
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๒๐๕ รูป ขาดสอบ ๔๔ รูป คงสอบ ๑๖๑ รูป สอบได้ ๑๐๘ รูป สอบตก ๕๓ รูป (๖๗.๐๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระสุรศักดิ

์

ขนฺติวโร วิบูลผล

๒๑/๐๔/๒๕๐๒ ๐๖/๐๖/๒๕๕๒

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๐๒ พระสมหมาย กตคุโณ พวงเนียม
๑๘/๖/๒๕๒๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๓

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระชวลิต จนฺทโสภโณ วิทยาลัย

๑๒/๐๘/๒๕๓๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระชิงธงชัย โรจนธมฺโม ปานเปย

๑๙/๑๐/๒๕๓๗
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดเขาเม็งอมรเมศร์  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระภูวฤทธิ

์

อิทฺธิธมฺโม อิทธิวรวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระนัฐวุฒิ วรธมฺโม สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๓๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรสุพรรณ  สังขพิริยะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรจิรวัฒน์  ไทรสังขเชวงกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรยุทธศักดิ

์

 เลาลิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรกฤตนัย  พลจังหรีด

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระกิจรุ่งเรือง กิจฺจสาโร เรืองพล
๒/๑๑/๒๕๐๑ ๒๘/๗/๒๕๕๕

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรศุภชัย  โอ่งทอง
๑๑/๖/๒๕๔๒

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรโจหลุ่ย  - ๔/๓/๒๕๔๐  วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรทักษิณ  จันทร์คำ
๒๓/๗/๒๕๔๕

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรบารมี  ขจร

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรปยพงษ์  มันเขตกิจ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๑๗ พระรชพล ขนฺติสุโภ พฤกษาวรการ

๑๙/๑๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดท่ามะนาว  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระสุวัฒชัย สิริเขโม พีระพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๓ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๑๙ พระวันชัย ชุติปุณฺโณ วิใจวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๒ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๒๐ พระธนายุทธ คุณงฺกโร บุญครุฑ

๒๓/๐๔/๒๕๒๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๓

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๒๑ พระมาโนช สุธมฺโม เพ็งอ่อน

๒๕/๐๒/๒๕๑๑ ๒๕/๐๒/๒๕๕๖

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๒๒ พระณัฐวุฒิ สิริปฺโ ศิริโรจน์โลหชัย

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๒๓ พระอำนวยโชค ธมฺมิโก คณิตธรรมวัตร

๑๓/๐๓/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๒๔ พระนิเวศน์ านุตฺตโม ไทรสังข์ธิติกุล

๒๒/๐๔/๒๕๒๙ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดเทวสังฆาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๓๖๐/๐๐๒๕ พระสมมาศ คุณาธิโก เทียมรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๐๘ ๒๙/๐๔/๒๕๓๒

วัดบ้านห้วยนำขาว  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๒๖ พระเอกลักษณ์ ปฺาคโม ภูริชญาณุวัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๒๕
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

วัดบ้านห้วยนำขาว  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระกิติศักดิ

์

กิตฺติสุขิโต พุ่มทิม ๓/๖/๒๕๒๐ ๒๖/๔/๒๕๕๑
วัดบ้านห้วยนำขาว  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๒๘ พระมน ธมฺมทีโป อินทร์ขำ

๒๓/๑๒/๒๕๑๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๑

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๒๙ พระสถาพร จนฺทสโร พรหมนาม

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระวีรวัฒน์ สุเมโท ชมนิล
๑๒/๕/๒๕๑๕ ๓/๑๐/๒๕๕๙

วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระศรณรงค์ กิตฺติวณฺโณ ผ่องใส
๑๙/๖/๒๕๒๑ ๒๐/๖/๒๕๕๐

วัดโพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๓๒ พระโกวิทย์ อตฺถโกวิโท แก้วเวียง
๓๐/๖/๒๕๓๔ ๒๐/๑/๒๕๕๔

วัดโพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๓๓ พระสุทัศน์ สุนนฺโท รอดไธสง ๙/๖/๒๕๑๐
๒๓/๕/๒๕๕๗

วัดโพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๓๔ พระทศพร ธมฺมสตฺโต เหลืองประมวล
๘/๑๑/๒๕๒๓ ๒๕/๑/๒๕๕๙

วัดโพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรณัฐกิตติ

์

 ไม้แหลม
๒๙/๙/๒๕๔๓

 วัดโพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรกนกพล  เพชรทะวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

 วัดโพธิสัตว์บรรพต  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๓๗
พระสุรปรีชา กุสลจิตฺโต บัวทอง

๒๗/๗/๒๕๑๘

๙/๖/๒๕๕๘
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๓๘ พระอดุลย์ อติชาโต พรานขุน

๒๔/๑๑/๒๕๐๖
๑/๐๑/๒๕๔๑

วัดลำทหาร  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๓๙ พระธวัชชัย ชยนฺโต ครุฑแจ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๐๙
๙/๑๐/๒๕๕๙

วัดหัวนา  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๔๐ พระเอกชัย ชาคโร สงวนพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๒๕ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดจรเข้เผือก  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๔๑ พระสามารถ สมตฺถิโก ดำทะมิส

๐๕/๑๑/๒๕๑๗ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดจรเข้เผือก  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๔๒ พระนิธิพัฒน์ านุตฺตโม กาหลง

๑๖/๐๘/๒๕๑๕ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๔๓ พระเกษม ปณฺฑิโต บัญดิษฐ์โต

๒๘/๐๙/๒๕๐๕ ๐๒/๐๗/๒๕๓๑

วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๔๔ พระสมพงษ์ ปฺาวุฑฺโฒ ศรีบัว

๒๖/๐๖/๒๕๒๙ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๔๕ พระอรรถพล อตฺถพโล เมืองพุทธ

๐๗/๐๘/๒๕๓๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๔๖ พระกฤตวิทย์ ตปสีโล พูลเอียด

๑๖/๐๒/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๔๗ สามเณรธนกฤต  คุ้มทรัพย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

 วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๔๘ พระอดิศักดิ

์

จนฺทโก จารุวัฒนถาวร

๑๐/๑๐/๒๔๙๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๖

วัดไทรทองพัฒนา  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๔๙ พระสามารถ ิตปฺโ บุญบาง
๑๖/๑/๒๕๐๖ ๑๗/๖/๒๕๔๗

วัดจวบจันทร์วนาราม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๕๐ พระบรรยงก์ ขนฺติธมฺโม นิมเชือ

่ ้

๒/๓/๒๕๓๐ ๒๖/๗/๒๕๕๘
วัดท่าขนุน  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรสุวิช  - ๑/๑/๒๕๔๐  วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๕๒ พระวรวัฒน์ โชติปฺโ กันมนี
๒๑/๙/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดปรังกาสี  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๕๓ พระวิโรจน์ ธมฺมปาโล เข็มแก้ว
๑/๑๑/๒๕๐๗ ๑๕/๗/๒๕๕๑

วัดพุถ่องเจริญธรรม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๕๔ พระวินัย สมาหิโต พุกรักษา
๑/๑๐/๒๕๐๒ ๑๕/๗/๒๕๕๘

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรตะกุกุ  - ๑/๑/๒๕๔๓  วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระบุญสันติ

์

นรินฺโท ชัวทอง

้

๓๐/๓/๒๕๐๐ ๒๐/๔/๒๕๕๗
วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๕๗
พระยานะ ฉนฺทโก - ๑/๑/๒๕๑๖ ๑/๑/๒๕๓๖

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม
 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระเสนาะ ธมฺมธโร วงศ์สนิท
๔/๑๑/๒๔๘๒ ๑๐/๖/๒๕๕๗ วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๕๙ พระทอง อคฺคปฺโ เจริญพรไพสิทธิ

์

๓/๑/๒๕๓๑
๒๙/๖/๒๕๕๗ วัดหินดาดผาสุการาม

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระทราย ขนฺติโก ปถยา ๑/๑/๒๕๓๓
๒๓/๓/๒๕๕๗

วัดหินแหลม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรสูติกะ  -

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหินแหลม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระณรงค์เดช ิตโสตฺถิโก เกิดสุข
๑๓/๗/๒๕๐๓ ๒๔/๗/๒๕๕๔

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๖๓ พระสมศักดิ

์

อชิโต เลียงสุข

้

๗/๘/๒๕๓๕ ๒๑/๗/๒๕๕๖
วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๖๔ พระภูเบศ จตฺตมโล ม่วงบำรุง
๗/๗/๒๕๐๒ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรธนวัฒน์  เขียววงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรเอือการย์

้

 สุภากุล
๑/๐๔/๒๕๔๕

 วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๖๗ สามเณรพงษ์พิพัฒน์  เทียนดอนไพร
๗/๒/๒๕๔๗

 วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๖๘ พระศรชัย เขมวโร ศิริจารุวร
๙/๑๐/๒๕๑๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดนำตก  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระชุมพล ติสาโร ชาโชติ
๒/๕/๒๕๓๐

๒๑/๗/๒๕๕๗
วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระวันชนะ ทิวาชโย หิริกุล
๒๖/๙/๒๕๒๔ ๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๗๑ พระวิชัย คุตตฺสีโล ศรีเพ็ง
๒๗/๔/๒๕๑๙ ๑๘/๔/๒๕๕๗

วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๗๒
พระพิศ อภิวํโส ศรีต่างวงค์

๓๑/๑/๒๕๐๖ ๑๒/๕/๒๕๒๕
วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๗๓
พระอดุลย์ สุภาจาโร วังน้อย

๒๓/๖/๒๕๐๘ ๗/๑๑/๒๕๕๑
วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๗๔ พระไชยยศ ตนฺติปาลี แก้วคงคา ๓/๕/๒๕๐๓ ๒๘/๔/๒๕๕๔
วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๗๕
สามเณรพีรพล  สุดจีรัต

๙/๘/๒๕๔๕
 วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๗๖ สามเณรสมเกียรติ  สุภาพดี
๑๐/๕/๒๕๔๕

 วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรสุทศักดิ

์

 ใจพอ
๑๒/๙/๒๕๔๕

 วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๗๘ สามเณรสุพรรณภูมิ  แสงวิเวก
๒/๓/๒๕๔๕

 วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๗๙
สามเณรบัญชา  ทรัพย์มิตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระกิตติกา กตสาโร แผนกุล
๘/๙/๒๕๑๘ ๙/๗/๒๕๓๘ วัดลำตะเพิน  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระจิรพงศ์ จิตปฺโ สุทธิรัตน์
๔/๙/๒๕๒๗ ๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดเสาหงส์  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๘๒ พระภานุ ิตฺปฺโ สุขเอียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๒๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๘๓ พระมนัส านิสฺสโร ไกรเพ็ชร
๓๑/๑/๒๕๐๕ ๑๙/๖/๒๕๕๓

วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๘๔ พระไกรศร สุจิตฺโต ตุ้มแก้ว
๒๕/๔/๒๕๒๐

๕/๓/๒๕๕๖ วัดหนองแดงวนาราม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๘๕ พระวินิจฉัย กิตฺติสาโร แช่มช้อย
๙/๑๒/๒๔๙๗

๒/๔/๒๕๕๙ วัดแก่งแคบ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๘๖ พระมเหศักดิ

์

านิสฺสโร พยัคฆ์โยธิน

๑๖/๑๐/๒๕๐๐
๑๖/๖/๒๕๔๒

วัดไตรรงค์  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๘๗
พระสันติชัย โกวิโท เถลิงกิจ

๑๐/๑/๒๕๓๗
๒/๔/๒๕๕๘ วัดไตรรงค์  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๘๘ พระกลกาย กตปฺุโ กุณฑล
๔/๖/๒๕๒๒ ๒๙/๖/๒๕๕๐

วัดถำองจุ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๘๙ พระธรรมนูญ ธมฺมธโร ทรัพย์สุข
๒๕/๑/๒๕๐๗

๗/๗/๒๕๕๖ วัดถำองจุ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๙๐ พระชาละวรรณ์ โกวิโท กาเพ็ง
๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๐/๒/๒๕๕๘

วัดท่าสนุ่น  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๙๑ พระกมลพล กิติปฺโ พุ่มทรัพย์เจริญ
๔/๑๐/๒๕๑๔ ๒๘/๗/๒๕๕๘

วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๙๒ พระสุรเกียรติ กิตฺติวโร จันทร์แสงฟา ๖/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙
วัดภูกำแพง  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๙๓ สามเณรเกสร  ใจเด็ด

๐๙/๐๔/๒๕๓๕

 วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๙๔ พระประดุงชัย ชาคโร สืบบุก

๐๕/๐๔/๒๕๒๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๔
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๓๖๐/๐๐๙๕ พระบุญทำ ทนฺตจิตโต พรหมชนะ

๐๑/๐๔/๒๔๙๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๙๖ พระวุฒิศักดิ

์

อภินนฺโท ขาวดี

๐๘/๐๘/๒๕๐๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๓๖๐/๐๐๙๗
พระระนอง สุธมฺโม สุมานพ

๑๙/๐๔/๒๕๐๔ ๒๗๔/๗/๒๕๕๕

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๙๘ พระสมพร สุภทฺโท สังข์ทอง

๐๔/๐๓/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๗ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๓๖๐/๐๐๙๙ พระวิทร วิปุโล ปุราชะคึง

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๓๖๐/๐๑๐๐ พระนพดล โสภณสุวณฺโณ ทศไพรสนธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๓๖๐/๐๑๐๑ พระอโนทัย อธิปฺโ ทองมีสิทธิ

์

๑/๑๑/๒๕๑๓ ๑๑/๔/๒๕๓๖
วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๓๖๐/๐๑๐๒ พระขจรพล กนฺตสีโล ทองนุ่ม

๒๔/๔/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๘
วัดข้าวเบา  

กจ ๒๓๖๐/๐๑๐๓ พระบรรชา อธิจิตฺโต กระทุ่มทอง
๑๐/๓/๒๕๓๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดบ่อระแหงคุณาราม
 

กจ ๒๓๖๐/๐๑๐๔ พระอนุชา อนุชาโต โชระเวก

๒๙/๑๐/๒๕๓๓
๒๗/๗/๒๕๖๐

วัดเขาน้อยศรีนำเงิน  

กจ ๒๓๖๐/๐๑๐๕ พระสมบัติ โสภโน สวนยิม

้

๒/๗/๒๕๒๐ ๒๓/๖/๒๕๕๕
วัดวังข้าวใหม่  

กจ ๒๓๖๐/๐๑๐๖ พระพัฒนพล ชยวุฑฺโฒ ต้นเนียม
๑/๑๑/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๕๘ วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๓๖๐/๐๑๐๗ พระสุคิน ธมฺมิโก ผิวเกียง

้

๒๖/๑๑/๒๕๑๗

๔/๗/๒๕๔๒ วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๓๖๐/๐๑๐๘ พระสิทธิศักดิ

์

กตปฺุโ เบ็ญมาส

๐๗/๑๐/๒๕๒๑
๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดห้วยกระเจา  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔ / ๔

้

http://www.tcpdf.org

