
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๒๗๒ รูป ขาดสอบ ๙๒ รูป คงสอบ ๑๘๐ รูป สอบได้ ๖๓ รูป สอบตก ๑๑๗ รูป (๓๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระวสันต์ กตกุสโล นิมสกุล

่

๒๘/๒/๒๕๓๗ ๒๙/๙/๒๕๕๘

เกตชยาราม  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระบรมัตถ์ อตฺถกโล อังสวัสดิ

์

๔/๑/๒๕๓๐ ๔/๑/๒๕๕๙
เกาะหลัก  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระนิธิพงษ์ อาภสฺสโร ยีสาร

่

๖/๓/๒๕๓๗ ๖/๖/๒๕๕๗
คลองวาฬ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระวัฒนะ อาสโภ ชมเสือ

๒๓/๙/๒๔๙๔
๘/๗/๒๕๕๗

คลองวาฬ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระวนวัฒน์ อินฺทปฺโ มีแก้ว

๑๓/๘/๒๕๓๒ ๑๔/๑๑/๒๕๕๗

คลองวาฬ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรกฤษฎา  จันทร์ม่วง

๒๗/๘/๒๕๔๒

 คลองวาฬ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระเกรียงไกร อคฺคปฺโ ศิรินิมิตสกุล

๑/๐๗/๒๕๑๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

นำโจน  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระวุฒิพนธ์ นนฺทปฺโ นนทะพุทธ

๒๙/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗

นิคมคณาราม  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระอภิชาต ปภากโร พึงมี

่

๒๘/๗/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๘

กุยบุรี  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระธีรศักดิ

์

ธีรปฺโ งามประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๓๕
๑๕/๖/๒๕๕๗

เขาลันทม

่

 

ปข ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระกริชเพชร คมฺภีรปฺโ ราชา

๓๐/๙/๒๕๓๔ ๕/๑๒/๒๕๕๕

ยางชุม  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรฝนดี  เอมโอด

๑/๑/๒๕๔๖
 ยางชุม  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระชัชชัย ปาธโร อ่างสมิงค์

๑/๑๒/๒๕๒๖
๑/๒/๒๕๕๖

หาดขาม  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระชัยชนะ ชยวุฑฺโฒ วอนยิน

๗/๓/๒๕๓๕ ๔/๔/๒๕๕๘
หาดขาม  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระอินทรา จิตฺตวฑฺฒโน จันทสิงห์

๑/๑๐/๒๕๐๐
๗/๗/๒๕๕๔

เขาบ้านกลาง  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระโสภิญยา ชิตมาโร ไทยถาวร

๒๗/๑/๒๕๐๗ ๑๖/๗/๒๕๕๔

ตะแบกโพรง  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระศรายุทธ กิตฺติปฺโ แถมโต

๓/๓/๒๕๒๙ ๕/๖/๒๕๕๙
ทับสะแก  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระสามารถ อคฺคปฺโ จินดาพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๑
๒๙/๖/๒๕๕๗

ทุ่งตาแก้ว  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระวชิรากรณ์ โฆสธมฺโม แม่นปน

๒๗/๘/๒๕๑๙ ๑๕/๗/๒๕๕๘

ประชาราษฎร์  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระอธิการสุธี สุทฺธจิตฺโต พันธ์ศรี

๑๔/๑๐/๒๕๐๓
๑๘/๕/๒๕๔๔

มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระวสันต์ สิริภทฺโท สังข์ประเสริฐ

๑๗/๑/๒๕๓๓ ๑๙/๘/๒๕๕๘

มะเดือทอง

่

 

ปข ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระศราวุฒิ ปฺาวชิโร จันทร์สมบูรณ์

๑๘/๘/๒๕๒๖ ๒๘/๑๒/๒๕๔๘

หนองมะค่า  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระกาล มหาลาโภ จดรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๒๐ ๒๓/๑๐/๒๕๕๒

เขาโบสถ์  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระอนันต์ อาทิตฺโต มูลนอก

๕/๐๑/๒๕๑๓ ๑/๑๒/๒๕๕๗

เขาโบสถ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรรัฐนันท์  ลำเลิศ

๔./๑๐/๒๕๔๓

 ทองมงคล  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระเนตร วชิรธมฺโม เพชรพราว

๙/๐๖/๒๕๒๐ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

ทางสาย  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระละมูล อภินนฺโท บุญมอญ

๑๗/๐๑/๒๕๑๔ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

มรสวบ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระยุทธณรงค์ พรหฺมวโร พรมนวลละออง

๒๒/๐๕/๒๕๓๗
๔/๐๕/๒๕๕๗

สามขุม  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระชัชวาล อธิจิตฺโต ชมอินทร์

๒๒/๐๒/๒๕๑๖
๙/๐๗/๒๕๕๖

ห้วยไก่ต่อ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระวิชัย เตชวโร ศรีสุธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๑๕
๕/๑๒/๒๕๕๖

ห้วยไก่ต่อ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระนับพล นิติสาโร อ่วมประเสริฐ

๒๗/๐๒/๒๕๒๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ห้วยทรายขาว  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระชัยวัฒน์ ปฺาวุโธ มานพ

๑๔/๐๗/๒๕๐๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยทรายขาว  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระธเนศวัสส์ วิริยธโร หัตถา

๔/๐๙/๒๕๑๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยทรายขาว  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระทันใจ มหาคุโณ ดังก้อง

๑๔/๓/๒๕๒๔ ๒๑/๗/๒๕๕๗

กำมะเสน  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระสัจธรรม ผลาโณ อมรศุภมิตร

๒๙/๕/๒๕๓๖ ๑๔/๘/๒๕๕๘

คอกอ้ายเผือก  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระสหรัฐ ปภาโต อุบลพวง

๙/๗/๒๕๓๕ ๔/๑๒/๒๕๕๗

เขาน้อย  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระจิรพล จิรธมฺโม หนูวงษ์

๒๔/๕/๒๕๓๗ ๒๗/๗/๒๕๕๘

เขาน้อย  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระสมหมาย สมปฺุโ อรรคฮาด

๑๗/๑/๒๕๒๘ ๒๘/๖/๒๕๕๔

นาห้วย  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระวรวิทย์ คมฺภีรธมฺโม ทองแท้

๒๙/๓/๒๕๓๕ ๑๒/๗/๒๕๕๘

นาห้วย  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระปรีดี อินฺทปฺโ ชุนตระกูล

๑๔/๔/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๕๙

นาห้วย  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระจิรพัฒน์ อาภาธโร คงกระพันธ์

๘/๕/๒๕๓๗ ๓๐/๕/๒๕๕๘

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระสุภวัช ปฺาพโล เพชรคง

๒๗/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๕๘

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระนรเทพ ิตมานโส แค่ใหญ่

๑๘/๖/๒๕๒๓ ๒๓/๖/๒๕๕๘

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระวีรภัทร วีรพฑฺฒโน จันทร์สุข

๒/๑/๒๕๓๑ ๒๓/๖/๒๕๕๘

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระนิพนธ์ ชยธมฺโม วงศ์น้อย

๑๐/๔/๒๕๓๓ ๒๓/๖/๒๕๕๘

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระธนวัฒน์ ชยานนฺโท ใสยะภาค

๑๔/๙/๒๕๓๖ ๒๘/๒/๒๕๕๘

สุมนาวาส  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระจวน ธมฺมวโร พรมน้อย

๒๒/๗/๒๔๙๓ ๑๕/๗/๒๕๕๓

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระศักดิดา

์

ปยธมฺโม มันนุช

่

๒๕/๖/๒๕๒๔ ๒๓/๖/๒๕๕๖

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระเรวัติ านงฺกโร ยิมใย

้

๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๕๘

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระอุดม สุจิตฺโต ภมรผล

๑/๗/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ทุ่งประดู่  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระทินกร อินฺทปฺโ เทียงตรง

่

๑๖/๗/๒๕๓๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระประยุทธิ

์

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

ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระนที นาถสีโล ตาลต้นโต

๑๒/๑๒/๒๕๒๕
๑๙/๗/๒๕๕๘

สามร้อยยอด  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระประพล ปฺาพโล แก้วกัณฑ์

๒๘/๑๑/๒๕๓๔
๑๕/๓/๒๕๕๙

สามร้อยยอด  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระสมยา อติสโย ศรีประเสริฐ

๑/๐๑/๒๔๙๕ ๖/๐๙/๒๕๕๗

หนองหญ้าปล้อง  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระคมกริช กตสาโร สุขเจริญ

๒๖/๐๓/๒๕๓๘
๗/๐๔/๒๕๕๘

ใหม่ลาดวิถี  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรสอง  แสนสบาย

๑/๕/๒๕๔๐
 เขาลันทม

่

 

ปข ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระรัศมี เมฆิโย สุทธิศักดิ

์

๘/๑๒/๒๕๓๓ ๑๕/๑/๒๕๕๖

เขาสนามชัย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๒๕๙/๐๐๕๙ พระทิวากร ปยสีโล แซ่โง้ว
๑๐/๓/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๗ เขาสนามชัย  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๖๐ พระเอกราช สิทฺธิมงฺคโล สิทธิมงคล ๕/๘/๒๕๒๖ ๙/๕/๒๕๕๙ เขาสนามชัย  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๖๑ พระเจริญผล อาจารสมฺปนฺโน บุญเรือง

๑๗/๑๒/๒๕๑๐
๒๒/๓/๒๕๕๘

ดอนเสือหมอบ  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๖๒ พระชาคริต านรโต หิรัญนา
๖/๑๒/๒๕๓๔ ๓/๑๒/๒๕๕๘

บุษยบรรพต  

ปข ๒๒๕๙/๐๐๖๓ พระสัมพันธ์ ธมฺมทีโป สถาพรวจนา
๑๗/๕/๒๕๑๖

๒/๖/๒๕๕๘ หัวหิน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓ / ๓

้
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