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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)

ส่งสอบ ๘๑ รูป ขาดสอบ ๑๙ รูป คงสอบ ๖๒ รูป สอบได้ ๓๖ รูป สอบตก ๒๖ รูป (๕๘.๐๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระอานนท์ เขมวโร ทองแจ้ง

๐๘/๑๒/๒๔๙๕ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

บ้านยาง  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระมานะ ธมฺมทีโป ประชากุล

๐๔/๐๕/๒๕๐๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

บ้านยาง  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระเกรียงไกร ชุตินฺธโร วงค์สกุล

๐๖/๐๘/๒๕๒๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

บ้านยาง  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระบุญชิด อธิจิตฺโต เอียมสำอางค์

่

๓๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

บ้านยาง  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระมัคคุเทศก์ สิริปฺโ เทพสถิตย์

๒๑/๐๖/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระอิสระ คุณิสฺสโร พระอนงค์

๑๖/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สิริกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระปราโมทย์ เขมโก โอภาสทิพากร

๑๘/๐๕/๒๕๐๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

สิริกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรโฟรคะกาโชติ  สรามน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 สิริกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรหรรกะ  มหาดุร

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

 สิริกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรทิวากร  เจาธรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

 สิริกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรภาคภูมิ  แสงจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

 สิริกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรอำไพร  สารี

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 สิริกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรภูวนาถ  พรมชะนะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

 สิริกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระจักกฤษ โรจนธมฺโม สิทธิพงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๑๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๒

สุทธิกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระสมศักดิ

์

อตฺถกาโม สงวนรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๐๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สุทธิกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระสุธรรมเดช ฉนฺทกาโม โหลสกุล

๑๘/๐๖/๒๕๓๔ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สุทธิกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระอนุชิต อนุชิโต เอืออารีศิลป

้

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สุทธิกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระศุภฤกษ์ สุภกาโล มลิทอง

๑๕/๐๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุทธิกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรอาทิตย์  บุญทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

 สุทธิกาญจนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระโชคสุกิตต์ สุรกฺโข พรหรรษาวิจิต

๑๗/๑๐/๒๕๑๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระกฤตธี โสภณจิตฺโต จันทรโคลิกา

๑๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระดิเรก ปภสฺสโร หลวงอินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๐๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระณัฐพงษ์ สิริสาโร สินยบุตร

๐๔/๐๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระดนัยภพ จิรวํโส

เหล่าพงศ์พันธุ์งาม
๑๐/๐๑/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๒

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระศิริศักดิ

์

สิริสกฺโก ภิมาลย์

๐๗/๐๘/๒๕๓๕ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระวัชรพงษ์ วิสุทฺโธ

ปราโมช ณ อยุธยา
๑๖/๑๑/๒๕๒๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วังโพธิการาม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระมารุธ ฌานปฺโ พิสูจน์ผล

๐๘/๐๓/๒๕๒๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วังโพธิการาม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรนครินทร์  สุวรรณเนตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

 วังโพธิการาม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรณัฐวุฒิ  ศรีชา

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

 วังโพธิการาม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระวรุฒ ชุตินฺธโร ณ ตะกัวทุ่ง

่

๑๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

สุธาสินีวนาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระบีม จนฺทโก แก้วลิขิตวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ถำสิริธรรมาราม  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระประภาส าณวโร องอาจคีรี

๑๙/๑๐/๒๕๓๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ลิเจีย  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระธวัชชัย อารยธมฺโม ทาแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๓๑ ๐๔/๐๕/๒๕๕๒

ถำวังหิน  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระอนุรักษ์ ปวโร สังข์ทอง

๒๗/๐๒/๒๕๓๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

ปาเขาน้อย  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระณัฐพล คุณพโล รักษี

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ปาเขาน้อย  

กจ ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระศิลาวัช ชยปาโล เอียมสำอาง

่

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ปาเขาน้อย  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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