
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑,๕๖๕ รูป ขาดสอบ ๒๒๕ รูป คงสอบ ๑,๓๔๐ รูป สอบได้ ๑,๐๔๖ รูป สอบตก ๒๙๔ รูป (๗๘.๐๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระพจนศักดิ

์

กตฺธมฺโม ธรรมเสนา
๐/๑/๒๔๙๖ ๐/๕/๒๕๕๘

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรเอกพล  อุตมา

๐/๕/๒๕๔๖
 วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรคามิน  กลินขจร

่

๐/๑๑/๒๕๔๖

 วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรพรหมสุข  พุกประเสริฐ

๐/๔/๒๕๔๗
 วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระศักดา กิตฺติโก ประเสริฐศักดิ

์

๐/๑๑/๒๕๓๘
๐/๖/๒๕๕๙

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระธีระพงษ์ ปริปุโณ เจริญสุข

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระวิเชต ิตจิตโต หงษ์ผ้วย

๒๘/๐๒/๒๕๑๙ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระณัฐพงษ์ กนฺตวีโร สุวพงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระอลงกรณ์ ิตปุโ สืบกลิน

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระสุภกิจ สุวณฺโณ บุญชัย

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระสมศักดิ

์

จตฺตมโล ไม่มีนามสกุล

๓๐/๕/๒๕๓๘ ๑๘/๔/๒๕๕๙ วัดเขาตองเมืองลับแล
 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระบัณฑิต หิรฺธมฺโม กระต่ายทอง

๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระมณเทียร อุตฺตโม สุวรรณ

๑๒/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระอนุรักษ์ จารุธมฺโม ดีผิว

๒๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระมงคล กนฺตวีโร ภู่อยู่

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระกฤษณะ จนฺทสาโร หอมชืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระอุทิศ อุปติสฺโส จันทร์เรือง

๑๑/๑๒/๒๕๐๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระเอกสิทร์ พุทฺธธมฺโน สุริยะคำวงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระกฤษดา ธมฺมสโร หอมชืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๓๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระกษิดิเดช

์

สุธีโร จินาเสน

๒๒/๓/๒๕๓๔

๐/๑/๒๕๕๙ วัดเขาเม็งอมรเมศร์  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระเปรมทรัพย์ กนฺตธมฺโม หอมจันทร์

๘/๔/๒๕๓๙ ๐/๒/๒๕๕๙ วัดเขาเม็งอมรเมศร์  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระพยุงศักดิ

์

มานิโต เอียงทรัพย์มัน

่

๑๐/๓/๒๕๓๑
๐/๕/๒๕๕๙ วัดเขาเม็งอมรเมศร์  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระศักดิสิทธิ

์ ์

นาถปฺโ โสตทวิ

๑๖/๗/๒๕๓๕

๐/๕/๒๕๕๙ วัดเขาเม็งอมรเมศร์  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระกฤต กตปฺุโ หล่อจิต

๘/๑/๒๕๓๙ ๐/๖/๒๕๕๙ วัดเขาเม็งอมรเมศร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระไชยวัฒน์ อธิวโร ดอกสาคู

๑๑/๐๓/๒๕๓๙
๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดเขาแหลม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรทักษ์ดนัย  อินทร์ประเสริฐ

๓๑/๓/๒๕๔๓

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรปกรณ์ชัย  ไม่มีนามสกุล

๒๐/๓/๒๕๔๔

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรธีรพัฒน์  พวงรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรณฐคุณ  พงษ์ธนัทปภา

๑๒/๗/๒๕๔๔

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรอภิชาติ  แก้วกอง

๑๘/๙/๒๕๔๔

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรทนงศักดิ

์

 ยิงสุข

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรธีรเดช  ขวัญเมือง

๒๐/๒/๒๕๔๕

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรชนกันต์  ไม่มีนามสกุล

๑๖/๕/๒๕๔๖

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรวรวุฒิ  ชาวสวนงาม

๑๕/๗/๒๕๔๖

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสุพัฒน์  อนุศาสตร์สังข์

๑๒/๘/๒๕๔๖

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรเทียนชัย  ออมสิน

๙/๙/๒๕๔๖
 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรศุภกร  บูชา

๒๕/๙/๒๕๔๖

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรภานุเดช  โอสถ

๓๐/๙/๒๕๔๖

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรรพีภัทร  ดีสุดใจ

๑/๑/๒๕๔๗
 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรธนวัฒน์  นงลักษณ์

๒๘/๑/๒๕๔๗

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรสมบูรณ์  ไม่มีนามสกุล

๒๙/๒/๒๕๔๗

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรอโนทัย  ไม่มีนามสกุล

๑๑/๔/๒๕๔๗

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระซาอูยี ธิติโก ไม่มีนามสกุล

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระคมสัน สุจิตฺโต พราหมณ์ยอด

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระไพรัตน์ กตธมฺโม บุญขยาย

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระสมเจตน์ เตชวโร โพธิทอง

์

๓๑/๑๒/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระวีรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เดชเดชะสุเมธ

๑๐/๐๔/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระพิทักษ์ เชืองติน

่

อัศวดากร

๑๗/๐๑/๒๕๑๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรยงยุทธ  คะดุล

๒๒/๙/๒๕๓๙

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรภุมรินทร์  ลุนทา

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรชัยเลิศ  ไม่มีนามสกุล

๔/๐๔/๒๕๔๓

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรสุริยา  ไม่มีนามสกุล

๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรอิทธิชัย

์

 จันทร
๗/๒/๒๕๔๗

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระสุทธิพันธ์ ปยวณฺโณ เอียมสำอางค์

่

๑๐/๓/๒๕๓๗ ๒๖/๒/๒๕๕๙

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระกฤษณะ ปยธมฺโม เอียมสำอางค์

่

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระวาลา จนฺทธมฺโม เชียงกา

๒/๐๒/๒๕๒๒ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระพระจเร มหาปฺโ เฉยแสง

๑๒/๐๖/๒๕๑๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระวีระเทพ วิสุทฺโธ จิตรบรรจง

๐๕/๑๐/๒๕๑๗ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรรัตนะ  สืบดา

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

 วัดถำมังกรทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรผู้กอง  การเกษตรดี

๔/๙/๒๕๔๓
 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรสมบัติ  ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรจีรศักดิ

์

 ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑/๒๕๔๕

 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรอานัส  กรรพร้อม

๔/๙/๒๕๔๕
 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรกรรชัย  ไม่มีนามสกุล

๑๐/๙/๒๕๔๕

 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรขวัญไพร  ทรัพย์ศิริ

๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรสุทธิศักดิ

์

 ไม่มีนามสกุล
๓/๒/๒๕๔๖

 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรศักดิศิริ

์

 
แกล้วกล้าขจรไกล

๑๕/๓/๒๕๔๖

 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระประสิทธิชัย ฉนฺทธมฺโม แม้นเดช

๑๔/๐๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระสุเทพ สุขิโต จงเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระเฉลียง เตชวโร นาวัง

๑๑/๙/๒๕๐๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดถำมุนีนาถ  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระกิตติศักดิ

์

านวีโร คูหา

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าพะเนียดกุญชร
 

กจ ๒๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรอัษฎาวุธ  ยอดแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดท่ามะนาว  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระพาสุข อนีโฆ อินอ่อน

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่ามะนาว  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระมานะ ตปสีโล เหลืองสะอาด

๒๑/๐๙/๒๕๑๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระเชิด อคฺคธมฺโม คณิตธรรมวัตร

๑๐/๑๑/๒๔๘๖ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระพงษ์พัฒน์ สิริจนฺโท พยัพเนตร

๒๔/๑๑/๒๕๓๑ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระคเชนทร์ อตุโล เพียงลิม

้

๑๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระจักริน านธมฺโม อินเต้

๒๒/๐๑/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระวณัฐพล ปฺาธโร นิลบุตร

๐๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระพีรบูรณ์ โชติปฺโ เกียรตินาถ

๐๘/๐๕/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระปยะภัทร ปยปุตฺโต เชือชาย

้

๐๗/๐๖/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระพชรพล ปยสีโล แปวประเสริฐ

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระสุเทพ คมฺภีรธมฺโม ผลงาม

๐๕/๑๑/๒๕๐๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรธนพร  ศรีสงคราม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระณัฏฐ์ ณฏิโก ธนโชติวัฒนสิริ

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรรุ่งโรจน์  นุ่มสพ

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

 วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระสุเทพ เทวธมฺโม น้อยนิช

๒๖/๐๕/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระทวีทรัพย์ ทีปงฺกโร ช่อรัก

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระอาณัฐชัย ภทฺทาจาโร ราคา

๑๖/๐๘/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระนภปฎล จนฺทโสภโณ เงินบาท

๑๓/๐๔/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระวัฒนะ อภิวฑฺฒโน พันธ์ครุฑ

๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระกันตพงศ์ กนฺตวีโร บุญรอด

๒๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระธนวัส กวิวํโส อ่อนเอียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระธัชพงศ์ เขมจาโร จันทร์ดอนไพร

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระอนุภัทร อนุภทฺโท เซียงฝู

่

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระนิติกร นิติกโร เฉลยราช

๒๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระปลัดสราวุธ ิตสีโล มะลิวัลย์

๖/๙/๒๕๑๕ ๔/๕/๒๕๓๘
วัดนากาญจน์  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระสมเกียรติ เตชธมฺโม อุนเรือน

๓/๓/๒๕๐๓
๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดบ้านห้วยนำขาว  

กจ ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระศิริชาติ เตชพโล กรวยทอง

๑๙/๓/๒๕๒๖ ๒๔/๓/๒๕๕๙

วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระพลวุฒิ ธีรวโร เหรียญเลิศพร

๙/๑๑/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระฤทธิรงค์ าณธมฺโม วงษ์เวียง

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดพุประดู่  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรสุรวินท์  พรหมภิมาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดพุเลียบ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระสมศีล เทวธมฺโม ทรัพย์ประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดพุเลียบ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรภุมรินทร์  นิลนำเพ็ชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

 วัดพุเลียบ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระธนชัย ิตวํโส เฟองฟู

๑/๑๒/๒๕๐๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดโพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระศุภากร ปมุตโต พิพัฒน์ชัยสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๓๓ ๒๑/๐๙/๒๕๕๗

วัดโพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระสุภาพ ปภสฺสโร ชาวบางนา

๓๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระอนุรักษ์ ธมฺมธโร บุระรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๐๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระธีรพล ธมฺมิโก ดวงแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรพระประสิทธิ

์

 อ่อนศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรพัสกร  เขียวเซ็น

๓๐/๖/๒๕๔๖

 

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๑๒
พระณพงศ์ธร ขนฺติธมฺโม ไทยอุบล

๑/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระเจตน์ตะวัน จิรธมฺโม ชาวไร่นาค

๑๓/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๑๔
พระจิตรดิลก จิตฺตทนฺโต รสหวาน

๒๗/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๑๕
พระพชรพล พลปฺโ ศรีทอง

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๑๖
พระฐิติวัสส์ ิติปฺโ พรหมชนะ

๔/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระอนันต์ ปฺาวุฒิโฑ พ่วงเงิน

๑๑/๒/๒๕๓๒
๙/๗/๒๕๕๙

วัดลำทหาร  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๑๘
พระดำรงศักดิ

์

ติสสโร สนครำ

๒/๑๐/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

วัดลำทหาร  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๑๙
พระอภิสิทธิ

์

วิสุทธสีโล นาคเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๐/๐๑/๒๕๕๘

วัดวังจาน  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระสุรินทร์ านิสฺสโร คล้ายสุบรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๒๔ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

วัดวังเย็น  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิโก หัวใจเพชร

๒๒/๐๓/๒๕๒๑ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังเย็น  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๒๒
พระวิชิต อชิโต แก้วใจคต

๑๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังเย็น  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๒๓
พระกิตติพงษ์ กมโล ตุมกูล

๒๙/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังเย็น  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๒๔
พระสุวินัย อภินนฺโท สังข์น้อย

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังเย็น  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระพิทักษ์ ขนฺติสาโร หวังทอง

๑๔/๐๒/๒๕๒๐ ๒๗/๑๑/๒๕๕๖

วัดศรีอุปลาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๒๖
พระศักดา สิริธมฺโม รักอู่

๐๘/๐๓/๒๕๒๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีอุปลาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๒๗
พระนิพนธ์ ปภสฺสโร อำสุวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๒๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีอุปลาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๒๘
พระประเสริฐ ถาวรธมฺโม ศิริถิ

๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีอุปลาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระกังวาฬ กิตฺติวณฺโณ ใจเด็ด

๒๔/๐๓/๒๕๑๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีอุปลาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระศักดิศรี

์

สุกุลปฺโ ศรีสกุลประเสริฐ

๑๒/๗/๒๕๒๙ ๑๐/๑/๒๕๕๙

วัดหนองบ้านเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๓๑
พระณรงค์ ขนฺติธโร อำนวยผล

๑๓/๖/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

วัดหนองบ้านเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระปยะ ปยวโร เหวลา

๒๓/๑๐/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๕๙
วัดหนองบ้านเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๓๓
พระศรายุธ ยุทฺธปฺโ ผิวผ่อง

๒๖/๑๐/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๕๙
วัดหนองบ้านเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๓๔
พระปรัชญา ปยสีโล อิมประไพ

่

๖/๙/๒๕๒๗ ๑๐/๙/๒๕๕๘

วัดหัวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๓๕
พระณรงค์ ปภากโร บุญเฮง

๙/๑/๒๕๑๑ ๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดหัวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระภาณุพล อินฺทปฺโ อ้นนาค

๓๐/๖/๒๕๒๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหัวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๓๗
พระชัยมงคล สุภทฺโท อินทอง

่

๑๑/๕/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหัวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๓๘
พระนนทวัชร์ ถาวรธมฺโม จุนทการ

๑๙/๑๑/๒๕๓๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดหัวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๓๙
พระไมล์ เขมงฺกโร พงษ์ปญญาคม

๐/๐/๒๕๓๕
๑๒/๒/๒๕๕๙

วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระน้อย กมโล แขกนวม

๒/๓/๒๕๐๑
๒๑/๓/๒๕๕๙

วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๔๑
พระทศพล สมาหิโต นุรัตน์

๒๖/๖/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๔๒
พระสิทธิชัย ชาตปฺโ ครุฑสุวรรณ

๕/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๔๓
พระดิเรก สุธมฺโม บัวหลวง

๒๕/๒/๒๕๑๙ ๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระอาทิตย์ อาคโม จันทร์ดี

๓๑/๑๒/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

ขันติเมตตา  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๔๕
พระนำพล ฉนฺทธมฺโม ชมพู

๑๑/๑๐/๒๕๓๗
๒๗/๓/๒๕๕๙

จรเข้เผือก  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๔๖
พระดารากร ธมฺมรโต คำจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๐๓
๓๐/๕/๒๕๕๙

จรเข้เผือก  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๔๗
พระจิรภัทร จิรสุโภ แย้มวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

จรเข้เผือก  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระบุญชัย มหาปฺโ มีนาลุ่ม

๔/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จรเข้เผือก  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๔๙
พระวิศาล นนฺโท วิษณุวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๐๓ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

จรเข้เผือก  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระสุขาเมษ สุธมฺโม ทองเตรือ

๕/๗/๒๕๑๗
๒๘/๑๒/๒๕๕๗

ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๕๑
พระสอน ทสฺสนีโย ต่อมสูง

๑๔/๗/๒๕๑๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระณัฐภูมิ รกฺขิตตฺสีโล กรัตเพ็ช

๒๕/๕/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๕๓
พระนภัทร ฉนฺทสีโล อจิระศัก

๒๕/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๕๔
พระธนาวัฒน์ ชุติวณฺโณ ไทรโยคกมล

๖/๗/๒๕๓๐
๒๗/๖/๒๕๕๙

ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๕๕
พระกิตติธัข สิริทตฺโต เชียวพฤก

่

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระปฏิพล านวโร โพธิศรีแก้ว

์

๒๒/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๕๗
พระฐิติกร ขนฺติกโร ปนหยา

๑๕/๗/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๕๘
พระอานนท์ อภินนฺโท หอมกลิน

่

๒/๒/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๕๙
ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระเดชาวัต โชติปฺโ สุขพรหม

๒/๔/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระจิรวัฒน์ จารุธมฺโม ฉายาศรี

๘/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๖๑
พระกำจัด นายโก มนัสกุล

๑๙/๔/๒๔๙๐ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๖๒
พระสุวิทย์ โกวิโท เฉียบวิเชียร

๓๐/๕/๒๕๒๐ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระเพชร ฉนฺทโก ไม่มีนามสกุล

๑๖/๖/๒๕๓๕ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระจุฬาฟา สุเมโธ ศรีแสงทรัพย์

๘/๑๑/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ถำเขาชะอางค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕ / ๓๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๑๖๕
พระรัชพล นรินฺโท ศิริมัว

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

๒๐/๗/๒๕๕๙

ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๖๖
พระไชยา สีลเตโช จันทร์ดอนไพร

๒๖/๔/๒๕๓๙
๓/๖/๒๕๕๙

ถำอ่างหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระสิรภัทร วราโก พรมสวัสดิ

์

๒๒/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ถำอ่างหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๖๘
พระสิรภพ ปมุตฺโต มีนาลุ่ม

๒๐/๔/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙

ถำอ่างหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๖๙
พระสุปญญา อุตฺตมปฺโ กลีบเมฆ

๑๗/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ถำอ่างหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระเกรียงไกร อิทธิโขโต จันทร์หอม

๑/๓/๒๕๓๕ ๒๓/๕/๒๕๕๙

ท่าแย้เจริญธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระอุบล โชติปฺโ แก้วน้อย

๕/๒/๒๕๓๓ ๓/๗/๒๕๕๙
ท่าแย้เจริญธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๗๒
พระกิตติกาญจน์ อธิปฺโ สิทธิสร

๑๐/๕/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๕๙

ท่าแย้เจริญธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๗๓
พระไพโรจน์ านวีโร เจนอภิธรรม

๑๖/๓/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

ท่าแย้เจริญธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๗๔
สามเณรศราวุธ  หวังอยู่

๑/๖/๒๕๓๖
 ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๗๕
สามเณรอุดมทรัพย์  อินโทน

๒๒/๒/๒๕๔๑

 ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๗๖
สามเณรเจนภพ  พรหมเพชร

๑๖/๖/๒๕๔๑

 ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๗๗
สามเณรธนกฤต  คุ้มทรัพย์

๒๔/๘/๒๕๔๐

 ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๗๘
พระนรินทร์ จิตฺตสํวโร ฉำฉาชาติ

๑๖/๘/๒๕๓๗
๑/๒/๒๕๕๙

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระศิรพัชร ภูรวฑฺฒโก ราชภูมิ

๒/๒/๒๕๓๘ ๑/๒/๒๕๕๙
ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระสุรชัย สิริสุริโย ศรีสุริยา

๓๐/๕/๒๕๓๗ ๓๑/๕/๒๕๕๙

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๘๑
พระวันชัย ชยธมฺโม อิมกุล

่

๗/๘/๒๕๓๗ ๓๑/๕/๒๕๕๙

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๘๒
พระเอกรัฐ มหาวายาโม ศรีไพรสน

๑๐/๑๑/๒๕๓๗
๓๑/๕/๒๕๕๙

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระรพีพจน์ เขมกาโม พันชาติ

๒๓/๖/๒๕๒๒ ๑๒/๘/๒๕๕๙

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๘๔
พระสมพงษ์ ปฺาวุฑโฒ ศรีบัว

๒๖/๖/๒๕๒๙ ๑๒/๘/๒๕๕๙

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๘๕
พระพนัส ปภาโส คำภาพันธ์

๒๑/๑๐/๒๕๐๘
๑๗/๔/๒๕๕๙

ทุ่งสกุลทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๘๖
พระสุวนันท์ วราสโภ นันทสังข์

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ทุ่งสกุลทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระวิชาญ ฉนฺทชาโต ทองผิว

๒๐/๑/๒๕๑๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสกุลทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๘๘
พระวิหาร จิรสุโภ ศรีสุวรรณ

๒/๓/๒๕๑๖ ๑๒/๒/๒๕๕๙

ไทรทองพัฒนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๘๙
พระวิสสุต ถาวโร สมลา

๑๐/๑๑/๒๕๓๐

๙/๗/๒๕๕๙
ไทรทองพัฒนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระธนวัฒน์ จิรสุโภ บุญเอือ

้

๖/๗/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙
ไทรทองพัฒนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระขวัญเมือง ถิรธมฺโม ง่วนฉิม

๑๐/๙/๒๕๒๐
๗/๗/๒๕๕๙

หนองกวาง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรไพศาล  สุดสงวน

๑/๕/๒๕๔๖
 หนองมะค่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๙๓
สามเณรศิวัฒน์  ทองใบ

๔/๓/๒๕๔๘
 หนองมะค่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๙๔
สามเณรจิรภัทร  ละเลิศ

๗/๑/๒๕๕๐
 หนองมะค่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระภาสกร ผาสุโก วงษ์วิไล

๒๒/๙/๒๕๒๐ ๒๕/๔/๒๕๕๙ หนองโสนเทียมจันทร์
 

กจ ๒๑๕๙/๐๑๙๖
พระชัชชัย สุขธมฺโม ทองดีเลิศ

๒/๕/๒๕๑๗ ๗/๖/๒๕๕๙
หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๙๗
พระโชคไพสาร ปยโชโต บุญรักษ์

๑๔/๓/๒๕๒๑
๗/๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๙๘
พระปรวัฒน์ ปยปวโร แซ่ตัง

้

๕/๑๒/๒๕๒๗
๗/๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระยุคลธร ปยปุตโต แซ่เอียว

๊

๑๑/๑๐/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๕๙
หนองหญ้าปล้อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖ / ๓๑

้
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่
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กจ ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระศรัณย์ธร ปยปุณโณ กองเสม

๑๐/๑๑/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๕๙
หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระโอภา ปยโอภาโส มงคลเอียม

่

๑๙/๕/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระเมธี เมธิโก

เพชรนำหนึงเจริญ

่

๑๒/๑๑/๒๕๓๕

๙/๑/๒๕๕๙
หนองหัววัว  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระสามารถ สิริธโร พนมนาง

๑๒/๑๒/๒๕๒๑

๙/๕/๒๕๕๙
หนองหัววัว  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระสุชาติ สุชาโต จันทเสน

๑๑/๑๐/๒๕๒๐

๕/๖/๒๕๕๙
หนองหัววัว  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระสุธี สุธมฺโม จันทเสน

๑๐/๑๑/๒๕๑๙

๗/๗/๒๕๕๙
หนองหัววัว  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระชัยวัฒน์ านุตโล สวนนิมิตร

๕/๙/๒๕๑๖
๒๑/๑๑/๒๕๕๘

หนองหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระนำพล ฺาณพโล เอียมละออ

่

๖/๖/๒๕๓๘ ๓๐/๑/๒๕๕๙

หนองหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระสำรสาญ ิตพโล ฉายา

๑๑/๔/๒๕๑๖ ๓๑/๑/๒๕๕๙

หนองหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระสมัย สุจิตฺโต คมขำ

๒๒/๒/๒๕๓๔ ๒๐/๗/๒๕๕๙

หนองหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระกฤษณะ กิตฺติโก ปญญา

๑/๗/๒๕๑๑ ๑๘/๒/๒๕๕๙

หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๑๑
พระคฑาวุฒธ ถาวรจิตฺโต แสนพันธ์

๑๒/๘/๒๕๓๘ ๑๓/๓/๒๕๕๙

หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๑๒
พระเสถียร สิริธโร พันธุ์มา

๒๑/๑๐/๒๕๐๙
๑๗/๔/๒๕๕๙

หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๑๓
พระสมพงษ์ สุภกิจฺโจ ช้างน้อย

๑๖/๖/๒๕๑๐ ๑๗/๔/๒๕๕๙

หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระอนัน ยติกโร ขินเพชร

๓/๓/๒๕๑๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๑๕
พระรุ่งธรรม อคฺคปฺโ สาระบุตรดี

๒๙/๑๒/๒๕๒๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๑๖
พระคชภพ กิตฺติปฺโ เต็มธนัน

๑๒/๙/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๑๗
พระสิริชัย กิตฺติาโน สงวนวงษ์

๘/๘/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระประจวบ อินฺทาโณ สิงคเณย์มีมาก

๓๑/๘/๒๕๒๕
๗/๗/๒๕๕๙

แหลมทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๑๙
พระชานนท์ สิริภทฺโท มีมาก

๑๓/๑/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

แหลมทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระณัฐพล จารุธมฺโม บัวจันทร์

๒๐/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แหลมทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๒๑
พระสรศักดิ

์

กิตฺโสภโณ อุ่นเรือน

๐๖/๐๔/๒๕๐๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

เขาคันหอก  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระสุจริต มุตฺตจิตฺโต ชืนขำ

่

๐๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

เขาคันหอก  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๒๓
พระแสนสุข สุทฺธาโณ ชืนขำ

่

๑๕/๐๒/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันหอก  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๒๔
พระทศพล พุทฺธสโร เณรยอด

๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาคันหอก  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๒๕
พระภัทรพงศ์ ภทฺทาจาโร พลสันต์

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ดอนคราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระทศพล ทสพโล ผ้าแดง

๑๕/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนคราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๒๗
พระโชคอนันต์ วชิโร ศุจิธรรมรักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๐๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ถำแฝด  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๒๘
พระจิรชัย จิรชโย บุญประสพ

๒๕/๐๒/๒๕๒๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ถำแฝด  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๒๙
พระนพรุจ อิสฺสโร เจนกิจการ

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ถำแฝด  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๓๐
พระอนุพงษ์ ตปสีโล ศิริรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ทะเลสาบ  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๓๑
พระหิรัญ เหมฺวณฺโณ โสภา

๐๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทะเลสาบ  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๓๒
พระสุวัฒน์ ผุสฺสธมฺโม สิทธิจตุพร

๐๘/๐๓/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

ท่าตะคร้อ  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๓๓
พระปรัชญา ปภสฺสโร ไถลแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ท่าตะคร้อ  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระชัยรัตน์ กิตฺติสาโร วงค์ปอม

๐๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าตะคร้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๒๓๕
พระนภดล นวธมฺโม หมันกสิกรรม

่

๒๐/๐๙/๒๕๑๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

บ้านถำ  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๓๖
พระชัชวาลย์ จริยชโย ชากัณฑ์

๑๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บ้านถำ  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระวณิชศักดิ

์

วณิโช ยิงแจ่มจันทร์

่

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านถำ  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๓๘
พระวีรชล สีลทฺชโน กลินเมือง

่

๐๘/๐๙/๒๕๒๐ ๑๒/๐๒/๒๕๕๔

โพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๒๓๙
พระวิเชษฐ ชินพุทฺโธ สิงโตทอง

๐๗/๐๕/๒๕๑๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระปฎิพล ฉนฺทธมฺโม มาชู

๑๓/๑๑/๒๕๑๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระวรพล เตชพโล นุชยิมย่อง

้

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๔๒
พระวินัย ปภสฺสโร พลอยพุฒ

๑๙/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๔๓
พระดำรง ขนฺติพโล สวยกลาง

๐๙/๑๐/๒๕๐๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕

วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรอภิชาต  สระศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๔๕
สามเณรเจษฎาพงศ์  เอียมโสภณ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๔๖
สามเณรวศิน  อนุวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรนันทกร  โยธาศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๔๘
สามเณรเจษฎา  อินชา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๔๙
สามเณรมานะ  ทวีทรงพล

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรพีระเชษฐ์  แต้ยินดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๕๑
พระณัฐพล ณฏพโล สุวรรณรงค์

๒๙/๐๖/๒๕๑๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๕๒
พระชาญชัย านชโย บุญแย้ม

๒๘/๑๐/๒๕๒๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระอภิชล อภิชาโต คำพิทักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๒๓ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๕๔
พระอะธิภาคย์ อธิภาโค สกุลแก้วแท้

๐๗/๐๔/๒๔๙๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๕๕
พระเชษฐา เชฏธมฺโม พงษ์ไพทูล

๒๐/๑๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๕๖
พระอานนท์ อานนฺทสโร หอมชวน

๐๗/๐๔/๒๕๓๔ ๑๑/๐๘/๒๕๕๙

วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระอนุกร อนุวฑฺฒโน พิมพา

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วังศาลา  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๕๘
พระสรวิศ สีลวฑฺฒโน นาคสุข

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วังศาลา  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๕๙
พระวราวุฒ าณวฑฺฒโน มูลน้อย

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังศาลา  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระทวนทอง อภิวฑฺฒโน ฝาพับ

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังศาลา  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๖๑
พระอดิเรก อหิงฺสโก คล่องใจ

๐๙/๐๔/๒๕๑๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

 

กจ ๒๑๕๙/๐๒๖๒
พระสมเกียรติ สิริปณฺโณ ชะเอม

๘/๑๐/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๕๘

วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๖๓
พระกีรภัทร ธมฺมจาโร บรรดาศักดิ

์

๒๐/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๖๔
พระผมรเทพ หิตกาโม แสงใจดี

๒๘/๘/๒๕๒๔
๒/๕/๒๕๕๙

วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรบรรพต  ชะเอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๖๖
สามเณรจิตรภาณุ  คงคา

๒๐/๕/๒๕๔๐

 วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๖๗
พระอดิสรณ์ อินฺทสาโร แสนสม

๒๔/๔/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๖๘
พระถวิล านวโร ชะเอม

๒๐/๗/๒๕๒๖
๓/๗/๒๕๕๙

วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระอภิวัฒน์ อภโย สอาดเอียม

่

๑๓/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดขุนไทยธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระสราวุธ สุลโภ อารมย์

๖/๕/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๗๑
พระไชยา าณธโร นกยูงทอง

๑๐/๘/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระธนกร อินฺทวีโร โพธินันทวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๗๓
พระศราวุธ อาภากโร เอียมทิพย์

่

๒๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาธรรมอุทยาน  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๗๔
พระศตวรรษ เขมจิตฺโต ศิริ

๒๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดถำเสือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๗๕
พระเอกชัย ปยธมฺโม แก้วประดิษฐ์

๑๐/๐๙/๒๕๑๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดเทวธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระสมเกียรติ

์

เทวธมฺโม สมโภชน์

๒๐/๐๖/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทวธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๗๗
พระชาติชาย ถาวโร พันธิพ่วง

์

๒๕/๐๕/๒๕๒๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๓

วัดบ้านทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๗๘
พระธวัชชัย สาทโร อินทรประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๓๓ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๗๙
พระบอล วิมโล แสนสม

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระสฐิพร มหาปฺุโ วิชาคำ

๑๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๘๑
พระพเนตร ตุสิโต ตุลิต

๑๑/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านใหม่  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๘๒
พระวิษณุ อนาวิโร พวงมาลัย

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านใหม่  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๘๓
พระวิษณุ วรธมฺโม จานทอง

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านใหม่  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระอนิรุทน์ ปาวุโธ แก้วกาญเจริญ

๑๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านใหม่  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๘๕
พระกิตติ กิตฺติโก คุ้มทองดี

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙ วัดปาพุทธบาทเขาน้อย

 

กจ ๒๑๕๙/๐๒๘๖
พระทศวรรษ กนฺตสีโร ชัยประเสริฐ์

๑๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๘๗
พระเอกรัฐ ปริชาโน โรจน์ทอง

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระศุภวิทย์ อมโร บวรสมสฤษดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๒๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดมโนธรรมมาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๘๙
พระอลงกรณ์ อนิชิโต จำรัสไว

๐๘/๐๑/๒๕๒๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดโมกมันขันธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระประสิทธิ

์

กตตโภ สุขพลอย

๑๖/๐๓/๒๕๓๕ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดโมกมันขันธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๙๑
สามเณรธนพงษ์  ศรีทา

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

 วัดโมกมันขันธาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระสิทธิพล สนฺติอภินนฺโท จันทร์ดี

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๑๕๙/๐๒๙๓
พระทรงวุฒิ สนฺติอาทิจฺโจ นาคะพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๑๕๙/๐๒๙๔
พระคณิศร สนฺติสมฺปนฺโน ศรีสุข

๑๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๑๕๙/๐๒๙๕
พระธเนศ ธเนสโต รุ่งเรือง

๒๘/๐๙/๒๕๐๑ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองตะครอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระฉัตรชัย กิตฺติธโร ยะเครือ

๒๗/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๒๙๗
พระอภิเษก อภิปฺุโ ท้าววิบูลย์

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๒๙๘
พระวรุตม์ วรปฺโ บุญเชิด

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๒๙๙
พระวงศธร วํสธมฺโม เนตรสน

๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระกฤษณพล พลาโณ นิยมสมบูรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระชาตรี ชาตวโร จาดคำ

๒๗/๑๑/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระประทีป เตชพโล แสงกล้า

๒๙/๐๓/๒๕๐๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดอู่ตะเภา  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระนัฐศาสตร์ สุภทฺโท เสมทับ

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดอู่ตะเภา  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรจักรกฤษณ์  ขันมัน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 
ศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระนาวิน กนฺตวีโร สุภาพ

๐๑/๐๔/๒๕๑๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระสุรศักดิ

์

สุมงฺคโล โตกราน

๐๔/๐๒/๒๕๒๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๐๗
สามเณรธนภัทร  บัวทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

 
ศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระสหาย กนฺตธมฺโม ศิริพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระอานนท์ อานนฺโท กนกพรเวโรจย์

๐๖/๐๔/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรคม  พนาวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

 ศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๑๑
สามเณรสมศักดิ

์

 อุดมเดช

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๑๒
สามเณรอนันดา  ฝอยทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๑๓
พระเฉลิมพงษ์ ฉฬภิโ นักเพียร

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองตะโก  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๑๔
พระภิเษก จารุธมฺโม กลินสุคนธ์

่

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

หนองตะโก  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระเชิดศักดิ

์

อรุโณ กุลไชยกุล

๑๓/๑๒/๒๕๒๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองตะโก  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๑๖
พระเกรียติศักดิ

์

สํวโร กุลไชยกุล

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองตะโก  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๑๗
พระบุญเลิศ อินฺทปฺโ นราเกตุ

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

หนองเสือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๑๘
พระสุเทพ ขนฺติโก พิมพ์เพชร

๐๒/๑๑/๒๕๑๒ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองเสือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระโชค ธนสาโร พิบูลย์ปญญา

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองเสือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระพรภิวัฒน์ นนฺทิโย คงแปน

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองเสือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๒๑
พระวิษณุ สิริจนฺโท ปวนหลำ

๒๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองเสือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๒๒
พระวรพจน์ วราสโย ขำเนย

๑๕/๑๑/๒๕๓๑
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระอลงกรณ์ ภูริวฑฺฒโก ใจดี

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๒๔
พระรุจิภาส ธนปาโล มาเยียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๒๕
พระสุเมธ สุเมโธ ย่านงูเหลือม

๑๕/๕/๒๕๓๕ ๑๒/๗/๒๕๕๖

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๒๖
พระคมศร คมฺภีรปฺโ ศรพรหมฉาย

๓๑/๘/๒๕๓๓ ๑๒/๓/๒๕๕๘

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๒๗
สามเณรสุวัชชัย  เซียงฉิน

่

๑๔/๙/๒๕๔๖

 ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๒๘
พระวิเชียร สีลวณฺโณ คนึงนึก

๑๐/๑/๒๕๐๗ ๒๒/๗/๒๕๕๘

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๒๙
พระสุขุม สุขมาลนาโค วุฒิอุดม

๒๓/๑๒/๒๕๓๕
๒๙/๑/๒๕๕๙

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระทศพล พลนาโค จันทร์สว่าง

๒๙/๐๑/๒๕๒๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระสฤษฏิ

์

อิทฺธินาโค สวัสดิพานิชย์

์

๒๗/๓/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๓๒
พระประภาส ปสาทนาโค เรืองขันธ์

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๓๓
พระนวพล พลวโร บุญเชิด

๑๔/๐๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

ใหญ่ดงรัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๓๔
สามเณรศุภกิตติ

์

 ศรีวงษ์สุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

 ใหญ่ดงรัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระโยธิน ธมฺมทินฺโน ยะนิล

๐/๐๗/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่ดงรัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๓๖
พระวุฒิชัย อินฺทวุฑฺโธ คุ้มภัย

๐๒/๐๘/๒๕๓๑ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

อินทาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๓๗
พระบรรพต อินฺทปฺโ ศรีเมือง

๐๓/๐๑/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

อินทาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๓๘
สามเณรสุธิพรรณ  รัตนวงศ์

๒๐/๒/๒๕๔๔

 วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระพิสุทธิ

์

ปริปุณฺโณ บุญสม

๓๐/๙/๒๕๓๖ ๒๐/๖/๒๕๕๗

วัดกระต่ายเต้น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระหาญนรินทร์ จนฺทวํโส บุญอวบ

๒๐/๙/๒๕๓๗ ๓๑/๓/๒๕๕๘

วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๔๑
พระจักรพงษ์ ิติโก คำปาสังข์

๖/๔/๒๕๓๗ ๑๓/๓/๒๕๕๙

วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระสหะกิจ ถาวโร เข้มแข็ง

๒๖/๔/๒๕๓๙
๘/๕/๒๕๕๙

วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๔๓
พระวริทธิ

์

อนุตฺตโร ครุฑมีชัย

๑๓/๑๒/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๕๙
วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๔๔
พระวัฒนา ขนฺติโก บูชาเทียน

๑๘/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๔๕
พระปยะนนท์ ปยสีโล เซียงฉิน

่

๒๖/๑๐/๒๕๓๔
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระอาทิตย์ อติพโล พวงไทย

๗/๙/๒๕๒๙ ๒๐/๕/๒๕๕๙ วัดเขาช่องพัฒนาราม
 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๔๗
พระวุฒิชัย ฉนฺทสุโภ ทองขาว

๑๑/๖/๒๕๓๘ ๒๐/๕/๒๕๕๙ วัดเขาช่องพัฒนาราม
 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๔๘
พระศุภกร ปฺาธโร พันธ์เพ็ชร

๕/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๖/๒๕๕๙
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๔๙
พระณรงค์ชัย กนฺตสาโร นาคหนู

๒๔/๖/๒๕๓๘
๓/๖/๒๕๕๙

วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระณัฐพงษ์ าณสุทฺโธ ไต้ยิม

้

๒๗/๑๒/๒๕๓๗
๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๕๑
พระประยุทธ ปฺาวโร เกียรติแสงทอง

๔/๑๒/๒๕๑๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๕๒
พระวีรศักดิ

์

สุธีโร วงศ์พิทักษ์โรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๑๘

๓/๗/๒๕๕๙
วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๕๓
พระสุรพล ยโสธโร ไพรรัตน์

๒๙/๓/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๕๔
สามเณรพีรพงษ์  ปรีเปรม

๓๐/๘/๒๕๔๓

 วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๕๕
พระชัยยุทธ ถาวโร อาชวชาลี

๒๕/๒/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๕๖
พระเรืองศิลป นริสฺสโร วงษ์ดารา

๓๐/๘/๒๕๑๘
๔/๗/๒๕๕๙

วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๕๗
พระพิศนุวัฒน์ จารุวณฺโณ แก้วตา

๒๕/๑๐/๒๕๒๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระศานิต สุจิตฺโต พุทธา

๘/๘/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๕๙

วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๕๙
พระสมพงษ์ กลฺยาณธมฺโม เกิดประกอบ

๒๗/๓/๒๔๙๓
๙/๗/๒๕๕๙

วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

านธมฺโม ปุนแย้ม

๑๔/๘/๒๕๓๔
๓/๔/๒๕๕๙

วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๖๑
พระมรกต านวโร พันธ์ทา

๑/๗/๒๕๓๕ ๘/๕/๒๕๕๙
วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระธีรเดช ชินวํโส สุขศรี

๔/๑/๒๕๓๗ ๒๑/๕/๒๕๕๙

วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๖๓
พระอธิบดี สิริปฺโ อินทร์นุช

๒๔/๕/๒๕๓๔ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๖๔
พระศราวุธ ขนฺติโก อร่ามวัตร

๒๙/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดดงสัก  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๖๕
พระไพโรจน์ กนฺตสีโล เรืองอุไร

๖/๔/๒๕๑๓ ๕/๒/๒๕๕๘
วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระสมเกียรติ อนุตฺตโร เวชสุวรรณ

๑๙/๒/๒๕๐๔
๒/๔/๒๕๕๘

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๖๗
พระสกล สุทธิจิตฺโต ศรีสุข

๒๑/๕/๒๕๒๙ ๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๖๘
สามเณรสโรจ  ทองอยู่

๑๕/๖/๒๕๔๘

 วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๖๙
สามเณรวรวุฒิ  นิธากรณ์

๕/๙/๒๕๔๘
 วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระทศพล สุเมโธ วัฒนา

๑๖/๖/๒๕๓๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๗๑
พระนรพิชญ์ ธนปาโล สมณะ

๘/๓/๒๕๒๑ ๒๑/๗/๒๕๕๙

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๗๒
พระปฏิภาณ านยุตฺโต พ่วงทอง

๒๗/๒/๒๕๓๗ ๒๑/๗/๒๕๕๙

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๗๓
พระสุชาติ สุชาโต สงพรมทิพย์

๑๖/๔/๒๕๓๔
๒/๘/๒๕๕๙

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระสุพิพัฒน์ านุตฺตโม ต้องประเสริฐ

๖/๓/๒๕๒๘
๒๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดดอนชะเอม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๓๗๕
พระภาณุพงษ์ โฆสิตธมฺโม บุญสิริชูโต

๒๑/๙/๒๕๓๕
๙/๖/๒๕๕๙

วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๗๖
พระนันทวัฒน์ ชุตินฺธโร สมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระนฤทธิ

์

กนฺตวีโร บัวรอด
๒/๓/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๗๘
พระสุรกิจ าณิสฺสโร วันจิว

๋

๑๔/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๗๙
พระพงศ์ศิริ มหิทธิโก ลีไพเพชร

้

๑๖/๑/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระนันทภพ สทฺธาธิโก จรบำรุง

๒๔/๗/๒๕๓๕ ๒๑/๕/๒๕๕๙

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระอธิศักดิ

์

อธิวโร นิลรอด

๒๗/๓/๒๕๒๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๘๒
พระรณรงค์ จรณธมฺโม สังข์ทอง

๓๑/๕/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๘๓
พระจีระเดช อิทฺธิเตโช พรมบุ

๒๖/๒/๒๕๓๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๘๔
พระเพิมทรัพย์

่

จนฺทสาโร พันธ์ศรี

๒๐/๑๐/๒๕๓๕
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระธนกิจ สิริปุณฺโณ ด่านปาน

๓/๗/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๘๖
พระคณิตสรณ์ ยโสธโร กล้วยเครือ

๑๓/๑๐/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๘๗
พระตรัย กตปุโ บุญจันทร์

๒๐/๙/๒๕๓๖ ๒๗/๖/๒๕๕๙

วัดตะครำเอน  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๘๘
พระธนกฤต กตธมฺโม ทองกัลยา

๒๐/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดตะครำเอน  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระสุรกาญจน์ มุตฺตจิตฺโต พัตรแก้ว

๒๓/๔/๒๕๓๐
๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่ากระทุ่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระเมธี ปฺาวโร นิยมพันธ์

๒/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดท่ากระทุ่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๙๑
พระณรงค์ชัย วชิรชโย เปลียนน้อย

่

๓/๒/๒๕๓๑ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดท่ามะกา  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๙๒
พระอธิคม านวโร ทองบาง

๕/๔/๒๕๓๘ ๑๕/๒/๒๕๕๙

วัดท่ามะกา  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๙๓
พระธวัชชัย เตชพโล ยางทัด

๒๑/๑/๒๕๓๒ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดท่ามะกา  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๙๔
พระเอกณัฎฐ์ สุนฺทโร อริญชย์วรรธน์

๒/๗/๒๕๓๕ ๑๙/๕/๒๕๕๙

วัดท่ามะกา  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๙๕
พระพัชรพล ชุตินฺธโร เย็นศิลป

๒๖/๙/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

วัดท่ามะกา  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๙๖
สามเณรสกล  เพิมนาม

่

๗/๓/๒๕๔๕
 วัดท่ามะกา  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๙๗
พระมงคล สิริมงฺคโล จงจินากูล

๑๘/๕/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดท่ามะกา  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๙๘
พระแขก ปภสฺสโร บุญมี

๗/๑๑/๒๕๓๒ ๑๒/๗/๒๕๕๘

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๓๙๙
พระอธิป ปสนฺโน วงศ์เอียม

่

๒๐/๗/๒๕๓๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระสมพงศ์ สุริโย คุ้มพุ่ม

๒๗/๙/๒๕๑๕ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระศิริวุฒิ ธมฺมวโร เพียรประสบสุข

๑๙/๘/๒๕๒๑ ๒๐/๕/๒๕๕๙

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระอรรถชัย ิติาโณ เทพนม

๓๐/๑/๒๕๓๔ ๒๐/๖/๒๕๕๙

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระนิพนธ์ ขนฺติธโร แซ่ผู่

๒๗/๙/๒๕๓๙
๘/๗/๒๕๕๙

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระณรงค์ เขมธมฺโม อัศวบัญญัติกุล

๙/๑/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระวิบูลย์ อนาลโย จำปาอินทร์

๒๐/๘/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระมนัส กิตฺติปฺโ แสงทอง

๑๐/๔/๒๕๓๘
๖/๔/๒๕๕๙

วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรเกริกพล  สุริยันต์

๑๙/๘/๒๕๔๙

 วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระนพพร กิตฺติาโณ บุญพามี

๒๘/๘/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระสม สุวโจ สมบูรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๒๗ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระนันทวิทย์ สิริมงฺคโล นวัต

๖/๑๐/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๑๑
พระสิทธิชัย ธมฺมานนฺโท จันทร์สว่าง

๑๔/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๑๒
พระสุมงคล เตชปฺโ ยมด้วง

๑๓/๗/๒๕๓๙ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดสนามแย้  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๑๓
พระวิทยา ยุตฺตโยโค วงษ์ศรีนาค

๑/๑/๒๕๓๕ ๑/๕/๒๕๕๙
วัดสนามแย้  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๑๔
พระสมาน อมโล สุวรรณประเสริฐ

๔/๑๑/๒๕๑๖
๔/๕/๒๕๕๙

วัดสนามแย้  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๑๕
พระธนพล สฺโต หมืนธนาบูรณิ

่ ์

๒๑/๗/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

วัดสนามแย้  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระชูชาติ อินฺทโชโต ละอองเอก

๑๘/๕/๒๕๓๓
๙/๕/๒๕๕๙

วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๑๗
พระธนากร กิตฺติปฺโ อุ่มแซม

๒๕/๗/๒๕๓๗
๕/๖/๒๕๕๙

วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๑๘
พระอนิรุจน์ อภโย เพิมนาม

่

๑๕/๑๐/๒๕๓๔
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๑๙
พระธนพล อุทโย เสมคำ

๑๖/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระวิรัตน์ ิตธมฺโม สมรูป

๑๓/๑/๒๕๒๕
๕/๖/๒๕๕๙

วัดแสนตอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๒๑
พระนเรศ ิตปฺุโ ชืนจิตต์

่

๒๒/๙/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

วัดแสนตอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๒๒
พระอภิชัย อภิชโย ทองทา

๓/๗/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดแสนตอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๒๓
พระวุฒิเดช าณธมฺโม สุดสงวน

๑๘/๑/๒๕๒๐ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดแสนตอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๒๔
พระณัฐพงศ์ านธมฺโม ภิญโญ

๓๐/๑๑/๒๕๓๗
๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดแสนตอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๒๕
พระจตุรงค์ จนฺทธมฺโม วงษ์จันทร์ดี

๒๗/๖/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดแสนตอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๒๖
พระกล้า ฺตสุโข ผาคำ

๒๓/๑๐/๒๕๑๗
๑๗/๔/๒๕๕๙

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๒๗
พระนพดล จารุปฺุโ เย็นกลม

๓/๕/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙
วัดหนองพลับ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระณัฐวุฒิ กิตฺติสาโร ศิลา

๒๕/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองพลับ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๒๙
พระวานิช อธิปฺโ วงเอก

๒๔/๕/๒๕๐๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระอาทิตร์ จนฺทปฺโ ไทยอ่อน

๙/๑๐/๒๕๑๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๓๑
พระรถวัฒน์ ปฺาพโล นาเครือ

๙/๔/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๓๒
พระสมมาตร ขนฺติพโล นาเครือ

๑๒/๑๒/๒๕๓๑
๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๓๓
พระยศกร กนฺตสีโล นำใจดี

๒๗/๒/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๓๔
พระสิริชัย ปฺาวโร สีสัย

๘/๑๒/๒๕๓๗
๙/๕/๒๕๕๙

วัดหนองโรง  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๓๕
พระนรุตม์ จารุธมฺโม มหาโชติ

๒๐/๑๑/๒๕๓๘

๘/๖/๒๕๕๙
วัดหนองโรง  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๓๖
พระอลงกรณ์ เทวธมฺโม มะลิพันธ์

๑๔/๔/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดหนองโรง  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๓๗
พระอรรณพ วาทกาโม ทินนิลวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๒๘
๒๘/๕/๒๕๕๙

วัดหนองลาน  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๓๘
พระสุชาติ ชาครธมฺโม ผินแสง

๓๐/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดหนองลาน  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๓๙
พระเกียรติศักดิ

์

จนฺทโก ชาวระหาญ
๙/๑/๒๕๓๙ ๑๓/๑/๒๕๕๙ วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระศิวานนท์ ธนปาโล นพรัตน์

๘/๖/๒๕๓๔ ๑๙/๒/๒๕๕๙ วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๔๑
พระสุพรรณ ขนฺติโก เซียงโหล

่

๒๙/๘/๒๕๒๖
๓/๔/๒๕๕๙

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๔๒
พระรัฐพล ถาวโร เซียงโหล

่

๒/๓/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๕๙
วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๔๓
พระสุรวุฒิ สุธีโร ปทุมสูตร

๒๑/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙ วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระธน ธมฺมโชโต เตรมะวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๐๔

๓/๗/๒๕๕๙
วัดหมอสอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๔๔๕
พระปติพงษ์ านาวโร ซับพัด

๒๒/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหมอสอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๔๖
พระสันติ อริโย ห้าวเจริญ

๗/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหมอสอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๔๗
พระณกรณ์ กนฺตวีโร แก้วคำฟู

๒๙/๕/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๔๘
พระปฎิพัทธ์ จกฺกวโร ใจชุ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

๖/๖/๒๕๕๙
วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๔๙
พระอภิสิทธิ

์

รตนโชโต พูนศาสตร์

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระณรงศักดิ

์

วชิโร สร้อยคำ

๙/๑๑/๒๕๓๑
๓/๗/๒๕๕๙

วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๕๑
พระทนงศักดิ

์

รตนกโร นำใจสุข

๑๗/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๕๒
สามเณรธนภูมิ  บุญจันทร์

๒๗/๔/๒๕๔๑

 วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๕๓
พระนัฐวุฒิ ปยสีโล เสลานนท์

๒๗/๙/๒๕๒๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๕๔
พระประจักษ์ คุณยุตฺโต รัตนพันธุ์

๑๘/๘/๒๕๒๙ ๒๓/๕/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๕๕
พระอรรถพล ชยาภินนฺโท รุ่งเรือง

๖/๑๐/๒๕๓๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๕๖
พระวีรพล ิตคุโณ พรหมอยู่

๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๕๗
พระวัชระ สิริสุทฺโธ พรหมบุญ

๒๖/๔/๒๕๐๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๕๘
สามเณรอดิศร  สีพลไกร

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

 แก่งสามัคคี  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๕๙
พระบุญยิง

่

ธนวํโส ขันทอง

๑๑/๐๗/๒๔๙๓
๙/๐๗/๒๕๕๙

แก่งสามัคคี  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระชาตรี านธมฺโม ถุงอินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๑๕
๙/๐๗/๒๕๕๙

แก่งสามัคคี  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๖๑
พระเจนณรงค์ อนาลโย พินิจวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๔
๙/๐๗/๒๕๕๙

แก่งสามัคคี  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๖๒
พระนพพร ปยสีโล อยู่สมยา

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

๙/๐๗/๒๕๕๙

แก่งสามัคคี  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๖๓
พระบุญสร้าง กมโล สว่างเนตร

๙/๐๗/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แก่งสารวัตร  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๖๔
พระเข็มทอง สุจิตฺโต ผลงาม

๒/๑๒/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แก่งสารวัตร  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๖๕
พระอรรถพล ิตสีโล พงษ์พัว

๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาช้างวนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๖๖
พระเสกสรรค์ ปยวณฺโณ พุฒศรี

๒๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๙/๐๑/๒๕๕๔

เขาน้อยชินราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๖๗
พระอำนาจ โอภาโส จงธรรม

๒๒/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๒/๒๕๕๗

เขาน้อยชินราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๖๘
พระสุพล จารุวิโส ชีวพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาน้อยชินราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๖๙
พระกฤษดา ปุกาโม โตวัฒนา

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาน้อยชินราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระวิจิตร าณิสฺสโร หลงเหล็ก

๑๒/๐๑/๒๕๐๘ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

เขาน้อยชินราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๗๑
พระจีระเดช อภินนฺโท วรสุทธิ

์

๑/๐๑/๒๕๒๒ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

เขาน้อยชินราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๗๒
พระสุธรรม สุนทโร เชียงมัน

่

๘/๑๑/๒๕๓๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

เขาน้อยชินราช  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๗๓
สามเณรสุรารักษ์  ท้ศเจริญ

๑/๑๑/๒๕๕๑

 เขาสามชัน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๗๔
พระผอง ปภาโส ผอบทอง

๑๕/๐๕/๒๕๐๐
๙/๐๑/๒๕๕๒

เขาสามชัน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๗๕
พระสุดใจ ขนฺติโก ผอบทอง

๒๐/๐๔/๒๕๐๘
๘/๐๗/๒๕๕๙

เขาสามชัน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๗๖
พระชำนาญ สุวีโร เพิดขุนทด

๕/๐๗/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เขาสามชัน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๗๗
พระภานุวัฒน์ ผาสุโก สุวรรณเกิด

๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

เขาสามชัน

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๗๘
พระทรัพย์ศรีพร ปฺาวชิโร สุวรรณเทพ

๑๔/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙ เครือมิตรสันติธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๗๙
พระสมภาร ยสินฺธโร สมุติรัมย์

๒๒/๙/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙
เครือมิตรสันติธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔ / ๓๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระสุภวุฒิ สุภวุฑโฒ เจียระไนรุ่งโรจน์

๒๗/๐๖/๒๕๒๓ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

ช่องแคบ  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๘๑
พระทำนอง โฆสโก พิมพ์น้อย

๑๕/๐๕/๒๔๙๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ต้นมะม่วง  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๘๒
สามเณรตะวัน  สมหวัง

๙/๐๑/๒๕๔๕

 ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๘๓
สามเณรดาเบลอมู  กะเหรียง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

 ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๘๔
สามเณรไม้ไทสัน  กะเหรียง

่

๘/๐๖/๒๕๔๗

 ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๘๕
สามเณรจอเลียวอ้อ  กระเหรียง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๘๖
พระทรัพย์นิรันด์ สุทฺธมฺโน พานทอง

๑๘/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๘๗
พระเฉลิมฤทธิ

์

ปยธมฺโม สุราฤทธิ

์

๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๔๘๘
สามเณรปญญา  มณีกรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๘๙
พระวิรัตน์ วิสุทโธ จิมเจือ

๙/๐๗/๒๕๒๗ ๙/๐๙/๒๕๕๘

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระวิทู อรุโณ พราพงษ์

๘/๑๐/๒๕๒๑ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๙๑
พระสมศักดิ

์

จารุวณฺโณ เทียนชัย

๙/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๙๒
พระไพฑูรย์ โชติโก เลิศลำ

๑/๐๕/๒๕๑๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๙๓
พระสินฤทัย รกฺขิโต กรังพานิช

๑๗/๐๔/๒๕๒๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๙๔
พระจำลอง ทนฺนพโล วังมะนาว

๒๖/๐๕/๒๕๓๓ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๙๕
พระอำพล รกฺขิโต เกิดสุข

๓/๐๖/๒๕๓๕ ๓/๐๗/๒๕๕๙

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๙๖
พระอนันต์ ถิรสีโล ดาวราย

๒/๐๔/๒๕๐๙ ๙/๐๗/๒๕๕๙

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๙๗
พระณัฐพล สุธีโร ศรีสังวรณ์

๗/๑๑/๒๕๓๙ ๙/๐๗/๒๕๕๙

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๙๘
พระดิลก คุณวีโร ประทีป

๒๓/๑๒/๒๕๒๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๔๙๙
สามเณรบุญมี  พลยาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระสัญชัย สิริธมฺโม ฝาระมี

๑/๐๔/๒๕๑๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระณัฐวุฒิ ณฺวุฒฺโฑ มาลัย

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระธีรพงษ์ ทีฆายุโก บุญสนอง

๑๑/๑๒/๒๕๓๖

๗/๐๕/๒๕๕๙
ไทรโยคมณีกาญจน์  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระธรรมรัตน์ ิตคุตฺโต ภูมิสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๓๗
๒/๐๘/๒๕๕๙

ไทรโยคมณีกาญจน์  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๐๔
พระสันติ สนฺตจิตโต ธนพรนิธิพงศ์

๔/๐๘/๒๕๓๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

นำตก  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระณธนโชค อาทโร สุภาการณ์นารา

๗/๑๑/๒๕๓๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

นำตก  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระอู อภิปุณโณ ภมร

๖/๐๘/๒๕๓๙ ๖/๐๗/๒๕๕๙

นำตก  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระนิน ธมฺมจาโร แผ้วภักดี

๑๐/๘/๒๕๓๙ ๖/๐๗/๒๕๕๙

นำตก  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระณัฐพงษ์ านวีโร แจ้งใจ

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นำตก  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระสมศักดิ

์

ธมฺมรโต คีรีวงษ์

๑๕/๔/๒๕๒๑
๗/๑/๒๕๔๙ เนินสวรรค์ฤทธาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระโชคชัย านทินโน ชายทวีป

๒๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

เนินสวรรค์ฤทธาราม
 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๑๑
พระสุรศักดิ

์

จนฺทวณฺโณ เจ็กนาง

๓/๑๑/๒๕๓๗ ๗/๐๔/๒๕๕๘

ปากกิเลน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๑๒
พระกรวิทย์ อธิปฺโ รงฤทธิไกร

๑๘/๐๒/๒๕๓๓
๙/๐๔/๒๕๕๙

ปากกิเลน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๑๓
พระตะวัน สุขิโต ขอชัย

๔/๑๐/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พุน้อย  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๑๔
พระกุศล เขมวีโร ศรีกาญจน์

๒๖/๐๖/๒๕๑๒
๙/๐๗/๒๕๕๗

พุพง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๕๑๕
พระนิบุญ จนฺทปฺโ ถินไทยแท้

่

๒๑/๐๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พุพง  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๑๖
พระกฤตภพ ถิรธมฺโม วรานิรมิต

๙/๐๘/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

พุพง  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๑๗
พระคมสัน ปมสุวณฺโณ ต้นทอง

๒/๐๖/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

พุองกะ  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๑๘
พระณัฐวุฒิ านวโร นิมประเวศ

่

๔/๐๕/๒๕๓๔ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วังกระแจะ  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๑๙
พระธีระพงษ์ ธีรปุโ เชือบุญ

้

๒๙/๐๕/๒๕๓๖
๗/๐๗/๒๕๕๙

วังพระวิเวกวนาราม
 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระจาตุรงค์ กิจจสาโร บุญแต่ง

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังพระวิเวกวนาราม
 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๒๑
พระคงศักดิ

์

ธมฺมวโร ทรัพย์เงิน

๒๓/๐๓/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วังใหญ่  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๒๒
พระอนุกูล ภทฺทโก เพชรประสพ

๑๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๒๓
พระเอกมล าณวีโร สาลีบุตร

๘/๐๙/๒๕๒๔ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๒๔
พระธนพล กิตฺติสาโร โพธิชะอุ่ม

์

๑/๐๓/๒๕๓๖ ๓/๑๒/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๒๕
สามเณรณัฐพล  พรยิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

 

สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๒๖
พระประคอง จนฺทธมฺโม จันทร์ทัน

๑๔/๐๒/๒๕๑๐
๒๕/๔/๒๕๕๙ สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๒๗
พระเสน่ห์ คมฺภีรธมฺโม บุญมาก

๑๒/๐๙/๒๔๙๒
๘/๐๕/๒๕๕๙ สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๒๘
พระปรรณพัชร์ ชินวโร ใจยินดี

๑๗/๐๖/๒๕๒๙
๕/๐๖/๒๕๕๙ สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๒๙
พระเอกณรงค์ ิตวํโส ประมวลทอง

๒๗/๑๐/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองขอนเทพมงคล
 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระอิทธิ าวุฒฺโฒ แซ่เฮง

๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองขอนเทพมงคล
 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๓๑
พระอัฐพร อคฺคปฺโ มังคังเพชร

่ ่

๔/๐๘/๒๔๘๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองขอนเทพมงคล
 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๓๒
พระประวิทย์ ธมฺมวิริโย สิทธิกุล

๓/๐๕/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองปรือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๓๓
พระอู ปฺาวชิโร -

๕/๘/๒๕๓๒ ๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดกุยแหย่  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๓๔
สามเณรเจมส์  -

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๓๕
พระจรูญ ปฺาโภ เสียมแหลม

้

๑๘/๕/๒๕๑๕ ๒๒/๕/๒๕๕๗ วัดเขาถำสหกรณ์นิคม
 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๓๖
สามเณรใหม่  -

๒๐/๒๐/๒๕๔๕

 
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๓๗
พระวิษณุ านยฺตโต หงษสุคาร

๘/๓/๒๕๓๒ ๒/๕/๒๕๕๙ วัดเขาถำสหกรณ์นิคม
 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๓๘
พระสุวิทย์ อธิจิตโต แช่มช้อย

๑๕/๕/๒๕๒๖
๓/๗/๒๕๕๙ วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๓๙
พระบัญชา ยโสธโร สีหาพรหม

๒๒/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙ วัดเขาถำสหกรณ์นิคม
 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๔๐
สามเณรสุทา  สังขละชัย

๔/๑/๒๕๓๘
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๔๑
สามเณรประชุม  พรศิลป

๑๕/๕/๒๕๔๓

 
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๔๒
สามเณรเหว่า  สังขละไพรวัลย์

๑/๑/๒๕๔๕
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๔๓
สามเณรวิฑูรย์  ประกอบดี

๒๐/๙/๒๕๔๑

 
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๔๔
สามเณรปยะ  ทิพย์วรรณ

๔/๑/๒๕๔๕
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๔๕
สามเณรจุทา  นิเวทยานัน

๓๐/๓/๒๕๔๖

 
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๔๖
สามเณรวารินท์  วิทยายนต์

๖/๑๑/๒๕๔๖

 
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๔๗
สามเณรสามเณรอาทร  ไพรวัลย์

๔/๒/๒๕๔๔
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๔๘
สามเณรสามารถ  สีไพร

๑๕/๖/๒๕๔๖

 
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๔๙
สามเณรสุรจิตต์  บุญยง

๙/๕/๒๕๔๖
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๕๕๐
พระภาวุธ ปสนฺโน สุวารินท์

๑/๔/๒๕๓๔ ๑/๑/๒๕๕๙ วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๕๑
สามเณรอุทิศ  อนันทชัย

๑๓/๙/๒๕๔๔

 
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๕๒
สามเณรตาตา  -

๕/๔/๒๕๔๕
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๕๓
พระวัชระ านวโร บุญยอ

๙/๖/๒๕๓๖ ๑๓/๘/๒๕๕๙
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๕๔
พระประทีป จนฺทสาโร บุญศรี

๒๔/๔/๒๕๑๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๕๕
สามเณรอนุชิต  ภวันตุ

๑๒/๖/๒๕๔๗

 
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๕๖
พระปญญา สาทโร ศรีทอง

๕/๕/๒๕๐๐
๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๕๗
สามเณรจิรวัฒน์  รุ่งประเสริฐวงศ์

๖/๙/๒๕๔๓
 วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๕๘
สามเณรใหม่  -

๑๒/๑/๒๕๔๖

 วัดเชิงเขา  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๕๙
สามเณรเอก  -

๑/๙/๒๕๔๗
 วัดเชิงเขา  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๖๐
สามเณรเติน

้

 มิงจรากุล

่

๑/๗/๒๕๔๙
 วัดเชิงเขา  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๖๑
พระนนทกานต์ าณธโร สิงหาพรม

๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

วัดเชิงเขา  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๖๒
พระถ้วน อตฺถกาโม -

๒/๔/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดดงโคร่ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๖๓
พระโซ าณธโร -

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดดงโคร่ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๖๔
พระวันชัย สารโท ยินดี

๒๒/๓/๒๔๙๘ ๑๘/๑๐/๒๕๕๔

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๖๕
พระเวง ิตมโน -

๑/๑/๒๕๐๔
๒๒/๑๐/๒๕๕๔

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๖๖
พระวันชู ปวโร -

๕/๓/๒๕๑๒ ๒๙/๖/๒๕๕๘

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๖๗
พระอตา ิตสํวโร -

๑๒/๔/๒๕๓๙
๘/๕/๒๕๕๙

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๖๘
พระพระกรกฤต ิตสาโร พันทวีศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๑
๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๖๙
พระณัฐพสิษฐ์ ปฺาคโม วรพรรณเดช

๑๘/๔/๒๕๓๔ ๒๗/๑/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระอ่อง ทีฆายุโก ยองสนิท

๒๐/๙/๒๔๘๔
๓/๔/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๗๑
พระสุบรรณลักษณ์ ปฺาวุฑฺโฒ วาณิชย์ก่อกุล

๑๒/๑๐/๒๕๑๕
๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๗๒
พระปฏิวัต ิตเมโธ สมสะอาด

๒๐/๙/๒๕๒๑ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๗๓
พระชาญชัย ชินวํโส สมหมาย

๑๘/๙/๒๕๒๒ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๗๔
พระนพรัตน์ ปฏิกาโร กุลสัมพันธ์ชัย

๑๒/๙/๒๕๓๔ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๗๕
พระธนเศรษฐ์ วรธมฺโม ชูรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๓๔
๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๗๖
สามเณรมอเอ  -

๘/๗/๒๕๔๕
 วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๗๗
พระเทพศรินทร์ ิตาโภ วรกิตต์ธนัญธร

๑๙/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๗๘
พระพงศ์สิทธิ

์

สุทฺธกิจโจ หว่างจ้อย

๑๐/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๗๙
พระธนากร นาคเสโน สุภีกิจ

๒/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระเฉลิมชัย ธมฺมิโก หลิมอารีย์

๑๔/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๘๑
สามเณรชัย  -

๑๐/๗/๒๕๔๘

 วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๘๒
พระทวิช ถามวโร ลิเอกวรรณเจริญ ๓/๘/๒๕๐๗ ๙/๗/๒๕๕๙

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๘๓
พระไชโย กนฺตสีโล บันลือถนิตสกุล

๑/๓/๒๕๓๕ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๘๔
พระนิกร วิสุทฺโธ หร่ายแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

๗/๖/๒๕๕๙
วัดธารนำร้อน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๕๘๕
พระกิจติ สุเมโธ ทับเทียง

่

๒๖/๙/๒๕๐๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๘๖
พระไพสิฐ สุมโน ช่างสาน

๔/๔/๒๕๑๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๘๗
พระชาญชัย อิสฺสโร โสชะรา

๘/๑๐/๒๕๓๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๘๘
พระศรายุทธ สีลสาโร สภาพอัฐ

๒๒/๖/๒๕๒๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๘๙
พระสมชาย อุทโย -

๒๐/๑๒/๒๔๙๖

๙/๔/๒๕๕๖ วัดนพเก้าทายิการาม
 

กจ ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระวิมล วิมโล รามัญวงศ์

๗/๑/๒๕๑๔ ๕/๔/๒๕๓๔
วัดบ้านไร่  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๙๑
พระละ สุนฺทโร -

๑/๑๒/๒๕๒๗ ๑๐/๓/๒๕๕๙

วัดบ้านไร่  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๙๒
พระสมชาติ อาสโภ -

๓/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๓/๒๕๕๙

วัดบ้านไร่  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๙๓
พระประยูร อตฺตทีโป ประเสริฐกุล

๑๔/๘/๒๔๘๓ ๒๙/๑๒/๒๕๔๐

วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๙๔
สามเณรเทพ  -

๒๘/๒/๒๕๔๔

 วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๙๕
สามเณรเดชชาย  ภักดี

๓/๑๒/๒๕๔๖

 วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๙๖
สามเณรวิชาติ  -

๒๕/๕/๒๕๔๖

 วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๙๗
สามเณรเล็ก  -

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๙๘
สามเณรนพพร  สุขดี

๑๗/๗/๒๕๔๖

 วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๕๙๙
พระสุนธร สุธมฺโม สิงห์แก้ว

๓๑/๑๑/๒๕๐๗
๑๘/๒/๒๕๕๙

วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๐๐
สามเณรสมัชญ์  สุดสวัสดิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๐๑
สามเณรอัคเดช  ทองผาภูมิปรีดี

๑๖/๓/๒๕๔๘

 วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระประสาน อุปสโม สุขกุล

๓/๓/๒๕๓๙ ๖/๔/๒๕๕๙
วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระไกรสร ถาวโร อิศรภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๓๖

๑๐/๕/๒๕๕๙

วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๐๔
พระแดง เตชปฺโ -

๘/๘/๒๕๓๗ ๒๑/๕/๒๕๕๙

วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๐๕
พระอดิศักดิ

์

ถามวโร สบายเหลือ
๔/๙/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๐๖
พระวสัญชัย มหาวิริโย ดีบูชา

๒๙/๙/๒๕๓๗ ๒๑/๗/๒๕๕๙

วัดปรังกาสี  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระสุคชา มหาปฺโ แก้ววิชัย

๒/๘/๒๕๒๒ ๑๑/๔/๒๕๕๙

วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระเกษม ขนฺติธมฺโม สมสิงห์

๙/๔/๒๕๑๖ ๒๔/๗/๒๕๕๙

วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระอมรพันธ์ สุจิตโต ผลบุญ

๑๗/๒/๒๕๒๗
๑/๔/๒๕๕๔

วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๑๐
สามเณรดี  ดอกไม้

๒/๑/๒๕๔๙
 วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๑๑
สามเณรศุภฤกษ์  -

๒๓/๔/๒๕๔๖

 วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๑๒
สามเณรธีรพล  ทองใบ

๖/๔/๒๕๔๗
 วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๑๓
สามเณรบุญช่วย  -

๘/๙/๒๕๔๔
 วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๑๔
สามเณรสุรชัย  -

๑๒/๗/๒๕๔๗

 วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๑๕
สามเณรพงศกร  ผาภูมิชลาธาร

๑๖/๘/๒๕๔๙

 วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๑๖
พระถาวร ถาวโร วังยาว

๑๒/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๑๗
พระวัฒนชัย กตคุโณ ไชยแพทย์

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๑๘
พระจเร อตถกาโร กุลประดิษฐ์

๒๗/๒/๒๔๙๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๑๙
พระชัยรัตน์ ปวโร -

๑๐/๕/๒๕๓๘
๒/๓/๒๕๕๙

วัดไร่ปา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๖๒๐
สามเณรบอส  -

๕/๘/๒๕๓๒
 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๒๑
สามเณรสรศักดิ

์

 หลดมณี

๑๒/๑/๒๕๔๖

 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๒๒
สามเณรสันติ  -

๑/๙/๒๕๔๗
 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๒๓
สามเณรตาโต  -

๑/๗/๒๕๔๙
 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๒๔
พระทูน เตชวโร อุตสาใจ

๑/๔/๒๕๓๐ ๑๐/๕/๒๕๕๙

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๒๕
พระพลรัตน์ ปภาโส ทองผาขจิต

๑/๖/๒๕๓๙ ๑๒/๕/๒๕๕๙

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๒๖
พระสินชัย เทวธมฺโม -

๑/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๕/๒๕๕๙

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๒๗
พระธงชัย จนฺทสาโร ดัยนันทน์

๑/๑๑/๒๔๙๕
๑/๗/๒๕๕๙

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๒๘
พระอนันต์ ธมฺมกาโม แดนดงเมือง

๒๓/๓/๒๕๒๗
๔/๖/๒๕๕๙

วัดวังปะโท่  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๒๙
สามเณรชิด  -

๑/๗/๒๕๔๒
 วัดวังผาตาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๓๐
สามเณรทาย  -

๘/๙/๒๕๔๓
 วัดวังผาตาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๓๑
สามเณรอาร์ท  -

๖/๖/๒๕๔๔
 วัดวังผาตาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๓๒
พระจันตา จนฺทสาโร -

๒๓/๘/๒๕๒๘ ๑๒/๔/๒๕๕๓

วัดวังหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๓๓
พระอ่อง โสตฺถิโก -

๕/๔/๒๔๙๗ ๑๒/๔/๒๕๕๔

วัดวังหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๓๔
พระธวัชชัย อนาวิโร น้อมกลาง

๒๐/๖/๒๕๓๕ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๓๕
พระมานะ าณธโร ปะมัง

๒๐/๘/๒๕๐๑
๙/๗/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๓๖
สามเณรอังกอ  -

๑๐/๒/๒๕๔๗

 

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๓๗
สามเณรถนัด  -

๑/๕/๒๕๔๕
 

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๓๘
สามเณรเล็ก  -

๒/๔/๒๕๔๘
 

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๓๙
พระณพณรง ขนฺติมโน เกิดผล

๓/๔/๒๕๒๑ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดห้วยเขย่ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระชุมพร สีลเตโช หงษ์โต

๒/๓/๒๕๓๒ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดห้วยเขย่ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๔๑
พระวินัย โชติโก -

๑๕/๗/๒๕๒๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗
วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๔๒
พระโจ่ ธนสีโล เกียรติก้องพิมา

๗/๓/๒๕๒๑ ๑๙/๕/๒๕๕๘ วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๔๓
สามเณรจอแอพ้อ  -

๑๗/๘/๒๕๔๑

 วัดหินดาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๔๔
สามเณรมีน  -

๑/๔/๒๕๔๘
 วัดหินแหลม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๔๕
สามเณรปติพงษ  -

๒๔/๖/๒๕๔๗

 วัดหินแหลม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๔๖
พระโทน สุาโณ

มณีนิลแดนพฤกษ์ ๙/๘/๒๕๐๓ ๗/๘/๒๕๒๗
วัดองธิ  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๔๗
สามเณรตะละอ่อง  -

๑/๑/๒๕๔๓
 วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๔๘
สามเณรขาว  -

๗/๘/๒๕๔๒
 วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๔๙
พระประวิน สจฺจาโณ โสภา

๒๘/๑๐/๒๕๐๙
๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๕๐
สามเณรพัด  -

๒๒/๔/๒๕๔๗

 วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๕๑
สามเณรเล็ก  -

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๕๒
สามเณรอานนท์  -

๒๓/๑/๒๕๔๗

 วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๕๓
พระทรัพย์สิน อุทาโน -

๑/๑๑/๒๕๓๗
๙/๔/๒๕๕๙

วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๕๔
สามเณรชัน  -

๑/๔/๒๕๔๖
 วัดอู่ลอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๖๕๕
พระวัชระ มหาวีโร ทะนานคำ

๘/๖/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๕๖
พระนัทธพงศ์ เขมปฺโ กวินทิพยกุล

๑/๓/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๕๗
พระนทีธร ทินฺนธมฺโม กวินทิพยกุล

๙/๔/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๕๘
พระเบิร์ด สิริปฺโ กวินทิพยกุล

๑/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดอู่ลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๕๙
พระพรเพชร านวีโร ถาวร

๑/๑/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๘
สะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระวราวุฒิ มหาวีโร คำมีศรี

๒๔/๕/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๘

สะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๖๖๑
สามเณรนันท์  รุจิราผาทอง

๗/๖/๒๕๔๖
 หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๖๒
พระบุญชัย โชติธมฺโม ความสุข

๒๔/๕/๒๔๙๒ ๑๘/๑/๒๕๕๕

หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๖๓
สามเณรประเวทย์  เพ็งกลัด

๑๙/๔/๒๕๔๙

 หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๖๔
พระทศพร เตชวโร เจียมพรรัตน์

๕/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๖๕
พระศราวุธ กตธมฺโม สีสอาด

๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๖๖
พระวันชนะ กตสาโร บุรีรักษ์

๗/๐๗/๒๕๑๑ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

เขาจันทร์ศิลาภรณ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๖๗
พระสุรเกียรติ สิริปฺโ เกรียงไกร

๑๑/๑๑/๒๕๓๗

๓/๐๗/๒๕๕๙
เขาจันทร์ศิลาภรณ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๖๘
พระเสกสรร สุธมฺโม สีสุกใส

๒/๑๒/๒๕๓๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เขาจันทร์ศิลาภรณ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๖๙
พระชาญณรงค์ โชติธมฺโม ใจเอือย

้

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เขาจันทร์ศิลาภรณ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๗๐
พระไพศาล ปยธมฺโม เกตุเห่ง

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เขาจันทร์ศิลาภรณ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๗๑
สามเณรชานนท์  เพียรธรรม

๐/๐๖/๒๕๔๓

 เขาแดง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๗๒
สามเณรองอาจ  มุ่งขันติ

๐/๐๕/๒๕๔๖

 เขาแดง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๗๓
สามเณรประเสริฐ  คล่องปฏิบัติ

๐/๐๙/๒๕๔๖

 เขาแดง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๗๔
พระอภิชาต อภิชาโต เจริญแนว

๐/๐๕/๒๕๒๕ ๐/๑๒/๒๕๕๘

เขาแดง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๗๕
พระอิทธิฤทธิ

์

ยติโก ช่างหล่อ

๐/๑๑/๒๕๓๘ ๐/๐๖/๒๕๕๙

เขาแดง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๗๖
สามเณรศรัญู  วงศ์สุ่ย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๗๗
พระนิรุต สิริปฺุโ อยู่บุญ

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๗๘
พระธนเดช เตชวณฺโณ ปานพิมพ์

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๗๙
พระวัฒนา วฑฺฒโน อิมทอง

่

๑๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๘๐
พระสุไพรัตน์ วิรตฺตโน ชาวบางงาม

๒๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๘๑
พระสุทัศน์ สุภทฺโท ดาสาลี

๑๒/๑๐/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ชัฏนำเงิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๘๒
พระโสภณ โสภณธมฺโม สุวรรณฉิม

๑๓/๐๖/๒๕๓๘

๐/๐/๒๕๕๙ ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๘๓
พระบุญชู กตปฺุโ ปานเปย

๑๑/๐๗/๒๕๓๘

๐/๐/๒๕๕๙ ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๘๔
พระสหรัฐ ปฺาปทีโป หกประเสริฐ

๐๒/๑๒/๒๕๓๘

๐/๐/๒๕๕๙ ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๘๕
สามเณรจุมพล  ศรีสงวน

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๘๖
สามเณรเจษฎา  สุขทัต

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๘๗
สามเณรธรรมรัตน์  พุทธพงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๘๘
สามเณรปริญญา  กวินบริสุทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๘๙
สามเณรสมรักษ์  ไร้โจ

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

 ทุ่งมะสัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๖๙๐
สามเณรวิศรุต  ขันทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๙๑
สามเณรมินทดา  ปานเปย

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๙๒
สามเณรสมนึก  ดวงต้อย

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๙๓
สามเณรธนชัย  ยิมใหญ่หลวง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๙๔
สามเณรอนุชา  เมืองโคตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๙๕
สามเณรเปนเอก  อุตตรนคร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๙๖
สามเณรชยสิษฐ์  ชาลีกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๙๗
พระอัควัต อคฺควณฺโณ ทองดอนกุ่ม

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

เนินบรรพต  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๙๘
พระเจษฎา กิตฺติธโร สระทองแอ

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินบรรพต  

กจ ๒๑๕๙/๐๖๙๙
พระสมชาย จนฺทโร หงส์ษา

๒๓/๕/๒๕๑๖
๓/๖/๒๕๕๙

บึงหล่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๐๐
พระโอ้ วราโณ น่วมปฐม

๑๓/๕/๒๕๒๖
๓/๖/๒๕๕๙

บึงหล่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๐๑
พระพิสิทธิ

์

สุทฺธิาโณ มหาโชติ

๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บึงหล่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๐๒
พระพงศธร กนฺตสาโร แสงจำปา

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บึงหัวแหวน  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๐๓
พระอนุวัต อนุวฑฺฒโน วัฒนา

๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐/๐๗/๒๕๕๙

โปงรี  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๐๔
สามเณรณัฐวุฒิ  วิบูลย์ศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 พุพรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๐๕
พระสุธาสิน านวโร สีตองอ่อน

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

พุพรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๐๖
พระทองใบ สจฺจวโร เทียงเทศน์

่

๐๗/๐๕/๒๕๑๑ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

พุพรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๐๗
พระวัชรพงษ์ อริโย ใจกล้า

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พุพรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๐๘
พระฉัตรชัย ปภาโต มันทัน

่

๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พุพรม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๐๙
พระใจเพชร วชิรธมฺโม สำลีอ่อน

๑๐/๐๘/๒๕๐๐
๐/๑๑/๒๕๕๒

ลำอีซู  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๑๐
พระประสาท ถิราโณ คุ้งเต็ง

๒๐/๑๒/๒๕๐๖
๐/๐๔/๒๕๕๗

ลำอีซู  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๑๑
พระวรุฒ วรุตฺตโม อุดมทรัพย์

๐/๐๙/๒๕๓๒ ๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำอีซู  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๑๒
พระพนธกร ธนปฺุโ ตุ้มนิลลการ

๒๑/๐๔/๒๕๒๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙ วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๑๓
พระภูมิภัทร ภูมิภทฺโท เสน่ช่อ

๑๙/๐๖/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๑๔
พระวุฐฒิวัฒน์ านิสฺสโร สบายยิง

่

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๑๕
พระวันเฉลิม อานนฺโท มังทอง

่

๑๒/๐๘/๒๕๒๗ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๑๖
พระพนม าณธีโร อำกุล

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๑๗
พระสาธิต ธมฺมสโร เหมือนวุ่น

๓๐/๐๓/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๑๘
พระอภิสิทธิ

์

อภิปุณฺโณ เหมือนวุ่น

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๑๙
พระกิตติธัช ปสาโท เชือหงษ์แก้ว

้

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๒๐
พระสุขสันต์ อตฺตสาโร สุทธิรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๒๑
พระเรืองศักดิ

์

ปยสีโล กันศรี

๒๗/๐๙/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๒๒
พระอำนาจ สทฺธาธิโก เนยคำ

๑๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๒๓
พระบารมี สติสมฺปนฺโน วิเศษสิงห์

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วิเศษสุขาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๒๔
พระรัชศักดิ

์

ปฺุมโน อ่อนหวาน

๐/๑๐/๒๕๒๖ ๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๗๒๕
พระวรภพ กนฺตสีโล นนทารักษ์

๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๒๖
พระธวัชชัย กิตฺติโก เสริมสิริ

๐/๑๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๒๗
พระธันวา ปฺากโร หน่วยนวม

๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๒๘
พระปฏิวัติ ิตธมฺโม คล้อยสวาท

๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๒๙
พระอภิวัฒน์ ถาวโร สุดตา

๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๓๐
สามเณรเพชร  นนท์ขุนทด

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 หนองกร่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๓๑
พระฤชากร ถาวโร สงฆ์มีสุข

๐๕/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกร่าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๓๒
พระสุขสันต์ ปฺาวุฒฺโธ น้อยกุล

๒๐/๐๔/๒๕๑๐
๐/๐๔/๒๕๕๗

หนองแกใน  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๓๓
พระบัญญัติ หิตกกฺกุโร รัตนขันแสง

๒๔/๑๐/๒๕๑๒

๐/๐๗/๒๕๕๘

หนองแกใน  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๓๔
พระวินัย ถาวโร บุญมี

๙/๑๐/๒๕๒๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองแดงวนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๓๕
พระเกียรติอนันต์ ิตธมฺโม จันทร์ดี

๑๒/๑๒/๒๕๓๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองแดงวนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๓๖
พระธนกร ทนฺตจิตฺโต ท้าวเครือ

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

หนองแดงวนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๓๗
พระพิทักษ์ ถาวโร โกมลเปริน

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองย่างช้าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๓๘
พระยุทธวฒน์ วชิโร รุ่งสว่าง

๒๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองย่างช้าง  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๓๙
พระอัน

๋

ฉนฺทปฺุโ เชือโห้

้

๑๘/๐๔/๒๔๙๒ ๐๔/๐๓/๒๕๔๗

หนองรี  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๔๐
พระณัฐพล านงฺกโร หลำเล็ก

๒๐/๐๓/๒๕๓๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองรี  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๔๑
พระพุธชัย ิตาโภ อังคณาแสงมณี

๐๖/๐๑/๒๕๒๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองรี  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๔๒
พระประทุม ธมฺมวโร ตะพัง

๖/๐๓/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๔๓
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติาโณ สืบศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๔๔
พระภาคิไนย จิตฺติโก ศุภเชษฐพันธ์

๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๔๕
พระนิวัฒน์ อธิปฺโ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หลุมรัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๔๖
พระชัยชนะ สนฺตมโน แซ่ฉัว

่

๑๑/๐๒/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หลุมรัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๔๗
พระเสกสรร ถาวโร พิมภา

๑๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลุมรัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๔๘
พระลิขิต ลิขิตฺโต พรหมดีมิต

๑๐/๐๑/๒๕๒๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๔๙
พระชูศักดิ

์

จิตฺตสุนฺทโร กลัดตลาด

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๕๐
พระธำรงรักษ์ ธมฺมรกฺขิตฺโต กัลยามงคล

๐๕/๑๒/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๕๑
พระศุภกร สุภกโร สาระศาลิน

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๕๒
พระเดโชพล ธมฺมโชโต อยู่มากญาติ

๒๒/๐๙/๒๕๓๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๕๓
พระสิทธิพงษ์ โชติโก คุณฑบุตร

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๕๔
พระอัฏนันท์ ยติโก เข็มทอง

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๕๕
พระศรีเมือง ธมฺมธโร ติงชุ่ม

่

๐๕/๐๑/๒๔๙๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๕๖
พระธนิสร รตฺตนโชโต ตรีแดงน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๑๐ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๕๗
พระศิวัฒน์ ธนปฺโ โชคประกอบบุญ

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๕๘
พระสมจิตร จนฺทสโร เหลือล้น

๐๕/๐๘/๒๕๑๑ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๕๙
พระอเนก ปภากโร ศุกประเสริฐ

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนเจดีย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒ / ๓๑

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๗๖๐
พระภานุวัตร สุภาจาโร ยังดี

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๖๑
พระบัว สุนฺทโร บุญเกิด

๐๕/๐๑/๒๕๐๐ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๖๒
พระปยะ ปยธมฺโม นาคทองอินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๓๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๖๓
พระบรรฑิตย์ อภสฺสโร อิทวิมล

๐๘/๐๑/๒๕๒๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๖๔
พระณรงค์ศักดิ

์

จิตฺตมโล ทองศรี

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๖๕
พระกิจจา กิตฺติธโร เบ็ญพาด

๑๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๖๖
พระณัฐพล สนฺตจิตฺโต โพธิทอง

์

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๖๗
สามเณรนราพร  พรศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๒๓

 วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๖๘
พระสมยศ ขนฺติจิตฺโต แซ่จิว

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๖๙
พระอดิศักดิ

์

อภิลาโส น้อยพิทักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๗๐
พระคุณาวุฒิ คุณากโร ทับทิม

๓๑/๐๓/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๗๑
พระถรวุฒิ ถามวโร พรหมมา

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๗๒
พระเอกภพ สุรโภ คุณพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๗๓
พระมงคล สุภทฺโท ดอนนิยม

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๗๗๔
พระโกศล กนฺตสีโล อุดมกุศลศรี

๐๗/๐๒/๒๕๒๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๗๕
พระสุเมธ สุเมโธ เอกบัญชา

๐๕/๐๘/๒๕๑๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๗๖
พระกฤษฏา สุวีโร อ้นเกตุ

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๗๗
พระสิทธิชัย ธมฺมทินฺโน รุ่งเรือง

๒๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๗๘
พระอัครชัย านิโย ศรีฟองจันทร์

๑๓/๐๒/๒๔๙๕ ๐๔/๐๗/๒๕๒๘

วัดบ้านทวน  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๗๙
พระณัฏฐพัฒน์ ปภาโส กลีบทอง

๑๘/๐๒/๒๕๑๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดบ้านทวน  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๘๐
พระมาโนช วณฺณธโร รอดภัย

๐๕/๑๐/๒๕๐๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านทวน  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๘๑
พระศรายุทธ ขิปฺปปฺโ ไชยชาญ

๐๑/๐๙/๒๕๑๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านทวน  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๘๒
พระจิตรภาณุ อิทฺธิโรจโน อุนะรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๒๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านทวน  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๘๓
พระพิมาย านวุฑฺโฒ อุดมผล

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๘๔
พระศิวัฒน์ สทฺธาธิโก คงกะพัน

๒๖/๑๐/๒๕๒๒ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดเบญพาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๘๕
สามเณรเพชรายุธ  ยอดยา

๒๘/๑๐/๒๕๔๐

 วัดเบญพาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๘๖
พระนภดล กุสลจิตฺโต วิเศษสิงห์

๒๖/๐๔/๒๕๓๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดเบญพาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๘๗
พระวิฑูรย์ วิสารโท เมืองมนต์

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเบญพาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๘๘
พระสุเทพ สุภาจาโร วงษ์จันทร์อินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเบญพาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๘๙
พระธนากร ธนลาโภ นพคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดเบญพาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๙๐
พระทศพร านธมฺโม จันทร์แย้ม

๒๖/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๙๑
พระอนุชา ภทฺทโก นิธากรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดโปงกูป  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๙๒
พระขันติ ิตธมฺโม พรายศรี

๑๓/๑๒/๒๕๑๕
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดโปงกูป  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๙๓
พระศรายุทธ ปฺาวโร เภาจี

๋

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโปงกูป  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๙๔
พระดำรง กตสาโร อ่อนตีบ

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโปงกูป  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๗๙๕
พระวิวัฒน์ วิสุทฺโธ พัฒนา

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโปงกูป  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๙๖
พระพัฒนา คุณโฆสโก ตะพัง

๑๒/๐๙/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดพังตรุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๙๗
พระอาทิตย์ อุสฺสุกฺโก หว่างดอนไพร

๐๘/๐๘/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดพังตรุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๙๘
พระนราธิป กุสลจิตฺโต สาตร์คล้า

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดพังตรุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๗๙๙
พระอรชุน กุสลจิตฺโต คชพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดพังตรุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๐๐
พระชาญชัย คเวสโก ลัดดากุล

๑๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดพังตรุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๐๑
พระสมาน ิตาโณ ปนศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๐๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดพุทธบูชา  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๐๒
พระโชคชัย ชยฺธมฺโม ใจคำแหง

๑๘/๐๓/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดรางสมอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๐๓
พระฆนาพงษ์ ิตสีโล ฮองกุล

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดรางสมอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๐๔
พระธีรชัย ิตธมฺโม ดอนสีคุ้ม

๒๑/๐๔/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดรางสมอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๐๕
พระกุลพัชร กุลวชิโร พยาบาล

๑๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดรางสมอ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๐๖
พระเศรษฐสิทธิ

์

วิสุทฺธาโณ บุญประเสริฐ

๐๙/๐๙/๒๕๐๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดรางหวาย  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๐๗
พระชนม์พล ชยธมฺโม หอมเย็น

๐๒/๐๓/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดวังกุ่ม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๐๘
พระธีระศักดิ

์

ธมฺมพโล เปรมปรีดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

วัดวังรักราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๕๙/๐๘๐๙
พระธีรวัต ธีรวฑฺฒโน สมอไทย

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังรักราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๕๙/๐๘๑๐
พระพงษ์เพชร อคฺครโต แต่แดงเพชร

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังรักราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๕๙/๐๘๑๑
พระมานะ นาถลาโภ อุดม

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังรักราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๕๙/๐๘๑๒
พระธนวินท์ ถิราโณ หาญบำราช

๒๒/๐๕/๒๕๑๔ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๑๓
พระบุญส่ง ปฺุกาโม เชือทอง

้

๑๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๑๔
พระวิศรุตร์ เตชวโร ด้วงเดช

๑๒/๐๕/๒๕๒๘ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๑๕
พระณรงฤทธิ

์

วชิรปฺโ คนผิวเกลียง

้ ้

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๑๖
พระรัชพล สุริจโก เนตรสว่าง

๒๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองขุย  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๑๗
พระนวพล ปาสาโท ดีสมจิตร

๒๖/๐๒/๒๕๑๓ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองจอก  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๑๘
พระประพันธ์ ิตมโน ผิวขำ

๒๔/๐๒/๒๕๒๕ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๘๑๙
พระกิตติศักดิ

์

ปวฑฺฒโน นนท์ประสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดห้วยกรด  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๒๐
พระอภิสิทธิ

์

กนฺตธมฺโม จิตพนมกาญจน์

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยกรด  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๒๑
พระอำนาจ จารุโภ พันธุ์แตง

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยกรด  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๒๒
พระกรวิชญ์ ปภสฺสลาโภ ขวัญจาด

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

เกาะแก้ววนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๒๓
พระทวีศักดิ

์

พยุตฺตลาโภ บุญเรือน

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

เกาะแก้ววนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๒๔
พระสุกฤษฎิ

์

สิริธมฺโม ศรีบานเย็น

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เกาะแก้ววนาราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๒๕
พระบุญ อตฺตทีโป บุราณรมย์

๑/๕/๒๕๐๓
๔/๑๑/๒๕๕๗

เขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๒๖
พระสมโภชน์ จารุธมฺโม กิจจาวาฒ

๖/๔/๒๕๒๕
๒๔/๑๑/๒๕๕๘

เขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๒๗
พระนัตติพงศ์ นนฺทวํโส บัวคลี

๒๐/๕/๒๕๒๙
๗/๖/๒๕๕๙

เขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๒๘
สามเณรคริสฐศักดิ

์

 พุทธบุรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๐

 เขาวัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๒๙
พระก้องเกียรติ ปยสีโส บุญส่ง

๕/๙/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๕๙
ช่องกลิง

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๘๓๐
พระชลพัฒน์ ปุณณโก ดอกนาค

๑๗/๑/๒๕๓๔ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ช่องกลิง

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๘๓๑
พระสมชาย โชติลาโภ หลักเพชร

๑/๒/๒๔๘๑ ๕/๒/๒๕๕๙
ชุมนุมพระ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๓๒
พระลือชา อภิชาลาโภ ทาศรพันธ์

๙/๑๐/๒๕๐๙
๒/๔/๒๕๕๙

ชุมนุมพระ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๓๓
พระประดิษฐ์ ปสนฺนจิตฺโต โชระเวก

๑๗/๑/๒๕๑๘
๒/๔/๒๕๕๙

ชุมนุมพระ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๓๔
พระชาตรี ชาติปฺโ กล่อมปญญา

๑๗/๖/๒๕๓๕
๘/๕/๒๕๕๙

ชุมนุมพระ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๓๕
พระกิตติวิน สุทฺจิตฺโต เมนะสินธุ์

๑/๒/๒๕๓๗ ๔/๕/๒๕๕๗
ตลุงเหนือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๓๖
พระปรีชา ปฺาธีโป จรเข้

๑๒/๔/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๕๘

ตลุงเหนือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๓๗
พระศักดิสิทธิ

์ ์

เตชลาโภ สมสุข
๑/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๓/๒๕๕๙

ตลุงเหนือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๓๘
พระสนธยา สุทฺธิฌาโน หงษ์โต

๗/๔/๒๕๓๙ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ตลุงเหนือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๓๙
พระกษิดิศ กิตฺติธมฺโม มังมี

่

๕/๕/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ตลุงเหนือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๔๐
พระภานุวัตร ปริชาโน อินอำไพ

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๕๙

ตลุงเหนือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๔๑
พระอดิศักดิ

์

านสฺสโล แสนชา

๗/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ตลุงเหนือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๔๒
พระปรารถนา สุธรรมฺโม กลางโฉม

๒/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ตลุงเหนือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๔๓
พระวรานนท์ ยติโก สงวนทรัพย์

๗/๑๒/๒๕๓๘
๗/๒/๒๕๕๙

นางาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๔๔
พระสุภาพ สุภาจาโร ปรางพราหมณ์

๑/๕/๒๕๓๘ ๕/๗/๒๕๕๙
นางาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๔๕
พระอาทิตย์ ธมฺมจิตโต จงจิตร์

๒๔/๗/๒๕๒๖ ๑๒/๗/๒๕๕๙

นางาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๔๖
พระพงศกร สนฺตติกโร ตุ้มทอง

๑๓/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

นำคลุ้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๔๗
พระสหรัฐ สิรินนฺโท ขวัญงาม

๑๓/๐๓/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

นำคลุ้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๔๘
พระศรัณยู ธมฺมจาโร บุญทิม

๐๗/๐๑/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

นำคลุ้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๔๙
พระธนชัย ธนฺสีโร

เหลืองแก้วอาภรณ์
๒๖/๑๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

นำคลุ้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๕๐
พระดำรง กนฺตวีโร ทองเหม

๑๕ / ๓ / ๒๕๓๙ ๑๐ / ๗ / ๒๕๕๙

นำโจนกาญจนาราม
 

กจ ๒๑๕๙/๐๘๕๑
สามเณรคมกฤต  สกุลมา

๙ / ๒ / ๒๕๔๐

 
นำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๑๕๙/๐๘๕๒
พระอริธย์ธัช านลาโภ ช่ออัญชัญ

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

๙/๓/๒๕๕๙
นำลาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๕๓
พระเอกภพ ปภสฺสลาโภ เข็มเพ็ชร

๔/๔/๒๕๓๙ ๒๐/๓/๒๕๕๙

นำลาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๕๔
พระอชิระ ผาสุกลาโภ ครุฑากูล

๒๔/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๕/๒๕๕๙

นำลาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๕๕
พระวรากร อาลยลาโภ เข็มเพ็ชร

๒๐/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๕๙

นำลาด  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๕๖
พระสุนทร ถิรธมฺโม ชาวท่าโครง

๒๑/๐๓/๒๕๓๑ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

โปงไหม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๕๗
พระบุญมี ามวีโร เกิดสาย

๒๗/๖/๒๕๒๗
๑/๗/๒๕๕๙

ผาแดง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๕๘
พระสามารถ กนฺตสีโล ปองกระโทก

๑๗/๐๕/๒๕๑๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

มะลังกา  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๕๙
พระจาง กนฺตปฺุโณ รักษี

๑๘/๐๓/๒๕๐๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕

เลาขวัญ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๖๐
พระสิริชัย สิริธมฺโม รักษี

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

เลาขวัญ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๖๑
พระไพบูลย์ อติพโล กุลทัศน์

๐๘/๐๗/๒๕๒๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

เลาขวัญ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๖๒
พระวันชัย กิตฺติโก ชำนาญ

๐๖/๑๒/๒๕๓๕ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

เลาขวัญ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๖๓
พระจรัสรวี อภินนฺโท เดชไอยรา

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

เลาขวัญ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๖๔
พระจักรกริช จรณธมฺโม แก้วเณร

๒๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เลาขวัญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕ / ๓๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๐๘๖๕
พระเกษม เกสมลาโภ พึงโสภา

่

๑๓/๗/๒๕๒๔ ๑๓/๔/๒๕๕๙

สีกักราษฎร์บำรุง

่ ๊

 

กจ ๒๑๕๙/๐๘๖๖
สามเณรกิตติกร  โสภาศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 สุวรรณคีรี  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๖๗
พระณัฐพล กตนาโถ จระเข้

๑๗/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๖๘
พระวิฑูรย์ สุชาโต ดอกไม้

๑๑/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรี  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๖๙
พระณัฐพล นโกธมฺโม ทองคำ

๑/๓/๒๕๓๗ ๕/๓/๒๕๕๙
โสนงาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๗๐
พระโกเมนทร์ เกสรลาโภ แก้วสุขใส

๒๑/๔/๒๕๓๕ ๑๒/๗/๒๕๕๙

โสนงาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๗๑
พระสว่างวงษ์ จิตตลาโภ บุยเกิด

๒๕/๘/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โสนงาม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๗๒
สามเณรณัฐพร  คงใจดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

 หนองกระหนาก  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๗๓
สามเณรภารดร  ตู้แก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

 หนองกระหนาก  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๗๔
พระดำรงศักดิ

์

สิริสกฺโก ศรีนำเงิน

๑๑/๐๗/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระหนาก  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๗๕
พระสันติ ชินลาโภ สงพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระหนาก  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๗๖
พระฤทธิรงค์ ตนฺติปาโร สมใจเดช

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระหนาก  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๗๗
พระสรชัย มหาปฺโ

หมืนบำรุงราษฏร์

่

๑๒/๐๘/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองไก่ต่อ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๗๘
พระชานนท์ อาจาโร อุ่นวงค์

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองไก่ต่อ  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๗๙
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน ปานนุช

๒๕/๑๒/๒๕๐๒

๙/๔/๒๕๕๘
หนองงูเหลือม  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๘๐
พระสุวรรณ เขมนนฺโท เขียวแก้ว

๗/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองตาก้าย  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๘๑
พระนำโชค อนาลโย แดงเลาขวัญ

๗/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองตาก้าย  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๘๒
พระสถาพร โภณฺลาโภ โพธิศรีทอง

์

๑๒/๕/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

หนองพลอง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๘๓
พระปฏิภาณ อินฺทปฺโ เรืองไชยอนุกูล

๒๒/๑/๒๕๓๘ ๒๑/๗/๒๕๕๘

หนองมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๘๔
พระภานุพงษ์ สุเมธโส เกิดภักดีสินสุข

๑๗/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๔/๒๕๕๙

หนองมะสัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๘๕
พระประจิน จิตฺตลาโภ จีนจันทร์

๑/๔/๒๕๒๕ ๔/๗/๒๕๕๙
หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๘๖
พระเจริญ เตชลาโภ มันคงดี

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๕๙
หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๘๗
พระโกวิทย์ อิสฺสรลาโภ โกสินทร์

๒๖/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๘๘
พระเกรียงไกร สุทฺธิมโน สามทอง

๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เจริญสุข  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๘๙
พระประกาศิต เตชวโร อุคขุจันทร์

๒๔/๒/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

เกาะบุก  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๙๐
พระเบญจรงค์ โกวิโท บัวตูม

๑๐/๖/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เกาะบุก  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๙๑
พระปญญา วรปฺโ สวัสดิวนาทร

์

๔/๑/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙
เขาโจด  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๙๒
พระพรศักดิ

์

อาภากโร สวัสดิพนาไพร

์

๑๔/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาเหล็ก  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๙๓
พระไกรศร อธิปฺโ รอดม่วง

๑๔/๖/๒๕๓๐ ๑๔/๖/๒๕๕๙

ดงเสลาเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๙๔
พระอนุรักษ์ าณธโร สวัสดิเกษตร

์

๑๒/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดงเสลาเก่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๙๕
พระดัสกร ติกฺขวีโร -

๑/๑/๒๕๓๖
๒๒/๑๑/๒๕๕๘

ต้นมะพร้าว  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๙๖
พระบุญนัส คุณวีโร นาสวนรังษี

๒๑/๔/๒๕๒๓ ๒๑/๗/๒๕๔๕

ไตรรงค์  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๙๗
พระกุลชาติ กตปฺุโ ประทุมทอง

๑๒/๙/๒๕๓๗ ๑๖/๖/๒๕๕๙

ถำเนรมิตร  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๙๘
พระวิรุนณ์ จารุธมฺโม ทองล้อม

๑๒/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ถำเนรมิตร  

กจ ๒๑๕๙/๐๘๙๙
พระธรรมบาล ธมฺมธโร ชูสวัสดิ

์

๑๐/๕/๒๕๑๘ ๑๐/๓/๒๕๕๘

ถำผาพิรุณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖ / ๓๑

้
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่

ชือ

่
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กจ ๒๑๕๙/๐๙๐๐
พระสุวัฒน์ คมฺภีรปฺโ -

๕/๔/๒๕๒๗ ๑/๔/๒๕๕๗
ถำองจุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๐๑
พระอวุธ อวุธปฺโ ถินเงินทอง

่

๑๓/๖/๒๕๒๘
๑/๔/๒๕๕๗

ถำองจุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๐๒
พระบุญชัย มหาปฺุโ ภูสันติภาพ

๑๓/๓/๒๕๑๒ ๑๐/๔/๒๕๕๗

ถำองจุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๐๓
พระภูวดล อภิปาโล จันทร์คำ

๒๕/๗/๒๕๒๕ ๒๑/๔/๒๕๕๙

ถำองจุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๐๔
พระวุฒิชัย อภทฺทโร ขุนศรีจตุรงค์

๒๓/๗/๒๕๓๒ ๒๑/๔/๒๕๕๙

ถำองจุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๐๕
พระรพีพงศ์ ปภสฺสโร ซ่าระเทียะ

๊

๑๔/๑/๒๕๓๖ ๒๑/๔/๒๕๕๙

ถำองจุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๐๖
พระชัยเล็ก นริสฺสโร -

๑๘/๘/๒๕๓๖ ๒๑/๔/๒๕๕๙

ถำองจุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๐๗
พระตี

๋

าณวโร -

๒๖/๓/๒๕๓๙ ๒๑/๔/๒๕๕๙

ถำองจุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๐๘
พระปรีชา สิริธโร สุนทราลัย

๒/๒/๒๕๓๙ ๘/๓/๒๕๕๙
ท่ากระดาน  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๐๙
พระปฏิภาณ ปฺาธโร ไกรงาม

๘/๘/๒๕๓๙ ๑๔/๔/๒๕๕๙

ท่ากระดาน  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๑๐
พระสิทธิโชค สิริจนฺโท วิลาศ

๑๐/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๕/๒๕๕๙

ท่ากระดาน  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๑๑
พระชินบุตร ยโสธโร หงษ์เวียงจันทร์

๑๐/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ท่ากระดาน  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๑๒
พระกรณ์รัฐ รติโก กันแดง

๙/๕/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่ากระดาน  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๑๓
พระวิชิต สฺจิตฺโต ชนะเลิศ

๑/๗/๒๔๙๒ ๓/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งนาวราราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๑๔
พระสมบัติ รตนปฺโ กาเพ็ง

๑๕/๑/๒๕๐๐
๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งนาวราราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๑๕
พระพีระพล ปฺาคโม

มงคลกาญจนคุณ
๒๙/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งนาวราราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๑๖
พระสุรัตน์ มหาลาโภ บ้านกลางคีรีรัฐ

๒๘/๑๐/๒๕๓๖
๓๑/๕/๒๕๕๘

ไทยชาวเขา  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๑๗
พระนที สิริภทฺโท สวัสดินที

์

๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ไทยชาวเขา  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๑๘
พระชัยลักษณ์ สุภาจาโร บ้านกลางดิลก

๑๗/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๙

ไทยชาวเขา  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๑๙
พระจักรกฤษ วิสารโท ด่านปาน

๗/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๑/๒๕๕๙

บ้านนำมุด  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๒๐
พระพิชัย ตปสีโล จิระอนุกูลชัย

๒๑/๑๒/๒๕๒๙

๙/๗/๒๕๕๙
บ้านนำมุด  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๒๑
พระปณณทัต สนฺตจิตฺโต แสงดอกไม้

๒๔/๖/๒๔๙๒ ๒๒/๕/๒๕๕๔

บ้านสามหลัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๒๒
พระอภิเชษฐ์ กิตฺติภทฺโท อาษา

๒๗/๕/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙

บ้านสามหลัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๒๓
พระธนธรณ์ กิตฺติปฺโ กลีบจำปา

๒๒/๗/๒๕๓๙ ๒๐/๗/๒๕๕๙

บ้านสามหลัง  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๒๔
พระธเนศ กตคุโณ ถีถ้วน

่

๔/๓/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๕๙

ปากลำขาแข้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๒๕
พระทัตเทพ ชุติทตฺโต เสริมทองหลาง

๒๙/๑/๒๕๒๓
๓/๗/๒๕๕๙

ปากลำขาแข้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๒๖
พระศึกษถิตย์ านกโร ทานกระโทก

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๕๙
ปากลำขาแข้ง  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๒๗
พระชาตรี ยติโก ม่วงชืน

่

๒๓/๔/๒๕๒๓ ๑๑/๓/๒๕๕๙

โปงหวาย  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๒๘
พระศราวุฒิ สุชาโต เสนานันท์

๑๖/๔/๒๕๓๖
๗/๕/๒๕๕๙

โปงหวาย  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๒๙
พระเล่ สุจิตฺโต -

๑๑/๑๑/๒๕๓๖
๑๙/๖/๒๕๕๙

โปงหวาย  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๓๐
พระอนุศักดิ

์

จนฺทสโร พิริยภาพงศ์

๒๐/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โปงหวาย  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๓๑
พระพงษ์พัฒน์ ปภาโส ครองพล

๒๒/๙/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พ่อขุนเณร  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๓๒
สามเณรปราโมทย์  ผลชะอุ่ม

๑๗/๓/๒๕๔๗

 พุนำเปรียว

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๙๓๓
พระจุมพล รตินฺธโร ถินนาสวน

่

๒๒/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ภูกำแพง  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๓๔
พระทวี จิตฺตวโร ลำใยกนก

๑/๔/๒๕๐๓ ๔/๗/๒๕๕๙
มัชฌิมวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๐๙๓๕
พระชานนท์ กลฺยาโณ น่วมไข่

๒/๗/๒๕๒๗ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วังผาแดง  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๓๖
พระสุชาติ าณวํโส ยันตะระกะ

๒๙/๙/๒๕๑๑
๖/๗/๒๕๕๙

วังผาแดง  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๓๗
พระชูชัย โอภาโส จันทร์คำ

๑๖/๑๑/๒๔๙๐
๒๑/๕/๒๕๕๙

ศรีเกษตราราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๓๘
พระนัฐพล อุตฺตมวํโส บัวศรี

๑๐/๖/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีเกษตราราม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๓๙
พระตะวัน ธมฺมธีโร คุ้งลึงค์

๒๙/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิ

์

 

กจ ๒๑๕๙/๐๙๔๐
พระณรงค์ อภินนฺโท ดาราสุข

๕/๗/๒๔๙๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สมเด็จ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๔๑
พระซัน

้

จารุธมฺโม เซียงไฮ่

่

๗/๓/๒๔๙๔ ๔/๑๒/๒๕๕๗

หม่องกระแทะ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๔๒
พระสุขุม ขนฺติสาโร นุชจ้อย

๑๕/๑/๒๕๑๑ ๑๗/๔/๒๕๕๘

หม่องกระแทะ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๔๓
พระสมยศ ปฺาธโร ยศทอน

๒๓/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๕๙

หม่องกระแทะ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๔๔
พระทรงพล สิริจนฺโท ยศทอน

๑๑/๑/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙

หม่องกระแทะ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๔๕
พระสมชาย โอภาโส แซ่ลี

้

๑๗/๒/๒๕๐๖
๒/๖/๒๕๕๘

องสิต  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๔๖
พระสันติสุข ธมฺมโก ทองผาจารุ

๕/๑๑/๒๕๓๑ ๒๐/๔/๒๕๕๑

องหลุ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๔๗
พระสำเนียง สมจิตโต สุขสนิต

๘/๑๒/๒๕๑๗
๒/๘/๒๕๕๙

เทพมงคล  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๔๘
พระสิทธิพงษ์ สิทธิาโณ ผิวงาม

๑๑/๓/๒๕๒๔ ๑๓/๑๐/๒๕๕๔

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๔๙
พระกิตติศักดิ

์

จารุธมฺโม นราแก้ว

๑๗/๘/๒๕๓๐ ๑๕/๒/๒๕๕๙

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๕๐
พระศุภกิจ มหาปุโ ฉาวเกียรติ

๒๐/๖/๒๕๑๙
๓/๖/๒๕๕๙

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๕๑
พระชัยยา ชยาภิรโต สีสุขสม

๑๒/๘/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๕๙

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๕๒
พระวชิรวิชญ์ วชิรวํโส ล้อกรรภิรมณ์

๕/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๕๓
พระจีรพันธ์ สุทธิจิตโต คำคุ้ม

๓๐/๘/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๕๔
พระจรัญ จารุธมโม มีทรัพย์มัน

่

๒๒/๘/๒๕๓๕ ๒๙/๗/๒๕๕๙

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๕๕
พระรุ่งโรจน์ อนุตฺตโร พยอมอำพันธ์

๑๖/๖/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๙๕๖
พระภานุวัฒน์ จารุธมฺโม เจริญผล

๖/๕/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๙๕๗
พระภานุวัฒน์ จิตมโน เอียมสะอาด

่

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๙๕๘
พระศตวรรษ ฉนฺทกโร เอียมสะอาด

่

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๙๕๙
พระณรงค์สักดิ

์

ิตธมฺโม พะณะงาม

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๙๖๐
พระธวัชชัย ธนปาโล อารีย์กิจ

๘/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๕๙/๐๙๖๑
สามเณรภานบ  ภีมภัสสร

๑/๑/๒๕๔๙
 สมเด็จเจริญ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๖๒
พระอานนท์ อานนฺโท พัดไสว

๒/๗/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๕๙
สมเด็จเจริญ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๖๓
พระธนากร สุทธาโภ แซวใจดี

๑๕/๔/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สมเด็จเจริญ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๖๔
พระมนตรี อนุตฺตโร ศรีภุมมา

๒๕/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙ หนองแกประชาสรรค์
 

กจ ๒๑๕๙/๐๙๖๕
พระนรงค์ฤทธิ

์

กิตฺตสาโร อึงสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๓๖

๑๐/๖/๒๕๕๘

หนองขอน  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๖๖
พระอภิเษก อาภสฺสโร โพธิพล

์

๑๕/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๒/๒๕๕๙

หนองขอน  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๖๗
พระคมสันต์ กตธมฺโม สำลีลำ

๒๖/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองขอน  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๖๘
พระอำนาจ ธมฺมวโร หงสา

๒๒/๕/๒๕๑๔
๘/๒/๒๕๕๘ หนองขอนเทพพนม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๖๙
พระจิระพงษ์ จิตฺตกาโร ไชยสันต์

๑๗/๕/๒๕๓๗
๙/๕/๒๕๕๘ หนองขอนเทพพนม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘ / ๓๑

้
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่

ชือ

่
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กจ ๒๑๕๙/๐๙๗๐
พระธวัชชัย สุมโน บุญหนุน

๑๗/๙/๒๕๓๖ ๒๓/๔/๒๕๕๙
หนองขอนเทพพนม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๗๑
สามเณรวิชิด  คำชมภู

๒๗/๒/๒๕๔๒

 หนองขอนเทพพนม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๗๒
พระวริทธิ

์

จารุธมฺโม โพธิศรี

์

๗/๓/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙
หนองขอนเทพพนม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๗๓
พระโสภณ กิตฺติโสภโณ ชงสกุล

๑๔/๗/๒๕๑๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙
หนองขอนเทพพนม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๗๔
พระปรีชา อาภาธโร พันธ์ชาติ

๒/๓/๒๕๒๙ ๒/๘/๒๕๕๙ หนองขอนเทพพนม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๗๕
พระยุทธนา อาภสฺสโร คำภา

๑๑/๘/๒๕๓๔
๒/๘/๒๕๕๙ หนองขอนเทพพนม  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๗๖
พระพิฑูลย์ าณวีโร ศรีคงคา

๒/๓/๒๕๓๘ ๘/๗/๒๕๕๙
หนองตาเดช  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๗๗
พระกฤษณ อภินนฺโท แก้วมงคล

๒๔/๑๒/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองตาเดช  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๗๘
พระสุทธิชา านวีโร เปรมปรีดิ

์

๑๐/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๙/๒๕๕๙

หนองตาเดช  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๗๙
พระบดินทร์ กิตฺติาโณ จันสุดา

๔/๗/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

หนองปรือ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๘๐
สามเณรจักรชัย  เพ็งพันธุ์

๒๖/๕/๒๕๔๕

 ห้วยหวาย  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๘๑
พระชยันต์ยุทธ อธิจิตฺโต มงคลมันมาตร

๒๑/๕/๒๕๒๑ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ห้วยหวาย  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๘๒
พระสุกฤต จารุธมฺโม ทับทิมใส

๕/๗/๒๕๓๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ห้วยหวาย  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๘๓
พระอพิเดช ปฺาธโร ดอนประดู่

๖/๕/๒๕๓๒
๒๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดเขากรวด  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๘๔
พระพยงค์ ิตธมฺโม เจริญผล

๑๐/๕/๒๕๐๕ ๑๘/๕/๒๕๕๗

วัดเขารักษ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๘๕
พระเศรษฐศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท ทรงศรีสวัสดิ

์

๑๓/๖/๒๕๓๗
๓/๓/๒๕๕๙

วัดเขารักษ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๘๖
พระสาคร กิตฺติปาโล ทิพย์สังวาล

๒๙/๘/๒๕๐๔ ๑๐/๖/๒๕๕๙

วัดเขารักษ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๘๗
พระจักรกฤษ อภิปฺโ กล่อมดี

๑๕/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดเขารักษ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๘๘
สามเณรศุภกฤษ์  แปนอ้อย

๑๐/๙/๒๕๔๑

 วัดเขารักษ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๘๙
พระสุมนัส สุมโน สุดนาลาว

๗/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดเขารักษ์  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๙๐
พระธนพล ธมฺมพโล ใจชืน

้

๒๓/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๙๑
พระธวัชชัย ธมฺมวโร สาโรจน์

๗/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๙๒
สามเณรเกรียงไกร  สืบศักดิ

์

๒/๙/๒๕๔๕
 วัดทัพพระยา  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๙๓
พระเชาวรินทร์ านวโร เหมือนหงษ์

๒/๑๐/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

วัดทัพพระยา  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๙๔
พระไกรลาศ วิสุทฺธิาโณ ประทุมสูตร

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ่อเงิน  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๙๕
พระอัฐกาล ปฺาทีโป คชนาวงษ์

๙/๓/๒๕๓๘ ๘/๕/๒๕๕๙
วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๙๖
พระทศพล ถิรธมฺโม ดีต่าย

๓/๘/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๕๙

วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๙๗
พระอรรถพล อธิปฺโ นิยมกาล

๑๗/๑๑/๒๕๒๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๙๘
พระสุวรรณ ชยนฺโต ศรีสัย

๒๑/๑๒/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๑๕๙/๐๙๙๙
พระขวัญชัย จิตฺตสํวโร ดอนสระ

๑๔/๑๐/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๕๙
วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๐๐
พระอาทิตย์ อธิปฺโ สืบบุก

๒๕/๕/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๐๑
พระธนเทพ เจตนาสุโภ เชือรุ่ง

้

๓/๑/๒๕๓๙ ๒/๖/๒๕๕๙
วัดไผ่งาม  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๐๒
พระดิสกร ถาวโร ฉิมพงษ์

๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๔/๒๕๕๙

วัดพงษ์ไพบูลย์  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๐๓
สามเณรธนกฤต  เทียงธรรม

่

๓๐/๖/๒๕๔๖

 วัดพงษ์ไพบูลย์  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๐๔
พระอดิเรก กนฺตวีโร มาลัย

๑๙/๐๑/๒๕๑๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพรหมนิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙ / ๓๑

้
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กจ ๒๑๕๙/๑๐๐๕
พระไวยวุฒิ วิฑูธนสีโล เชือทอง

้

๑๘/๑๒/๒๕๒๘

๖/๓/๒๕๕๙
วัดไพรงาม  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๐๖
พระพงษ์นรินทร์ วรจิตฺโต คำวงษ์

๒๐/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

วัดไพรงาม  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๐๗
พระนิตย์ ชยธมฺโม ตุ้มทอง

๒๙/๓/๒๕๑๑ ๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๐๘
พระอานนท์ สิริมํคโล อุ่มภู

๙/๑/๒๕๓๙ ๑/๖/๒๕๕๙
วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๐๙
พระสมบูรณ์ ถาวรสทฺโธ นิลแบน

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๑๐
พระชัยยศ ิตลาโภ เพชรนิล

๑๐/๕/๒๕๓๘ ๒๓/๗/๒๕๕๙

วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๑๑
พระวิชาติ านวโร เอกพงษ์

๙/๓/๒๕๓๓ ๑/๗/๒๕๕๙
วัดสระกระเบือง

้

 

กจ ๒๑๕๙/๑๐๑๒
พระไพโรจน์ ธมฺมเตโช ฟกแก้ว

๔/๖/๒๕๒๔ ๘/๗/๒๕๕๙
วัดสระกระเบือง

้

 

กจ ๒๑๕๙/๑๐๑๓
พระสุรัช ปนาโย แผนสมบูรณ์

๘/๒/๒๕๓๘ ๔/๗/๒๕๕๙
วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๑๔
พระวัชรพล เทวธมฺโม รูปขำดี

๑๓/๕/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๑๕
พระเอกสิทธิ

์

อชิโต แผนสมบูรณ์

๒๗/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๑๖
พระพิทักษ์ สุจิตฺโต อาจคงหาญ

๑๗/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๑๗
พระศักดิชัย

์

าณวีโร พัฒลักษณ์

๑๐/๑/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

วัดสวนมะม่วง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๑๘
พระเจนภพ กตนาโถ ประเสริฐสังข์

๒๐/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดสวนมะม่วง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๑๙
พระฉัตรมงคล อภโย ใคร่ครวญ

๕/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดสวนมะม่วง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๒๐
พระสงกรานต์ เตชธมฺโม เอืยมสำอางช์

่

๑๓/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

วัดสวนมะม่วง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๒๑
พระสายชล อธิปฺโ คงนะ

๑๔/๕/๒๕๑๕ ๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดสันติคีรี  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๒๒
สามเณรน้อย  ปญญา

๖/๑๒/๒๕๔๖

 วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๑๕๙/๑๐๒๓
สามเณรมนตรี  บัวบูชา

๗/๑๒/๒๕๔๘

 วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๑๕๙/๑๐๒๔
พระราชัน สิริปฺโ จิตรเจริญ

๑๗ / ๕/๒๕๓๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๑๕๙/๑๐๒๕
พระเพชร สุเมโธ นาสอ

๑/๑/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๑๕๙/๑๐๒๖
พระอนุสรย์ ปภสฺสโร ประทุมสูตร

๑๒/๐๕/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองปลิง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๒๗
พระธันวา สนฺตมโน อาจคงหาญ

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองปลิง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๒๘
พระโชคชัย รตฺนโชโต เชืองาม

้

๐๔/๐๒/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดหนองปลิง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๒๙
พระพงศ์กร พลปฺโ ปานเพ็ชร

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดห้วยยาง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๓๐
พระธนพล ชนาสโภ ไกรเพชร

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยยาง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๓๑
พระเม้ง มนฺุโณ ทองอ่วม

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยยาง  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๓๒
พระบวร อธิปฺโ จีนกระจัน

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๑๕๙/๑๐๓๓
พระวรพล จนฺทาโภ หงษ์โต

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๑๕๙/๑๐๓๔
พระวินัย าณธมฺโม -

๗/๑๐/๒๕๒๔ ๒๔/๑๒/๒๕๕๕

วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๓๕
สามเณรสมจิตร  วาณิช

๑๐/๗/๒๕๔๙

 วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๓๖
สามเณรวิชัย  วาณิช

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๓๗
พระมาดี ขนฺติธมฺโม โดแดง

๑๕/๑๑/๒๕๓๗

๖/๖/๒๕๕๙
วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๓๘
พระกิจณัทชา ทีฆายุโก ยืนยาว

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

๗/๗/๒๕๕๙
วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๓๙
พระจงรัก วชิโร กระบวนรัตน์

๑๐/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังก์วิเวการาม  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๕๙/๑๐๔๐
พระนาค จนฺทวํโส -

๑๐/๕/๒๔๘๘ ๑๒/๑๕/๒๕๓๐

เวียคะดี

้

 

กจ ๒๑๕๙/๑๐๔๑
พระศุภชัย สุทฺธจิตฺโต -

๑๒/๕/๒๕๓๘ ๒๐/๑/๒๕๕๙

ใหม่พัฒนา  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๔๒
พระสะอาด วิชิโต สังขคีรี

๕/๑๐/๒๕๑๒ ๒๕/๒/๒๕๕๙

ใหม่พัฒนา  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๔๓
พระจงรัก อคฺคปฺโฺ สังขกมล

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๒๗/๒/๒๕๕๙

ใหม่พัฒนา  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๔๔
พระสาโรจน์ มหาปฺโ พงษ์พัฒน์

๑๒/๙/๒๕๑๖ ๑๕/๓/๒๕๕๙

ใหม่พัฒนา  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๔๕
สามเณรชนะ  -

๑๕/๓/๒๕๔๙

 ใหม่พัฒนา  

กจ ๒๑๕๙/๑๐๔๖
สามเณรสุดใจ  -

๘/๑/๒๕๔๒
 ใหม่พัฒนา  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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