
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑๓๒ รูป ขาดสอบ ๓๗ รูป คงสอบ ๙๕ รูป สอบได้ ๔๙ รูป สอบตก ๔๖ รูป (๕๑.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระวสันต์ กตกุสโล นิมสกุล

่

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระชัชวาลย์ สีลโชโต คำปุย

๑๐/๐๖/๒๕๓๑
๖/๑๑/๒๕๕๒

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระปรมัตถ์ อตฺถกโล อังสวัสดิ

์

๔/๐๑/๒๕๓๐ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระวนวัฒน์ อินฺทปฺโ มีแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๓๒ ๑๔/๑๑/๒๕๕๗

วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรกฤษฎา  จันทร์ม่วง

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรรัฐนันท์  ลำเลิศ
๔/๑๐/๒๕๔๓

 วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๐๗ พระเกรียงไกร อคฺคปฺโ หรินิมิตสกุล
๑/๐๗/๒๕๑๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดนำโจน  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระวุฒิพนธ์ นนฺทปฺโ นนทะพุทธ

๒๙/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดนิคมคณาราม  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๐๙ พระอดิศักดิ

์

อิสฺสรธมฺโม หอมพระยา

๐๗/๐๙/๒๕๒๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๒

วัดอ่าวน้อย  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระณวัฒน์ คุณยุตฺโต ขุนทรง

๒๗/๗/๒๕๒๔
๑๔/๑/๒๕๕๔

วัดกุยบุรี  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระสามารถ สิริธโร ยิมใย

้

๙/๙/๒๕๐๙ ๒๙/๗/๒๕๕๕
วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๑๒ พระประมวล ธนสีโล ผ้าแดง
๗/๕/๒๕๓๑ ๒๗/๖/๒๕๕๑

วัดวังยาว  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๑๓ พระอภิชัย อภิชโย เย็นใจ
๑๙/๖/๒๕๓๗

๑/๑/๒๕๕๙ วัดหนองจอก  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระสามารถ อคคปฺโ จินดาพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดทุ่งตาแก้ว  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระอธิการ สุธี สุทฺธจิตฺโต พันธ์ศรี

๐๑/๐๙/๒๕๐๓ ๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วัดมะเดือทอง

่

 

ปข ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระวัชรชัย กิตฺติาโณ สนพลาย

๑๓/๑๐/๒๕๒๑
๒๒/๕/๒๕๕๗

วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๑๗ พระกาล มหาลาโภ จดรัมย์
๒๙/๙/๒๕๒๐ ๒๐/๑๐/๒๕๕๒

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระอนันต์ อาทิตฺโต มูลนอก ๕/๑/๒๕๑๓ ๑/๑๒/๒๕๕๗
วัดเขาน้อย  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระพีระศักดิ

์

จนฺทปฺโ กลันเสนาะ

่

๒๘/๓/๒๕๓๒ ๑๒/๓/๒๕๕๖
วัดชัยภูมิ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระไพรัฐ ปริปณฺโณ พรมแก้ว
๒๔/๖/๒๕๑๙

๕/๒/๒๕๕๔ วัดดงไม้งาม  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระรุ่งโรจน์ ธนปาโล เพชรใหญ่

๑๙/๑๐/๒๕๑๑

๕/๓/๒๕๕๐ วัดสุวรรณาราม  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๒๒ พระชัชวาล อธิจิตฺโต ชมอินทร์ ๑/๒/๒๕๑๖
๒๒/๗/๒๕๕๗

วัดห้วยไก่ต่อ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระชำนาญ รตนโชโต ผิวขาว
๒๑/๗/๒๕๐๔

๖/๗/๒๕๔๖ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระนวิค ติสรโณ พิงแพ
๒๖/๙/๒๕๐๒ ๒๔/๔/๒๕๕๔

วัดห้วยทรายขาว  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๓๖๐/๐๐๒๕ พระธนู วุฑฒิสาโร ใยดี
๗/๑๒/๒๔๙๘ ๒๘/๖/๒๕๕๗

วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระนับพล นิติสาโร อ่วมประเสริฐ

๒๗/๒/๒๕๒๕
๑๙/๔/๒๕๕๘

วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระชัยวัฒน์ ปฺาวุโธ มานพ

๑๔/๗/๒๕๐๘ ๑๒/๗/๒๕๕๘
วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๒๘ พระธเนศวัสส์ วิริยธโร หัตถา ๔/๙/๒๕๑๑ ๑๙/๗/๒๕๕๘
วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๒๙ พระธนวัฒน์ ชยานนฺโท ใสยะภาค
๑๔/๙/๒๕๓๖ ๒๘/๒/๒๕๕๘

วัดเขากะโหลก  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระจิรพล จิรธมฺโม หนูวงษ์
๒๔/๕/๒๕๓๗ ๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระวิเชียร ชวนปฺโ จินดาวงษ์ ๒/๖/๒๕๐๒ ๑๕/๖/๒๕๕๙
วัดนาห้วย  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๓๒ พระกิตติพิพัฒน์ อภิปฺุโ บุญเรือง

๒๑/๑๐/๒๕๓๓
๒๑/๖/๒๕๕๕

วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๓๓ พระจิรพัฒน์ อาภาธโร คงกระพันธ์
๘/๕/๒๕๓๗ ๓๐/๕/๒๕๕๘

วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระสุภวัช ปฺาพโล เพชรคง
๒๗/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๕๘

วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๓๕ พระนรเทพ ิตมานโส แค่ใหญ่
๑๘/๖/๒๕๒๓ ๒๓/๖/๒๕๕๘

วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๓๖ พระวีรภัทร วีรพฑฺฒโน จันทร์สุข ๒/๑/๒๕๓๑ ๒๓/๖/๒๕๕๘
วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๓๗ พระทินกร อินฺทปฺโ เทียงตรง

่

๑๖/๗/๒๕๓๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๓๘ พระประยุทธิ

์

ิติสมฺปนฺโน สุขศรี
๑๐/๗/๒๕๐๐ ๒๕/๕/๒๕๕๗

วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระมานพ มหาคุโณ สามงามทอง
๗/๑/๒๕๑๒ ๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระสุทธิเดช จนฺทสุทฺโธ แก้วโชติ
๓/๒/๒๕๒๔ ๗/๔/๒๕๔๕ วัดเขาตะเกียบ  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระนัยณัฎฐ์ ธมฺมวโร ทุมมานาม
๒๐/๕/๒๕๓๐ ๒๔/๖/๒๕๕๔

วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรสอง  แสนสบาย ๑/๕/๒๕๔๐  วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระนิคม อติวีโร เรืองศรี
๓/๑๒/๒๕๒๗ ๒๙/๕/๒๕๕๑

วัดเขาสนามชัย  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระธวัชชัย ปฺาวโร ขาวจันคง
๒/๒/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๔

วัดเขาสนามชัย  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระทิวากร ปยสีโล แซ่โง้ว
๑๐/๓/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๗

วัดเขาสนามชัย  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระกันยะสะโร วรธมฺโม สุโขมีทรัพย์
๘/๙/๒๕๓๓ ๙/๖/๒๕๕๗ วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๔๗ พระยงยุทธ กตธุโร ขำหว่าง
๙/๖/๒๕๒๗ ๕/๓/๒๕๔๗ วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระวีรชัย ตนฺติปาโล เขือนชัย

่

๓/๘/๒๕๑๗ ๒๘/๒/๒๕๕๘
วัดหนองยายอ่วม  

ปข ๒๓๖๐/๐๐๔๙ พระล้อม กิจฺจสาโร ชะอุ่มโคน ๖/๓/๒๕๐๙ ๗/๑/๒๕๕๗ วัดหัวหิน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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