
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๖๙ รูป ขาดสอบ ๓๘ รูป คงสอบ ๑๓๑ รูป สอบได้ ๗๓ รูป สอบตก ๕๘ รูป (๕๕.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๓๕๙/๐๐๐๑ พระพิสิษฐ์ สุจิตฺโต เนตรทิพย์สกุล

๒๘/๐๗/๒๕๐๔
๒๘/๓/๒๕๕๒

วัดเขือนท่าทุ่งนาประชาสรรค์

่

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๐๒
พระสมุห์จิตเซ็ง สิริปฺโ ลำใยสุวรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๑๗ ๒๐/๐๔/๒๕๓๗ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๐๓ พระเล็ก เขมาวนฺโต แหวนร่มโพ

๐๔/๐๕/๒๕๓๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๐๔ พระกิตติพงษ์ เชืองตึก

๊

กิตติกาญจนกุล

๓๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๔ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๐๕ พระสุขใจ สุจิตฺโต ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๑/๒๕๓๗ ๒๐/๐๒/๒๕๕๖ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๐๖ พระยงยุทธ ขนฺติพโล แฉ่งชัยศรี

๒๓/๑๑/๒๕๒๙ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระธนพร ขนฺติโก แสนสนุก

๑๑/๐๔/๒๕๒๖ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๐๘ สามเณรรัชชานนท์  องอาจ

๐๘/๑๐/๒๕๓๙

 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระธำรง กตปฺุโ เลขาวิจิตร

๐๑/๐๓/๒๕๐๒ ๑๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๑๐ พระชัยทศ คุณวุฑฺโฒ เข็มสกุล

๑๑/๐๑/๒๕๐๘ ๒๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๑๑ พระพินิจ ภูริปฺโ กรวยทอง

๒๗/๐๖/๒๕๒๘
๐๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๑๒
พระณัฐธวัชพงศ์ ขนฺติธโร ชำนาญวัฒนชัย

๐๕/๐๑/๒๕๓๐ ๒๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระวิจิตร ิตสีโล ปญญาชัยรักษา

๑๐/๑๑/๒๕๑๙ ๒๔/๐๑/๒๕๕๘

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๑๔ พระน้องดา กตธมฺโม ยามดี

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดพุประดู่  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๑๕ พระนวพร สุทฺธิโชโต ยิมประเสริฐ

้

๒๑/๗/๒๕๓๒ ๒๙/๓/๒๕๕๖ วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๑๖ พระสมปอง อภิปฺโ ทองประเสริฐ
๔/๑๒/๒๕๑๙ ๑๑/๓/๒๕๕๔

วัดลำทหาร  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระคมสันต์ านสมฺปนฺโน ลิมแสงอุทัย

้

๒๗/๑๐/๒๕๒๕

๗/๕/๒๕๕๙ วัดวังเย็น  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๑๘ พระณัฐภัทร โกวิโท ประกอบ

๐๒/๐๒/๒๕๑๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังเย็น  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระวิทยา ชนาสโภ สุขชัย

๗/๓/๒๕๑๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙
วัดหัวนา  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๒๐ พระตะวัน นาถสีโล วันดี
๓/๖/๒๕๓๔ ๒๑/๗/๒๕๕๖

วัดดอนสว่าง  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๒๑
พระยรรยง สิริวฑฺฒนวํโส ศรีเจริญวงศ์

๑๐/๗/๒๕๐๓ ๒๒/๗/๒๕๕๖
วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระสุรชัย สิริสุริโย ศรีสุริยา

๓๐/๕/๒๕๓๗ ๓๑/๕/๒๕๕๗
วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระรพีพจน์ เขมกาโม พันชาติ

๒๓/๙/๒๕๒๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙
วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระณรงค์ศักดิ

์

านวโร คำพะญา ๕/๔/๒๕๐๐
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

วัดเชิงเขา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน วัฒนรุ่งศรี

๑๓/๗/๒๕๒๓
๙/๔/๒๕๔๓ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๒๖
พระกวินฬพัฒน์ อิสฺสโร ณ สงขลา

๑๒/๔/๒๕๒๔ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระพิทักษ์ ภทฺทจารี กาญจนสิริวิโรจน์ ๒/๓/๒๕๑๕ ๑๓/๕/๒๕๕๗

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระวิศิษฏ์ ธมฺมรํสี รัศมี

๔/๘/๒๕๒๒ ๑๓/๕/๒๕๕๗
วัดท่าขนุน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระจิตศิลป เหมรํสี อภิรักษ์มนตรี

๑๙/๙/๒๕๒๕ ๑๓/๕/๒๕๕๗
วัดท่าขนุน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๓๐ พระศิระ จิตฺตสุโภ พิเชฐสกุล
๒/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๕๗

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๓๑ พระพีระวิทย์ ชิตมาโร ศิริแพทย์
๒๐/๘/๒๕๑๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระโยธิน ธมฺมยุทฺโธ หุ่นสุวรรณ์

๒๕/๗/๒๕๒๕
๘/๗/๒๕๕๗ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระวีรพล ิตเมโธ วิกาหะ

๑๒/๑๒/๒๔๙๙
๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระสุขสันต์ สนฺตมโน นิเวชพงศ์ศักดิ

์

๓/๙/๒๕๒๕ ๑๕/๖/๒๕๕๙
วัดท่าขนุน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๓๕
พระทนงรักษ์ อรินฺชโย ปญญา

๘/๑/๒๕๒๗
๑/๖/๒๕๕๖ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรณัฐวุฒิ  สุดแน่น

๑๗/๘/๒๕๔๖

 วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระสุรเดช ธมฺมทินโน วโรรส

๒๗/๕/๒๕๓๒
๒๖/๕/๒๕๕๖

วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๓๘
พระสุชาติ าณพโล สาขะยัง

๒๕/๕/๒๕๑๖ ๒๗/๕/๒๕๕๖
วัดหินแหลม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระบุญส่ง คุรุธมฺโม กาสี

๑๐/๑๒/๒๕๑๖
๒๕/๒/๒๕๕๗

วัดหินแหลม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๔๐ พระอ้อ เตชธมฺโม รุ่งอมรเจริญ
๗/๗/๒๕๓๑ ๙/๓/๒๕๕๗ วัดอู่ลอง  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๔๑ พระวิชาญ จนฺทรตโน จันทรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๒๖
๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดต้นมะม่วง  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระบุญเลิศ ธมฺมวโร ศรีรักษา

๑/๐๔/๒๕๑๐ ๑/๐๗/๒๕๕๗
วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๔๓
พระจีรศักดิ

์

โสตถิโก เกิดนาค
๓/๐๘/๒๕๒๑ ๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดนำตก  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๔๔
พระหัน ปภากโร ผมหอม

๒๙/๐๘/๒๕๐๖ ๑๖/๐๕/๒๕๓๐

วัดแม่นำน้อย  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๔๕
พระณรงค์ สํวโร จรบำรุง

๑/๐๗/๒๔๙๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดแม่นำน้อย  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๔๖
พระวริทธิ

์

ปโยโค ทองนาค

๑๓/๐๓/๒๕๓๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๔๗
พระอำนาจ ขนฺติพโล นุ่มสนิท

๒๙/๐๓/๒๕๒๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๔๘
พระกล้าณรงค์ ธีราโณ บุญวิลัย

๑๓/๑๒/๒๕๓๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๖

วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๔๙
พระกมล อนุชิโต มานนท์

๐๖/๐๗/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๕๐ พระสุริยัน ปฺาธโร สุนิติตานนท์
๒๒/๗/๒๕๑๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดถำผาวังจันทร์  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๕๑ พระอารยันต์ กนฺตวีโร ผ่องกมล
๑๗/๘/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๕๒
พระชาติชาย ธมฺมวโร ปลาดรัมย์

๑๐/๑๑/๒๕๓๓ ๑๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดหลุมรัง  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๕๓
พระสุชาติ ปภสฺสโร ฉิมพันธ์

่

๑๐/๙/๒๕๐๗ ๑๕/๗/๒๕๕๔
วัดแก่งแคบ  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๕๔
พระเฉลิมเกียรติ อภินนฺโท เอียมจันทร์

่

๒/๓/๒๕๓๕ ๘/๘/๒๕๕๗ วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๕๕
พระสุวรรณ สุขธมฺโม ใจดี

๐๕/๐๕/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๒

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๕๖
พระลูกเพ็ชร อคูควํโส เนตรนิยม

๑๓/๐๓/๒๕๒๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๔
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๕๗
พระเชาวลิต ขนฺติโก เมืองมนต์

๑/๑๒/๒๕๒๙ ๑๕/๑๒/๒๕๕๔
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๕๘
พระประเทือง ปภสฺสโร สังข์วรรณะ

๑๕/๐๒/๒๔๙๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๕๙
พระไพศาล ธมฺมทีโป จุ๋นคช

๐๓/๑๒/๒๕๑๖ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดม่วงเฒ่า  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๓๕๙/๐๐๖๐ พระชินพันธ์ ชิตมาโร สุขสมัยธนสร

๒๕/๐๙/๒๕๑๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๖๑ พระอำพล กนฺตสีโล ปนทอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๖๒
พระสุนทร สุตปฺโ วงศ์งามชัย

๑๕/๑/๒๕๒๘ ๑๐/๑/๒๕๔๘
วัดถำกูปนฬวัน  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๖๓
พระรัตนโชติ ธมฺมรตฺโต ตรุดกรานต์

๐๓/๑๑/๒๕๒๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๖๔
พระสมภูมิ เขมวโร น้อยจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๐๘ ๒๘/๐๕/๒๕๓๗

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๖๕
พระถวิล ธมฺมโชโต ศรีนวล

๓/๗/๒๔๙๓ ๑๖/๘/๒๕๕๑
วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๖๖ พระอนันต์ จารุรตโน อานิสงส์ ๕/๙/๒๕๑๐
๒๙/๖/๒๕๕๗

วัดหนองพลับ  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๖๗
พระสมบูรณ์ ตุฏจิตฺโต ทรัพย์พยา ๑/๕/๒๔๙๖ ๑/๗/๒๕๕๓ วัดหมอสอ  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๖๘
พระสมชาย วุฑฺฒิธมฺโม จันทร์มณี

๓/๗/๒๕๒๗ ๑๗/๓/๒๕๕๖
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๖๙
พระชวลิต ภทฺทโก เข็มทอง

๙/๒/๒๕๒๑
๒๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๗๐
พระโชคดินันต์ ภคธโร หิรัญชัยศิริ

๑๙/๙/๒๕๐๖ ๒๓/๒/๒๕๕๖ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม
 

กจ ๒๓๕๙/๐๐๗๑
พระณรงค์ กตธมฺโม ฆะธรรมโม

๒๒/๑๑/๒๕๑๙

๘/๗/๒๕๕๔ วัดโปงกูป  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๗๒
พระไพฑูรย์ เตชธมฺม เทียงแท้

่

๑๕/๑๑/๒๔๙๕

๕/๗/๒๕๕๗ วัดโปงกูป  

กจ ๒๓๕๙/๐๐๗๓
พระเชาวลิต กตธมฺโม ตังสกุลแสงทอง

้

๒๕/๔/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๕๗ วัดรางสมอ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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