
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๕๐๓ รูป ขาดสอบ ๑๔๗ รูป คงสอบ ๓๕๖ รูป สอบได้ ๑๕๓ รูป สอบตก ๒๐๓ รูป (๔๒.๙๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระชิงธงชัย โรจนธมฺโม ปานเปย

๑๙/๑๐/๒๕๓๗
๒๖/๗/๒๕๕๘

เขาเม็งอมรเมศร์  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระอธิรวิทย์ สุจริโต นาคะเวช

๐๓/๐๖/๒๕๓๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘ เขือนท่าทุ่งนาประชาสรรค์

่

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรโจ่หลุ่ย  -

๑๗/๐๒/๒๕๔๐

 ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรศุภชัย  โอ่งทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

 ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรชูวงค์  ไทรสังขโกมล

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

 ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรพรชัย  สังขโศภา

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรคงศักดิ

์

 -

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรอุดม  เร่งผลดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

 ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรตะกร้า  ไม่มีนามสกุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

 ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรจักรพงษ์  ไม่มีนามสกุล

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

 ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรดิงโก้  ไม่มีนามสกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

 ถำเขาปูน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรปยพงษ์  มันเขตกิจ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

 ถำมังกรทอง  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรอิทธิศักดิ

์

 สืบดา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

 ถำมังกรทอง  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรบารมี  ขจร

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ถำมังกรทอง  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระทัศพงษ์ านวุโธ ลัดดากุล

๐๔/๐๓/๒๕๓๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐

ทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระสุวัฒชัย สิริเขโม พีระพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๓
๐๘/๐๒/๒๕๕๓

ทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระธนายุทธ คุณงฺกโร บุญครุฑ

๒๓/๐๔/๒๕๒๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๓

ทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระมาโนช สุธมฺโม เพ็งอ่อน

๒๕/๐๒/๒๕๑๑ ๒๕/๐๒/๒๕๕๖

ทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระณัฐวุฒิ สิริปฺโ ศิริโรจน์โลหชัย

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระอำนวยโชค ธมฺมิโก คณิตธรรมวัตร

๑๓/๐๓/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระนิเวศน์ านุตฺตโม ไทรสังข์ธิติกุล

๒๒/๐๔/๒๕๒๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

เทวสังฆาราม  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระมน ธมฺมทีโป อินทร์ขำ

๒๓/๑๒/๒๕๑๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โปงเสียว

้

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระสถาพร จนฺทสโร พรหมนาม

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

โปงเสียว

้

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระศรณรงค์ กิตฺติวณฺโณ ผ่องใส

๑๙/๐๖/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โพธิสัตว์บรรพต  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๕

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระโกวิทย์ อตฺถโกวิโท แก้วเวียง

๓๐/๐๖/๒๕๓๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๔

โพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระสุทัศน์ สุนนฺโท รอดไธสง

๐๙/๐๖/๒๕๑๐ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

โพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระทศพร ธมฺมสตฺโต เหลืองประมวล

๐๘/๑๑/๒๕๒๓ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

โพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระบุญมา ิตคุโณ พรสุริยวงษ์

๓/๑/๒๕๒๒ ๒๙/๗/๒๕๕๖ ราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระสุรปรีชา กุสลจิตฺโต บัวทอง

๒๘/๗/๒๕๑๘
๙/๖/๒๕๕๘

ราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระภูวฤทธิ

์

อิทฺธิธมฺโม อิทธิวรวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระดำรง ขนฺติวโร ศรีภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๐๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระสุรชัย วรจิตฺโต แสงชมภู

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสันตะรัตน์  -

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรนที  -

๐๑/๐๘/๒๕๓๙

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรชีโต  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรคณิศร  รูปงาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรเศรษฐา  ทองอิม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรเซโพเจ่ง  -

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรจิรวัฒน์  ไทรสังขเชวงกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรคมสัน  เกตุพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรวัฒนา  พรรวรรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรยุทธศักดิ

์

 เลาลิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรผ่องชาย  สังขโศภา

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรสทัย  นครสุต

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรกฤตนัย  พลจังหรีด

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรอุดมพร  ด้วงปลี

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรตาโต  -

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรทักษิณ  จันทร์คำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระธชพล ขนฺติสุโภ พฤกษาวราการ

๑๙/๑๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดท่ามะนาว  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรกิตติคุณ  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดท่ามะนาว  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระสมมาศ คุณาธิโก เทียมรัตน์

๑๑/๑/๒๕๐๘ ๒๙/๐๓/๒๕๓๒

วัดบ้านห้วยนำขาว  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระเอกลักษณ์ ปฺาคโม ศรีณรงค์

๒๓/๑๒/๒๕๒๕
๑๖/๕/๒๕๔๖

วัดบ้านห้วยนำขาว  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระเอกชัย ชาคโร สงวนพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๒๕
๒๙/๖/๒๕๕๗

จรเข้เผือก  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระนิธิพัฒน์ านุตฺตโม กาหลง

๑๖/๘/๒๕๑๕ ๓๑/๕/๒๕๕๘

ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระนรินทร์ จิตฺตสํวโร ฉำฉาชาติ

๑๖/๘/๒๕๓๗
๑/๒/๒๕๕๘

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระสมพงษ์ ปฺฺาวุฑฺโฒ ศรีบัว

๒๖/๖/๒๕๒๙ ๑๒/๘/๒๕๕๙

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรอุดมทรัพย์  อินโทน

๒๒/๒/๒๕๔๑

 ท่าเสด็จ  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรเจนภพ  พรหมเพชร

๑๖/๖/๒๕๔๑

 ท่าเสด็จ  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธีรภัทร  สาระยัง

๑๖/๖/๒๕๔๘

 พระธาตุโปงนก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระต่อ สนฺตุสฺสโก ประดับหิน

๑๓/๒/๒๕๓๒
๕/๕/๒๕๕๘

หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระสุทิน มหพฺพโล อึงไพร

่

๐๔/๐๔/๒๔๙๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๔

ทองผาภูมิ  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระวินัย สมาหิโต พุกรักษา

๑/๙/๒๕๐๒
๑๕/๗/๒๕๕๘

ลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๖๓
พระสุรศักดิ

์

ิตเมธี บุญช้วน
๑/๕/๒๕๓๔ ๑/๖/๒๕๕๘

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๖๔
พระบรรยงก์ ขนฺติธมฺโม นิมเชือ

่ ้

๒/๓/๒๕๓๐
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระอนุ านิสฺสโร เยาวรัตน์

๑๕/๗/๒๕๐๗
๒/๔/๒๕๕๑

วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระสุริยา นนฺทโก โคตรปะโค

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระทัด อุทโย -

๐๑/๐๑/๒๕๒๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรสุวิช  -

๑๓/๑๐/๒๕๔๐

 วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรประวุฒิ  -

๗/๙/๒๕๔๓
 วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระบน โสภโณ -

๐/๐/๒๕๑๐
๐๕/๑๒/๒๕๓๑

วัดปรังกาสี  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระวรวัฒน์ โชติปโ กันมณี

๒๑/๐๙/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดปรังกาสี  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๗๒
พระเทิม

้

ปสนฺโน สิงห์แก้ว
๓/๐๕/๒๕๐๐

๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดปรังกาสี  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระเบิม

้

ฉนฺทกาโม ร่มโพธิรี

์

๖/๑๑/๒๕๑๒ ๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๗๔
พระบรรจง วิจิตโต อินทนิล

๒๓/๑๑/๒๕๐๓
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระกฤษณะ ปสฺสโน ทัพเพรี

๑๖/๑๒/๒๕๒๕
๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๗๖
พระยานะ ฉนฺทโก -

๔/๔/๒๕๑๖ ๒/๗/๒๕๓๖
วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระอุดร อุตฺตโร โคชา

๑๒/๘/๒๕๐๙ ๑๔/๗/๒๕๕๘ วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๗๘
พระทอง อคฺคปฺโ เจริญพรไพสิทธิ

์

๓/๑/๒๕๓๑ ๒๙/๒/๒๕๕๗ วัดหินดาดผาสุการาม
 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรพรเทพ  โยธานึก

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระทราย ขนฺติโก ปถยา

๗/๕/๒๕๓๓ ๒๔/๓/๒๕๕๗

วัดหินแหลม  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรโต  -

๑๓/๗/๒๕๔๕

 วัดหินแหลม  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรสูติกะ  -

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหินแหลม  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระบุญสันต์ นรินฺโท ชัวทอง

้

๐๑/๐๗/๒๕๐๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๗

เสาหงษ์  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๘๔
พระณรงค์เดช ิตโสตฺถิโก เกิดสุข

๑๒/๐๗/๒๕๐๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๔

แก่งสามัคคี  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๘๕
พระสมศักดิ

์

อชิโต เลียงสุข

้

๗/๐๖/๒๕๓๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

แก่งสามัคคี  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๘๖
พระภูเบศ จตฺตมโล ม่วงบำรุง

๗/๐๘/๒๕๐๒ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖

เขาน้อยชินราช  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๘๗
พระสมหมาย เทวธมฺโม ยอดอุบล

๓๐/๑๒/๒๕๐๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๗

ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรธนวัฒน์  เขียววงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรพงษ์พิพัฒน์  เทียนดอนไพร

๗/๐๒/๒๕๔๖

 ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๙๐
พระธีรโชติ ธีรปฺโ เมืองงาม

๒๔/๐๖/๒๕๓๕
๒/๐๖/๒๕๕๗

พุพง  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๙๑
พระธนากร คุณวีโร เทียมสุวรรณ

๒/๐๘/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

พุพง  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๙๒
พระวันชนะ ทิวาชโย หิริกุล

๗/๐๙/๒๕๒๔ ๗/๑๒/๒๕๕๖

วังกระแจะ  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๙๓
พระวิชัย คตฺตสีโล ศรีบุญเพ็ง

๘/๑๒/๒๕๑๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๗

วังกระแจะ  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๙๔
พระสมบูรณ์ ปยสีโล นาคเขียว

๙/๐๔/๒๕๑๓ ๒๕/๐๓/๒๕๕๔

สามัคคีธรรม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๒๕๙/๐๐๙๕
พระสมพงษ์ ธีรธมฺโม แสงรัศมี

๖/๐๓/๒๕๑๓ ๑๙/๐๑/๒๕๕๖

หนองขอนเทพมงคล
 

กจ ๒๒๕๙/๐๐๙๖
พระสราวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ กุดศรี

๒๒/๐๗/๒๕๒๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

เขาจันทร์ศิลาภรณ์  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรสุทธิศักดิ

์

 ใจพอ

๒๗/๙/๒๕๔๓

 เขาแดง  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๙๘
พระทัพ วรปฺโ อุดมชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๐๕
๑๑/๗/๒๕๕๗

บึงหล่ม  

กจ ๒๒๕๙/๐๐๙๙
พระธนวรรฏ ธนธมฺโม หยาดบรรทม

๒/๔/๒๕๐๔
๐/๐/๒๕๕๘ รางขาม  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรสมเกียรติ  สุภาพดี

๐/๐/๒๕๔๒
 วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรวิชัย  อิมใจ

่

๐/๐/๒๕๔๓
 วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรสุพรรณภูมิ  แสงวิเวก

๐/๐/๒๕๔๕
 วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๐๓
พระจิรพงศ์ จิตปฺุโ สุทธิรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๐๔
พระภานุ ิตปฺุโ สุขเอียม

่

๑๒/๑๒/๒๕๒๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

หนองกระทุ่ม  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๐๕
พระทัศนะ จนฺทสาโร จันทร์สว่าง

๐๕/๑๑/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

หนองเตียน  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๐๖
พระวินิจฉัย กิตฺติสาโร แช่มช้อย

๙/๘/๒๔๙๗ ๒/๔/๒๕๕๙
แก่งแคบ  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๐๗
พระธรรมนูญ ธมฺมธโร ทรัพย์สุข

๒๕/๑/๒๕๐๗
๗/๗/๒๕๕๖

ถำองจุ  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๐๘
พระชาละวรรณ์ โกวิโท กาเพ็ง

๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๐/๒/๒๕๕๘

ท่าสนุ่น  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๐๙
พระอำพล อตฺตพโล สวัสดินที

์

๑๓/๑๒/๒๕๓๕

๒๐/๔/๒๕๕๗

ไทยชาวเขา  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๑๐
พระธีรเดช อิสิาโณ ธีระพันธ์

๑๑/๘/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไทยชาวเขา  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๑๑
พระกมลพล กิติปฺโ พุ่มทรัพย์เจริญ

๔/๑๐/๒๕๑๔ ๒๘/๗/๒๕๕๘

บ้านสามหลัง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๑๒
พระจิรายุ อุปสโม มณีวงค์

๑๕/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๑/๒๕๕๙

พ่อขุนเณร  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๑๓
พระสุรเกียรติ กิตฺติวีโร จันทร์แสงฟา

๖/๑/๒๕๔๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ภูกำแพง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๑๔
พระวุฒิศักดิ

์

อภนนฺโท ขาวดี

๑๘/๐๘/๒๕๐๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๗

สมเด็จเจริญ  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๑๕
พระวรพล วราโณ ภูวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

หนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๑๖
พระสุชิน สุชีโว หิรัญกุล

๐๒/๑๑/๒๕๐๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๕

ดอนคราม  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๑๗
พระชัยมงคล สุมงฺคโล อุไรรักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๑๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๗

บ้านถำ  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๑๘
พระนิติศักดิ

์

สุนนฺโท วิชิตนันท์

๑๗/๑๑/๒๕๐๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

บ้านถำ  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๑๙
พระสมหมาย กตคุโณ พวงเนียม

๑๘/๖/๒๕๒๗ ๑๙/๑๑/๒๕๕๓

วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๒๐
พระนที านธมฺโม เอมทอง

๐๗/๐๓/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๖
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๒๑
พระภิเศก สุเมโธ ว่าชืน

่

๑๒/๑๑/๒๕๑๙ ๒๔/๐๑/๒๕๕๘
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๒๒
พระฐิติรัตน์ รตนธมฺโม ดำเนินเกษม

๑๕/๐๒/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๒๓
สามเณรสมเดช  จิตพิรา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๒๔
สามเณรทิวากร  แก้วคำกอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

 
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๒๕
สามเณรธรรมวัฒน์  สมศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

 
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๒๖
พระสมพร สุภทฺโท สังข์ทอง

๐๔/๐๓/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๗
หนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๒๗
พระวิทร วิปุโล ปุราชะคึง

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗
หนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๒๘
พระประสาร ปสนฺโน ประทุมศิริ

๑๖/๙/๒๕๐๙ ๔/๑๒/๒๕๕๗

ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๒๙
พระอาทิตย์ อติภทฺโท ฉายภาค

๒๒/๕/๒๕๒๑ ๑๖/๔/๒๕๕๗
รางกระต่ายรังสรรค์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๒๕๙/๐๑๓๐
พระนภดล โสภณสฺวณฺโณ ทศไพสนธ์

๒๐/๐๔/๒๕๑๑ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๓๑
พระธีรพล กตธมฺโม จับสี

๒๙/๘/๒๕๓๑
๖/๖/๒๕๕๓

สำนักคร้อ  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๓๒
พระจิรานุวัฒน์ จิรวฑฺฒโณ อินทร์คำ

๑๒/๗/๒๕๒๖ ๒๘/๔/๒๕๕๘

หนองโตนด  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๓๓
พระอโนทัย อธิปฺโ ทองมีสิทธิ

์

๑๑/๔/๒๕๑๖ ๑๐/๖/๒๕๕๗

หนองไม้แก่น  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๓๔
พระมนาวัฒ จิรมโน พิมาณธรรมา

๑๒/๘/๒๕๒๓ ๑๙/๗/๒๕๕๘

หนองลาน  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๓๕
พระจักรพันธุ์ อตฺตมโน ไกรสีห์

๒๘/๖/๒๕๓๕ ๒๙/๗/๒๕๕๘

หนองลาน  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๓๖
พระวีระ วิสุทฺโธ ปานสอาด

๙/๗/๒๕๑๘
๑๖/๑๑/๒๕๕๗

หวายเหนียว  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๓๗
พระกิจจา กนฺตวีโร ทองนุ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๑๖
๑๖/๖/๒๕๕๒

ข้าวเบา  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๓๘
พระขจรพล กนฺตสีโล ทองนุ่ม

๒๕/๔/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๘ เขาคลุกคลีเจริญธรรม
 

กจ ๒๒๕๙/๐๑๓๙
พระทวีศักดิ

์

เตชวโร ปยะพันธ์

๒๑/๘/๒๕๑๙ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

บ่อระแหงคุณาราม  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๔๐
พระบรรชา อธิจิตฺโต กระทุ่มทอง

๑๐/๒/๒๕๓๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

บ่อระแหงคุณาราม  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๔๑
สามเณรอาทิตย์  อุดม

๑๒/๑/๒๕๔๐

 บ่อระแหงคุณาราม  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๔๒
พระมนตรี วตฺสโภ จันทร์ทิพย์

๔/๑๐/๒๕๒๑ ๓๐/๓/๒๕๕๖

บ้านทวน  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๔๓
พระนัฐดนัย าณวีโร ตังไพวรรณ

้

๒๓/๓/๒๕๓๖ ๑๒/๕/๒๕๕๖

บ้านทวน  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๔๔
พระชุมพล ติสาโร ชาโชติ

๒/๕/๒๕๓๐
๒๘/๖/๒๕๕๗

บ้านทวน  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๔๕
พระณรงค์ศักดิ

์

ปฺาวชิโร คัญทับ

๒๑/๑๐/๒๕๓๖

๒/๒/๒๕๕๗
สระสำเภาทอง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๔๖
พระอาทิตย์ อติธมฺโม วงษ์น้อย

๑๒/๕/๒๕๓๔ ๒๖/๓/๒๕๕๖

ห้วยกรด  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๔๗
พระปฐมชัย ชินฺลาโภ สว่างเนตร

๖/๑/๒๕๒๙ ๑๐/๑/๒๕๕๙

นำลาด  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๔๘
พระแดง กตสาโร แซ่บู๊ว

๖/๕/๒๕๑๗ ๑๕/๗/๒๕๕๗

ผาแดง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๔๙
พระเสน่ห์ ปฺาโชโต ไชยสงคราม

๒๕/๑๒/๒๕๐๒

๖/๗/๒๕๕๗
หนองไก่เหลือง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๕๐
พระเพียร านธมฺโม ขำใบ

๒๑/๑๑/๒๕๑๖ ๐๓/๑๒/๒๕๔๙

หนองม่วง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๕๑
พระชายชวน กตธมฺโม นงลักษ์

๑/๔/๒๕๒๘ ๓๐/๗/๒๕๕๘

วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๕๒
พระพัฒนพล ชยวุทฺโฒ ต้นเนียม

๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ศรีบัวทอง  

กจ ๒๒๕๙/๐๑๕๓
พระจารุพงศ์ ปภาธโร คันชัง

่

๔/๘/๒๕๓๗
๑๑๐/๕/๒๕๕๘

สระลงเรือ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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