ศ. ๔

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
ส่งสอบ ๒๓๕ รูป ขาดสอบ ๘๗ รูป คงสอบ ๑๔๘ รูป สอบได้ ๔๘ รูป สอบตก ๑๐๐ รูป (๓๒.๔๓%)
เลขที่

ชือ่

ฉายา

ปข ๒๒๖๒/๐๐๐๑ พระวุฒิชัย

อคฺควุฑโฒ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๐๒ พระเกรียงไกร โฆสโก
ปข ๒๒๖๒/๐๐๐๓ พระธัญฌา
าณาวุโธ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๐๔ พระรุ่งมงคล
สิริมงฺคโล
ปข ๒๒๖๒/๐๐๐๕ พระภานริศ
นริสฺสโร
ปข ๒๒๖๒/๐๐๐๖ พระมนตรี
าณคโม
ปข ๒๒๖๒/๐๐๐๗ พระพิษณุ
กิตฺติภทฺโท
ปข ๒๒๖๒/๐๐๐๘ สามเณรพีระพล
ปข ๒๒๖๒/๐๐๐๙ สามเณรกิตติพงษ์
ปข ๒๒๖๒/๐๐๑๐ สามเณรจตุรภัทธ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๑๑ สามเณรณัฐวุฒิ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๑๒ สามเณรศุภสันห์
ปข ๒๒๖๒/๐๐๑๓ สามเณรธีรศักดิ์
ปข ๒๒๖๒/๐๐๑๔ สามเณรวิทวัส
ปข ๒๒๖๒/๐๐๑๕ พระภาณุพงศ์

ิตวํโส
ปข ๒๒๖๒/๐๐๑๖ พระกิตติรัตน์ สุทฺธิาโน
ปข ๒๒๖๒/๐๐๑๗ พระพรศักดิ์
คุณวโร
ปข ๒๒๖๒/๐๐๑๘ พระณฐพลทรงยศ สุทฺธจิตฺโต
ปข ๒๒๖๒/๐๐๑๙ พระจีรวัฒน์
อคฺคธมฺโม
ปข ๒๒๖๒/๐๐๒๐ พระนิรพันธ์
อาภสฺสโร
ปข ๒๒๖๒/๐๐๒๑ พระสุจิน
มหาาโณ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๒๒ พระปราโมทย์ ปโมทิโต
ปข ๒๒๖๒/๐๐๒๓ พระทวีป
อนาลโย
ปข ๒๒๖๒/๐๐๒๔ พระทักษิณ
ทสฺสนีโย

นามสกุล
คชชะ
ไข่มุก
สายทอง
ธนะแสงหิรัญชัย
ขาวงาม
กองอาษา
วงค์ทัพ
เกิดทวี
เพ็งจันทร์ทา
หนูน้อย
ขันธ์แก้ว
แก้วคำ
บำรุงราษฎ์
นนท์ศิริ
คล้ายทอง
จินดาแก้ว
รัตน์นุ่มน้อย
เรืองอร่าม
อุชุภาพ
อวยพร
ศรีแสง
สุวรรณประทีป
ชูชีพ
วงศ์วัฒนา

เกิด

อุปสมบท

๐๖/๐๒/๒๕๒๖ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑
๐๒/๐๓/๒๕๔๑ ๒๒/๐๗/๒๕๖๑
๐๕/๐๕/๒๕๔๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๑
๑๘/๐๘/๒๕๐๗ ๐๙/๐๖/๒๕๖๑
๓๑/๐๘/๒๕๑๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐
๒๗/๐๔/๒๕๒๕ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐

๐๓/๐๑/๒๕๑๕ ๑๒/๑๑/๒๕๖๐
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

๐๓/๐๑/๒๕๔๔
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

๐๗/๐๔/๒๕๔๔
๐๗/๑๒/๒๕๔๔
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
๑๗/๑๒/๒๕๔๐ ๑๕/๐๗/๒๕๖๑
๐๒/๑๒/๒๕๓๗ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘
๒๙/๐๖/๒๕๑๓ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐
๑๙/๐๕/๒๕๑๙ ๒๙/๐๖/๒๕๔๖
๒๓/๐๖/๒๕๑๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗
๒๘/๑๑/๒๕๓๑ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

๐๑/๐๑/๒๕๐๔ ๒๐/๐๕/๒๕๖๑
๐๔/๑๒/๒๕๑๔ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖
๑๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดเกาะหลัก
วัดเกาะหลัก
วัดคั่นกระได
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
วัดคลองวาฬ
วัดคลองวาฬ
วัดคลองวาฬ
วัดหนองหินประชาราม
วัดกุยบุรี
วัดกุยบุรี
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดทุ่งน้อย
วัดหนองตาเสือ
วัดอ่างทอง
วัดสีดางาม
วัดนาผักขวง
วัดนาผักขวง
วัดบรรพตาเรืองราม
วัดทุ่งสีเสียด
วัดห้วยสัก
วัดห้วยสัก

เมืองประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ

เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
ทับสะแก
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๑ / ๒

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

ปข ๒๒๖๒/๐๐๒๕ สามเณรวีรพล

ฉายา

นามสกุล

เกิด

ยืดยาว
ปข ๒๒๖๒/๐๐๒๖ สามเณรกิตติพงษ์
จำแนกรส
ปข ๒๒๖๒/๐๐๒๗ พระสุทัศน์
สฺจิตฺโต พูนแผ่นนาม
ปข ๒๒๖๒/๐๐๒๘ พระบุญยอด
วณฺณสุโภ
พึงบุญ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๒๙ สามเณรจิรายุ
ศักดิเ์ สือ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๓๐ สามเณรเมธัส
พึง่ บุญ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๓๑ พระทัตภูมิ
ชนาสโภ
วิชัยภูมิ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๓๒ พระเทพ
พลวุฑฺโฒ
ทองดอนเหมือน
ปข ๒๒๖๒/๐๐๓๓ พระสิทธิกร
สิริทตฺโต
โฉมจันทร์
ปข ๒๒๖๒/๐๐๓๔ พระพพริษฐ์
สุจิณฺณธมฺโม สุวรรณเวศม์
ปข ๒๒๖๒/๐๐๓๕ พระโสภณ
ิตปสาโท
รัตนวราหะ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๓๖ พระเทียนชัย ธีรปฺโ
แก้วไทรกลำ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๓๗ พระพนมพร
กนฺตธมฺโม หนูทิพย์
ปข ๒๒๖๒/๐๐๓๘ พระธีรศักดิ์
ธนวํโส
อ่อนใจ
ปข ๒๒๖๒/๐๐๓๙ พระนนท์ปกรณ์ เขมปฺโ
ดีสอาด
ปข ๒๒๖๒/๐๐๔๐ พระบัณฑิต
มุนิวํโส
เฟองฟู
ปข ๒๒๖๒/๐๐๔๑ พระประยุทธ์ กตสาโร
กิคอม
ปข ๒๒๖๒/๐๐๔๒ พระกิตติพงศ์ กิตฺติาโณ บุญประคม
ปข ๒๒๖๒/๐๐๔๓ พระสมไซ
นาโค
แก้วสว่าง
ปข ๒๒๖๒/๐๐๔๔ พระสมพงษ์
สุทฺธมโน
แก้วอ่วม
ปข ๒๒๖๒/๐๐๔๕ พระศักดิ์ชัย
ชินสกฺโก
เอี่ยมศรี
ปข ๒๒๖๒/๐๐๔๖ พระจิตรกร
อนีโฆ
เศรษฐนรานนท์
ปข ๒๒๖๒/๐๐๔๗ พระอนุวัต
อตฺตสนฺโต ฉัตรเงิน
ปข ๒๒๖๒/๐๐๔๘ พระธีรศักดิ์
ธมฺมธโร
แซ่ล้ิม

อุปสมบท

๐๓/๐๔/๒๕๔๓
๐๑/๑๐/๒๕๔๙
๒๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๓/๒๕๖๑

๑๐/๐๓/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐
๑๒/๑๒/๒๕๓๔

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
๒๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘
๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘
๐๒/๑๒/๒๕๑๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘
๐๒/๑๑/๒๕๑๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๑

๐๕/๐๒/๒๕๑๒ ๒๕/๐๕/๒๕๖๑
๑๖/๐๓/๒๕๐๖ ๑๓/๐๕/๒๕๕๕
๐๗/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙
๐๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐
๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
๒๖/๐๓/๒๕๔๑ ๑๕/๐๓/๒๕๖๑
๑๕/๐๖/๒๔๙๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๓
๒๘/๑๒/๒๕๓๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๑
๒๖/๑๑/๒๕๓๑ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

๓๐/๐๕/๒๕๑๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙
๐๕/๑๒/๒๕๔๐ ๓๐/๑๒/๒๕๖๐
๑๙/๐๙/๒๕๑๔ ๒๒/๑๒/๒๕๖๑
๐๔/๑๑/๒๕๓๓ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

๐๗/๐๘/๒๕๐๘ ๒๗/๐๕/๒๕๖๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดห้วยสัก
วัดห้วยสัก
วัดคอกอ้ายเผือก
วัดสิทธิสังฆาราม
วัดสิทธิสังฆาราม
วัดสิทธิสังฆาราม
วัดธรรมประชาราม
วัดธรรมประชาราม
วัดหนองตาแต้ม
วัดปากคลองปราณ
วัดบุษยะบรรพต
วัดหนองยายอ่วม
วัดหัวหิน
วัดหัวหิน
วัดหัวหิน
วัดหัวหิน
วัดเขาน้อย
วัดเขาสนามชัย
วัดเขาสนามชัย
วัดสามร้อยยอด
วัดทุ่งประดู่
วัดทุ่งประดู่
วัดบ้านหนองแก
วัดบ้านหนองแก

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

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕ นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๒ / ๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

