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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑๔๕ รูป ขาดสอบ ๔๒ รูป คงสอบ ๑๐๓ รูป สอบได้ ๔๕ รูป สอบตก ๕๘ รูป (๔๓.๖๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๓๕๙/๐๐๐๑ พระอานนท์ณัฏฐ์ ณฏิโก กัณหสุวรรณ
๘/๕/๒๕๒๘ ๒/๒/๒๕๕๗ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๐๒ พระทศพงษ์ ิตวํโส จีบเจือ
๖/๓/๒๕๒๘ ๑๖/๒/๒๕๕๗

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๐๓ พระเกษตร ปคุโณ ธงพุทธรัตน์
๘/๖/๒๔๘๗ ๒๑/๗/๒๕๑๕

วัดเขาหินเทิน  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๐๔ พระคำนวณ คนฺธิโก พันธ์ฆ้อง
๒๓/๓/๒๕๑๗ ๒๐/๓/๒๕๓๗

วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๐๕ พระพรหมกมล ภูริปฺโ คำเสียงใส
๑๗/๘/๒๕๒๑ ๑๙/๑๑/๒๕๕๔

วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๐๖ พระภุชงค์ สิริขโต ฉิมโหมด
๑๐/๙/๒๔๙๗ ๓๐/๕/๒๕๕๘

วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระแสวง สิริมงฺคโล เกิดลาภ

๙/๘/๒๔๘๙
๒๘/๑๑/๒๕๕๒

วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๐๘ พระสันติชัย นิราสโย จันทร์น้อย
๑๕/๑/๒๕๒๐ ๒/๑๐/๒๕๕๕

วัดปากคลองเกลียว  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระประเสริฐ โรจนธมฺโม โรจนธรรม

๑๘/๑/๒๕๑๐ ๒๑/๗/๒๕๕๖
วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรคมชาญ  ผลบุญ
๕/๕/๒๕๔๓

 วัดกุยบุรี  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรจิรายุ  เดยโนนสูง
๙/๓/๒๕๔๒

 วัดกุยบุรี  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๑๒ สามเณรรณชัย  พงมงคล
๑๐/๖/๒๕๔๓

 วัดกุยบุรี  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๑๓ พระสุธางศ์ สุรธโร ทิมแท้
๑๑/๔/๒๕๓๕ ๒๙/๔/๒๕๕๕

วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๑๔ พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปฺาวุโธ มะลิชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๒๑
๒๘/๖/๒๕๕๖

วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๑๕ พระวรศิลป ธีรชโย เฉือยเธือก

๑๒/๑๒/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดเขามัน  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๑๖ พระพูนสุข สุจิตฺโต วงษ์ศักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๒๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดมรสวบ  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระวินัย ิตาโณ รวดเร็ว

๒๐/๐๓/๒๕๐๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๖

วัดสีแยกบ้านกรูด

่

 

ปข ๒๓๕๙/๐๐๑๘ พระเด่นดวง ทีปธมฺโม มะเอียด

๑๓/๐๓/๒๕๒๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๐

วัดสุวรรณาราม  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระปริญญา สิริปฺโ ก้อนเพชร

๑๖/๐๘/๒๕๒๘ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดหนองมงคล  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๒๐ พระประภัสสร วราสโย ชูชืน

่

๗/๑๒/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๕
วัดนาห้วย  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๒๑
พระพรชัย ยตินฺธโร สมบูรณ์

๗/๑๐/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๕๗
วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระบุญยอด อาภานนฺโท แพใหญ่

๕/๕/๒๔๙๔ ๒๓/๖/๒๕๕๘
วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระอนันต์ สุวีโร สุการี

๒/๑๐/๒๕๓๕ ๒๐/๒/๒๕๕๖
วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระเจษฎา สามตฺถิโก เพชรโต

๕/๖/๒๕๓๕ ๕/๕/๒๕๕๖ วัดหนองตาแต้ม  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระภาสกร ธมฺมทีโป ถุงเงิน

๑/๑๒/๒๕๓๓ ๑๒/๕/๒๕๕๖
วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๒๖
พระเสฏฐวุฒิ ปฺาเสฏโ ขวัญเรือน

๑๒/๖/๒๕๑๘ ๑๖/๗/๒๕๕๖
วัดศาลาลัย  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระประยูร กิตฺติวณฺโณ แสงวิโรจน์

๒๙/๖/๒๕๑๙ ๑๐/๕/๒๕๕๗
วัดศาลาลัย  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระสุวัตร์ สุจิตฺโต บัวแก้ว

๖/๐๑/๒๕๒๕ ๑๑/๗/๒๕๕๘
วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระปติพงษ์ ปภสฺสโร จงภัทรวงศ์

๑๑/๙/๒๕๒๙ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๓๐ พระศรีศักดิ

์

อนิปฺผโล ศรีสุข
๓/๔/๒๕๒๐ ๒๖/๗/๒๕๕๓

วัดหนองแก  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๓๑ พระพินิจ อชิโต ไชยสุวรรณ
๑๓/๘/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๕๕ วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระสมชัยภัทร์ คุตฺตสีโล อนันตริยานุกุล

๒๓/๗/๒๕๐๕
๖/๔/๒๕๕๗ วัดเขาสนามชัย  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระวัชรากร อริโย แสนสีมนต์

๙/๒/๒๕๓๕ ๖/๔/๒๕๕๗ วัดเขาสนามชัย  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระวรชาติ วิสุทฺธสีโล ทองคำ

๓๑/๗/๒๕๑๗ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดเขาสนามชัย  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรจตุพล  เหล่าพล

๑๗/๕/๒๕๔๒

 วัดเขาสนามชัย  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๓๖
พระสมคิด เมธาวี ศรน้อย

๑๑/๔/๒๕๑๙ ๑๒/๘/๒๕๕๓
วัดเขาอิติสุคโต  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระธนาคม สนฺตมโน พันธุ์นาค ๘/๖/๒๕๒๐ ๑๒/๘/๒๕๕๓

วัดเขาอิติสุคโต  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๓๘
พระจิรายุ อุปสนฺโต คงศรี

๓๐/๔/๒๕๑๕ ๒๐/๔/๒๕๕๔
วัดเขาอิติสุคโต  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระคัมภีร์ านจาโร แดงช่วง

๑๒/๘/๒๕๑๓ ๑๔/๗/๒๕๕๔
วัดเขาอิติสุคโต  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๔๐ พระโกศล าณวโร บุญมา
๒๙/๓/๒๕๒๖

๕/๖/๒๕๕๖ วัดดอนเสือหมอบ  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๔๑ พระเติมเต็มธรรม วรธมฺโม ทองคำ

๑๖/กค/๒๕๒๙
๓/ธค/๒๕๕๘

วัดเนินตะเคียน  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระอนุชา อภิปฺุโ บุญศรี ๕/๑/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๕๗

วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๔๓
พระวุฒิชัย ิตมโน รูปทอง

๕/๗/๒๕๓๒ ๒๐/๗/๒๕๕๓
วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๔๔
พระปยเชษฐ์ วณฺณคุตฺโต บรรลือทรัพย์

๑๙/๑๐/๒๕๒๐
๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๓๕๙/๐๐๔๕
พระวีระเดช ธมฺมาราโม จิตรีชา

๑๑/๙/๒๕๑๔
๖/๖/๒๕๕๘ วัดบุษยบรรพต  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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