ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
ส่งสอบ ๙๓ รูป ขาดสอบ ๓๕ รูป คงสอบ ๕๘ รูป สอบได้ ๔๑ รูป สอบตก ๑๗ รูป (๗๐.๖๙%)
เลขที่

ชือ่

ปข ๒๓๖๓/๐๐๐๑ พระจีระศักดิ์

ฉายา

ธมฺมรตฺโน
ปข ๒๓๖๓/๐๐๐๒ พระเกรียงไกร โฆสโก
ปข ๒๓๖๓/๐๐๐๓ พระมนตรี
าณคโม
ปข ๒๓๖๓/๐๐๐๔ พระพิษณุ
กิตฺติภทฺโท
ปข ๒๓๖๓/๐๐๐๕ พระวีรพล
ธมฺมวีรพโล
ปข ๒๓๖๓/๐๐๐๖ สามเณรพีระพล
ปข ๒๓๖๓/๐๐๐๗ พระสมพร
ิตสาโร
ปข ๒๓๖๓/๐๐๐๘ พระธัญญา
าณาวุโธ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๐๙ สามเณรณัฐวุฒิ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๑๐ สามเณรธีรศักดิ์
ปข ๒๓๖๓/๐๐๑๑ สามเณรวิทวัส
ปข ๒๓๖๓/๐๐๑๒ สามเณรสุชาติ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๑๓ พระภาณุพงศ์ ิตวํโส
ปข ๒๓๖๓/๐๐๑๔ พระสนั่น
ทนฺตจิตฺโต
ปข ๒๓๖๓/๐๐๑๕ พระกิตติรัตน์ สุทฺธิาโณ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๑๖ พระมหาธนาวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๑๗ พระพรศักดิ์
คุณวโร
ปข ๒๓๖๓/๐๐๑๘ พระจิตรกร
ถิรปฺโ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๑๙ พระปราโมทย์ สิริภทฺโท
ปข ๒๓๖๓/๐๐๒๐ พระประเดิม
ธนปาโล
ปข ๒๓๖๓/๐๐๒๑ พระไพรัช
ปริปุณฺโณ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๒๒ พระเรืองรุ่ง
อภิปุณฺโณ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๒๓ พระจิรวัฒน์
อคฺคธมฺโม
ปข ๒๓๖๓/๐๐๒๔ พระสมศักดิ์
คุณากโร

นามสกุล
นาคแก้ว
ไข่มุก
กองอาษา
วงค์ทัพ
ยืดยาว
เกิดทวี
แตงอ่อน
สายทอง
ขันธ์แก้ว
บำรุงราษฎร์
นนท์ศิริ
สิบธง
คล้ายทอง
คมขำ
จินดาแก้ว
กัญชนะกาญจน์
รัตน์นุ่มน้อย
เหล็กล้วน
แซ่ต้ัง
แต่งอ่อน
พรมแก้ว
ยิม้ ประเสริฐ
อุชุภาพ
อร่ามรักษ์

เกิด

อุปสมบท

๐๘/๐๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
๐๒/๐๓/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑
๒๗/๐๔/๒๕๒๕ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

๐๓/๐๑/๒๕๑๕ ๑๒/๑๑/๒๕๖๐
๐๓/๐๔/๒๕๔๓ ๐๑/๐๖/๒๕๖๓
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

๒๐/๐๕/๒๕๐๗ ๐๘/๐๙/๒๕๕๖
๐๕/๐๕/๒๕๔๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๑
๐๗/๐๔/๒๕๔๔
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
๑๑/๐๗/๒๕๔๐
๑๗/๑๒/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐
๒๐/๑๑/๒๕๑๔ ๐๕/๐๑/๒๕๖๓

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘
๓๑/๑๐/๒๕๒๓ ๒๓/๑๑/๒๕๔๔
๒๙/๐๖/๒๕๑๓ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐
๑๕/๑๑/๒๕๑๒ ๓๐/๐๓/๒๕๖๒

๒๖/๐๑/๒๕๑๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐
๑๑/๐๒/๒๕๑๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐
๒๔/๐๖/๒๕๑๙ ๐๕/๐๒/๒๕๕๔

๒๐/๐๘/๒๕๑๕ ๑๕/๐๘/๒๕๔๘
๒๓/๐๖/๒๕๑๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗
๑๓/๐๔/๒๕๑๓ ๑๒/๐๓/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดเกาะหลัก
วัดเกาะหลัก
วัดคลองวาฬ
วัดคลองวาฬ
วัดคลองวาฬ
วัดหนองหินประชาราม
วัดบ่อนอก
วัดคั่นกระได
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดทุ่งน้อย
วัดหนองจอก
วัดหนองตาเสือ
วัดดอนยายหนู
วัดอ่างทอง
วัดอ่างทอง
วัดทุ่งทับทอง
วัดทุ่งทับทอง
วัดทุ่งทับทอง
วัดหนองโปร่ง
วัดนาผักขวง
วัดเขามัน

เมืองประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ

เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
ทับสะแก
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพาน
บางสะพาน
บางสะพาน
บางสะพาน
บางสะพาน
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ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ปข ๒๓๖๓/๐๐๒๕ พระสุทัศน์

ฉายา

สฺจิตฺโต
ปข ๒๓๖๓/๐๐๒๖ พระต้น
ติสฺสวโร
ปข ๒๓๖๓/๐๐๒๗ พระทวีป
อนาลโย
ปข ๒๓๖๓/๐๐๒๘ พระทัตภูมิ
ชนาสโภ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๒๙ พระพรเทพ
พลวุฑฺโฒ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๓๐ พระปรีชา
กตคุโณ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๓๑ พระโสภณ
ิตปสาโท
ปข ๒๓๖๓/๐๐๓๒ พระมหาบัณฑิต สุจิตฺโต
ปข ๒๓๖๓/๐๐๓๓ พระมหากิตติพงศ์ กิตฺติาโณ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๓๔ พระวรภพ
นาถสีโล
ปข ๒๓๖๓/๐๐๓๕ พระพนมพร
กนฺตธมฺโม
ปข ๒๓๖๓/๐๐๓๖ พระธีรศักดิ์
ธนวํโส
ปข ๒๓๖๓/๐๐๓๗ พระนิธิโรจน์
กตปฺุโ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๓๘ พระนนท์ปกรณ์ เขมปฺโ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๓๙ พระศักดิ์ชัย
ชินสกฺโก
ปข ๒๓๖๓/๐๐๔๐ พระจิตรกร
อนีโฆ
ปข ๒๓๖๓/๐๐๔๑ พระชาตรี
ธมฺมวโร

นามสกุล

เกิด

พูนแผ่นนาม
นิม่ อนงค์
ชูชีพ
วิชัยภูมิ
ทองดอนเหมือน
นวมนาคะ
รัตนวราหะ
ไชโย
บุญประคม
เจือจิตกมล
หนูทิพย์
อ่อนใจ
โชคอัครกุลพงษ์
ดีสอาด
เอี่ยมศรี
เศรษฐนรานนท์
สำเนียงแจ่ม

อุปสมบท

๒๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๓/๒๕๖๑

๐๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๓
๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖
๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘
๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘
๑๑/๐๗/๒๕๑๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

๐๕/๐๒/๒๕๑๒ ๒๕/๐๕/๒๕๖๑
๑๔/๐๘/๒๕๒๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑
๒๘/๑๒/๒๕๓๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๑

๑๕/๐๘/๒๕๐๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔
๐๗/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙
๐๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐
๒๘/๐๒/๒๕๐๙ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐
๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
๐๕/๑๒/๒๕๔๐ ๓๐/๑๒/๒๕๖๐
๑๙/๐๙/๒๕๑๔ ๒๒/๑๒/๒๕๖๑

๐๖/๐๖/๒๕๑๓ ๒๗/๐๕/๒๕๕๗

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดคอกอ้ายเผือก
วัดบางเบิด
วัดห้วยสัก
วัดธรรมประชาราม
วัดธรรมประชาราม
วัดบุษยะบรรพต
วัดบุษยะบรรพต
วัดเขาสนามชัย
วัดเขาสนามชัย
วัดหัวหิน
วัดหัวหิน
วัดหัวหิน
วัดหัวหิน
วัดหัวหิน
วัดทุ่งประดู่
วัดทุ่งประดู่
วัดศาลาลัย

บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
ปราณบุรี
ปราณบุรี
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
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