
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑,๐๕๘ รูป ขาดสอบ ๑๗๖ รูป คงสอบ ๘๘๒ รูป สอบได้ ๖๘๖ รูป สอบตก ๑๙๖ รูป (๗๗.๗๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระประเทือง กนฺตโม มูลเภา

๑๕/๑๑/๒๔๙๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระสยาม ชยธีโร อินทรพรหม

๑๔/๐๘/๒๕๐๕
๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระอนันต์ จรณพนฺโธ รุ่งอร่าม

๗/๑๑/๒๕๑๕
๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระบัญชา ปฺาวฑฺโน กล่อมเกลียง

้

๓๐/๐๔/๒๕๓๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระพันจ่อากาศโทภาคภูมิ ิตปฺุโ เพ็ชร์บุญมา

๒๙/๐๗/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระอาภากร นรานนฺโท รุ่งอร่าม

๓/๑๒/๒๕๓๗
๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระจ่าอากาศเอกสิทธิชัย วิสาลวํโส วงศ์วิศาล

๖/๐๗/๒๕๓๗ ๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระสุรศักดิ

์

จินฺตาคโม ชูจินดา

๒๕/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระจ่าอากาศโทปยุต านยุติโต สีเมฆ

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระปณภัทร านภทฺโท อาจพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระกิรเดช วีรเตโช เปดคีรี

๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระจำรัส ถาวรสุโข สุขโข

๒๙/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

เกาะหลัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระวุฒิชัย ฉินฺนกาโม สายนำใส

๑๙/๐๓/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

หนองบัว  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระสุชิน สุชินนฺโน เมืองดำรงค์

๒๘/๑๑/๒๕๒๕

๑/๐๗/๒๕๖๐

ด่านสิงขร  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระศรัญ ภทฺทรธมฺโม บัวงาม

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ด่านสิงขร  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระณัฐพล ณฺพโล ปานแดง

๑๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองขาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระวิชารุจน์ ธมฺมกาโม อยู่หนุ่น

๗/๐๖/๒๕๔๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

หนองขาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระพงษ์สิทธิ

์

สิทฺธิวํโส จันทร์หอม

๒๕/๖/๒๕๔๐ ๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองขาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระสุชาติ าณทีโป แซ่เตียว

๑๕/๐๓/๒๔๙๘ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระคาร โชตโก ชาวนา

๐๙/๐๙/๒๕๑๓ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระอัศฎา ปฏิภาโณ เครือมาก

๓๑/๑๐/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระทิวานนท์ โชติโย อินทร์สมัย

๒๕/๐๕/๒๕๓๖
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระสุดยอด จิรสุโภ ศรีมาตย์

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระอรรถพล ปมุตฺโต พานฟก

๒๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คันกระได

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑ / ๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระธงชัย กนฺตวณฺโณ หว่างชูเชือ

้

๑๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระทัมรินทณ์ ฉนฺทกโร แตงอ่อน

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คันกระได

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระธนกร อาทโร ตังจรูญ

้

๑๑/๐๑/๒๕๑๙ ๒๘/๐๘/๒๕๕๙

อ่าวน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระอดิศักดิ

์

อินฺทวโร แก้วนนท์

๑๕/๐๙/๒๕๑๔ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

อ่าวน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระสุรเดช เตชปฺโ ทองปนไพร

๐๙/๐๓/๒๕๓๐ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

อ่าวน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระมานะ ธมฺมวีโร พยนต์เลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๐๖ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

อ่าวน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระบุญโชค ชุติปฺุโ จวบนก

๒๗/๑๒/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองพังพวย  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระนันทวุฒิ กิตฺติวุฑฺโฒ กล่อมจิตต์

๐๙/๐๗/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองพังพวย  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระเอกชัย เอกชโย จวบนก

๐๙/๐๒/๒๕๒๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองพังพวย  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระศรายุทธ สราวุฑฺโฒ อ่องโสภา

๐๙/๐๘/๒๕๒๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองพังพวย  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระศิลา จารุธมฺโม เขาใหญ่

๓๑/๑๐/๒๕๑๕
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระสิทธิพงษ์ สิทฺธิาโณ เยือใย

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระศุภลักษณ์ สุภกิจฺโจ พิมพ์สะอาด

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระภูษิต ภูสิโต ฉินะสถิน

๒๒/๐๘/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโก เนือนิม

้ ่

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระฉัตรชัย ฉยฉตฺโต พวงอินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระออ้ย ถิรมโน พยายม

๑๒/๑๐/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระนคร นคโร กลินสมหวัง

่

๐๒/๑๑/๒๔๙๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นิคมสามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระอรรณพ ขนฺติพโล เทียนทอง

๓๑/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระจตุพล สุขิโต ปราบพาล

๐๑/๐๕/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระประดิษฐ์พร ปุณฺณาโภ ประเทือง

๑๕/๐๙/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

นิคมประชาสรรค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระพร จตฺตมโล มอญ

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

นิคมคณาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระชาย านิโย มันยิต

๓๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

นิคมคณาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระณัฐกิตติ

์

อภิวณฺโณโ อินทสังข์

๑๙/๐๘/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

นิคมคณาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระเดชณรงค์ จิรสุโภ ผุดเผือก

๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

เนินแก้ว  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระธนธรณ์ กิตฺติภทฺโท ผุดเผือก

๒๖/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เนินแก้ว  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระวรุฒ ปฺาวุโธ มณีรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๓๓
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

นิคมราษฎร์รังสรรค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระขวัญชัย ภูริปฺโ แอบทิพย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

นิคมราษฎร์รังสรรค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระไกรวุฒิ กุสลจิตฺโต สำราญรมย์

๑๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นิคมราษฎร์รังสรรค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระกีรติ สีลธโร ศรีอำไพ

๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

นิคมราษฎร์รังสรรค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระธรรมรัตน์ รตินฺธโร ชัยญาพิม

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นิคมราษฎร์รังสรรค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระพิพัฒน์ชัย อานนฺโท สิงห์เล็ก

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ่อนอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิริจนฺโท แสงหว้า

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ่อนอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระนพดล กตธมฺโม พุ่มพวง

๑๕/๐๙/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ่อนอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระสุรสิทธิ

์

จนฺทปฺโ จับใจ

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ่อนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒ / ๒๑

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระชาญวิทย์ าณวีโร สิงห์เล็ก

๓๐/๐๑/๒๕๓๓
๔/๐๖/๒๕๖๐

สีแยก

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระกิตติพงศ์ สิริปฺโ ปรางศรี

๗/๐๒/๒๕๓๕ ๙/๐๗/๒๕๖๐

สีแยก

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระดำรงค์เกียติ ชยกิตฺติโก วงษ์พนัส

๑๔/๐๕/๒๕๒๘

๘/๐๔/๒๕๖๐

ปากคลองเกลียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระฉัตรชัย ปฺาชโย วันเพ็ญ

๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปากคลองเกลียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระวัฒนา วฑฺฒโน ธราวุธ

๑๔/๐๘/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากคลองเกลียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระเพชรธนา ธนานนฺโท เวชกามา

๒๖/๐๓/๒๕๔๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระทัตพงษ์ ทตฺตพโล เกตุแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระสุริยา สุริาโณ มณีวิหค

๒๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระนวพล นวพโล หน่อทิม

๒๓/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระณัฐกิตติ

์

กิตฺตินนฺโท เสียงใส

๒๖/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระสุพวัฒน์ สิริรตฺตโน พวงงาม

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระปยะพันธ์ ปยภทฺโธ ล่องลม

๒๓/๐๕/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระชาญวุฒิ ชาติวุฑฺโฒ แปงเม

๒๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน จวงจอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรจิรวัฒน์  นึกมี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรรุ่งอรุณ  พุกหว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรศุภลักษณ์  มังชู

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

 คลองวาฬ  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระนฤเทพ าณธโร อ่อนท้วม

๒๑/๑๑/๒๕๒๑
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระรังสิมันต์ เตชวณฺโณ แก้วมาก

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระระพีพัฒน์ จิรวฑฺฒโน ชำสำอางค์

๓๐/๑๐/๒๕๓๓ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระจักฤช อคฺคธมฺโม มากผล

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระสุนทร ปภากโร วิยะเศษ

๒๔/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระเอกรินทร์ สุธมฺโม โถแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระพรทวี พยตฺโต จังโล่ง

่

๒๙/๔/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระภาคภูมิ ปยุตฺโต สีกาทอง

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระธนเกต ธมฺมธโช เนียมแนบ

๒๖/๐๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระเณติพงศ์ ปภาโส บุญยวง

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐ สองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระธวัชชัย ธมฺมเตโช อุนารณะ

๑๓/๑๑/๒๕๓๙
๒๙/๐๔/๒๕๖๐ สองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระสุทัศน์ อาสโก สร้อยนวม

๑๒/๐๙/๒๕๒๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ สองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระศักดินันท์ ิตปฺโ ปญญา

๒๔/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองหินประชาราม
 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระวิภู มหาปฺโ วะดี

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองหินประชาราม
 

ปข ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระปฏิการ านกโร โรจนาคม

๒๗/๑๑/๒๕๓๔
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อ่าวน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระอภินันท์ อาทโร พินโย

๑๗/๑๒/๒๕๓๘

๒/๖/๒๕๕๙
รอดประดิษฐ์  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระวุฒิชัย ธีรปฺโ เพิมพงษ์อารีย์

่

๓/๗/๒๕๑๔
๙/๖/๒๕๖๐

รอดประดิษฐ์  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระพรชัย ชยธมฺโม บุญศรี

๑๖/๑/๒๕๒๒ ๑๐/๙/๒๕๕๙

เขาบ้านกลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระนิยม สิริภทฺโท สังข์ประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๒๘

๓๐/๕/๒๕๖๐

เขาบ้านกลาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระเกียรติศักดิ

์

สุรสกฺโก สอาด
๓/๙/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระสมพงษ์ พุทฺธวํโส โพธิชีพันธ์

์

๙/๒/๒๕๒๗
๒๑/๕๘/๒๕๖๐

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระธาราธร ธมฺมาวุโธ พูลสุวรรณ

๑๖/๔/๒๕๓๗
๒๐/๖/๒๕๖๐

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระณัฐวุฒิ ิตวุฑฺโฒ คำยนต์

๒/๒/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๖๐

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระจีรศักดิ

์

มหาสกฺโก ใหญ่มาก

๑๕/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ทุ่งกลาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระกฤษณะ ขนฺติมโน มงคล

๓/๓/๒๕๔๐ ๓/๗/๒๕๖๐
ห้วยยาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระพรเทพ ทีรปุณโ คงวัฒนา

๗/๓/๒๕๑๙ ๑๐/๑/๒๕๖๐

ห้วยยาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระอาทร อภินนฺโท ฟกเถือน

่

๑๕/๓/๒๕๒๔ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

ห้วยยาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระเมธา ิติาโณ พุ่มไสว

๕/๑๒/๒๕๒๗ ๒๑/๑/๒๕๖๐

สมุททาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระสุรศักดิ

์

ิตวํโส เมฆะ
๗/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สมุททาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระอาทิตย์ อาภสฺสโร สังข์ขำ

๑๓/๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
สมุททาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระนภดล สิริคตฺโต พรหมสวัสดิ

์

๔/๑๐/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

ประชาสนธิ  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระสัญชัย กิตฺติาโณ จันทร์งาม

๑๘/๒/๒๕๒๘

๔/๗/๒๕๖๐
เนินดินแดง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระวิศรุต อภิวณฺโณ ม่วงคราม

๒๘/๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
เนินดินแดง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระณัฐภาส สารโท ใจฉำ

๑/๑๒/๒๕๒๑

๑/๗/๒๕๖๐
เนินดินแดง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระปริญญา มหาวีโร ทองเนิด

๒๖/๑/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๖๐

เนินดินแดง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระศรราม อนาวิโร เนตรทอง

๙/๑/๒๕๓๗ ๑๓/๖/๒๕๖๐

เนินดินแดง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระอุทัย รวิวํโส ทับทิมทอง

๑๕/๑/๒๕๐๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เนินดินแดง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระศิลา จิตฺตปาโล ทองรักษา

๓/๗/๒๕๓๖ ๖/๔/๒๕๖๐
สีดางาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระปรีชา ธมฺมปฺโ สนิทเชือ

้

๒/๑๒/๒๕๓๗

๑/๔/๒๕๖๐
สีดางาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระโสภณ มานิโต เดชไทย

๑๓/๖/๒๕๓๙

๕/๖/๒๕๖๐
ทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระธนะชัย ธิตมโน พริมพราย

้

๓๐/๖/๒๕๓๖
๔/๗/๒๕๖๐

หนองมะค่า  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 คุ้มสวัสดิ

์

๒๖/๓/๒๕๔๕

 หนองมะค่า  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระปญญาวัฒน์ ปฺาสโม ประกอบปราณ

๓/๓/๒๕๓๗ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ตะแบกโพรง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระภควัต ภทฺทโก ศิลศร

๑๙/๖/๒๕๔๐ ๒๓/๖/๒๕๖๐

ตะแบกโพรง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระสุทัศน์ เตชธมฺโม มีชัย

๙/๖/๒๕๔๐ ๙/๔/๒๕๖๐
อ่างสุวรรณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระธีรวัฒน์ สุภทฺโท มณีแดง

๓๐/๘/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๖๐

อ่างสุวรรณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระอนุชา านวีโร คนอง

๓๐/๓/๒๕๒๖
๑/๗/๒๕๖๐

วังยาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระพงศธร กนฺตวีโร ทองเงิน

๒๒/๙/๒๕๔๐ ๒๒/๕/๒๕๖๐

นาหูกวาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระสุมิตร อรยธมฺโม สมศรี

๑๙/๘/๒๕๒๕ ๒๙/๕/๒๕๖๐

นาหูกวาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระอรุณ สมหิโต สายทอง

๑๔/๘/๒๕๓๐
๒/๖/๒๕๖๐

นาหูกวาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระสุทิน ถาวโร จักรแก้ว

๑๕/๔/๒๕๑๔

๒/๖/๒๕๖๐
นาหูกวาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระสุนิพนธ์ สฺจิตฺโต เพียรไทย

๑๘/๖/๒๕๐๕ ๒๗/๑๐/๒๕๓๐

นาล้อม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระชัยรัตน์ ชยฺยธมฺโม ภักดีวรานนท์

๒๒/๖/๒๔๙๙
๘/๓/๒๕๕๘

นาล้อม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔ / ๒๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระไพศาล จรณสีโล จอกแก้ว

๙/๔/๒๕๑๘ ๒๑/๔/๒๕๕๙

นาล้อม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระสมศักดิ

์

สมโณ แก้วสดใส

๒/๑๒/๒๔๙๐ ๙/๑๑/๒๕๕๙

นาล้อม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระไกรศรี กรนสีโล พรายขำ

๑๙/๑/๒๕๒๐ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

นาล้อม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระวืระศักดิ

์

กนฺตวณฺโณ ตันเจริญ

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๕/๒๕๖๐

นาล้อม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระสหรัฐ นนฺทสาโร พริมพราย

้

๗/๔/๒๕๓๖ ๑๖/๖/๒๕๖๐

นาล้อม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระพงษ์ศกร หิตจิตฺโต เพชรโรจน์

๒๑/๕/๒๕๔๐ ๑๕/๖/๒๕๖๐

มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระกฤตย เขมจาโร แสงจันทร์

๑๘/๕/๒๕๔๐ ๓๐/๕/๒๕๖๐

มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระภาณุพงษ์ ปภากโร เก่งมอญ

๒๘/๕/๒๕๓๙
๓๐/๒/๒๕๖๐

มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระสัมพันธ์ กตปฺุโ ทำขวัญ

๑๘/๔/๒๕๓๖

๘/๖/๒๕๖๐
มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระธัญวิทย์ ธมฺมคุตฺโต มานะกิจเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

ทับสะแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระเกียรติศักดิ

์

สิริธมฺโม มาลัยเกตุ
๖/๖/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐

ทับสะแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระวีรชัย วิสุทฺธจิตโต ภิรมย์จิต

๗/๗/๒๕๓๑ ๒/๗/๒๕๖๐
ทับสะแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระอัสนีย์ จนฺฑธมฺโม แตงดำ

๒/๒/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

ทับสะแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระอาทิตย์ อตฺตสนฺโต กล่อมจิตร

๑๘/๓/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
ทับสะแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระประเสริฐ ปฺาพโล ทองจันทร์

๒/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระศักดิอนันต์

์

สุปฺโ บานเย็น
๒/๒/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๖๐

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระพสิษฐ์ โชติโก แก่นพรหมมา

๑๑/๒/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรจักรกฤษ  ผ่องใส

๗/๕/๒๕๔๓
 ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระศิริพิชัย อชิโต แม้นแล้วมา

๒๗/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

วิบูลธรรมาวาส  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระนครินทร์ ธนปาโล พึงพงษ์

่

๒๑/๙/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
วิบูลธรรมาวาส  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระอิทธิพล วิมโล เณรตากล้อง

๒๔/๕/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
นันทาวราราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรชานน  เหมือนกลับ

๒๒/๙/๒๕๔๕

 นันทาวราราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระแดง เตชธมฺโม อยู่คงธรรม

๐๑/๐๑/๒๔๙๒
๒๙/๖/๒๕๕๗

บ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระนวล กนฺตธมฺโม ศิริบูรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๑๖ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

บ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระธีรพันธ์ จกฺกวโร วิชัช

๑๑/๑๑/๒๕๔๐

๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระธเนศ อาทิจิตฺโต แดงโชติ

๒๖/๐๙/๒๕๓๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระพระประเทือง อุชุโก วัฒนภักดี

๒๘/๐๘/๒๕๐๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระพงษ์ศักดิ

์

วิสารโท พลเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๒๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระบุญฤทธิ

์

จารุธมฺโม สุนทรปน

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระอรรถพงษ์ ธมฺมวโร ไม้เกตุ

๒๙/๕/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
นาผักขวง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระสุทธิพร สิทฺธิาโณ กองเลข

๓๐/๑/๒๕๓๖ ๒๓/๕/๒๕๖๐

นาผักขวง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระศักดิดา

์

อภิปุณฺโณ เอียมทอง

่

๓/๑/๒๕๓๖ ๖/๕/๒๕๖๐
นาผักขวง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระรักเกียรติ อคฺคปฺโ คงทัพ

๑๓/๑๒/๒๕๓๐
๔/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยทรายขาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระพิษณุ ิตทินฺโน มีเดช

๑๕/๑/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ห้วยทรายขาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรธนกร  กลอนกลาง

๒๗/๓/๒๕๔๙

 ห้วยทรายขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕ / ๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระเมทาทร จารุธมฺโม อภิธรรมชัย

๑๐/๘/๒๕๓๖ ๒๗/๖/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมวโร สุขย้อย

๕/๑๐/๒๕๒๘ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

หินกอง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระวิษณุวัฒน์ ปยวณฺโณ สุขชนะ

๒๖/๕/๒๕๓๕

๕/๓/๒๕๖๐
หินกอง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระกวี อินฺทวีโร แสงใส

๒๒/๑๒/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
หินกอง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระณัฐวุฒิ าณวโร เสียวสุข

๑๖/๐๗/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
หินกอง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระพงษ์ศักดิ

์

ปยสีโล เอืยมเอือ

้ ้

๑๘/๓/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
หินกอง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระกำพล านวโร สมบัวชืน

่

๑๐/๗/๒๕๐๖ ๑๓/๒/๒๕๕๙

ชะม่วง  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระธราเทพ ทิวงฺกโร ธรรมสุวิตร

๒๘/๑/๒๕๓๘

๖/๖/๒๕๖๐
ทางสาย  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระเกียงไกร กิตฺติปาโล คำทรัพท์

๒๐/๓/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

ธงชัยธรรมจักร  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระคีรี กนฺตวีโร รังใหญ่

๑๕/๑/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ธงชัยธรรมจักร  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระมาร์วิน ธมฺมธีโร พิณพรม

๙/๑๑/๒๕๓๙ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ธงชัยธรรมจักร  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระสามารถ สาทโร เกตุศิริ

๑๖/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ธงชัยธรรมจักร  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระณัฐพล ธมฺมสโร ใจแก้วทิ

๒๓/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๖/๒๕๖๐

หนองมงคล  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระอรรคพล เขมจาโร ศรีสุวรรณ

๒๙/๕/๒๔๙๓ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ดอนสำราญ  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระรณชัย จารุธมฺโม ใจเจือธรรม

๓/๔/๒๕๓๓ ๔/๒/๒๕๖๐
ดอนสำราญ  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระสมชาย อภินนฺโท จันทร์เจริญ

๑/๑/๒๕๑๙ ๘/๖/๒๕๖๐
ทองมงคล  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระบุญฤทธิ

์

ปฺาธโร ขาวสะอาด
๕/๖/๒๕๔๐ ๙/๗/๒๕๖๐

ทองมงคล  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระจรูญโรจน์ อายุวฑฺฒโก จันทร์คง

๒๓/๒/๒๕๑๙ ๒๓/๕/๒๕๖๐

ธรรมรัตน์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระณัฐพร ชวโน ทองส่ง

๘/๗/๒๕๓๕ ๒๕/๗/๒๕๖๐

ธรรมรัตน์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระวีระชัย สุธมฺโม สุวรรณรัตน์

๗/๘/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ธรรมรัตน์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระจักรกฤษณ์ เขมโก เหมทานนท์

๙/๒/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ธรรมรัตน์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรวิษณุ  จันทร์ทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

 ธรรมรัตน์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระสำราญ สรฺโ เถือนพวงแก้ว

่

๑/๒/๒๕๑๐ ๒๗/๑/๒๕๖๐

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระณัฐพงษ์ จารุวณฺโณ ปรางจันทร์

๑/๑๐/๒๕๓๗ ๒๙/๒/๒๕๖๐

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระนพดล ธนปาโล กรุดนาค

๕/๘/๒๕๓๑ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระจีรศักดิ

์

กิตฺติสาโร ดวงจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระเขตตะวัน เตชปฺโ ครึกครืน

้

๑๘/๘/๒๕๓๘

๕/๔/๒๕๖๐
ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระเอ๋ โชติปฺโ ปฏิแพทย์

๕/๓/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระสุเชษฐ์ สุจิณฺโณ จันทร์แจ้ง

๙/๖/๒๕๓๙
๗/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระปริญญา จนฺทสาโร ชัยมงคล

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

๕/๖/๒๕๖๐
ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระอนุชา สุภทฺโท คำยนต์

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

๒๓/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระภานุเดช านวีโร เอียมสอาด

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๙
๒๙/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระศราวุธ กตสาโร ไกรคุ้ม

๓๐/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระศักยภาพ วราโณ แดงงาม

๒๙/๔/๒๕๔๐ ๑๕/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระจักรกฤษณ์ ปฺาธโร ทองลอย

๒๗/๑๐/๒๕๓๙
๑๖/๗/๒๕๖๐

โปงโก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖ / ๒๑

้
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่
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ปข ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระอนุสรณ์ สนฺตกาโย รสโสดา

๖/๖/๒๕๓๕
๑๙/๑๐/๒๕๖๐

ทุ่งกระถิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระบุญรอด เตชธโร คุ้มรักษา

๒๙/๓/๒๕๐๑
๑/๕/๒๕๖๐

เกาะยายฉิม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระชำนาญ สุจิตฺโต ช่อกระทุ่ม

๙/๕/๒๕๐๘ ๓/๑๐/๒๕๕๙

เกาะยายฉิม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระศุภโชค สุจิตฺโต ก.ศรีสุวรรณ

๒๒/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เกาะยายฉิม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระปยะ านธมฺโม เรือนจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เกาะยายฉิม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระเรือง นนฺทกโร สุขเกษม

๙/๑๑/๒๕๐๐
๖/๒/๒๕๕๔

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระเสนีย์ ปฺาคโม แสงทอง

๑๐/๒/๒๕๐๙
๖/๗/๒๕๖๐

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระณภัทร จรณธมฺโม ขุนวิเศษ

๒๒/๑/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระอภิศักดิ

์

สุจิตฺโต ดวงงามยิง

่

๑๘/๓/๒๕๓๐ ๓๐/๕/๒๕๖๐

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระกิตติ สุเมโธ พรมแก้ว

๑๒/๖/๒๕๓๕

๙/๖/๒๕๖๐
ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระสราวุธ โชติวโร สำเภาแก้ว

๒๒/๖/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระจีรวัฒน์ นนฺทธมฺมิโก เอียมสอาด

่

๔/๑/๒๕๔๐ ๒๘/๒/๒๕๖๐

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระสมศักดิ

์

สิริวฑฺฒโน อวยพร

๒๕/๔/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระชนุดม สุภทฺโท ปนคง

๒๔/๑๐/๒๕๔๐

๖/๗/๒๕๖๐
ดงไม้งาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระพฤษภา ภทฺทธมฺโม ประดิษฐ์สุข

๒๐/๕/๒๕๑๔
๙/๔/๒๕๖๐

วังนำเขียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระเอกพันธ์ สนฺติกโร สุขหอม

๒๗/๙/๒๕๒๘
๓๐/๖/๒๕๖๐

วังนำเขียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระทศพร เตชปฺโ กลันแตง

่

๒/๓/๒๕๓๕
๑/๗/๒๕๖๐

วังนำเขียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระวรพล ชาตวีโร ดิษฐประเสริฐ

๙/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๖๐

วังนำเขียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระศรราม วรจิตฺโต ถนอมนาค

๑๐/๙/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วังนำเขียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระสมภพ ปฺาคโม วงษ์ศรี

๕/๕/๒๕๐๙ ๒๕/๓/๒๕๖๐

เขากะจิ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระอานนท์ อานนฺโท วิเวก

๑๖/๙/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๖๐

เขากะจิ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระสาคร อภิปฺุโ สุวรรณสรี

๘/๑๐/๒๕๑๕
๑/๗/๒๕๕๘

ดอนยาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระสิทธิชัย ปยวณฺโณ ทองน้อย

๙/๒/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ดอนยาง  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระเบญจพล ธมฺมจาโร ดำคล้าย

๒๐/๐๙/๒๕๓๕
๒๑/๕/๒๕๖๐

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระชุติพงษ์ ธมฺมธีโร สายนาค

๘/๔/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ชัยภูมิ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระธนะพล จารุธมฺโม เขียวแก้ว

้

๒/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๕/๒๕๖๐

หนองจันทร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระมาวิน าณธโร สุขสะอาด

๑๔/๑/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองจันทร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระนัฐพงศ์ กตปฺุโ นุชแทน

๑๒/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองจันทร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระภานุพงษ์ ปฺุกาโม คลายหนองรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๐
๒๔/๖/๒๕๖๐

สีแยกบ้านกรูด

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระกิตติโชค าณวโร ขาวน้อย

๒๒/๔/๒๕๔๐ ๑๔/๔/๒๕๖๐

สีแยกบ้านกรูด

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระประพากรณ์ โอภาโส ทาจำปา

๖/๙/๒๕๓๕
๑๓/๑๒/๒๕๕๙

สามขุม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระวรวุฒิ สุขิโต สุรัตนกูล

๒๘/๘/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สามขุม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระทวีศักด์ ธมฺมธโร สุขสมบัติ

๑๗/๘/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สามขุม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระสุรสีห์ ธมฺมวิริโย มีนิลดี

๒๑/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สามขุม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระเทพมงคล อชิโต ทองเอียม

่

๓๐/๗/๒๕๓๘
๙/๔/๒๕๖๐

สามขุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระภานุรุจ จิตฺตทนฺโต ปติเปรมชัย

๙/๑๒/๒๕๑๐
๗/๗/๒๕๖๐

สามขุม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระศรายุทธ เขมรโต ถัมภ์บรรฑุ

๓/๕/๒๕๒๙
๖/๗/๒๕๖๐

สามขุม  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระภครพล ขนฺติพโล ขันทองคำ

๓๐/๑๑/๒๕๒๔
๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองโปร่ง  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระณัฐพงษ์ สุธมฺโม ชัยเขียว

๒๘/๖/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
มรสวบ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระวนศักดิ

์

เตชปฺโ กันเงิน

๒๕/๘/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

มรสวบ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระอดิศักดิ

์

ธมฺมทีโป ผิวคลำ

๒๕/๒/๒๕๓๘ ๒๕/๒/๒๕๖๐

มรสวบ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระภาณุพงษ์ าณวีโร ชัยวงศ์

๒๓/๘/๒๕๓๗ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ห้วยไก่ต่อ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระสายัญห์ ฉนฺทสาโร สังข์แก้ว

๒๕/๖/๒๕๑๐ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ห้วยไก่ต่อ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระบุญญฤทธ์ ปุงฺคโว อินเอียม

่

๓๐/๑/๒๕๔๐
๒/๑/๒๕๖๐

ห้วยไก่ต่อ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระพรชัย านารโห ศรีสุข

๕/๖/๒๕๓๙
๗/๑/๒๕๖๐

ห้วยไก่ต่อ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระสิริทัศน์ สิริจนฺโท ทิพย์พนม

๓๐/๐๙/๒๕๓๗ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

ดอนมะกอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระศักดิสิทธ์

์

าณภิรโต คัมภิรานนท์

๑๘/๐๙/๒๕๒๔ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙

ดอนมะกอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระชาญชัย วชิราโณ สดใส

๑๗/๐๕/๒๕๔๐ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

ดอนมะกอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระวัชระ จารุธมฺโม เพ็งอินทร์

๑๘/๘/๒๕๓๐ ๓๐/๕/๒๕๖๐

ดอนมะกอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระเพชร กมโล พิมพ์สว่าง

๒๕/๑๐/๒๕๑๙

๓๐/๕/๒๕๖๐

ดอนมะกอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรกฤษณ์ดนัย  มากภิรมย์

๑/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนมะกอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรวันชัย  อารักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 ดอนมะกอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระพีรพัฒน์ านิโย พรมธุรัตน์

๒๐/๗/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๖๐

ละหาน  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระชัยชโย ธมฺมชโย เกิดพันธ์

๖/๓/๒๕๓๖ ๒/๔/๒๕๖๐
ดอนตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระอธิป อธิปโน กลำน้อย

๗/๔/๒๕๓๒ ๒/๕/๒๕๖๐
ดอนตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระเกษม เขมโก สายสุข

๘/๒/๒๕๓๖ ๒๙/๕/๒๕๖๐

ดอนตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระสุวรรณวุฒิ สุวณฺณโชโต คงมัน

่

๙/๔/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

ดอนตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระจีรายุทธ์ วรธํมโม สุขศรี

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ดอนตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระฐกฤต ิตเมโธ ปลอดภัย

๑๓/๕/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
ดอนตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระวีนัส วีนตฺถพโล ปตเมฆ

๓/๑/๒๕๑๖ ๑๘/๑/๒๕๖๐

ห้วยสัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระปราโมทย์ ปโมทิโต สุวรรณประทีป

๔/๑๒/๒๕๑๔

๔/๓/๒๕๖๐
ห้วยสัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระพิสิษืฐ์ สิทธิาโณ บรรพสิมาวิชญา

๒๑/๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ห้วยสัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรชนะชล  ท่องล่อง

๗/๑๑/๒๕๔๔

 ห้วยสัก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระศรยุทธ์ สิริวณฺโณ เทียมเทศ

๓/๑๑/๒๕๓๘ ๒๗/๔/๒๕๖๐

บางเบิด  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระมณฑล หริธมฺโม รอดเรือง

๒๐/๗/๒๕๑๖
๒/๗/๒๕๖๐

บางเบิด  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระธีรพงษ์ ธีรปฺโ นามวงศ์

๑/๑/๒๕๓๓ ๓/๗/๒๕๖๐
บางเบิด  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระฉัตรชัย ฉนฺทธมฺโม ระเริงทรัพย์

๑๘/๓/๒๕๒๑
๒๐/๘/๒๕๖๐

บางเบิด  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระสาธร วิสารโท แสงศิลย์

๗/๖/๒๕๐๓ ๑๔/๑/๒๕๖๐

เขาราษฎร์บำรุง  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระดำริห์ พลาโณ ชนะพล

๓๐/๖/๒๕๒๕ ๓/๑๒/๒๕๕๙

เขาราษฎร์บำรุง  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระอุทิศ อคฺคปฺโ เพ็ชรดำ

๑๒/๔/๒๕๑๖ ๓/๑๒/๒๕๕๙

เขาราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระชัยสิทธิ

์

ชยปาโล ชนะภัย

๒๓/๑/๒๕๓๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เขาราษฎร์บำรุง  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระชาณรงค์ นริสสโร พวงพิทักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๒๔/๖/๒๕๖๐

เขาลักษณ์จันน์  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระภาลิไนย นนฺทโก บุตรแย้ม

๑๑/๒/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
เขาลักษณ์จันน์  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระวีรภัทร สุภทฺโธ พร้อมพงษ์ศา

๒๕/๔/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๖๐

เขาลักษณ์จันน์  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระจักรพันธ์ โชติโก คำวาสี

๒๕/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๕/๒๕๖๐

กำมะเสน  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรณัฐพงษ์  ศรีวงษ์ทอง

๑๔/๓/๒๕๒๕

 กำมะเสน  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระวสันต์ วิสุทฺธสีโล คงอยู่

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๒๙/๗/๒๕๖๐

นำตกเขาโพธิทอง

์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระอนุสรณ์ สีลเสฏโ จันทร์แดง

๑๙/๘/๒๕๓๙
๓๐/๗/๒๕๖๐

นำตกเขาโพธิทอง

์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระวัชรพงษ์ วชิรธมฺโม ทรัพย์ประเสริฐ

๙/๖/๒๕๓๗
๑/๘/๒๕๖๐

นำตกเขาโพธิทอง

์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรศุภวรรณ  ทองดี

๘/๑๑/๒๕๔๕

 นำตกเขาโพธิทอง

์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระโรจน์ศักดิ

์

วรฺโ เชือสุวรรณ

้

๒๙/๒/๒๕๒๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐

บางเจริญ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระอำนาจ อินฺทวณฺโณ พวงอินทร์

๖/๘/๒๕๒๔ ๔/๗/๒๕๖๐
บางเจริญ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระอนุสรณ์ อภิวงฺโส แสงจันทร์

๒๗/๘/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
บางเจริญ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระวิทยา สิริวิชฺโช ลิมอุดมพันธุ์

้

๙/๘/๒๕๐๗ ๑๖/๗/๒๕๖๐

บางเจริญ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรดำรงศักดิ

์

 ภิรมย์พร

๑๐/๒/๒๕๔๖

 บางเจริญ  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระจักรชัย จารุวณฺโณ จิตจำนงค์

๑๔/๕/๒๕๒๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทองอินทร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระนุ้ย จิตฺติโก แสงทอง

๑๙/๑๑/๒๕๓๕

๑๐/๗/๒๕๕๙

ทองอินทร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระกรวี กตวีโร ลองนคร

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระสรศักดิ

์

สุภกิจฺโจ ศรีเพชร
๓/๑/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐

คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระมณีทอง มหาลาโภ บุญกวย

๗/๖/๒๕๑๓ ๒/๗/๒๕๖๐
คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระวิสุทธิ

์

ชาตเมโธ เพริศพริง

้

๒๓/๑/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระพงษ์พัฒน์ ทีปพุทฺโธ มังษาอุดม

๑/๕/๒๕๓๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระพิชัย อภิวโร นันทพาณิชย์

๒/๗/๒๕๒๔ ๑๘/๖/๒๕๖๐

คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระชาญชัย อคฺคธมฺโม พัฒนะผล

๖/๙/๒๕๒๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระวุฒิชัย ภทฺทชโย แซ่เฮง

๑๖/๑๒/๒๕๓๖

๑/๖/๒๕๖๐
วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระวัชระ สิริวชิโร ศรีเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๓๓

๓๐/๖/๒๕๖๐

วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระสมพร เขมสโม ชูแก้ว

๑/๕/๒๔๙๗ ๖/๗/๒๕๖๐
วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 คลำคล้าย

๑๗/๑/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ขันธ์แก้ว

๗/๔/๒๕๔๔
 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรศุภสันห์  แก้วคำ

๗/๑๒/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรณัฐพงค์  แก้วสมบูรณ์

๑๑/๘/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรธีรศักดิ

์

 บำรุงราษฎ์

๑๗/๕/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรไตรภพ  ฉิมเฉิด

๖/๔/๒๕๔๔
 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรณัฐพล  แหวนเพชร

๓๐/๑๒/๒๕๔๐

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรดนุสรณ์  อ่อนฉำ

๒๔/๙/๒๕๔๖

 วังยาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรสวิตต์  วันเพ็ญ

๑๘/๗/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรธันวารักษ์  เอียมวงศ์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรชัยวัฒน์  เรืองรัตน์

๑๔/๒/๒๕๔๘

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรนันทวัฒน์  นาคใหม่

๔/๑๒/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๐๙
สามเณรสรศักดิ

์

 ภักดีงาม

๘/๑๒/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรอรุณรักษ์  โยธา

๑๔/๒/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรสรวิส  เกิดท่าไม้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรเจมส์ภพ  แซ่เตียว

๕/๘/๒๕๔๖
 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรชลธี  สิริใส

๒๐/๑/๒๕๓๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรเก่ง  สิงโต

๑๔/๑/๒๕๔๗

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรกิตติธร  บัวล้อม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรธันวา  อ่อนบัวขาว

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรเพชร  คนพม่า

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรราชันย์  ปนทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรวิทวัส  นนท์ศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรสัญชัย  เนียมศรีสกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรพงศธร  บุงปน

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรทัศนัย  อยู่เย็น

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรธีรยุทธ  ผิดผาด

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรพัชรพล  แสงมณี

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๒๕
สามเณรกฤษณะ  ทับเนียม

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรบรรลือศักดิ

์

 จิตร์อารีย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรธนกฤต  แซ่ตัง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรจักรพันธ์  วอนยิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรรุ่งเรือง  มูลมงคล

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรวรชน  หอมกลิน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรธนัชพร  เอมโอษฐ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๓๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 พุ่มทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๓๓
สามเณรโอ๋  พม่า

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๓๔
สามเณรนวพล  ทิพรัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๓๕
สามเณรกิตติศักดิ

์

 แสงนิล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๓๖
สามเณรปยทัศน์  พุ่มพวง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๓๗
สามเณรสุทธิวัส  ปอมใหญ่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรเอกอมร  ภู่เกตุ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๓๙
สามเณรเจษฎาภรณ์  พงษ์เพ็ชร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

 วังยาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐ / ๒๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรณัฐพล  พุกภูษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรบุรัสกร  ชูแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๔๒
สามเณรนพพร  จันทร์ทรง

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๔๓
สามเณรธนพล  เชือชาติ

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๔๔
สามเณรภาณุพงศ์  บุษบามินตรา

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๔๕
สามเณรปภาวิน  ปนทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรทรงพล  อ่อนน้อม

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรธนิษฐ์  พลอยเกลือน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระสมภพ ชวนปฺโ เทียงธรรม

่

๒๓/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระศักดิหิรัญ

์

สุธมฺโม ยะมะสมิตร์

๒๑/๗/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระปกรณ์ ปฺาธโร เกลียงกลม

้

๒๐/๗/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระธีระพล อธิปฺโ ศิริไพรทอง

๒/๖/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระกิตติพงษ์ อายุวฑฺฒโก พันธ์ในนนท์

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๖๐
อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระธันยธรณ์ สุจิณฺโณ ทองทวี

๒๒/๑๒/๒๕๓๘

๒๘/๕/๒๕๖๐

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระประจวบ าณธโร แก้วเม้า

๒๓/๖/๒๕๐๗
๗/๕/๒๕๖๐

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระคมสัน สุตธมฺโม เอียมสำอางค์

่

๑/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรบรรพต  แก้วใหญ่

๗/๖/๒๕๔๗
 อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๕๗
สามเณรศุภโชค  เรืองศิริ

๙/๘/๒๕๔๗
 อุดมพลาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระกิตติศักดิ

์

ฉินฺนาลโย วงแหวน
๖/๕/๒๕๔๐ ๖/๖/๒๕๖๐

กุยบุรี  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติาโณ เอียมสำอางค์

่

๑๘/๘/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

กุยบุรี  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระวัลลภ ทีปวํโส อัดแสง

๔/๕/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

กุยบุรี  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตสุโภ วรสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
กุยบุรี  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระภานริศ นริสฺสโร ขาวงาม

๓๑/๘/๒๕๑๒ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หาดขาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระยมนา ติยมโน เทศแย้ม

๑๑/๒/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หาดขาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระฐาปกรณ์ สิริธมฺโม สินศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระเอกสิทธิ

์

เอกธมฺโม คีรีนิล

๒๓/๘/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระศุภกิตติ

์

จิตฺตธมฺโม ใจนุ่ม

๓๐/๘/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระนภดล สิริจนฺโท แสงสาด

๑๙/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระพรชัย สิริวุฑฺโฒ จันทร์ชุ่ม

๑๙/๖/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรยุทธนา  จันทร์มาส

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

 เฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระชัน

้

ถิรสทฺโธ เสือสะอาด
๐/๐/๒๔๙๑

๔/๑๑/๒๕๕๗

ยางชุม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระคฤษวัฒน์ สิริคุตฺโต แสงจันทร์

๓/๓/๒๕๓๒ ๑/๐๗/๒๕๖๐

ยางชุม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระรุ่งเรือง กิตฺติภทฺโท หนูน้อย

๒๓/๑/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ยางชุม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระอังคาร จิรวฒฺโณ นวลมุสิก

๑๘/๔/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ยางชุม  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระพรมพงศ์ มหทฺธโน ทรศัพท์

๐๑/๐๙/๒๕๔๐

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระกฤษณรงค์ กิตฺติคุตฺโต หอมสนิท

๑๙/๕/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

ทุ่งน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระนัทพงศ์ อาสโภ กิงแก้ว

่

๑๑/๐/๒๕๔๐
๘/๗/๒๕๖๐

ทุ่งน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระธวัชชัย ขนฺติธโร ใจมัม

่

๑๐/๑๐/๒๕๒๗
๑/๑๐/๒๕๕๙

เขาแดง  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระอัสนี านวุฑฺโฒ บัวเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๓๖

๑/๖/๒๕๖๐
เขาแดง  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระอนุสิทธิ

์

ยโสธโร สายหยุด

๐๒/๐๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
เขาแดง  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระพเนตร ิตเมโท พ่วงสะอาด

๑๒/๑๐/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๕๙
เขาแดง  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระอภิเชษฐ์ สุคนฺธสิฏโ กลินหอม

่

๑๐/๐๑/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
หนองจอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระพิชัย ปฺาวุโธ หุ่นงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
๑๐/๖/๒๕๖๐

หนองจอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระไชยา อธิปฺโ ปลังกลาง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๐

๓/๗/๒๕๖๐
หนองจอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระวีรุต ธมฺมโชโต หลวงฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๐
๒๐/๗/๒๕๖๐

หนองจอก  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระปฏิพัทธ์ ปภสฺสโล ยังมากนาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๐
๒๑/๕/๒๕๖๐

ดอนยายหนู  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระทวีทรัพย์ พุทฺธาโณ เพชรประดับ

๐๕/๐๒/๒๕๔๐

๔/๖/๒๕๖๐
ดอนยายหนู  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระประจักษ์ ปยสีโส พวงเพชร

๒๐/๘/๒๕๒๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ดอนยายหนู  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระวิษณุ สิริภทฺโท เกตุงาม

๒๑/๒/๒๕๔๐
๒/๖/๒๕๖๐

ดอนยายหนู  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระไชยภัทร อินฺทปฺโ พรมสอาด

๐๙/๐๗/๒๕๔๐

๒/๖/๒๕๖๐
ดอนยายหนู  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระวิโรจน์ วีตโรโค ภู้ระย้า

๒๖/๓/๒๕๒๙ ๑๔/๓/๒๕๖๐

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระน้อมรัฐ ถามวโร วงค์เณร

๒/๓/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระชุมพล ปฺุาคโม อาจลบ

๗/๑๒/๒๕๔๐
๖/๖/๒๕๖๐

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระสิทธิพงษ์ ิตเปโม พงษ์เพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๐

๓๐/๔/๒๕๖๐

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระกฤษดา สุขิโต จำศิลป

๒๘/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระอนุพงค์ อาภาธโร ช้างเพ็ชร

๑/๖/๒๕๔๐ ๔/๖/๒๕๖๐
เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระอนุโชติ สุนฺธโร ดาฉาว

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

๒๙/๖/๒๕๖๐

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๓๙๗
สามเณรธนพันธ์  สุ่มสังข์

๔/๙/๒๕๔๑
 เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระอมรชัย อชิโต พุกเปลียน

่

๑๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สามกระทาย  

ปข ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระเทพรส สุเมโธ ทรายละเอียด

๒๐/๐๑/๒๕๔๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สามกระทาย  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระเดชา ิตเมโธ บุญเหลือ

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามกระทาย  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระกิตติ กิตฺติโก ดอกเต็งกลาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามกระทาย  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระอภิเดช อภิปณฺโณ ศรีเมือง

๑๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามกระทาย  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระอนิรุต อตฺตทีโป ยิมใหญ่

้

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สามกระทาย  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรธนวัฒน์  เพชรอยู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 สามกระทาย  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระประยูร อติภทฺโท จันทร์ทอง

๐๕/๐๗/๒๔๘๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองตาเสือ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระทศพล จารุธมฺโม จัดเพชร

๒๘/๐๔/๒๕๓๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

สำโหรง  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระอนุวัฒน์ าณทีโป หอมกลิน

่

๒๖/๑๐/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สำโหรง  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระพูนศักดิ

์

ผาสุโก ทองแผ่น

๐๘/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สำโหรง  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระอิทธิรัตน์ อิทฺธิรตโน หลวงฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

สำโหรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระเฉลิม ธนพนฺโธ พันแลงกอบกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๐ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

กุยเหนือ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระชยภณ ชยโสภโณ ลิบลับ

๑๗/๑๒/๒๕๓๔
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

กุยเหนือ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรธนาศิลป  นะราศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรดำรงศักดิ

์

 มกรางกูร

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรชุติเดช  เสียงทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๑๕
สามเณรจักรกฤษ  เล็กจินดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรวิทวัส  ยิมใย

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรศิรชัช  ยิมใหญ่

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๑๘
สามเณรศุภชัย  แสงนิล

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๑๙
สามเณรสุทธิวัฒน์  คำจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๒๐
สามเณรรุ่งทิวา  นิมนวล

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๒๑
สามเณรปุณยวัจน์  มูลเอียม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรณัฐวุฒิ  กิจทวี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรกิตติพงษ์เดช  แสงหลำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๒๔
สามเณรนภดล  เมฆอากาศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรศิริชัย  หวานสนิท

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๒๖
สามเณรสุทธิพงษ์  เทศแย้ม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๒๗
สามเณรอธิราช  ศรีเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรอนุรัตน์  มณีลำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรดนุพล  บ้านหมู่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

 วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระสำเภา สิริปฺโ วินิจฉาย

๒๐/๐๕/๒๔๙๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระสมพงษ์ สุทฺธมโน แก้วอ่วม

๓๐/๐๕/๒๕๑๒
๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระนที สีลธโร บุญมีสุข

๒๓/๐๙/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระจักรพล จกฺกธมฺโม เสือใหญ่

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระนันธสิทธิ

์

ปฺาวชิโร พึงโพธิ

่ ์

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระธรรมรงค์ านิสฺสโร สาหร่าย

๒๘/๐๒/๒๕๓๙

๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระณัฐพงษ์ สุทฺธิาโณ กระจับเงิน

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระสุรเชษฐ์ ปยธมฺโม สุกร

๘/๐๕/๒๕๔๐ ๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระพรศักดิ

์

านวโร กำลังเสือ

๑๒/๒/๒๕๑๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ธรรมรังสี  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระณัฐพล สิริปฺโ ทองตัน

๒๓/๒/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ธรรมรังสี  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระพีรวุฒิ สุธีโร หุ่นงาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

๒/๗/๒๕๖๐
ธรรมรังสี  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระวีรภัทร เตชปฺโ คงศร

๒๐/๗/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระอานันต์ ธมฺมธีโร พอดี

๒๙/๙/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระสุวิทธิพงษ์ สุจิณฺโณ แปนเหมือน

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระธนพัฒน์ สมาจาโร ภู่ระหงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

บ้านหนองแก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๓ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระนวพันธุ์ สาทโร มากปรุง

๑๓/๑๐/๒๕๓๘
๒๑/๖/๒๕๖๐

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระธวัชชัย ธนปาโล ทองสุข

๙/๑๑/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระอุกฤษฏ์ อุชุจาโร รวยรืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระสมภพ าณวโร ศรีษะอ่อน

๕/๓/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐
บ้านหนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระกิจจา จกฺกธมฺโม ชีน

๑๔/๙/๒๕๓๖ ๒๑/๓/๒๕๖๐

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระอำนาจ อนามโย เปลียนวงศ์เช้า

่

๒๑/๑๑/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ทุ่งประดู่  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระวีรพันธ์ ทีปวํโส นุ่มหนู

๑๐/๒/๒๕๒๒ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระอัญวัชร์ โสภณปฺโ อยู่ยืด

๑๗/๒/๒๕๓๗

๘/๗/๒๕๖๐
ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระปภาวิน ทีปวํโส ธนยศภิญโญ

๑๒/๑๐/๒๕๓๙

๖/๕/๒๕๖๐
ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระรัชชานนท์ เตชปฺโ เฉลิมไทย

๑๘/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระนิรัดศัย ิตสีโล คงกระเรียน

๑๖/๙/๒๕๓๙ ๒๖/๒/๒๕๖๐

พุ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระธนภัทร สิริธมฺโม สมมิตร

๒๐/๕/๒๕๓๙
๗/๕/๒๕๖๐

พุ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระปญญา ปฺาวุฑฺโฒ แสงเขียว

๑๙/๑/๒๕๒๑ ๒๓/๕/๒๕๖๐

พุ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระจักรพันธ์ จารุธมฺโม ใกล้ชิด

๘/๑๑/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
พุ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระภาณุพงศ์ ปภาโส โพธิทอง

์

๖/๒/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

พุ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระพิชชากร ปยวณฺโณ เอียมละออ

่

๒๔/๗/๒๕๔๐ ๑๕/๖/๒๕๖๐

พุ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระสุเทพ เทวธมฺโม ช้างโคร้ง

๒๖/๑๐/๒๕๓๔
๒๕/๖/๒๕๖๐

พุ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระกัมปนาท มหาปฺุโ สุดยอด

๑๗/๔/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

พุ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระธนวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ภู่ระย้า

๑๖/๖/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
พุ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรอธิคมน์  อิมเกษม

่

๒๐/๓/๒๕๔๒

 พุ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระบุญโชติ ธมฺเมสโก แสวงหา

๘/๑๐/๒๕๒๑
๔/๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระโอภาส รตนโชโต ไทรน้อย

๒๒/๓/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระนันทยศ หิริสมฺปนฺโน คำผา

๑๑/๔/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระณรงค์ ฉนฺทสาโร พันธ์เจริญ

๒๗/๓/๒๔๙๕ ๑/๑๒/๒๕๕๙

หนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระธีรนันท์ จิตฺตปฺุโ เลือดแดง

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๑/๑๒/๒๕๕๙

หนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระวัฒนา อตฺตทนฺโต เลือดแดง

๒๖/๖/๒๕๓๗ ๑๖/๖/๒๕๕๙

หนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระธนะชัย ิตกุสโล รักยิม

้

๓/๑/๒๕๓๙ ๔/๖/๒๕๖๐
หนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๗๒
สามเณรภวัต  พลายเนาว์

๔/๖/๒๕๔๖
 หนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระวันนะ กิตฺติภทฺโท สอนนิยม

๑๗/๒/๒๕๓๕ ๑/๑๒/๒๕๕๙

หุบตาโคตร  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระปราโมทย์ ปโมทิโต ทองสุข

๗/๑๑/๒๕๒๘ ๒๘/๑/๒๕๖๐

หุบตาโคตร  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระณัฐวัฒน์ กิตฺติวุฑฺโฒ พูนทวี

๑/๗/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หุบตาโคตร  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระภิญโญ สิริภิฺโ กลินชุม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

๕/๗/๒๕๖๐
หุบตาโคตร  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระโสภณ สิริมงฺคโล ทองสุข

๒๙/๘/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

หุบตาโคตร  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระชูเกียรติ

์

ชาตเมธี โคถึก

๒๘/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บางปู  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระณรงค์ศักดิ

์

านิสฺสโร เหลืองวงว

๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

บางปู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๔ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระธีรชัย ธมฺมทีโป วงษ์ยีสาร

่

๒/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บางปู  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระอดิสร ปฺาธโร ไชยเดช

๒๕/๖/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๖๐

บางปู  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระเอกชัย กนฺตวีโร อัดแสง

๑/๗/๒๕๓๙ ๒๗/๕/๒๕๖๐

ศาลาลัย  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระขุนแผน กตสาโร นาคหล่อ

๘/๗/๒๕๓๙ ๒๗/๕/๒๕๖๐

ศาลาลัย  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๘๔
สามเณรสาธิต  บัวล้อม

๒๙/๗/๒๕๔๓

 ศาลาลัย  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๘๕
สามเณรภาณุวัฒน์  เตชพัฒน์ธนกฤต

๕/๒/๒๕๔๕
 ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระศวีระ รตนวณฺโณ พ่วงเจริญ

๑/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ศรีทุ่งทอง  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระธีรพงศ์ ธีรวโร สมคิด

๑๔/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีทุ่งทอง  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ เช้าชืน

่

๒๗/๗/๒๕๓๗ ๑๖/๖/๒๕๖๐

เขาถำ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระวีระศักดิ

์

วีรสกฺโก มณฑา

๑๑/๒/๒๕๐๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เขาถำ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระคมสันต์ คุเณสโน เทียงบ่าย

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

เขาถำ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระศุภชัย สุภชโย รุ่งสว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาถำ  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระสุทโธ ฉนฺทธมฺโม ทิพย์เงิน

๑๖/๖/๒๕๐๗ ๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระสมพร กิตฺติคุโณ ศรีดาจันทร์

๘/๕/๒๕๑๕ ๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระสิทธิศักดิ

์

จนฺทปฺโ มีถาวร

๑๗/๑๐/๒๕๓๒
๒๓/๔/๒๕๖๐

หนองหญ้าปล้อง  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระนครินทร์ อตฺตทโม สิงห์คาร

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ใหม่ลาดวิถี  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระแสวง สุทฺธิมโน คงกระพันธ์

๖/๑๐/๒๕๑๖ ๒๑/๑๒/๒๕๕๖

เกษตรกันทราราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระอดิศักดิ

์

สุเมธโส สีละมุด

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๒/๒๕๖๐

เกษตรกันทราราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระวรัญู วรปฺโ คำปญโย

๖/๘/๒๕๓๔ ๒๑/๖/๒๕๖๐

เกษตรกันทราราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระไชยวัฒน์ โชติปฺโ สุดยอด

๖/๘/๒๕๔๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

เกษตรกันทราราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๐๐
สามเณรธวัชชัย  สีละมุด

๖/๑๐/๒๕๔๔

 เกษตรกันทราราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๐๑
สามเณรอนาวิน  เฉลิมจันทร์

๖/๑/๒๕๔๖
 เกษตรกันทราราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระชัยวัฒน์ จรณธมฺโม อาจหาญ

๒๑/๒/๒๕๒๘

๔/๖/๒๕๖๐
บ้านใหม่  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๐๓
สามเณรมงคล  กุลวานิชย์

๑๒/๘/๒๕๔๕

 เขาน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระพลัฏฐ์ จิตคุโณ หุ่นพยนต์

๑๖/๖/๒๕๒๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐ ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระดุษฐ ยติกโร สังขวิมุติ

๒/๕/๒๕๒๘
๒/๗/๒๕๖๐ ธรรมวารีศรีรัตนาราม

 

ปข ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระธนยศ ิตจิตฺโต วันชัย

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐ ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระกัมพล กิตฺติทตฺโต มุสิกสิน

๒/๔/๒๕๓๓ ๒/๗/๒๕๖๐ ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระบัณฑิต ิตธมฺโม รุจิเรข

๒๔/๓/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระพีรพัฒน์ จนฺทรํสี กลินเจริญ

่

๑/๕/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

วังยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระพัชรพล สุจิณฺโณ แพเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๒๓/๕/๒๕๕๘

เขาดิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระเกรียงศักดิ

์

านวีโร ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

๑๙/๕/๒๕๖๐

เขาดิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๑๒
พระสุเมธ สุเมโธ ผิวอ่อน

๓/๓/๒๕๓๘
๖/๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๑๓
พระภูริช เตชพโล คงกระพันธ์

๑๑/๒/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๑๔
พระจิรพัฒน์ อกิฺจโน เอียมสะอาด

่

๓๐/๖/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๕ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระวัชระ วิชฺชากโร สมประสงค์

๓/๕/๒๕๓๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เขาดิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระณรงค์ศักดิ

์

ิติสมฺปนฺโน ชัยศักดานุกูล

๒๒/๔/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

เขาดิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระจำเนียน อคฺคธมฺโม ดับสันเทียะ

๓๑/๙/๒๕๐๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระชลิต ชลิโต โมกข์บุรุษ

๒๗/๕/๒๕๒๙

๗/๕/๒๕๖๐
ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระเลปกร วราสโย สนับแน่น

๑๒/๗/๒๕๒๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระสมบูรณ์ สติสมฺปนฺโน รูปอัน

๋

๒๙/๘/๒๕๒๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระจรูญศักดิ

์

ถิรจิตฺโต ต้นโต

๓๐/๙/๒๕๒๙ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระธนวัตร ธนวโร แสงโพลง

๑๙/๕/๒๕๓๕ ๓๑/๕/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระวิทวัส ิตกุสโล พูลสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๓๕
๑๒/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระทรงพล ธนปาโล วงศ์รัตนกาญจน์

๕/๘/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระวรัญู วรฺู เชิดฉิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๓๖
๒๘/๕/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระสุกฤษฎิ

์

ปภสฺสโร เครือมาศ

๑๕/๑๐/๒๕๓๗
๑๔/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระวัชระ วชิรวํโส สมานมิตร

๑๐/๑๒/๒๕๓๗
๒๑/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระพีรสิทธิ

์

พีรสิทฺโธ แม้นทอง

๒๒/๕/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระอัฐพล ปภาโส แสงสวัสดิ

์

๒๐/๘/๒๕๓๘
๖/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระสิรวัชร สิรวชฺชโร ดีพิณ

๒๑/๑๐/๒๕๓๘
๒๑/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระพัฒน์ศักดิ

์

ิตปรกฺกโม
โรจน์เจริญทรัพย์

๑๕/๖/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระสุภกิตติ

์

สุจิณฺณธมฺโม รูปอัน

๋

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระวีรภพ ถิรธมฺโม เดชวัน

๑๘/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิปภาโส ทองชุม

๑๗/๙/๒๕๓๙ ๑๔/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระศักดิเกษม

์

โสภณปฺโ เดชวัน
๗/๒/๒๕๔๐ ๕/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระกฤษฎา สุทฺธิมโน ตุ้มทอง

๑๖/๖/๒๕๔๐ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๓๗
สามเณรสถาพร  ทิมทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

 ปากคลองปราณ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระสมัชญ์ ปรกฺกโม รู้ฤกษ์

๒๔/๘/๒๕๓๘ ๑๒/๕/๒๕๖๐

เขาน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระทินกฤต สีลธโร อำภาไพ

๑๗/๙/๒๕๓๖

๙/๔/๒๕๖๐
เขากะโหลก  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระเทวินทร์ อกิฺจโน จันทวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
เขากะโหลก  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๔๑
พระวิทยา อตุโล เชือชาย

้

๑๔/๕/๒๕๐๔
๔/๗/๒๕๖๐

เขากะโหลก  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๔๒
พระสุรเชษฐ์ ปริชาโน ต้นโต

๑๖/๗/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
เขากะโหลก  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๔๓
พระณัฐพล ปฺาวุโธ หล่อทรง

๒๐/๓/๒๕๔๐
๒/๔/๒๕๖๐

ปราณบุรี  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระบัญชา ปฺาวโร สาลิกา

๑๗/๙/๒๕๓๐
๒/๔/๒๕๖๐

ปราณบุรี  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระบุญช่วย กตปฺุโ คงดี

๒๘/๔/๒๕๒๙

๑/๗/๒๕๖๐
ปราณบุรี  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระณรงค์ เขมิโย เขียวรัมย์

๘/๗/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
ปราณบุรี  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระกนกพล กนฺตผโล มานพ

๑๔/๑๐/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
ปราณบุรี  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระจักรพันธ์ ธมฺมโชโต คชพันธ์

๕/๔/๒๕๔๐ ๒๓/๔/๒๕๖๐

นาห้วย  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระสุรศักดิ

์

ภูริจิตฺโต นพคุณ

๒๑/๘/๒๕๔๐
๓/๖/๒๕๖๐

นาห้วย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๖ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระธนกฤต ิติาโณ คงกะเรียน

๒๘/๓/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
นาห้วย  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระวิเชียร อุตฺตมวชิโร จันทร์เปรม

๒๒/๓/๒๕๐๔ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

สิทธิสังฆาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระมงคลเขตร์ อติภทฺโท ตรีตรานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

๑๗/๓/๒๕๖๐

สิทธิสังฆาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระธนพล กิตฺติธมฺโม เนียนไธสง

๒/๙/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

สิทธิสังฆาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระชลมารค พลปฺโ หิมาลี

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๑๑/๖/๒๕๖๐

สิทธิสังฆาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระธงชัย คุณสํวโร สุขเมือง

๓/๗/๒๕๓๒ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สิทธิสังฆาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระอรรถพล อาภสฺสโร บุญอยู่

๒๗/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สิทธิสังฆาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระบัญชา ธมฺมโชโต นวมงาม

๕/๑/๒๕๒๖ ๓๑/๑/๒๕๖๐

ธรรมประชาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระเจตนิพัทธ์ อติภทฺโท วันเย็น

๒๘/๘/๒๕๔๐ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ธรรมประชาราม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระเอกพจน์ อกฺกปฺโ นาคเงิน

๖/๑๒/๒๕๓๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เขาเขียว  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระวิทวัฒน์ ปยวาจโก ศรีแก้ว

๒๒/๖/๒๕๑๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาสุญญตา  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระณัฐวุฒิ านรโต สินสอน

๑๕/๑๐/๒๕๓๓

๕/๕/๒๕๖๐
แหลมเจ้าสัว  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระอนุรักษ์ อนาลโย

ศักดิดาพงศ์ไพศาล

์

๒๐/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

แหลมเจ้าสัว  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระอำพล อนาลโย มาปู

๘/๓/๒๕๓๘ ๒๔/๔/๒๕๕๙

เทพประสิทธิ

์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระมงคล ถิรมโน พิมพ์อ่อน

๑๕/๑/๒๕๑๕

๖/๗/๒๕๖๐
เทพประสิทธิ

์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระนพดล สมจิตฺโต พิมพ์อ่อน

๒๐/๑๒/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
เทพประสิทธิ

์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๕๖๖
สามเณรพิสุทธิ

์

 พุ่มทอง

๒๗/๔/๒๕๔๓

 เทพประสิทธิ

์

 

ปข ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระสมชาย ปริชาโน ซูศรี

๑๓/๑๐/๒๕๓๑

๕/๗/๒๕๖๐
หนองตาแต้ม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระชายชาญ รกฺขิตธมฺโม พิศคล้าย

๒๑/๒/๒๕๓๓

๔/๖/๒๕๖๐
หนองตาแต้ม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๖๙
พระวรสิทธิ

์

จิตปฺุโ แก้วประเสริฐ
๓/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองตาแต้ม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๗๐
สามเณรแสงอรุณ  ยอดทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 หนองตาแต้ม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระนรินทร์ คุตฺตจิตฺโต วันจุติแก้วกุล

๒๕/๑๐/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองพลับ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๗๒
สามเณรธนพล  ทูลกระเสม

๑/๑๑๒/๒๕๔๗

 หนองพลับ  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๗๓
พระณัฐพงษ์ อินฺทปฺโ ปตยานนต์

๒๔/๑/๒๕๒๕
๓๐/๖/๒๕๖๐

ทุ่งแฝก  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระวัลลภ ปฺาสาโร รุ่งโรจน์

๑๙/๑๒/๒๕๓๒

๓๐/๖/๒๕๖๐

ทุ่งแฝก  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระยุทธพงษ์ ยุทฺธวํโส สัมพันธ์วิวัฒนื

๒๖/๑๑/๒๕๓๘

๒/๔/๒๕๖๐
ทุ่งแฝก  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระนรพนธ์ าณวีโร แสงสุรจันทรกุล

๑๓/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระณัฐวุฒิ ปภากโร ศิริธรรม

๒๔/๑๐/๒๕๓๙
๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๗๘
พระอนาวิน กิตฺติวณฺโณ กรรณแก้ว

๑๓/๗/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระเกียรติศักดิ

์

ธีรปฺโ ศังขานนท์

๒๐/๑๐/๒๕๒๒
๑๕/๑/๒๕๖๐

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๘๐
พระณัฐพงษ์ สิริจนฺโท เรืองทิพย์

๒๑/๒/๒๕๓๕

๓/๖/๒๕๖๐
หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระธัญมนูญ อาภากโร แสงสว่าง

๑๐/๑๒/๒๕๓๖
๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระวีรชัย านวโร เจริญยิง

่

๙/๒/๒๕๓๗ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระวันเฉลิม กิตฺติปฺโ ขุนไชย

๕/๗/๒๕๓๖ ๒๑/๕/๒๕๖๐

หนองยายอ่วม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๘๔
พระธนวัฒน์ ธนวฑฒโน หลำรำไป

๖/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยไทรงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๗ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๕๘๕
พระวัชรินทร์ วชิรธมฺโม เตียทอง

้

๓๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระอภิสิทธิ

์

สิรินฺธโร สิงหาโชติ
๑/๖/๒๕๓๓ ๗/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระสรวิชญ์ สุเมธโส ไกรสังข์

๑๓/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๑/๒๕๖๐

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระมนตรี สุเมโธ ทองคีรี

๓/๕/๒๕๓๔ ๗/๕/๒๕๖๐
ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระธิติวุฒิ จารุวํโส เถือนทิม

่

๑๖/๙/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระธรรมนูญ จนฺทสาโร ตรงดี

๒๕/๗/๒๕๒๑ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๙๑
พระสุวรรณ ทีปธมฺโม จริงประโคน

๗/๑๑/๒๕๒๔

๑/๘/๒๕๖๐
ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๙๒
พระภานุวัฒน์ ณฏิโก พละมาตร

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

เนินตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระเกียรติศักดิ

์

อริฏโก มีจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เนินตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระพีรวัส ิตสาโร อยู่รัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

เนินตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๙๕
สามเณรฐิติโชติ  ม่วงนาพูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 เนินตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๙๖
สามเณรเสน่ห์  เพียรพร้อม

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 เนินตะเคียน  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๙๗
พระนิรัตน์ อตฺตทีโป หอมจันทร์

๑/๑๒/๒๕๑๑ ๓/๑๒/๒๕๕๙

บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระศักดิชัย

์

กนฺตธมฺโม ราโชมาศ

๑๙/๒/๒๕๑๑ ๒๙/๔/๒๕๖๐

บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระตระกานต์ จนฺโทภาโส นกขุนทอง

๒๙/๔/๒๕๔๐ ๑๓/๕/๒๕๖๐

บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระจารึก ชุติปฺโ เทศแย้ม

๒๑/๗/๒๕๒๔ ๑๗/๕/๒๕๖๐

บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระนพพร คุเณสโก ทาตาบุตร

๒๓/๑/๒๕๓๘ ๒๗/๕/๒๕๖๐

บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๐๒
พระอภิวัตร ปฺาวฑฺฒโก

ปญญาคชไพศาล

๒๕/๑๐/๒๕๒๗

๓/๖/๒๕๖๐
บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระกิตติธร อกฺกปฺโ ฤทิเดช

์

๑/๒/๒๕๓๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๐๔
พระณรงค์ศักดิ

์

มหาสกฺโก ตะสิงห์
๔/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๐๕
พระพระกรกฎ กรธมฺโม ด้วงไพร

๑๕/๔/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๐๖
พระสายหยุด สมจิตฺโต ขำหว่าง

๑๐/๕/๒๕๐๖
๓/๗/๒๕๖๐

บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๐๗
สามเณรชัยรัตน์  อารัย

๙/๑/๒๕๔๘
 บุษยะบรรพต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๐๘
พระศุภกันต์ เตชธมฺโม อรุณศรีมรกต

๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๘/๒๕๕๘

เขาตะเกียบ  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๐๙
พระทรงพรต อาจาโร นาครู

๑/๑/๒๕๔๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

เขาตะเกียบ  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๑๐
พระรณฤทธิ

์

กนฺตวีโร มีสิงห์นี

๕/๑๐/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๖๐

เขาตะเกียบ  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๑๑
พระประมินทร์ จนฺทวณฺโณ มะโนสิม

๒๓/๒/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

เขาตะเกียบ  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๑๒
พระกฤษฎา อินฺทปฺโ เพชรมณี

๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๓/๒๕๖๐

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๖๑๓
พระสาทิส สุธมฺโม ใหม่อินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๒๓

๒๘/๕/๒๕๖๐

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๖๑๔
พระวีระ จนฺทสาโร จ้อยจำนงค์

๑๖/๗/๒๕๑๑ ๒๙/๔/๒๕๖๐

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๑๖๐/๐๖๑๕
พระรังสรรค์ สิริมงฺคโล ระวีแสง

๑๖/๑๐/๒๕๒๘
๑๑/๓/๒๕๖๐

หนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๑๖
พระกล้าณรงค์ กิตฺติสาโร สังข์ทอง

๒๖/๕/๒๕๔๐
๓๐/๔/๒๕๖๐

หนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๑๗
พระไทยคม มงฺคโล มันดี

่

๒๙/๙/๒๕๒๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

หนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๑๘
พระจำเริญ จิรวฑฺฒโน สระทองจันทร์

๑๙/๘/๒๕๑๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

หนองแก  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๑๙
พระสุพาสิต ธีรปฺโ วงสะหวัน

๑๕/๔/๒๕๓๕ ๒๗/๖/๒๕๕๙

เขาสนามชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๘ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๖๒๐
พระธนเดช เมตฺตาทนฺโต ทวีศุภกุล

๓๐/๑๒/๒๕๑๘ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๒๑
พระเอกชัย เอกชโย ฤทธิบรรจง

์

๒๙/๘/๒๕๒๕ ๒๖/๓/๒๕๖๐

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๒๒
พระไกรลาศ านวีโร กุลวงศ์

๒๗/๘/๒๕๐๑ ๑๘/๔/๒๕๖๐

เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๒๓
พระกนก ขนฺติพโล จันทร์แก้ว

๔/๙/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๒๔
สามเณรพิชิตชัย  สร้างนอก

๖/๒/๒๕๔๘
 เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๒๕
สามเณรฉัตรพัฒน์  บุญเอกพัฒน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 เขาสนามชัย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๒๖
พระอานนท์ ธมฺมทินฺโน แซ่ลี

่

๑๑/๙/๒๕๑๖

๙/๑/๒๕๖๐
เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๒๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 สุวรรณอ่อน
๔/๕/๒๕๔๔

 เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๒๘
สามเณรธนกฤต  อินทร์มาตร

๑๗/๑/๒๕๔๗

 เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๒๙
สามเณรจอมพล  งามนัก

๓/๑๐/๒๕๔๗

 เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๓๐
พระสมจิตร สมจิตฺโต อำสุวรรณ

๑/๑/๒๔๘๑ ๕/๗/๒๕๖๐
เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๓๑
พระภานุเดช ภูริจตฺโต ชนะพจน์

๑๔/๓/๒๕๓๖

๘/๑/๒๕๖๐
สะพานขีเหล็ก

้

 

ปข ๒๑๖๐/๐๖๓๒
พระนันทวัฒน์ จนฺทสาโร คงวิจิตร

๑๙/๕/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
สะพานขีเหล็ก

้

 

ปข ๒๑๖๐/๐๖๓๓
พระยศธร กิติปฺโ พันธุศาสตร์

๒๓/๔/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ไกลกังวล  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๓๔
พระอภิชัย อภิชโย เฮงนางยิม

้

๑๑/๒/๒๕๓๙

๕/๕/๒๕๖๐
หนองตะเภา  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๓๕
พระกรวิชญ์ สิริมงฺคโร อำสำอางค์

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

๕/๓/๒๕๖๐
หนองตะเภา  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๓๖
พระอนุสรณ์ จนฺทสาโร ยามดี

๗/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๑/๒๕๖๐

หนองตะเภา  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๓๗
พระสมยศ โกวิโท ไวว่อง

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองขอน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๓๘
พระสัชฌุพงศ์ มหาวีโร วิชาชัย

๒๙/๙/๒๕๓๗ ๑๖/๓/๒๕๖๐

หนองคล้า  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๓๙
พระพลเอก อสิาโณ ประทีป

๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

หนองตะเภา  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๔๐
พระวาน สจฺจวโร วาน

๑๘/๔/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

หนองตะเภา  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๔๑
พระวาทิน จนฺทโชโต เหลืองวิไล

๓/๑/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

หนองตะเภา  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๔๒
พระปญญา สีลสาโร รุ่งแจ้ง

๒๒/๒/๒๕๑๗ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ห้วยสามพันนาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๔๓
พระเรวัตร ขนฺติสาโร ครุฑอ้น

๒๗/๑๒/๒๕๓๖

๗/๖/๒๕๖๐
ห้วยสามพันนาม  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๔๔
พระศราวุธ ปริสุทฺโธ สุขพวง

๒๑/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ห้วยมงคล  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๔๕
พระธนัฐพงษ์ จนฺทสาโร กล้าหาญ

๓๐/๔/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

ทุ่งยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๔๖
พระชลันทร จนฺทวํโส สิกขา

๓๐/๔/๒๕๓๔ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ทุ่งยาว  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๔๗
พระอุดมศักดิ

์

อุทาโน ขำเหมือน

๒๒/๓/๒๕๓๕ ๒๕/๕/๒๕๖๐

มาลัยทับใต้  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๔๘
พระเมธี ปฺาพหุโล ใจตรึก

๒๐/๔/๒๕๓๘
๖/๖/๒๕๖๐

มาลัยทับใต้  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๔๙
พระพรีกานต์ สุเมโธ อาภัสสรพันธุ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

มาลัยทับใต้  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๕๐
พระปญญา มหาปฺโ อ่อนใจ

๗/๑๑/๒๕๒๘

๑/๗/๒๕๖๐
มาลัยทับใต้  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๕๑
พระนพดล มหาวิริโย เอียมสำอางค์

่

๑๖/๖/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
มาลัยทับใต้  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๕๒
พระบุญมี วิสุทฺธสีโล แช่มเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๒๐/๖/๒๕๖๐

เขานกกระจิบ  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๕๓
พระวิทวัส เทวธมฺโม ทองสุข

๒๒/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

เขานกกระจิบ  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๕๔
พระสมโชค เตชธมฺโม เอียงสา

๒๔/๘/๒๕๓๔
๑๐/๑/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๙ / ๒๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๖๕๕
พระครองสกุล โชติวโร เกตุสุข

๑/๘/๒๕๓๒
๗/๕/๒๕๖๐

หนองไผ่  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๕๖
พระภูมิน ขนฺติธโร นิลปน

๒๒/๙/๒๕๒๓ ๒๗/๕/๒๕๖๐

หนองไผ่  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๕๗
พระวรพล โชติปฺโ พุ่มซ้อน

๙/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๕๘
พระธนพล กิตฺติสาโร ชดคล้าย

๒๒/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองไผ่  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๕๙
สามเณรจิรพัฒน์  ทรัพย์มาก

๒๒/๘/๒๕๔๗

 หนองไผ่  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๖๐
พระจีรศักดิ

์

โชติวโร นำกลัน

่

๑๒/๒/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
หนองพรานพุก  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๖๑
พระพิชัย ถาวโร สารทอง

๘/๕/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
หนองพรานพุก  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๖๒
พระนิโรจน์ กตปฺุโ อัครกุลพงษ์

๒๘/๒/๒๕๐๙
๘/๖/๒๕๖๐

หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๖๓
พระอาคม มุนิวํโส โพธิคำ

์

๒๖/๙/๒๕๑๗

๘/๖/๒๕๖๐
หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๖๔
พระกมล กตปฺุโ เพชรทองคำ

๙/๑๐/๒๕๒๑ ๑๑/๑๐/๒๕๕๙

หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๖๕
พระธีรศักดิ

์

ธนวํโส อ่อนใจ
๔/๔/๒๕๓๕ ๒๓/๕/๒๕๖๐

หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๖๖
พระพิรวิชช์ มหาปฺโ พรายศรี

๓๐/๔/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๖๐

หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๖๗
พระพลวัฒน์ ปณฺฑิโต ขวัญเนตร

๒/๙/๒๕๓๖ ๒๒/๑/๒๕๖๐

หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๖๘
พระธเนศวร าณวีโร ทัพนาคา

๑/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๖/๒๕๖๐

หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๖๙
พระนนท์ปกรณ์ เขมปฺโ ดีสอาด

๓/๔/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๗๐
พระสุริยะ สุจิตฺโต ชมกลิน

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

๕/๘/๒๕๖๐
หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๗๑
พระถิรวัฒน์ อนุตฺตโร บุญถวิล

๕/๙/๒๕๓๙
๖/๖/๒๕๖๐

หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๗๒
พระบริพัตร เตชปฺโ สุดแสงจันทร์

๑๒/๘/๒๕๔๐ ๒๓/๔/๒๕๖๐

หัวหิน  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๗๓
พระวราภรณ์ ฌาณวโร วิชาเกวียน

๒/๓/๒๕๓๕ ๑/๑๒/๒๕๕๙

สมอโพรง  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๗๔
พระศรันย์ ปยสีโล นามสุข

๕/๕/๒๕๓๖ ๗/๖/๒๕๖๐
สมอโพรง  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๗๕
พระวัฒนา อธิจิตฺโต เจริญทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

๘/๓/๒๕๖๐
บ่อฝาย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๗๖
พระธนทัต กุสลจิตฺโต ศรีงาม

๒๐/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

บ่อฝาย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๗๗
พระพงษ์พันธ์ านุตฺตโร กลำชัย

๑๔/๘/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
เขาน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๗๘
พระนิธิโชติ เตชปฺโ มีสาย

๑๘/๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
เขาน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๗๙
พระเสรี คุเนสโน มีสาย

๑๔/๓/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
เขาน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๘๐
พระชุติพนธ์ จนฺทสาโร จูเภา

๑๐/๘/๒๕๓๖
๔/๗/๒๕๖๐

เขาน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๘๑
พระเอกรินทร์ จารุธมฺโม มณีโรจน์

๑๙/๒/๒๕๑๗

๖/๗/๒๕๖๐
เขาน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๘๒
สามเณรธนรัชต์  พันธ์บุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 เขาน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๘๓
สามเณรปุณณภพ  เฉลิมศรี

๑๐/๗/๒๕๔๒

 เขาน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๘๔
สามเณรอำเภอ  เขียวขำ

๑๑/๗/๒๕๔๖

 เขาน้อย  

ปข ๒๑๖๐/๐๖๘๕
สามเณรถิรวิทย์  ธรรมภักดี

๑๕/๔/๒๕๔๑

 เขาน้อย  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๑๖๐/๐๖๘๖
พระยอดมนู านยุตฺโต ตันเจริญ

๒๓/๔/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
นิโครธาราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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