หาดขาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๙๕

พระภณเอก เอกรตโน เทียนโชติ
๒/๘/๒๕๓๗ ๕/๒/๒๕๕๙

หาดขาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๙๖
พระทรงวุฒิ ิตวํโส เทศแย้ม

๐๗/๐๘/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

หาดขาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๙๗
พระพีร์ ปภสฺสโร ทรศัพย์

๑๒/๐๙/๒๕๓๙
๒๐/๖/๒๕๕๙

ทุ่งน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๙๘

พระฉัตรชัย ธมฺมโชโต อุ่นอบ

๑๐/๐๘/๒๕๓๙
๒๖/๖/๒๕๕๙

ทุ่งน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๓๙๙

พระอรรถพล ถิรวิริโย คล้ายทอง

๐๓/๐๘/๒๕๓๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระนิรวิทย์ ิตเมธี พรัพย์สมจิตร

๑๒/๐๒/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระศรัณยู มนฺูโ เปยมพอดี

๒๑/๐๑/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เอียมสำอางค์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 ทุ่งน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระอชิรณัฐ สุรนนฺโท ควรเขียว

๐๘/๐๕/๒๕๓๙
๒๗/๗/๒๕๕๙

ดอนยายหนู  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระสุรพงศ์ สุวํโส ผ่ายเดช

๒๘/๐๕/๒๕๓๙
๑๙/๖/๒๕๕๙

ดอนยายหนู  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระราชศักดิ

์

ธมฺมทีโป ไตรภพ

๐๑/๐๗/๒๕๐๘

๑/๓/๒๕๕๗
เขาแดง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระวีรชน อาภาธโร ประจิตร

๒๘/๐๓/๒๕๑๙
๓๑/๕/๒๕๕๙

หนองจอก  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรธนกฤต  เนตรแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

 หนองจอก  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรวิทวัส  ยิมใย

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

 หนองจอก  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรพิสิทธิ

์

 นิลดำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๐

 หนองจอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๔๑๐
สามเณรสุทัส  แก่นจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

 หนองจอก  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๑๑

พระมนัสชัย สุขกาโม รุ่งหลุ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๒๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๔๑๒
พระศราวุฒ มหาคมฺภีโร รุ่งเรือง

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๔๑๓

พระจัตวัฒน์ ฉินฺนาลโย จันทร์ลาด

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๔๑๔

พระธีรพงค์ มนาปตายโก พวงเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๔๑๕

พระอุเทน ตปสมฺปนฺโน วงค์เณร

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระสนธยา วชิราโณ แดงอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๐๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

กุยเหนือ  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๑๗

พระพรชัย จิรฺวฑฺฒโน เรียงแหลม

๒๑/๐๗/๒๕๒๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองตาเสือ  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๑๘

พระนิรัตน์ รติโถ อ่วมทอง

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

สำโหรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๑๙
พระดนัย ขนฺติยุตฺโย จันทร์หอม

๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สำโหรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระทวีศักดิ

์

ธนเทโว ขำจริง

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สำโหรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๒๑

พระสานิตย์ ฌานวโร สายสุภาพ

๑๖/๐๗/๒๕๑๑ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สำโหรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๒๒

พระธีระ ธนวํโส เอียมใหญ่

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

สำโหรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๒๓
สามเณรอิทธิรัตน์  หลวงฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

 สำโหรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๒๔
สามเณรธิติ  กราดกลิน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

 สำโหรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๒๕

พระทวีศักดิ

์

อุทโย แก้วใหม่

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สามกระทาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๒๖

พระนพดล อคฺคธมฺโม รุ่งเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สามกระทาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๒๗
พระณัฐวุฒิ สมฺปนฺโน อิมชืน

่ ่

๑๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สามกระทาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระณัฐพล ขนฺตรกฺโข ยิมใหญ่

้

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สามกระทาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๒๙

พระสหรัฐ อุทาโน เสนาพิทักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามกระทาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรภาณุพงศ์  บุษบามินตรา

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 สามกระทาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๓๑
สามเณรธนกฤต  แซ่ตัง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 สามกระทาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๓๒
สามเณรพีรธัช  แสงมณี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

 สามกระทาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๓๓

สามเณรณัฐธีร์  ปรีเปรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

 สามกระทาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๓๔

สามเณรอภิชัย  ชูจิต

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๓๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 อ่อนเปา

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรรัตนพงษ์  หุ่นงาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๓๗

สามเณรธนากรณ์  ขำนวนทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๓๘

สามเณรธีรภัทร  นิลดำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๓๙
สามเณรวิศรุต  ยิมใหญ่

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระประสาน านจาโร ปล้องสวย

๑๕/๐๑/๒๕๑๕
๑๑/๗/๒๕๕๘

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๔๑

พระสมยศ สิริธมฺโม ทิมแท้

๓๐/๑๐/๒๕๓๐
๑๗/๕/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๔๒

พระขวัญชัย เขมวีโร พึงอยู่

่

๑๑/๕/๒๕๓๕ ๒๘/๕/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๔๓
พระพูนสิน กวิวํโส ลาดนาเลา

๓๐/๕/๒๕๓๗
๔/๖/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระอาคม อภิวโร ลาดสม

๘/๗/๒๕๓๗ ๒๐/๗/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๓ / ๒๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๔๔๕

พระจิรวัฒน์ อภิปฺปสนโน บุญเกิด

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๔๖

พระพลช ชิตจิตฺโต รัตนบำรุง

๑๖/๘/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๔๗
พระทักษ์ กนโก ดิสโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๓๗

๘/๗/๒๕๕๙
สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๔๘

พระนิพนธ์ คนฺธสีโล เอียมสะอาด

่

๑๙/๒/๒๕๓๙
๑/๕/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๔๙

พระพัชรพล กมฺพูสิริ สุขศรี

๒๖/๒/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระพงศกร านกโร เหงียมสง่า

่

๖/๓/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๕๑
พระหิรัญ สิริวณฺโณ ทองสิน

๓๑/๕/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๕๒

พระไชยา กลฺยาโณ แซ่ตัง

้

๒๗/๗/๒๕๓๙ ๒๘/๒/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๕๓

พระธดากรณ์ จกฺกวโร ชูพันธ์
๓/๙/๒๕๓๙ ๒/๖/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๕๔
พระอดิเทพ อลีโน ปานเหลือง

๑/๑๒/๒๕๓๙ ๑๑/๕/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๕๕
พระอรุณ มหาเมธี จิตรพวงษ์

๑๗/๐๕/๒๔๙๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

เขาถำ  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๕๖

พระอภิชาต อภิชาโต หน่อพันธุ์

๔/๐๔/๒๕๓๗ ๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาถำ  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๕๗

พระอภิชิต อภิชิโต หน่อพันธุ์

๔/๐๔/๒๕๓๗ ๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาถำ  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๕๘
พระวิทยา ตปสี พูลทวี

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำ  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๕๙
พระพิเชษฐ์ มหามุนี จีนแพ้ว

๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำ  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระจักรพันธ์ ขนฺติมโน สุขโขทัย

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๖๑

พระณเรศ สนฺตมโน เข็มทอง

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่ลาดวิถี  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๖๒
พระพงศ์พิชัย สนฺตจิตโต คุ้มเขตต์

๓/๐๙/๒๕๓๘ ๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ลาดวิถี  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๖๓
พระธงชัย ิตปฺโ เสือชม

๑/๐๓/๒๕๑๙ ๑/๐๑/๒๕๕๙

เกษตรกันทราราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๖๔

พระสุจินต์ ปฺาวโร พุ่มรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๓๐ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ศาลาลัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๖๕

พระศุภชัย สิริภทฺโท โรจน์บวรวิทยา

๑๐/๑๒/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๖๖
พระพัฒนา สนฺตวีโล ศรีสุวรรณ

๑๐/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ศาลาลัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๖๗
พระพงศธร กตธมฺโม ไทยอุดมทรัพย์

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๖๘

พระอนุชา รตนาโณ เอียมสำอางค์

่

๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒/๐๗/๒๕๕๘

ศาลาลัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๖๙

สามเณรเทิดศักดิ

์

 เกตุย้อย

๘/๐๔/๒๕๔๔

 ศาลาลัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระรัตนพล จกฺกวโร เพชรสินธพชัย

๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

เนินกรวด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๗๑
พระธนสุกาญน์ ติสฺสเทโว แสงอินทร์

๕/๑๑/๒๕๓๘ ๕/๐๗/๒๕๕๙

เนินกรวด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๗๒

พระสุทธิรักษ์ ธมฺมิโก สุนทรมังคโล

๑๑/๙/๒๕๑๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ศรีทุ่งทอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๗๓

พระวุฒิชัย วราโณ สีสด

๓/๐๕/๒๕๓๔ ๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีทุ่งทอง  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๗๔
พระไชยยัน กตาโณ แซ่เอียว

้

๒๔/๐๖/๒๕๐๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๗๕
พระวินัย มหาปฺโ เกตุชู

๔/๐๑/๒๕๑๑ ๗/๐๗/๒๕๕๕

หนองเปาป  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๗๖

พระถวัล ิตธมฺโม ปนทอง

๗/๐๗/๒๕๐๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

หนองเปาป  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๗๗

พระณรงค์วิทย์ ิตธมฺโม คลำคล้าย

๑๐/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พุ  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๗๘
พระมนัส อคฺคปฺโ ชลสินธิ

์

๒๕/๗/๒๕๒๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

พุ  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๗๙
พระวัชระ ปยสีโล แย้มยิม

้

๒๔/๔/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

พุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๔ / ๒๓

้
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ปข ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระสมบัติ สฺจิตโต ขาโรจน์

๒๔/๙/๒๕๐๘ ๒๒/๖/๒๕๕๙

หนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๘๑

พระศุถกิตต์ สุทฺธิมโน ไทรน้อย

๑๒/๘/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๕๙

หนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๘๒
พระภานุพงศ์ สุภกิจฺโจ เอมโอษฐ์

๑๖/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๔/๒๕๕๙

หนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๘๓

พระลาภอนันต์ ิตเมโธ นอนันต์

๒๑/๒/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๕๙

หนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๘๔

พระกำจัด กตปฺุโ พวงน้อย

๒๘/๗/๒๔๙๖ ๑/๑๒/๒๕๕๘

หุบตาโคตร  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๘๕

สามเณรกิตติพล  เพชรองค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

 หุบตาโคตร  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๘๖
พระชลธี อริยวณฺโณ ทิมทอง

๒๕/๒/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๕๙

บางปู  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๘๗

พระฉัตรชัย จารุวณฺโณ ทองหลาง

๒๘/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บางปู  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๘๘

พระสุภเชษฐ์ สิริธมฺโม สังข์ลาโพธิ

์

๔/๙/๒๕๓๙ ๔/๙/๒๕๕๙
บางปู  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๘๙
พระอภิสร จนฺทโก ช่วยพัด

๒๕/๒/๒๕๓๘ ๒๕/๒/๒๕๕๙

บางปู  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระเทพพิทักษ์ อลีโน เล็กเจีย

๒๔/๕/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บางปู  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๙๑

พระฉัตรชัย จนฺทโชโต วงศ์ศักดิ

์

๑๒/๑/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บางปู  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๙๒

พระชัชวาล อภิปุณฺโณ เทศหริง

่

๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมรังสี  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๙๓
พระบรรพต ขนฺติธมฺโม เชือชาติ

้

๑๕/๕/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ธรรมรังสี  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๙๔
พระณัฐพล กตธมฺโม เหล่าซ้วน

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ธรรมรังสี  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๙๕

พระภานุเทพ อคฺคปฺโ โพธิทอง

์

๒๕/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ธรรมรังสี  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๙๖

พระเพทาย ปฺาวชิโร สุขกันตะ

๒๕/๘/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๙๗
พระศุภกิจ กตฺติวณโณ ดาวทอง

๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๓/๖/๒๕๕๙

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๙๘
พระอนุพล ปฺทีโป ก้อนทอง

๒๐/๔/๒๕๓๘ ๒๓/๖/๒๕๕๙

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๔๙๙

พระปยพงศ์ จนฺทวํโส สนสัมฤทธิ

์

๙/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระรัฎฐภัทร์ รตนวณฺโณ รุ่งเรืองจำเริญ

๑๐/๑/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๕๙

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระยุทธถูมิ สุจินโน อาจคงหาญ

๑๗/๕/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระพิชัย ปฺาพโล เจียมสกุล

๑๘/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระพงศธร ปฺาวโร ศรีชัยนาท

๒๔/๑๐/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๐๔
สามเณรวีรัช  ทิพย์ปุก

๒๑/๗/๒๕๔๒

 บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๐๕
สามเณรมีชัย  วรรณวงษ์หา

๔/๒/๒๕๔๓
 บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระวโรดม อาภาธโร ปนอินทร์

๘/๑/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระอนันตชัย มนฺุโ สีริกัณฑ์

๑๙/๑/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระเชวง สุชาโต ปนอินทร์

๑๗/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระเฉลิมราช ฉนฺทธมฺโม เณรหลำ

๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระกิตติศักดิ

์

สติสมฺปนฺโน ทังจันทร์

่

๙/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๑๑

พระณัฎฐกิตติ

์

สีลเตโช วงค์สีนาค

๓๑/๕/๒๕๓๙ ๒๒/๕/๒๕๕๙

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๑๒

พระณัฐวุฒิ จิรสุโภ เจียมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๓๙
๑๒/๖/๒๕๕๙

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๑๓
สามเณรสุรชาติ  ดีหอม

๒๓/๙/๒๕๔๒

 ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๑๔
พระณรงค์ อิสิาโณ แก้วมณี

๒๐/๑๐/๒๕๐๖
๔/๑๐/๒๕๕๘

ไร่ใหม่สามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๕ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๕๑๕

พระพลรัตน์ อาภาธโร เจนจุลพล

๒๐/๑/๒๕๓๔ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๑๖

พระกลวัชร์ วิชากโร เจริญสุข

๑๓/๒/๒๕๓๔ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๑๗
พระนาวิน ธมฺมทินฺโน แก่นท้าว

๑๓/๔/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๑๘

พระชาญณรงค์ ชยาภินนฺโท เกตุศิริ
๖/๘/๒๕๓๙ ๕/๖/๒๕๕๙

ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๑๙

พระณัฐวุฒิ โสภนปฺโ พวงนิล

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระธนวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ ชัยพรหมนฤภัย

๒๙/๑๐/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๕๙
ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๒๑
พระวิริยะ วิริยธโร เอียมยุทธชัย

่

๑๓/๘/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๒๒

สามเณรวิรัชชานนท์  เสงียมตน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 สามร้อยยอด  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๒๓

พระศิริพงษ์ ปฺานาโถ แผนดี

๑๕/๑๐/๒๕๓๐
๑๒/๕/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๒๔
พระเทิดพงษ์ จารุโภ พูลทวี

๒๙/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๒๕
พระกล้าณรงค์ จิรโรจโน ศรีเจริญ

๒๘/๖/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๒๖

พระณัฐพล กิตฺติคุโณ อุทัยชิต

๒๓/๙/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๒๗

พระคณพัฒน์ หิริธมฺโม คำฮัว

้

๕/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๒๘
พระงามพงศ์ สิริธมฺโม ชืนนคร

่

๒๒/๑๐/๒๕๓๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๒๙
พระวสันต์ สุนฺทรธมฺโม แก้วมา

๘/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระศุภวัฒน์ จิรโรจโน นิธิศักดิพรกุล

์

๒๕/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๓๑

พระประสิทธิ

์

ชุติปฺโ โชติคราม

๑๗/๔/๒๔๘๘
๙/๙/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๓๒
พระกฤษณัย จิตฺตปฺโ อุทิศธรรมศักดิ

์

๑๗/๕/๒๕๓๓
๖/๗/๒๕๕๙

แหลมเจ้าสัว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๓๓
สามเณรภาณุเดช  นิมนวล

่

๑๒/๓/๒๕๔๐

 วังก์พง  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๓๔

พระพีระพงษ์ จรณธมฺโม สวนสกุล

๒๙/๙/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๓๕

พระพิเชฐ ถาวโร สุนทร
๔/๑/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๓๖
พระอภินันท์ อาริโย มีจินดา

๑๖/๘/๒๕๓๕ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วังยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๓๗
พระวรพจน์ ธมฺมธโร ธรรมธาร

๑๙/๓/๒๕๓๗
๔/๕/๒๕๕๙

เขาดิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๓๘

พระนันตพัฒน์ นนฺทสาโร แดงกระจ่าง

๑๖/๑/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙

เขาดิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๓๙

พระนัทพล นนฺทสาโร พรายแก้ว
๕/๓/๒๕๓๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

เขาดิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระกิติศักดิ

์

กิตติโสภโณ ยิมน้อย

้

๒๘/๗/๒๕๓๘ ๒๔/๕/๒๕๕๙

เขาดิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๔๑
พระสิทธิศักดิ

์

สิริมงคโล ด้วงขาว

๑๐/๑๑/๒๕๓๘

๖/๖/๒๕๕๙
เขาดิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๔๒

พระศักดิทวี

์

สุทฺธสีโล ยิมน้อย

้

๑๒/๖/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๕๙

เขาดิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๔๓

พระอนุชา ถิรปสาโท อำพันทอง

๒๘/๑๒/๒๕๒๘
๒๓/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๔๔
พระปญญา เอกคฺคจิตฺโต หอมชวน

๒๗/๕/๒๕๓๓
๕/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๔๕
พระสาธิต สุตธมฺโม คัมภีร์

๑๙/๑๐/๒๕๓๓
๑๔/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๔๖

พระกิตติพงศ์ โสภณจิตฺโต มะลิเลือย

้

๔/๑/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๔๗

พระคมสันต์ ิตปาสํโส เนตรสว่าง

๒๓/๑/๒๕๓๔ ๒๖/๓/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๔๘
พระปานะพันธุ์ านสมฺปนฺโน ปานนาค

๓/๔/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๔๙
พระเจตพล เจตนาพโล อิมทัว

่ ่

๒๐/๑๐/๒๕๓๔
๒๓/๕/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๖ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๕๕๐
พระธีรวุฒิ ธีรวุฑฺโฒ ไทรย้อย

๒๖/๑๑/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๕๑

พระพีรวุฒิ ฉนฺทสุโภ ยินดี

๑๑/๘/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๕๒
พระพรพรหม พรฺหมฺจาโร เรืองสว่าง

๓๐/๑/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๕๓

พระพีรวุฒิ ิตโสภโณ ศรีจันทร์

๑๑/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๕๔

พระสราวุฒิ กมฺมสุทฺโธ อัตภาพ
๓/๑/๒๕๓๗ ๑๖/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๕๕

พระฉัตรมงคล ปยวณฺโณ สิงไทยสงค์
๕/๕/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๕๖
พระศุภณัฐ ปุณฺณวุฑฺโฒ สินพูล

๒๖/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๕๗

พระธนิวัฒน์ กตธมฺโม อุปครุฑ

๑๑/๗/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๕๘

พระนราเทพ ิตกรณีโย สุนทร

๓๑/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๕๙
พระธีรพัฒน์ ธีรภทฺโท คุ้มรอบ

๑๓/๑๒/๒๕๓๗
๑๓/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๖๐
พระวรานนท์ วรานนฺโท ทรัพย์มี

๒๔/๑/๒๕๓๘ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๖๑

พระชวกร อคฺคธมฺโม จันทร์เพ็ญ

๑๒/๒/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๖๒

พระบัณฑิต านวุฑฺโฒ ปานสง่า

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๖๓
พระจิรบูรณ์ โอวาทกฺขโม เครือแตง

๔/๖/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๖๔
พระจเร กนฺตสีโล เอียมสง่า

่

๒๘/๒/๒๕๒๖
๕/๘/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๖๕

พระอภิธน โรจนาโณ เชิดฉิง

่

๔/๘/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๖๖

พระสุภัทร สุภทฺโท คล้ายเพ็ญ

๒๒/๙/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๖๗
พระธนานันท์ สมจิตฺโต จันทร์พ่วง

๕/๑/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๖๘
สามเณรพลาธิป  ขำทวี

๒/๙/๒๕๔๑
 ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๖๙

พระพัลลภ อภิปฺุโ จิตสถาน
๘/๗/๒๕๑๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สุมนาวาส  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระสุทธิพจน์ ธาตโก วงษ์จ่า

๑๓/๘/๒๕๓๙
๙/๔/๒๕๕๙

ปราณบุรี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๗๑
พระพิพัฒน์ สีลธโร ชัยได้สุข

๑/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปราณบุรี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๗๒
พระกฤษฎา สุภทฺโท วงศ์วิศาล

๑๔/๕/๒๕๓๖ ๑๐/๘/๒๕๕๙

ปราณบุรี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๗๓

พระดำรงศักดิ

์

ธมฺมทีโป หล่อทรง

๑๙/๑๐/๒๕๓๙
๑๕/๘/๒๕๕๙

ปราณบุรี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๗๔

พระศุภกิจ จนฺทสาโร เจียมดี
๘/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ปราณบุรี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๗๕
พระธนพล จนฺทิโม เปรมใจ

๑๑/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ปราณบุรี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๗๖
พระธวัชชัย จนฺทิโก คงครุฑ

๒๓/๘/๒๕๓๙ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ปราณบุรี  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๗๗

พระเนติธร อาวุธธมฺโม อัมพร
๗/๑/๒๕๓๙ ๑๓/๓/๒๕๕๙

นาห้วย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๗๘

พระคงศักดิ

์

ปวฒฺฑโน กลางณรงค์

๒/๑๑/๒๕๑๕ ๒๓/๓/๒๕๕๙

นาห้วย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๗๙
พระณครินทร์ รตนาโถ จำปาสด

๒๙/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙

นาห้วย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระวัชรพงษ์ จารุธมฺโม คงนาค

๒๖/๑/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

นาห้วย  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๘๑

พระบุญเยียม

่

กิจฺจสาโร ช้างนำ
๑/๖/๒๕๐๒ ๗/๖/๒๕๕๘

หนองตาแต้ม  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๘๒

สามเณรอรรถพล  แผลงปญญา

๑๓/๘/๒๕๔๖

 หนองตาแต้ม  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๘๓
พระศุภชัย สิริปฺโ ลีละสุนทเลิศ

๓/๙/๒๕๓๕ ๗/๖/๒๕๕๙
สิทธิสังฆาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๘๔
พระเกรียงไกร คเวสโก สวนเหยียว

่

๑๖/๓/๒๕๓๘
๗/๖/๒๕๕๙

สิทธิสังฆาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๗ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๕๘๕

พระอาทิตย์ อุตฺตมปฺโ เรียงทับ

๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

สิทธิสังฆาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๘๖

พระณรงค์ฤทธิ

์

คุณธมฺโม พินิจจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๑๖
๑๑/๗/๒๕๕๙

สิทธิสังฆาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๘๗
พระไชยยันต์ ขนฺติพโล ธรรมเนียมหวาน

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๒๓/๕/๒๕๕๘

เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๘๘

พระธนบูรณ์ จนฺโทภาโส มาลี

๑๑/๑๐/๒๕๓๗
๒๔/๔/๒๕๕๙

เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๘๙

พระนิพนธ์ ิตวํโส คุ้มเมือง
๙/๙/๒๕๓๕ ๒๘/๕/๒๕๕๙

เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระเรืองวิทย์ วราโณ บวรเวศ

๓/๔/๒๕๓๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙

เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๙๑
พระไกรสร มหาวายาโม ศรีพิน

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๙๒

พระสุทธิชัย สุทฺธิมโน จูฑะรักษ์
๕/๗/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๕๙

เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๙๓

พระทินกร อภโย แก้วเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๙
เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๙๔
พระชัยชนะ คุตฺตสีโล สืบสมบัติ

๑๖/๑๐/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๙๕
พระอนุสรณ์ ชุตินฺธโร พุโพ

๒๐/๑๐/๒๕๓๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๙๖

พระชาตรี กิตฺติปาโล หอมรืน

่

๖/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๙๗

พระรณชัย ภูริสีโล ฤทธิเดช

์

๙/๑/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๙๘
พระสุริยา กิตฺติาโน กิมเฮง

๒๓/๘/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๕๙๙
สามเณรณัฐกรณ์  สิมทอง

๑๑/๕/๒๕๔๓

 เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๐๐
สามเณรบารมี  จึงเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

 เขาเขียว  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๐๑
พระประพนธ์ ขนฺติพโล ลำทะแย

๑๘/๔/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมประชาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระธัญเทพ ฉนฺทธมฺโม เขียวชอุ้ม

๑๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

ธรรมประชาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระสุธี ปภาโต เชียวพานิช

่

๒๓/๖/๒๕๓๗ ๒๙/๔/๒๕๕๙

เทพประสิทธิ

์

 

ปข ๒๑๕๙/๐๖๐๔
สามเณรประสบโชค  ยอดทอง

๗/๔/๒๕๔๙
 เทพประสิทธิ

์

 

ปข ๒๑๕๙/๐๖๐๕
สามเณรคณาธิป  วันเพ็ญ

๒๗/๖/๒๕๔๖

 เทพประสิทธิ

์

 

ปข ๒๑๕๙/๐๖๐๖
พระทศพล นินฺวโร ทองคล้าย

๑/๖/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ห้วยมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระนิพนธ์ มหาลาโภ ทับเพชร

๑๗/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ห้วยมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระนนทวัฒน์ เตชวณฺโณ สังข์ทอง

๑/๔/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๕๙
ห้วยมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระกิตติศักดิ

์

กิติคุโณ แตงอุดม
๓/๒/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๑๐
พระวีระศักดิ

์

มารชิโน มาลาลักษมี

๒๖/๙/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

ห้วยมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๑๑
พระอิทธิพล ฉนฺทโก ศรีคงดวง

๔/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ห้วยมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๑๒

พระพิทยุตม์ วิสุทฺโธ สระทองช่วง

๒๔/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๑๓

พระจักรพรรดิ โสภโณ อินทร์เรือง

๒๔/๒/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ห้วยมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๑๔
พระโชคชัย โชติาโน อินทร์เรือง

๒๐/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

ห้วยมงคล  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๑๕
พระจรัญ สุทฺธิาโณ คำอ้าย

๒๖/๓/๒๕๒๐ ๑๒/๑/๒๕๕๘

ทุ่งยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๑๖

สามเณรสุรศักดิ

์

 กลินดอกแก้ว

่

๒๖/๒/๒๕๔๒

 ทุ่งยาว  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๑๗

พระกิตติศักดิ

์

กนฺตสีโล ผสมทอง

๒๐/๑๑/๒๕๓๘

๙/๓/๒๕๕๙
มาลัยทับใต้  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๑๘
พระศรัณย์ านวโร เพ็ชรัตน์

๖/๑/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

มาลัยทับใต้  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๑๙
สามเณรสหรัฐ  เกิดสี

๒๔/๑/๒๕๔๑

 มาลัยทับใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๘ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๖๒๐
พระสุทธิพงษ์ จารุวํโส เทียนอิม

่

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เขานกกระจิบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๒๑

พระวรวุธ ปริปุณฺโณ หอมเนียม
๕/๑/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

เขานกกระจิบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๒๒
พระพุทธา วชิรวํโส จันทร์อินพรม

๓/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขานกกระจิบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๒๓

พระคมไผ่ อคฺคธมฺโม เปยกคำ

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

๑๐/๗/๒๕๕๙

เขานกกระจิบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๒๔

พระนเรศ อรุโณ แตงอ่อน

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

เขานกกระจิบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๒๕

พระรุ่งโรจน์ ติสฺสโร เม่งก่วง
๓/๔/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขานกกระจิบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๒๖
พระทวิช อาภสฺสโร ชุ่มทอง

๑๘/๑๐/๒๕๐๗
๑๓/๒/๒๕๕๙

หนองไผ่  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๒๗

พระกิตติศักดิ

์

อาภากโร เดชพ่วง
๗/๔/๒๕๒๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

หนองไผ่  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๒๘

พระสายชล ขนฺติธมฺโม ปานยิม

้

๒/๑๐/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๒๙
พระอนุวัฒน์ จารุวํโส มากอิม

่

๒๖/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๓๐
พระเอกพจน์ านวีโร หู้เต็ม

๒/๙/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๓๑

พระปกรณ์ กตปฺุโ วาสุ

๒๕/๙/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ดอนเสือหมอบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๓๒

พระสุชานน เตชปฺโ คงกระพันธ์

๒๙/๗/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ดอนเสือหมอบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๓๓
พระณรงค์ศักดิ

์

ถิรวณฺโณ สุขศรี

๒๕/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนเสือหมอบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๓๔
พระณัฐพล มหาวีโร ดอกจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนเสือหมอบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๓๕

พระอานันท์ อุทโย ผาเปา

๑๔/๗/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

ดอนเสือหมอบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๓๖

พระพงศกร อคฺคธมฺโม ศิริพิน

๑๒/๔/๒๕๒๕ ๑๕/๒/๒๕๕๙

หนองพรานพุก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๓๗
พระสุขโข จารุธมฺโม โพธิพิน

์

๒๐/๔/๒๕๒๖ ๑๕/๒/๒๕๕๙

หนองพรานพุก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๓๘
พระสิทธิวาด านวีโร เดชดิษฐ

๒๕/๘/๒๕๑๙
๔/๖/๒๕๕๙

หนองพรานพุก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๓๙

พระสันติสุข สุเมโธ วัฒนวงษ์
๓/๖/๒๕๓๗ ๕/๖/๒๕๕๙

หนองพรานพุก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระกฤษดา ปภากโร พรหมเมศ

๑๐/๘/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

หนองพรานพุก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๔๑
พระจะเด็ด สุมโณ สืบนุช

๘/๑/๒๕๒๐
๑๑/๖/๒๕๕๙

หนองพรานพุก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๔๒
พระทัศนัย สมาหิโต ฉิมพาลี

๗/๑๒/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๙

หนองพรานพุก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๔๓

พระชัชวาล มหาปฺโ สุขศรี

๑๘/๕/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

หนองพรานพุก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๔๔

พระเฉลิมวงศ์ อนาวิโล ทิมชม

๑๒/๒/๒๕๓๕
๕/๑/๒๕๕๘

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๔๕
พระธนัท สุทธจิตโต ชินพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

๙/๑/๒๕๕๙
เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๔๖
พระรัตน์วิโรจน์ สุทธสทฺโธ แสนไทย

๒/๕/๒๕๒๓ ๙/๓/๒๕๕๙
เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๔๗

พระพัทธ์จักษ์ กิตฺติฺโ ศิรจตุพัฒน์

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๒๓/๔/๒๕๕๙

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๔๘

พระภาส สิริวฑฺฒโณ มุ่งเจริญพร

๓๐/๕/๒๕๒๙ ๓๐/๕/๒๕๕๙

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๔๙
พระกิตติพศ สนฺตจิตฺโต ศิริญญามาศ

๑๕/๑/๒๕๓๒
๖/๖/๒๕๕๙

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๕๐
พระจักรกริช อธิมตฺโต พลโภชน์

๒/๕/๒๕๓๔ ๒๘/๖/๒๕๕๙

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๕๑

พระอานพ านวีโร วินัยโรจน์
๒/๓/๒๕๐๓

๑๗/๘/๒๕๕๙

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๕๒

พระปนพงศ์ สุรปฺโ กองเกิด

๒๔/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๘/๒๕๕๙

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๕๓
พระวิโรจน์ วรทินโน คันธกมลมาศ

๒/๕/๒๕๑๕ ๑๗/๘/๒๕๕๙

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๕๔
พระระพีพัชญ์ มหาสกฺโก แสนไทย

๑๒/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๘/๒๕๕๙

เขาอิติสุคโต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๙ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๖๕๕

พระวิรัช อตฺกาโร ศรีโสม

๒๖/๗/๒๕๒๖ ๑๒/๙/๒๕๕๙

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๕๖

สามเณรจตุพร  
ประทีป ณ ถลาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

 เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๕๗
สามเณรปฐมพงค์  สมบูรณ์สิน

๙/๔/๒๕๔๑
 เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๕๘

พระสมบูรณ์ มหาปฺโ นิลสีอ่อน
๑/๖/๒๕๓๔ ๒๔/๘/๒๕๕๙

สะพานขีเหล็ก

้

 

ปข ๒๑๕๙/๐๖๕๙

พระวัชรวุฒิ จิรธมฺโม ภคเมธพุฒิ

๒๘/๔/๒๕๐๖ ๒๔/๘/๒๕๕๙

สะพานขีเหล็ก

้

 

ปข ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระนิรุจน์ จนฺทสาโร ใจดี

๒๙/๓/๒๕๓๕ ๒๔/๘/๒๕๕๙

สะพานขีเหล็ก

้

 

ปข ๒๑๕๙/๐๖๖๑
พระเอกสิทธิ

์

ปริปุณโณ หลวงอี

่

๓๑/๕/๒๕๓๘ ๒๔/๘/๒๕๕๙

สะพานขีเหล็ก

้

 

ปข ๒๑๕๙/๐๖๖๒

พระกิตติศักดิ

์

ธมฺมพโล เกษลา

๒๑/๑/๒๕๓๙ ๒๔/๘/๒๕๕๙

สะพานขีเหล็ก

้

 

ปข ๒๑๕๙/๐๖๖๓

พระการุณ โกวิโท พละเลิศ

๒๗/๑/๒๕๑๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ไกลกังวล  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๖๔
พระโฆษิต วรวฑฺฒโน ว่องอาทรกุล

๑๖/๑/๒๕๐๐ ๓/๑๒/๒๕๕๘

บุษยบรรพต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๖๕
พระณัฐวุฒิ เขมนนฺโท แซ่ลี

้

๒/๘/๒๕๓๖ ๒๒/๖/๒๕๕๙

บุษยบรรพต  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๖๖

พระขวัญชัย เขมาสโย เพ็งเลา

๒๘/๘/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เนินตะเคียน  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๖๗

พระปริญญา วรปฺโ สุขสำราญ

๒๐/๐๗/๒๕๐๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

เนินตะเคียน  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๖๘
พระสุริยันต์ สีลภูโต เพ็งเลา

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินตะเคียน  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๖๙
พระชานนท์ สุเมโธ ชืนอารมณ์

่

๒๓/๐๔/๒๕๒๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๗๐
พระณัฐพล อริยวงฺโส ปกษิณ

๑๗/๑๒/๒๕๒๑ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๗๑

พระทรงชัย ธมฺมาลโย รวยพิรมย์

๒๗/๑๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๗๒
พระพอเจต อภินนฺโธ เพชนิม

่

๓๑/๐๑/๒๕๓๑ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๗๓
พระวินัย จารุวณฺโณ ตาตะสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๗๔

พระกิตติพงษ์ สีลเตโช ทองจีนสังห์

๒๕/๐๑/๒๕๒๑ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๗๕

พระสำรวย อินฺทปฺโ แย้มไพฑูรย์

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๗๖
สามเณรศุภกิจ  โต๊ะเอียม

่

๑๔/๐๒/๒๕๓๘

 หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๗๗
สามเณรชลธาร  อนุดวง

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

 หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๗๘

พระรัตพล รตนธมฺโม มาลัย

๑๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองพลับ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๗๙

พระธิติวัฒน์ จกฺกวโร นิธิพงษ์นิช

๒๖/๑๑/๒๕๐๐ ๑๙/๐๒/๒๕๕๖

หนองพลับ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๘๐
พระชัยสิทธิ

์

ชยธมฺโม อุ่นเรือน

๑๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองพลับ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๘๑
พระสราวุธ ปฺามุตฺโต มุ่งดี

๐๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองพลับ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๘๒

พระเล็ก พุทธสโร ชุ่มเย็น

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองพลับ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๘๓

พระจำลอง ปริมุตโต ชาวตะวันตก

๐๕/๑๒/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองพลับ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๘๔
พระสมควร สนฺติกโร สมิงทอง

๐๙/๐๓/๒๕๑๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๘๕
พระณัฏฐ์ภัทร์ จารุธมฺโม กลินนิล

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๘๖

พระยอดฝน จิงสุโภ ทองคำ

๒๒/๐๔/๒๕๒๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งแฝก  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๘๗

พระพุฒิพงศ์ านิสสโร พรหมเชือ

้

๒๗/๐๑/๒๕๓๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๘๘
พระนัฒณะ สิริจนฺโท จันทวงค์

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๘๙
พระสมวงค์ จิตตปฺโ พุทธจีระ

๑๗/๐๑/๒๕๐๕ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๐ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๖๙๐
พระอนุวัฒน์ ฉนฺธธมฺโฒ อินสวาสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๙๑

พระพงศ์พล กิตติปฺโ รอดรักษาทรัพย์

๑๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๙๒
พระรังสรรค์ อนีโฆ สุขศรี

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๙๓

พระบุณธรรม โกวิโท ทองดี

๒๙/๐๑/๒๕๐๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๙๔

พระตันติกร ถิราโณ พลอยทราย

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๙๕

พระไพรัช สุเมโธ สุขศรี

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๙๖
สามเณรธีรพัฒน์  คำพัง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๙๗

พระสนัน

่

สุจิตฺโต ปนสุภา

๑๐/๐๔/๒๕๒๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๙๘

พระธาดา สุเมโธ สอนตางค์

๒๕/๘/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๕๙

เขาตะเกียบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๖๙๙
พระนนธวัช เตชวโร วรรณบวร

๒๐/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาตะเกียบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๐๐
พระนัทกานต์ านวโร วรรณบวร

๒๐/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เขาตะเกียบ  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๐๑
พระณัฐพล กลฺยาโณ อยุ่สวัสดิ

์

๒๕/๗/๒๕๓๑
๓/๗/๒๕๕๙

หนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๐๒
สามเณรณัฐพล  อินทร์อ่อน

๒๙/๕/๒๕๔๒

 หนองแก  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๐๓
พระนฤชิต เตชปฺโ เครือเช้า

๒/๕/๒๕๓๕
๒๙/๑๑/๒๕๕๘

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๗๐๔
พระสุทธิชาติ อภิชาโน อ่าวสุคนธ์

๒/๓/๒๕๓๓ ๔/๗/๒๕๕๙
เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๗๐๕
พระบวรเดชา ิตสาโร ภัรภูเดช

๒๘/๕/๒๕๒๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๗๐๖
พระสันติสุข อภิมหาาโณ ทองจ่า

๑๖/๓/๒๕๒๙
๓/๔/๒๕๕๙

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๗๐๗
พระวิชัย วิสุทฺโธ สุวรรณมาโจ

๒๑/๑๑/๒๕๓๔
๑๑/๗/๒๕๕๙

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๕๙/๐๗๐๘
พระสุริยา สุนฺทโร พิมพรจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๐๓
๑๖/๖/๒๕๕๗

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๐๙
พระกฤษณพงษ์ จนฺทูปโม ไกรสีหนาท

๑๖/๕/๒๕๐๓ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๑๐
พระจตุพล จิรวฑฺฒโน พรินทรากุล

๒๐/๑๐/๒๕๓๕
๑๑/๒/๒๕๕๙

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๑๑
พระเยือน าณวีโร รัตคาม

๓/๘/๒๕๒๕ ๑๙/๖/๒๕๕๙

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๑๒
พระสุวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต รอสูงเนิน

๖/๑๒/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๑๓

พระคัมภีร์ อธิปฺโ กำรัมย์

๒๗/๒/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๑๔

พระจาตุรนต์ กิตฺติาโณ ศรีศุภอรรถ

๑๐/๒/๒๕๐๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๑๕
พระณัฏฐ์ธนัน นาถสีโล เมธานรธีร์

๑๒/๑๑/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๑๖
สามเณรศุภกิตติ

์

 คำแดง

๒๓/๓/๒๕๔๔

 เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๑๗

สามเณรพีรจักร์  ศักขินาดี

๒๘/๔/๒๕๔๖

 เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๑๘

สามเณรสัมฤทธิ

์

 เจริญศิริ
๓/๓/๒๕๔๖

 เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๑๙
พระกัมพล กมฺมพโล ด้วงไพร

๑๗/๘/๒๕๓๔ ๑๖/๕/๒๕๕๙

หนองตะเภา  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๒๐
พระณัฐพร สุปภาโส สร้อยสนธ์

๒/๙/๒๕๓๙ ๒๐/๖/๒๕๕๙

หนองตะเภา  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๒๑

พระปฐมพร ปฺวชิโร เรืองโรจน์

๙/๑๒/๒๕๓๖ ๒๓/๖/๒๕๕๙

หนองตะเภา  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๒๒

พระอิทธิพล อิทธิพโล ดวงจันทร์

๑๐/๙/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองตะเภา  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๒๓
พระระพิน ปฺาวโร ทองเพชร

๒๘/๑๑/๒๕๓๔
๒๔/๕/๒๕๕๙

หนองตะเภา  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๒๔
พระธนกร ขนฺติโก พันธุ์เพ็ง

๒๓/๕/๒๕๐๐ ๑๒/๔/๒๕๕๙

หนองขอน  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๕๙/๐๗๒๕

พระวัชระพงษ์ วชิราโณ เพียนโปย

้

๒๙/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๔/๒๕๕๙

หนองขอน  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๒๖

พระภาณุวัฒน์ อารยธมฺโม อินมี

๑๒/๒/๒๕๓๙
๒/๖/๒๕๕๙

หนองขอน  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๒๗
พระภัทรพงษ์ มหาวีโร สินทรัพย์

๓๐/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๕๙

หนองขอน  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๒๘

พระจักรกฤษ จิตฺตทนฺโต มันคลาบ

๒๗/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หนองซอ  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๒๙

พระจักรี เตชปฺโ ช้อยพรมมา

๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๖/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๓๐
พระสุทธิเกียรติ สุจิตฺโต พรหมเชือ

้

๒๐/๑๒/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๓๑
พระโรจน์ศิริ รติปฺโ เคล้าคลืง

๑๒/๑๑/๒๕๑๕
๒๖/๖/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๓๒

พระธงชัย กนฺตจาโร จันทอง

่

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๑๒/๕/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๓๓

พระพศิน เตชปฺโณ หมืนชำนาญปา

่

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๕/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๓๔
พระพนมพร กนฺตธมฺโม หนูทิพย์

๑๕/๑/๒๕๓๔
๒/๕/๒๕๕๙

หัวหิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๓๕
พระนัฐพล อินทฺปฺโ แซ่โง๊ว

๕/๑/๒๕๓๔ ๕/๕/๒๕๕๙
หัวหิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๓๖

พระคณิต อคฺคจิตฺโต สืบสุข
๒/๖/๒๕๓๓ ๙/๖/๒๕๕๙

หัวหิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๓๗

พระธรรมนูญ อาภสฺสโร พุ่มสุวรรณ

๖/๑๒/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๕๙

หัวหิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๓๘
พระวราวุฒิ ฌานวโร ปานศรี

๔/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๕๙

หัวหิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๓๙
สามเณรวัชรากร  โต๊ะทอง

๗/๘/๒๕๔๒
 หัวหิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๔๐
พระคณา ปสนฺโน กลำกล่อมจิตร

๑๙/๑/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หัวหิน  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๔๑

พระปฏิภาณ โชติธมฺโม กลินลำภู

่

๒/๙/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

บ่อฝาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๔๒
พระมงคล กตธมฺโม

เขียมลักษณ์เจริญ
๑๖/๔/๒๕๓๔ ๒๐/๗/๒๕๕๙

บ่อฝาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๔๓
พระวิลลี

่

กิตฺติปาโล ทัพนาค
๘/๕/๒๕๓๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

บ่อฝาย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๔๔

พระกฤษฏา ปภากโร นราภักดิ

์

๗/๘/๒๕๓๘ ๓/๖/๒๕๕๙
สมอโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๔๕

พระธนวิชัญ านากโร แดงขวง
๘/๘/๒๕๓๗ ๙/๖/๒๕๕๙

สมอโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๔๖
พระนิยม กิตฺติปาโล มากเขียนไป

๒๑/๕/๒๕๓๗
๒/๖/๒๕๕๙

สมอโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๔๗
พระสุรศักดิ

์

เทวธมฺโม รอคอย

๓๐/๑๒/๒๕๑๓
๑๒/๖/๒๕๕๙

สมอโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๔๘

พระสุชาติ โชติธมฺโม มากเขียนไป
๔/๖/๒๕๓๙ ๓๐/๗/๒๕๕๙

สมอโพรง  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๔๙

พระสหัศ านากโร แจ้งนิมนวล

่

๕/๑๐/๒๕๒๐
๒/๓/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๕๐
พระชาญชัย กนฺตสีโล ทองขาว

๑๘/๙/๒๕๓๘
๖/๓/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๕๑
พระราชันย์ โชติโก คำเกษร

๒๔/๙/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๕๒

พระยสินทร ติสาโร บุญชูเชิด
๘/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๕๓

พระณรงค์ศักดิ

์

านกโร รวยแสน

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๕๙
เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๕๔
พระจิรายุทธ์ สิริปฺโ รัตนพัน

๑๗/๕/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๕๕
พระชัยรัตน์ ถิรจิตฺโต กวางทอง

๒๑/๑๑/๒๕๓๕

๘/๗/๒๕๕๙
เขาน้อย  

ปข ๒๑๕๙/๐๗๕๖

พระสมชาย สุเมโธ สุขดี

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

๒/๗/๒๕๕๙
เขาน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๒ / ๒๓
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ปข ๒๑๕๙/๐๗๕๗

พระณัฐพล ภทฺทโก ไกลดวง

๓๐/๓/๒๕๓๒
๙/๔/๒๕๕๙

เขาน้อย  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๓ / ๒๓

้
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