
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๒๗๖ รูป ขาดสอบ ๙๑ รูป คงสอบ ๑๘๕ รูป สอบได้ ๓๖ รูป สอบตก ๑๔๙ รูป (๑๙.๔๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระยศพร ถิรยโส กัณหโพธิ

์

๒๖/๐๘/๒๔๙๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๒

เกาะหลัก  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระพรพรหม ภทฺทโก พระมอญ

๒๔/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖

คันกระได

่

 

ปข ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระสมชัย สจฺจวโร

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

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระพรศิลป มหาปฺุโ ผดุงศิลป

๒๗/๐๒/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระวิทยา กตปฺุโ คงดัน

่

๓๑/๐๘/๒๕๒๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

หนองหินประชาราม
 

ปข ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระชยากร ชยากโร ชูชืน

่

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

หนองหินประชาราม
 

ปข ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระอาณัฐวุฒิ อคฺคปฺโ หอยทอง

๒๓/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองหินประชาราม
 

ปข ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระอนุพันธ์ สติสมฺปนฺโน แก้วมณี

๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองหินประชาราม
 

ปข ๒๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรองครักษ์  หวังเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 
หนองหินประชาราม

 

ปข ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระถวัลย์ กิตฺติมงฺคโล เกิดศิริ

๑๑/๐๖/๒๔๙๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อ่าวน้อย  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรสุริยันต์  แซ่ดัน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

 อุดมพลาราม  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระชัยวรวัช อคฺคกาโภ วงษ์ดำรงศักดิ

์

๒๗/๔/๒๕๒๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

ดอนทราย  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระภูพิงค์ าณธีโร หงษ์ทอง

๒๖/๓/๒๕๒๕
๑/๑/๒๕๕๔

นันทาวราราม  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระสุเทพ อินฺทาโณ หวลหงษ์

๑/๗/๒๕๒๗
๔/๗/๒๕๖๐

หนองมะค่า  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระวิทยา ปยธมฺโม เขียวเพกา

๑๗/๖/๒๕๒๖
๔/๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระชานนท์ อภินนฺโท แก้วฉวี

๒๗/๑๑/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๕๙
ดงไม้งาม  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระพรวิลาส จิตฺตปาโล พันธ์บุญมี

๙/๑๑/๒๔๙๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดงไม้งาม  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระณัฐพล กิตฺติธโร ภู่แกมแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

๙/๔/๒๕๕๙
ทางสาย  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระฐปนา สีลเตโช รอดภัย

๒๑/๖/๒๔๘๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ทางสาย  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระอนุรัชต์ ชยธมฺโม สุขศรี

๓/๕/๒๕๐๕ ๑/๑/๒๕๔๐
บ่อทองหลาง  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระอนันต์ ธมฺมวโร คงเหล่า

๔/๓/๒๕๓๒ ๑๐/๓/๒๕๕๙

ดอนมะกอก  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระจารึก สุภทฺโท แสงกลับ

๑๒/๓/๒๕๑๙ ๑๕/๒/๒๕๕๙

นำตกเขาโพธิทอง

์

 

ปข ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระพูนศักดิ

์

ปฺานาโถ จุลเจิม

๒๕/๘/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๗

เขาน้อย  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระทศพร กลฺยาณรโต ใจอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๓๗
๑๒/๔/๒๕๕๘

เขาน้อย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑ / ๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระประสิทธิ

์

ชุติปฺโ โชติคราม

๑๗/๔/๒๔๘๘
๙/๙/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระคมสันต์ ิตปาสํโส เนตรสว่าง

๒๓/๑/๒๕๓๔
๒/๓/๒๕๕๙

ปากคลองปราณ  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระวชิระ จิตฺตสํวโร ธัญวงศ์

๓/๓/๒๔๙๖ ๒๗/๗/๒๕๕๘

ปาสุญญตา  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระวิมาโน สิริวฑฺฒโน วัฒนากลาง

๑๒/๑๒/๒๕๒๙
๔/๑๒/๒๕๕๙

แหลมเจ้าสัว  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระสหัศ านกโร แจ้งนิมนวล

่

๕/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๔/๒๕๕๙

เขาน้อย  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระกฤษณพงษ์ จนฺทูปโม ไกรสีหนาท

๑๖/๕/๒๕๐๓ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

เขาสนามชัย  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระสุวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต รอสูงเนิน

๖/๑๒/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙

เขาสนามชัย  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระปตินันท์ จนฺทโชโต คำประเทศ

๒๙/๑/๒๕๓๔ ๒๑/๗/๒๕๕๘

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระนพสิทธิ

์

สนฺตกาโย พิพัฒน์เมธาโชค
๖/๑๐/๒๕๑๑ ๒๖/๗/๒๕๕๘

เขาอิติสุคโต  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระโฆษิต วรวฑฺฒโน ว่องอาทรกุล

๑๖/๑/๒๕๐๐ ๓/๑๒/๒๕๕๘

บุษยะบรรพต  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระมนตรี จนฺทธมฺโม รักยิม

้

๑๔/๒/๒๕๓๒
๒/๒/๒๕๕๗

หนองซอ  

ปข ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระกัมพล กมฺมพโล ด้วงไพร

๑๘/๓/๒๕๓๔ ๒๘/๓/๒๕๕๙

หนองตะเภา  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒ / ๒

้
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