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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑,๕๔๖ รูป ขาดสอบ ๒๓๓ รูป คงสอบ ๑,๓๑๓ รูป สอบได้ ๙๙๖ รูป สอบตก ๓๑๗ รูป (๗๕.๘๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระอาทร อภินนฺโท คุ้มเสือ

๑๙/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

พุเลียบ  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระนฤพล ิตสีโล ศรีลอย

๑๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

พุเลียบ  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระนิรุต อคฺคธมฺโม บันเทิง

๒๒/๐๑/๒๕๒๗
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระธีรเดช สุจิตฺโต วาศนพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๓๑ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระภานุพงศ์ สนฺตจิตฺโต จงใจภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๓๗
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระปทธพงษ์ ปฺาทีโป นครชัย

๒๖/๙/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระชัยธวัช โชติปฺโ สิทธิสม

๒๓/๗/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระสรรพสิง

่

ปริปุณฺโณ ชินณะ

๑๒/๓/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระณัฐพงศ์ วรปฺโ สัคคบัญชร

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระภัทรณัฐ ชุติปฺโ สัคคบัญชร

๒๕/๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระพลวัตร โชติโก ชืนชม

่

๑๒/๙/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระพงศ์ภัค สุจิตฺโต เนตรสุวรรณ

๕/๕/๒๕๓๒ ๗/๗/๒๕๖๐
วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระธนกิจ ถาวโร อิมเปยม

่

๒๗/๐๗/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดแก่งหลวง  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระกิตติพงษ์ ทีปธมฺโม

เฉลิมชนะกิจโกศ,

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระอภิวัฒน์ กลฺยาณธมฺโม เพ็ชรสุข

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระศุภดล นาถปฺโ พูลขวัญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรพีรพงษ์  ไชยรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

 วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระณัฐพล อติพโล กองทอง

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐
วัดเขาจ่าท่าโปงธรรมไพบูลย์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระโอภาส จนฺทาโภ กิจเพิมพูน

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐
วัดเขาจ่าท่าโปงธรรมไพบูลย์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระแสน จติโสภโณ อบกลัน

่

๒๖/๐๔/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาจ่าท่าโปงธรรมไพบูลย์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระดำรงศักดิ

์

เตชธมฺโม ชนะเลิศ

๐๕/๐๙/๒๕๓๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระอลงกรณ์ ถาวโร มิตรรางกูร

๑๖/๑๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระรัชชานนท์ านธมฺโม สระพรหม

๐๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระอิศรา ปภสฺสโร คชวงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๒๐ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดเขาเทพนิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระภัทรชนน สุทฺธิปฺโ มอญเพ็ชร

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระเฉลิมพล ปริสุทฺโท มณีน้อย

๓๐/๐๓/๒๕๐๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระวีรยุทธ ปภสฺสรจิตฺโต เหลืองประมวล

๐๑/๑๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระยุทธภูมิ ปยสีโล บัวพวง

๑๖/๐๔/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาเทพนิมิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระชาคริต กตคุโณ มณีสุวรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดเขาแหลม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระธนโชติ อมโร งิวงาม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขาแหลม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระกาณฑ์ ปริปุณฺโณ กู้ด้วง

๒๒/๑๒/๒๕๐๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขาแหลม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระนัธทวัฒน์ อธิปฺโ สง่าลี

๒๗/๐๘/๒๕๓๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระคุณาวุฒิ สุชาโต โต๊ะเงิน

๒๐/๐๗/๒๔๙๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระปญญา สุธมฺโม ตันเจริญศีลป

๒๔/๐๔/๒๕๒๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระสมบัตร สมจิตฺโต สุขดิบ

๒๕/๐๔/๒๕๑๘ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระพิศพัฒน์ ขนฺติยตฺโต คงไพร

๒๓/๐๒/๒๕๓๐ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระดำรงค์ศักดิ

์

นิธิธมฺโม พงษ์อนันต์

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระเหมันต์ จิตเมโธ อินทร์ประเสริฐ

๐๔/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เลาะเสมวัน

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรสาธิต  กองตัน

๐๖/๐๓/๒๕๓๙

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ผุดผ่อง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 บัวขาว

๒๙/๗/๒๕๔๕

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรสมภพ  มังคุด

๙/๙/๒๕๔๕
 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรปริญญา  ละอองนวล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรกันตภณ  โฉมงาม

๒๔/๑/๒๕๔๖

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรชนะชัย  ไก่แก้ว

๒๖/๑/๒๕๔๖

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรทรงพล  นันทสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรชวัลวิทย์  สุใจโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรพงษภัทร  พงษ์ธนัทปภา

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรสมพร  -

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรณัฐพนร์  ดาวเจริญพร

๙/๘/๒๕๔๗
 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรดินนำมัน  ขจรกระแสสินธุ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรปณวัฒน์  พิทักษ์หงษ์สา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรธนพล  คำเชาร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรพิพัฒน์  กันขำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรไกรสร  ชาวไร่นาค

๖/๓/๒๕๔๘
 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรปยะณัฐสิทธิ

์

 พันซ้อน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระกิตติศักดิ

์

อภโย ศรีคำ

๐๒/๐๘/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐
วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล

 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระกบ กตธมฺโม พิลา

๐๑/๐๒/๒๕๒๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐
วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๒๙

้
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กจ ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระอำนาจ เชืองมิน ใจชุ่ม

๘/๕/๒๕๓๔ ๑๐/๔/๒๕๕๔

วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระสมพพ สุเมโธ คงโคกแฝก

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำขุนไกร  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระสิทธิชัย ฉนฺทสทฺโท สงภักดี

๓๑/๐๕/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำขุนไกร  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๖๓
พระสัจจะ สจฺจสีโร เกลียงเกลา

้

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำขุนไกร  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระบุญมี มหาปุโ -

๕/๑๑/๒๕๓๒ ๒๗/๑/๒๕๕๘

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระบุญมี ปวโร ไทรสัวขพรดำรง

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระชาติชาย อชิโต ไทรสังขธิติสุรีย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๙
๒๑/๒/๒๕๖๐

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระวุฒิรงค์ ิตสีโร ด้วงชาวนา

๒๗/๑๐/๒๕๒๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระเกรียงศักดิ

์

ทีปธมฺโม มะลิวัลย์
๕/๖/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระจันทร์สุข เขมฺจาโร สังขประเสริฐ

๙/๖/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรธนัตถ์  จงเจริญ

๑๔/๕/๒๕๔๖

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรจิรศักดิ

์

 แก้วพนาไพร

๒๙/๒/๒๕๔๔

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรวีรภัทร  อุปแก้ว

๕/๔/๒๕๔๕
 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรธนกร  ทับทิมถิน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรจักรพรรดิ  สอนน้อย

๑๐/๑/๒๕๔๖

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรศักดิธัช

์

 ฉิมพวัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระศิวะ หิริธมฺโม หมูเลียะ

๒๑/๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระวรวุฒิ กนฺตวีโร พรหมศรีผ่อง

๑๓/๑๒/๒๕๒๕
๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระอำนวย ปฺาพโล นนทารักษ์

๒๐/๕/๒๕๑๔ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระยงยุทธ์ อินฺทวีโร อินทแสน

๑๓/๘/๒๕๒๑ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระชัยยา อริฺชโ มีแวว

๑/๗/๒๕๑๖
๒๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน มีมา

๑๙/๑๒/๒๕๑๘

๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระบุญรอด ชยานนฺโท ไชยรถ

๒๐/๖/๒๕๒๑ ๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระณัฐวุฒิ ณฏิโก จันทร์สว่าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๐

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระจุลทัย จารุวํโส ปองกันภัย

๑๐/๓/๒๕๒๔ ๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรณัฐวุฒิ  ปลืมจิต

้

๒๕/๑๒/๒๕๓๖

 วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรพงษภัทร  ขันวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระสมหวัง จารุธมฺโม ขุนแสน

๐๑/๐๔/๒๔๙๙ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระธีทัช ปภสฺสโร ตังพยุงเกียรติ

้

๑๙/๐๓/๒๕๐๗ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระปยะพงษ์ อชิโต ชมภูษา

๒๒/๑๐/๒๕๒๖
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระพิชิต ถาวโร ศรีรุ่งเรือง

๒๖/๑๐/๒๕๓๔
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระวิวัฒน์ กิตฺติาโณ ลำสันต์

๑๔/๑๒/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระโจในอ็ กิตฺติสุทฺโท จำป

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรณัฐพงษ์  เคนดา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 วัดถำมังกรทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรกิตติภพ  สังขปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 วัดถำมังกรทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓ / ๒๙

้
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่
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กจ ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระภูวเนตร ปฺาวโร พรมเนตร

๓๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำมุนีนาถ  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระจักรพงษ์ อริโย เปยมหน้าไม้

๑๐/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดถำมุนีนาถ  

กจ ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระสุดเขต อภิาโณ อุ่นแทน

๑๕/๑๒/๒๕๒๘
๒๖/๐๒/๒๕๖๐

วัดท่าพะเนียดกุญชร
 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระฐิติกร วรธมฺโม สุขสำราญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๐ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดท่าพะเนียดกุญชร
 

กจ ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระโกสินทร์ ธนสีโล คงศิริ

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
วัดท่าพะเนียดกุญชร

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระชัชวรรณ์วิทย์ นิพฺพโย ศรีโหร

๐๗/๐๕/๒๕๒๖ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระสุขสิพร ถาวโร นำจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระพิทักษ์ สิริปฺโ ลิมมัง

้ ้

๒๔/๐๓/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระโยธิน กิตฺติโก ครุฑวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระปรเมศวร โชติปฺโ เติมโชค

๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระคุณานนต์ สิริปฺโ ทับทองดี

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระอัครนันท์ ิตธมฺโม

กิตตินันท์ธนาวุฒิ

๐๙/๐๘/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระถวัลย์ ิตธมฺโม แสนทวีสุข

๑๙/๐๗/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระณัฐพล สิริจนฺโท พรมโสภา

๑๓/๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระสิรกิต ปยสีโล จันทร์ทัน

๑๑/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรนวัฒตกรณ์  ธนะฤกษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

 วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรโชตินันท์  ว่องประเสริฐ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรกฤษณะ  ทับขุนทด

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระพิเชษฐ์ ชิตมาโร สว่างแสง

๑๓/๐๕/๒๕๑๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดทุ่งศาลา  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระทวีชัย ิตเมโธ เจนคีรี

๓๑/๐๑/๒๕๓๙
๑๐/๐๒/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระสงกรานต์ จิตฺตสุโภ ธีระสุขประสาน

๑๓/๐๔/๒๕๑๙
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระดนัยพันธ์ จารุวํโส จันทราสูติ

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระธนาธิษณ์ จารุธมฺโม โอทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๐ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระพลภัทร ิตสทฺโธ หอมทวนลม

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระกิตตินันท์ จนฺทโชโต ใจมา

๑๒/๐๗/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระสมบัติ เตชปฺโ รำพรรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระนราวิชญ์ อภิชาโต รักร่วมบุญ

๒๑/๐๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระฤกษ์ประชิต ธมฺมทีโป ภังคานนท์

๑๑/๐๕/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระพีรพล ปฺาวชิโร จีนะ

๑๘/๑๐/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระสุรวุฒิ มหาคุโณ อนุสนธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระณัฐกาญจน์ กิตฺติสาโร ศรีจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรอภิเดช  เจริญธรรม

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรธนรัตน์  เอียมสำอางค์

่

๐๔/๑๒/๒๕๑๔

 วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรกิตติโชค  ขจรแกล้วกล้า

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

 วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระอนุกานต์ ปุณฺณโก สวัสดิใจ

์

๑๓/๔/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดนากาญจน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔ / ๒๙

้
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กจ ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระจีรศักดิ

์

อุชุจาโร สวัสดิใจ

์

๒๔/๑๑/๒๕๓๔

๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดนากาญจน์  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระวิวัฒน์ นนฺทวีโร ฉันทิยานนท์

๑๐/๑๐/๒๕๐๖ ๐๘/๑๐/๒๕๕๙

วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระกิตติ ปยธโร ขวัญสด

๐๗/๐๗/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านห้วยนำขาว  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระสัญชัย ติสฺสโร ล้อดี

๑๓/๐๒/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านห้วยนำขาว  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระณัฐพล ปสนฺโน ลิมชูวงศ์

้

๐๒/๐๔/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดประตูด่าน  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระแก้วศรชัย กตสาโร ลมูลศิลป

๑๗/๐๔/๒๕๓๘
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระนิติพันธ์ โชติโก แสงสิน

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๙/๒/๒๕๖๐

วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระอาทิตย์ อนาลโย สุขคล้าย

๑๓/๒/๒๕๒๗

๑/๗/๒๕๖๐ วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรศรัณย์  แสนสม

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระคมสันต์ ขนฺติโก สุขแซว

๒๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

วัดพุนำร้อนรัตนคีรี  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระพลสินธุ์ ิตสีโล จีนยิว

้

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดพุนำร้อนรัตนคีรี  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระประจักษ์ อนฺนโล เพชรนุช

๒๕/๐๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วัดพุนำร้อนรัตนคีรี  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระอำนาจ มหาวีโร เจริญผล

๒๑/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดพุนำร้อนรัตนคีรี  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรปริญญา  ภู่ยิม

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

 วัดพุนำร้อนรัตนคีรี  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระจิรัฐ อินฺทวณฺโณ สมานทรัพย์

๑/๓/๒๕๓๕ ๕/๓/๒๕๖๐

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระเสถียร สุชาโต กิงจันทร์

่

๑๕/๓/๒๕๐๖
๔/๖/๒๕๖๐

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรอานนท์  วงศ์รามัญ

๔/๙/๒๕๔๔
 

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระนัฏฐชัย ติสาโร ปนกุมภีร์

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดลำทหาร  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระวรรณชาติ ปยสีโล น่วมอนงค์

๐๘/๐๕/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดลำทหาร  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระศรายุทธ จนฺทสุวณฺโณ จันทร์ดี

๑๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำทหาร  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระเปรมพล สุเมธโส ยิมไผ่

้

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำทหาร  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระธนพล ชินวํโส มีถาวร

๒๖/๐๙/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำทหาร  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระวีรพงษ์ ชินวโร ยิมไผ่

้

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดลำทหาร  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระสุรสีห์ ปฺาคโม แววศรีทิม

๓๐/๑๑/๒๕๒๑
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังจาน  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระกิตติศักดิ

์

สุเมโธ รามจุล

๑๐/๙/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดวังตะเคียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระพงษ์ศักดิ

์

ปภงฺกโร ตันติภิรมย์

๑๑/๓/๒๕๑๔ ๘/๑๒/๒๕๕๙

วัดวังเย็น  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระกิจณ์ สุจิณฺโณ เอกชน

๐๑/๐๑/๒๕๐๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังเย็น  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระทศพล เขมิโย แก้วมิง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระธีรพล เทวธมฺโม สุขสำราญ

๒๓/๐๗/๒๕๓๑
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระธีรพร ธมฺมธโร สุขสำราญ

๒๓/๐๗/๒๕๓๑
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระอนันท์ ธนวีโร จิตรสว่าง

๒๒/๐๗/๒๕๒๑
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองบ้านเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระมนัส ตนฺติปาโล ชาญพานิขย์

๑๕/๑๐/๒๕๐๓
๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดหัวนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระเฉลา สุภทฺโท พงษ์เผ่า

๑๒/๙/๒๕๒๓

๙/๕/๒๕๖๐
วัดหัวนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระธราพงษ์ ถาวโร นกยูงทอง

๓๑/๑๐/๒๕๓๕
๒๕/๕/๒๕๖๐

วัดหัวนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระกิตติ ถานิสฺสโร มะลิวัลย์

๑๑/๙/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดหัวนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕ / ๒๙

้
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กจ ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระธรรมนูญ ธมฺมรโต ภุมรินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดหัวนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระอนันต์ ธมฺมวิริโย ใจเด็ด

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอุปลาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระพฤหัส ปยปุตฺโต ศรีคชชะ

๒๒/๐๘/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุปลาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระจักรพันธ์ าณเมธี แตงอ่อน

๒๙/๖/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

กุสาวดี  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระกิตติพัฒน์ กตสาโร วิเศษชาติ

๒๘/๙/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ขันติเมตตา  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระสำรวน สุมโน กล่อมดี

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ขันติเมตตา  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระพงศธร ขนฺติโก พันยุโดด

๓/๖/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
ขันติเมตตา  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระอุเทน จารุธมฺโม อัมพบุตร

๑๔/๓/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เขาปูคง  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระวิชาญ กิตฺติธโร ศิริบุตร

๘/๘/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๖๐

เขาปูคง  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระทรงฉัตร าติสโร โพธิทอง

์

๓๑/๗/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
เขาปูคง  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระมิตรพงศ์ ยโสธโร คริวหนู

๑๖/๑๐/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
เขาปูคง  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระพเยาว์ จนฺทวโร จันทร์คง

๑๕/๒/๒๕๑๕ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระวีระพงษ์ อาจารสุโภ ขำแตง

๒๘/๔/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระปรีชา สิริจนฺโท จันทร์ทรัพย์

๑๓/๘/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระพงศธร สิริธมฺโม แซ่ลี

้

๗/๖/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐
ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรประภากร  ใจเย็น

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนสว่าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระชัชวาล ิติโก โคมเวียน

๓/๒/๒๕๐๓
๑/๑๒/๒๕๕๙

ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระณัฐวุติ คุณวโร ปานปน

๐๕/๐๕/๒๕๔๐

๒/๔/๒๕๖๐
ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระชิตพล ชินวโร วีระหงษ์

๒๒/๒/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระนพดล กตธมฺโม เชือเมฆ

้

๑๒/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระสุภชัย โชติโก ปอมหิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

๒/๗/๒๕๖๐
ด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระบังอร กิตฺติธโร จับแก้ว

๑๙/๘/๒๕๑๓

๙/๗/๒๕๖๐
ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระโอ ชยวุฑฺโฒ สุ่มพุก

๑๗/๒/๒๕๑๙

๙/๗/๒๕๖๐
ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระศิริศิลป สนฺตจิตฺโต จันทร์จะ

๑๕/๕/๒๕๓๐
๙/๗/๒๕๖๐

ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระยุทธนา านุตฺตโร หนูน้อย

๑๓/๖/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๖๐
ถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระเทิดพงศ์ ติสฺสโร ภารกุล

๓/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ถำอ่างหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระศักดิสิทธิ

์ ์

อาสโภ หวานชิต

๑๑/๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ถำอ่างหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระโสภณ จิตฺตวํโส โนรีสมบัติ

๑๓/๑/๒๕๔๑

๓/๗/๒๕๖๐
ถำอ่างหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระปฏิมา รตนโชโต ภู่ทองคำ

๑๙/๒/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ถำอ่างหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระประสิทธิ

์

กิตฺติภทฺโท กังวาฬวงษ์
๙/๓/๒๕๓๙ ๓๑/๕/๒๕๕๘

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระรพีพจน์ เขมกาโม พันชาติ

๒๓/๙/๒๕๒๒ ๑๒/๘/๒๕๕๙

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระสมพงษ์ ปฺาวุฒฺโฑ ศรีบัว

๒๖/๖/๒๕๒๙ ๑๒/๘/๒๕๕๙

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระเมธี ชาติเมธี เทียมสุ่น

๒๓/๔/๒๕๐๖ ๒๐/๑/๒๕๖๐

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระอัตโน อาทโร ชัยมงคล

๒๒/๓/๒๕๐๗ ๒๐/๑/๒๕๖๐

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระอำนวย านิโย ศรีสังวรณ์

๒๗/๗/๒๕๐๙ ๒๐/๑/๒๕๖๐

ท่าเสด็จ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖ / ๒๙

้
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กจ ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระพีระศักดิ

์

อนุตฺตโร มันศรีจัน

่ ่

๗/๙/๒๕๒๖ ๒๐/๑/๒๕๖๐

ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระศิวนนท์ านวีโร เข็มทอง

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

๑/๕/๒๕๖๐
ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระธนวัฒน์ ธนวฒฺโฑ ทองประพันธ์

๑๔/๖/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
ท่าเสด็จ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระพงษ์พัฒน์ สฺโต หนูเกือ

้

๙/๒/๒๕๓๔ ๑/๑/๒๕๖๐
ทุ่งสกุลทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระสิทธิพร สิทฺธิโก ศรีขาวผ่อง

๑๔/๙/๒๕๓๙

๗/๓/๒๕๖๐
ไทรทองพัฒนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระอนุรักษ์ ตปสีโร สำแดง

๘/๑๑/๒๕๑๑

๗/๔/๒๕๖๐
ไทรทองพัฒนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระวิสุทธิ

์

ธนากโร รักแซ่
๘/๕/๒๕๓๙ ๗/๖/๒๕๖๐

ไทรทองพัฒนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระอัครพล อมโร คงเจริญ

๑/๗/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๖๐
ไทรทองพัฒนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระแสนเพชร สาทโร อินแก้

๔/๑๑/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ไทรทองพัฒนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรวิสุทธิ

์

 วีรนนท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 มโณธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรสายชล  จำปานิล

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 มโณธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระบุญสืบ ธนปาโล ชุ่มชืน

่

๑๘/๖/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

มอเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระศตวรรษ คุณงฺกโร นุชนารถ

๓๐/๙/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

มอเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระไชยณรงค์ อาสโภ ปะโคทะนัง

๑๖/๑/๒๕๒๐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

หนองบัว  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระธวิท ธนิสฺสโร ยิมมาก

้

๑๕/๓/๒๕๒๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระธนศักดิ

์

รติโก ผิวละออ
๑/๔/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระนัฐวุฒิ สุวณฺโณ เอียมจ้อย

่

๒๐/๑/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๖๐

หนองปากดง  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระชราทิพย์ สุทฺธิมโน ตะรีศูนย์

๑๐/๓/๒๕๓๓
๗/๗/๒๕๖๐ หนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระสมชาย ปยอินฺโท จรจอมทอง

๒๘/๑๒/๒๕๐๒

๗/๙/๒๕๕๙
หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระสมพร ปยปติธมฺโม กานต์วรโชติ

๗/๒/๒๕๑๓ ๗/๙/๒๕๕๙
หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระอดิศักดิ

์

อภิจาโร โทนทอง
๔/๑/๒๕๔๐ ๗/๖/๒๕๖๐

หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระอนิรุทธ์ เตนาสุโภ ศรีแพงแสน

๒๙/๒/๒๕๔๐
๗/๖/๒๕๖๐

หนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระสุรพันธ์ ิตวิริโย เครือสุริยะภรณ์

๘/๑๒/๒๕๐๕
๖/๖/๒๕๖๐

หนองหัววัว  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระอนุชา ปฺาวุโธ น้อยประเสริฐ

๒๒/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หนองหัววัว  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระสุวรรณ สิริสุวณฺโณ สุนทรพิพัฒน์

๙/๘/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

หนองหัววัว  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระพิเชษฐ อภินนฺโท กองอ่อน

๑๘/๑๐/๒๕๓๐
๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระธีรนัย ธีรปฺโ ไทยโสภา

๒๑/๕/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระกิตติพัฒน์ โสภนปฺโ ย้อยดี

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระสุภกร ปภาโส จันทรรัตน์

๒๖/๕/๒๕๓๒ ๒๗/๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระสงการนต์ อาภากโร ประสงทรัพย์

๑๓/๔/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระวีรยุทธ กนฺตสีโล แสงเพ็ง

๑๑/๔/๒๕๓๑ ๑๗/๖/๒๕๖๐

หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรโสภณ  หมืนจงจำปา

่

๙/๗/๒๕๔๒
 หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรโสฬส  หมืนจงจำปา

่

๙/๗/๒๕๔๒
 หินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระธานิล ธีปธมฺโม ทรงมณี

๑๖/๔/๒๕๐๑ ๑๕/๑/๒๕๖๐

แหลมทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระกฤษณพงศ์ กิตฺติโก เสาสวัสดิ

์

๒๒/๙/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
แหลมทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระศึกษา นรุตฺตโม ก้อนแพง

๐๓/๐๘/๒๕๑๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระวรชิต ิตปุโ เมืองแพน

๐๗/๐๓/๒๕๑๓ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระตันติกร ธีรวโร โพธิศรีทอง

์

๒๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระสิริพงศ์ ิตมโน คำแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระศรัณย์พงศ์ กิตติปฺโ บ่อพลอย

๑๙/๐๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรการัณย์  ไชยมาลี

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

 ขุนไทยธาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระจิระพงษ์ จิรสโภ อนุสนธิพรเพิม

์ ่

๑๘/๐๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

เขาธรรมอุทยาน  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต นพรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เขาธรรมอุทยาน  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระสราวุธ โอภาโส สมรูป

๑๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาเพิง  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระนัฐวุฒิ ปริชาโน มันคง

่

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ดอนคราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระณัฐวัฒน์ มหาคุโณ มีทาทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๐ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ดอนคราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระบรรจง ปยธมฺโม สืบวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ดอนคราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระศุภชัย สุภทฺโท มีประเสริฐ

๒๘/๐๒/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนคราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระชานุพงศ์ อคฺคปฺโ หรูเจริญ

๒๖/๐๘/๒๕๐๕ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ถำกูปนฬวัน  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระรุ่งโรจน์ เถียนเติง

่ ้

กาญจนปญโญ

๐๔/๐๓/๒๕๑๖ ๑๙/๐๕/๒๕๓๗

ถำเขาน้อย  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระสมหมาย ิตาโณ ปานเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๐๐ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ถำแฝด  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระสุรกิจ ถาวโร หวังดี

๒๒/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ถำแฝด  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระปภพ สุพฺปภาโส ยินดี

๒๓/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทะเลสาบ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระสิทธิศักดิ

์

วรปฺโ โสภา

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

ท่าตะคร้อ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระอรรถพล ปฺาพโล ดำเกลียง

้

๐๔/๐๘/๒๕๓๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

ท่าตะคร้อ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระรัตพล จิตฺตธมฺโม จิตร์อำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ท่าตะคร้อ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรปฏิพล  ถินนอก

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 ท่าตะคร้อ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระอรรถชัย อตฺถธมฺโม เนตรน้อย

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

บ้านถำ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระนิติพงษ์ อิทธฺปฺโ เขียวสอาด

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

บ้านถำ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระสาโรจน์ สุธีโร แก้วเม้า

๑๐/๐๗/๒๕๒๘ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านถำ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระศุภกร สุธาโร กลินหอม

่

๒๓/๐๘/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านถำ  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระสุชาติ สุจินฺโณ ฤกษ์อำ

๐๑/๐๔/๒๕๐๙ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระอนุกูล อนาลโย ธนโพธา

๑๖/๐๔/๒๕๓๘
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระปญญา สิริปฺุโ สงวารินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๑๕/๐๔/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระธรรมทร กนฺตวีโร แสงส่อง

๑๘/๐๓/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรวีรยุทธ  กู๋สวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

 บ้านใหม่  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระชยางกูร มหาปฺโ ติระวานนท์

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

พิไชยธาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรชัยวัฒน์  ชมชิดเจริญสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

 พิไชยธาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระวาที านิสฺสโร มณีกรรม

๑๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

โพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระอำนวย พุทฺธรกฺโข พุทธรักษา

๒๒/๑๒/๒๕๒๘
๒๙/๐๔/๒๕๖๐

โพธิศรีสุขาราม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระธีรพัฒน์ วุฑฺฒิพุทฺโธ ชุมวรฐายี

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระธวัชชัย ธชพุทฺโธ หลงรอด

๓๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระปญญา ธมฺมวโร เอียมสำอาง

่

๑๒/๐๗/๒๕๑๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระสงกรานต์ ชยธมฺโม ช่วยประดิษฐ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เมตตาปตยานนท์  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระกฤชณัท ิตธมฺโม ฤกษ์ชูชิต

๑๘/๖/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐
วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระธีรวุฒิ ธีรวุฑฺโฒ สินแก้ว

๓/๕/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๖๐ วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระวรายุส พลวฑฺฒโน ธรรมการ

๒/๑/๒๕๔๐ ๘/๗/๒๕๖๐ วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระวัลลภ ปยธมฺโม ประเสริฐกุล

๑๑/๗/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๖๐
วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระกฤษฎา สิริปฺโ ช้างพลาย

๙/๕/๒๕๒๙ ๒๙/๗/๒๕๖๐
วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรอภิชาต  สระศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรนันทกร  โยธาศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรเจษฎา  อินชา

๑/๐๖/๒๕๔๖

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ขุนทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 วังขนายทายิการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ิตวฑฺฒโน เถือนแอ้น

่

๑๓/๐๖/๒๕๑๓
๐๘/๐๑/๒๕๖๐

วังศาลา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระพิภพ ธฒฺมวฑฺฒโน ขุนพระเดิม

๓๐/๑๑/๒๕๑๗
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วังศาลา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระคงเดช ิตวฑฺฒโน ยะนิล

๒๘/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วังศาลา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระประสิทธิชัย ภูริวฑฺฒโน แก้วกอง

๑๑/๐๗/๒๕๓๗
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

วังศาลา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระณัฐพล สุนฺทโร มาดี

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วังศาลา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระปโยภาสน์ ิตวฑฺฒโน ปตวัฒนกุล

๒๙/๐๙/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังศาลา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรอรรณพ  ไชยเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

 วังศาลา  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระสรศักดิ

์

สนฺตมโน ใจมัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๒๗ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระสกล นนฺทโก ศรีมงคล

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระจิรพนธ์ อาตปโก พงษ์สมบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระเริม

่

คุเณสโก ทับทิมสี

๐๗/๐๘/๒๕๐๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระจำรูญ อโสโก บุญทอง

๑๐/๐๔/๒๕๒๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระอาภากรณ์ อริฏโก แรงครุฑ

๒๔/๐๘/๒๕๒๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระพรชัย พรหมฺจาโร เซียงหว็อง

่

๒๗/๐๙/๒๕๒๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดต้นลำใย  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระอภิวัฒน์ ธมฺรโต ปนจุ

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระพงษ์ศักดิ

์

ผาสุโก ชุแสง

๒๒/๐๒/๒๕๑๙ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดเทวธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระอลงค์กรณ์ จนฺทโชโต พันธุ์เอียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๒๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดเทวธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระธีระชัย ธีรธมฺโม เฉลิมสุข

๑๘/๑๐/๒๕๒๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วัดเทวธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระบริบูรณ์ ปฺาวชิโร กากะนิก

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดบ้านทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระสาโรช านุตฺตโม สุขสาระพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระศรเทพ เทวธมฺโม ปล้องทอง

๐๗/๐๕/๒๕๒๘ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙
วัดปาพุทธบาทเขาน้อย

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระธีรชาติ ธีรวโร บุญอ่วม

๐๖/๐๒/๒๕๑๔ ๐๒/๐๒/๒๕๖๐ วัดปาพุทธบาทเขาน้อย

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระวณิชวงศ์ อาสโภ ทรัพย์เงินยวง

๓๐/๐๔/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดมโนธรรมมาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระจักรกริช านธมฺโม พุ่มนิล

๒๓/๐๖/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ
 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระอธิวัฒน์ านิสฺสโร สุวรรณประดิษฐ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระบุญฤทธิ

์

มหาวีโร สาลี

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดหนองสองห้อง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระรุ่งโรจน์ นนฺทิโย ขนุชนะ

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองสองห้อง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระมนตรี ขนฺติโก เหนียวรังใจ

่ ้

๒๘/๐๘/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองสองห้อง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระณัฐวร อตฺตทีโป ทิวากร

๒๐/๐๖/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองสองห้อง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระพงษกร กนฺตวีโร สมบูรณ์สวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๒๔
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

ศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระผดุงพล วิโนจโน เลิศวิภู

๑๐/๐๙/๒๕๒๓ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐
ศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระสุเนตร กิตฺติปฺโ วงศ์จันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๓๒ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐
ศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระศุภฤกษ์ สุชาโต สิริเวชชะพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๒๖ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐
ศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระนพรุจ โชติธมฺโม แก่นแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระสุพรรณ เตชพโล แซ่เห็น

๒๑/๑๐/๒๕๒๔
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระภาสวร ปฺุพโล แสวงสิน

๒๓/๑๐/๒๕๓๓
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระพลวัฒน์ สุทธิพโล พุทธิ

๒๙/๐๖/๒๕๓๕
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรยศพร  บุญชนะมนตรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

 
ศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรศิวนาถ  รู้ประมาณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

 
ศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระธนากร ธนสุวณฺโณ ขวัญเมือง

๒๒/๑/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระทรงพล พลสุวณฺโณ เขียวอำพล

๔/๑๒/๒๕๒๘

๕/๗/๒๕๖๐
ศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรปริญญา  สังขละธรรม

๕/๑/๒๕๔๗
 ศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๒๕
สามเณรสมศักดิ

์

 อุดมเดช

๑๐/๔/๒๕๔๕

 ศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระชัยณรงค์ านิโย บางพิทักษ์

๒๓/๐๔/๒๕๒๙ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

สระกลอย  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระปยเมธ โชติโก แสวงศิลป

๑๔/๐๖/๒๕๒๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระกลอย  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระศุภภการ ปภาโส ละมูญมอญ

๒๙/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระกลอย  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระสุรสิทธิ

์

ชวโน ส่งบุญ

๐๕/๐๔/๒๕๓๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สระกลอย  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระสมชัย เตชพโล กองแก้ว

๐๕/๐๕/๒๔๙๖ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐ สระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระวรศักดิ

์

ชินวโร ดอกพุฒ

๐๗/๐๒/๒๕๑๕ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐ สระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระพรเทพ วิมโล เฉียมวิเชียร

่

๑๘/๑๐/๒๕๑๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐ สระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระกีรติ อาภสฺสโร ชืนชิต

่

๐๖/๐๘/๒๕๓๒ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐ สระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระธนะวุฒิ รติโก สีสว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองตะโก  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระยงยุทธ์ จนฺทโชโต เจตพุก

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙
หนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระวุฒิพงศ์ านวุฑฺโฒ เกียรติสงคราม

๒๖/๐๘/๒๕๓๕
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองตากยาอภัยสัตว์
 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระนพดล พุทฺธิวํโส กาญจนมณีภรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐
หนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระธีรชัย ธีราโณ คำเฟย

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
หนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระไพโรจน์ ธมฺมุธโร โพธิพัก

์

๑๕/๐๓/๒๕๑๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองสำรอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระอนุชา กิตฺติสาโร เต็มอิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๓๖
๒๒/๐๕/๒๕๖๐

หนองเสือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระกฤษดา ธมฺมจาโร ประสิทธิผล

์

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองเสือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระนภดล กิตฺติปาโร สุวรรณประเสริฐ

๑๓/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเสือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระปยะ ปยนาโค เงินยวง

๔/๑๒/๒๕๑๘ ๑๑/๙/๒๕๕๙

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระไชยวัฒน์ วฑฺฒนนาโค โปร่งสุวรรณ

๕/๒/๒๔๙๑
๑๐/๑๐/๒๕๕๙

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระสุรเดช เตชนาโค มุขโต

๑๙/๘/๒๕๓๔ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระกุญชเดช สุภทฺนาโค บุญสม

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระวิฑูรย์ วิสุทฺธินาโค ทุ่งเกษตรทอง

๑๒/๑/๒๕๓๗

๗/๓/๒๕๖๐
ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระธนากร อชิตนาโค ฤทธิพงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระณรงค์ศักดิ

์

ทุติยนาโค ฉัตรทันท์

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๒๖/๕/๒๕๖๐

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระธนาพงษ์ ถิรนาโค รัตตกิตติไพบูลย์

๓๑/๘/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระมานพ กีรตินาโค เพ็งเจริญ

๒๓/๕/๒๕๒๖

๑/๗/๒๕๖๐
ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระสุชาติ ปจฺฉิมนาโค กำจรกิตติคุณ

๒/๗/๒๕๒๖
๙/๗/๒๕๖๐

ห้วยนาคราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระวีระ อนนฺโท ฟกทอง

๒๑/๙/๒๕๔๐ ๒๖/๒/๒๕๖๐

ใหญ่ดงรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระอำพล มหาิตปฺโ ยะนิล

๔/๕/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหญ่ดงรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระกฤษณะ ฉนฺทโสภโณ ไพรงาม

๑๖/๓/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ใหญ่ดงรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระอรรสิน มหาอรุโณ น้อยแก้ว

๒๓/๗/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ใหญ่ดงรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระธนดล ธมฺมกุสโล สำเนียงลำ

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

ใหญ่ดงรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระจักรกฤษ ิตฺจิตโต อ้นเชิด

๑๕/๔/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ใหญ่ดงรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระตะวัน สุธมฺโม สุขประสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๓๓
๒๓/๐๔/๒๕๖๐

อินทาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระวรากร วรธมฺโม สุวรรณประดิษฐ์

๕/๖/๒๕๓๖
๘/๗/๒๕๖๐

อินทาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระศรัญวุฒิ วุฒิธมฺโม สอิงทอง

้

๑๘/๒/๒๕๓๖ ๒๘/๗/๒๕๖๐

อินทาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระพิชุตม์ สีลพโล เทียนงาม

๒๔/๐๒/๒๕๒๑
๐๘/๐๒/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระเทวฤทธิ

์

ถาวโร หิรัญกุล

๑๗/๐๗/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระธฤต ธมฺมพโล ตังวิลัย

้

๒๔/๐๖/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระวัฒนา สิริธมฺโม พิมพ์พา

๑๒/๐๖/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อู่ตะเภา  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระณัฐวุฒิ นรินฺโท ทับทิมทอง

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

กระต่ายเต้น  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระนฤสรณ์ วิสุทฺธิสาโร อรภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กระต่ายเต้น  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระพงษ์พิสิทธิ

์

ปยธโร จิตรเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๓๙

๒๒/๕/๒๕๖๐

เขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระอรรถพล อธิวโร ยอดเพชร

๒๑/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระธนากร จนฺทสาโร สระทองขน

๑๗/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระศิริกร สิริธโร กลินประเสริฐ

่

๘/๑๑/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
เขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระวีระศักดิ

์

วชิโร จันตรี

๒๒/๘/๒๕๓๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

เขาใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระสมชาย านิสฺสโร เสนทอง

๘/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

คร้อพนัน  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระณรงศักดิ

์

ิตาสุโภ แหยมคอน

๑๘/๖/๒๕๒๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คร้อพนัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑ / ๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร กรกฏกาญจน์

๒๕/๘/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐
จันทร์ลาดสุขสุวรรณ

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระบุญมา ปฺาสาโร ศรีหะบุตร

๑๓/๙/๒๕๐๘
๑/๙/๒๕๕๙

ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระสุริยา สุพจฺโจ แซ่ล้อ

๑๔/๙/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๖๐

ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระสมพงษ์ สมปุณฺโณ นันทะวงศ์

๑๕/๘/๒๕๒๑

๑/๙/๒๕๖๐
ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรวรวุฒิ  นิธากรณ์

๘/๙/๒๕๔๘
 ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระภาณุวัตร์ อุชุจาโร สุขสว่าง

๑๑/๙/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ดอนชะเอม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระอภินันท์ อภินนฺโท ปนงาม

๓/๑๑/๒๕๓๓ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ตะครำเอน  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระสาธิต สาทโร แย้มศิริ

๒๓/๕/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ตะครำเอน  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระณัฐวุฒิ ธมฺมปาโล อภิภูธาดา

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๒๔/๖/๒๕๖๐

ตะครำเอน  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระนพพร ธีรปฺโ คงเกตุ

๒๒/๒/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
ตะครำเอน  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระสงกรานต์ อาภาวโร เย็นจิตต์

๑๔/๔/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
ท่ากระทุ่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระธนะชัย ขนฺติสาโร ต้นเจริญ

๕/๘/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐
ท่ากระทุ่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระสุธรรมรัตน์ สุธมฺโม ว่องประดิษฐ์

๘/๘/๒๕๓๒ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ท่ามะกา  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระหลง อภิปุณฺโณ วิเศษสิงห์

๔/๑๐/๒๕๐๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พระแท่นดงรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระสหรัฐ ปฺาวชิโร เรืองแสง

๒๓/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
พระแท่นดงรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระธนาศักดิ

์

ปยสีโล สุขอินทร์

๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐
รางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระปรีชา ปคุโณ แพรกเชิญ

๒๙/๑๐/๒๕๓๕
๒๕/๖/๒๕๖๐

รางกระต่ายรังสรรค์
 

กจ ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระฐณวัฒน์ าณิสฺสโร ใจอารีย์

๒๗/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐ ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระกาญจนศักดิ

์

สุรสกฺโก แต่เจริญ
๑/๔/๒๕๒๗ ๒/๔/๒๕๖๐

วัดดงสัก  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระศักดา ิตคุโณ แปนท้วม

๕/๔/๒๕๒๐ ๓/๗/๒๕๖๐
วัดดงสัก  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระจตุพร จารุวณฺโณ หลวงราช

๒/๑๐/๒๕๓๙
๒/๕/๒๕๖๐

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระนพรัตน์ รตนวณฺโณ วรรณแย้ม

๒๑/๖/๒๕๓๙
๔/๑๐/๒๕๖๐

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระชาติชาย ธมฺมวโร จะดอม

๒๕/๙/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระชลทิศ เตชวโร บุญมาก

๒๑/๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระพลชนก กมโล จันดี

๒๙/๙/๒๕๒๓
๓๐/๔/๒๕๖๐

สนามแย้  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระอภิชาติ กาฺจโน คงสังข์

๔/๖/๒๕๒๗ ๒๙/๕/๒๕๖๐

สนามแย้  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระจิรวัฒน์ สฺโต พุกสีดา

๒๗/๙/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สนามแย้  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระกรกต ขนฺติโก กุณฑลบุตร

๒๒/๗/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สนามแย้  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระจักรกฤษ ชาคโร แคน้อย

๒๘/๙/๒๕๓๕ ๑๘/๑๒/๒๕๖๐

สนามแย้  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระภูริวัจน์ สุวโจ ช่วยบุญชู

๖/๗/๒๕๒๗
๓/๗/๒๕๖๐

สำนักคร้อ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระฐาปกรณ์ จนฺทวณฺโณ พานเจริญ

๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๓/๔/๒๕๖๐

แสนตอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระศักรินทร์ อินฺทวีโร สมรูป

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๑๓/๕/๒๕๖๐

แสนตอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระศุภเดช เตธธมฺโม แดงสรุวรรณ์

๓/๖/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

แสนตอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระณัฐพงษ์ ิตวํโส เพชระ

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

๒๔/๖/๒๕๖๐

แสนตอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ ฉายแสง

๒๘/๑/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

แสนตอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒ / ๒๙

้
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กจ ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระวิชัยชชนม์ ภทฺทโก รอดขำ

๙/๒/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

แสนตอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระยุทธการ อาภทฺธโร แจ่มแจ้ง

๓๐/๔/๒๕๓๒ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระอำพล ถิรจิตฺโต สังข์ทอง

๒๐/๙/๒๕๒๙
๒/๗/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระสุวรรณ ธนปฺโ กันหาพร

๖/๑/๒๕๒๒ ๗/๗/๒๕๖๐
หนองไม้แก่น  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระสุรเดช ถาวโร คงเมือง

๒๔/๕/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

หนองไม้แก่น  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระสุนทร ธมฺมพโล ทองดอนเหมือน

๒๔/๑๐/๒๕๒๓
๑๑/๔/๒๕๖๐

หนองลาน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระชูเกียรติ อนุชาโต มาลี

๒๑/๑/๒๕๔๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองลาน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระศุภกิจ กิตฺติธโร ภู่ห้อย

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๒๓/๖/๒๕๖๐

หนองลาน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระปยะ เตชธโร ผิวงาม

๒๓/๑๐/๒๕๓๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองลาน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระรณกฤต คุณวุฑฺโฒ สุขอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
หนองลาน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระสุรกานต์ านวโร กรกวีวงศ์

๒๕/๖/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐ หนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระธีรศักดิ

์

ถิรปฺุโ จันทร์อ้น

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

๒๗/๖/๒๕๖๐

หมอสอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระกฤษกร กมโล อินทรโสภา

๑๑/๗/๒๕๓๖

๙/๖/๒๕๖๐
ห้วยกรด  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระอานุภาพ อนุภาโว ศรีถม

๑๐/๓/๒๕๓๙ ๒๐/๖/๒๕๖๐

ห้วยกรด  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระถาวร ถาวโร มหาเมฆ

๒๘/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยตะเคียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน กองแปน

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยตะเคียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระพงศ์ศิริ ปภสฺสโร ชาวนาสวน

๑๕/๐๙/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยตะเคียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระคเชนทร์ านวโร ธรรมรักษ์โส

๑๑/๕/๒๕๒๐ ๒๘/๒/๒๕๖๐

หวายเหนียว  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระเขตตะวัน เมธิโก ชมเชย

๒๙/๖/๒๕๓๘
๓๐/๔/๒๕๖๐

หวายเหนียว  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระเมธา รตนโชโต ธนสมบูรณ์

๗/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

หวายเหนียว  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระปรัชญา สีลโชโต ปานสะอาด

๒๖/๔/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

หวายเหนียว  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระภานุวัตร์ รกฺขิโต จันทรางกูล

๒๓/๖/๒๕๓๔ ๑๘/๓/๒๕๖๐

ใหม่เจริญผล  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระอัฐชัย จิรธมฺโม ขานภูเขียว

๗/๔/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่เจริญผล  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระทรงศักดิ

์

กนฺตธมฺโม เนตรสว่าง

๑๘/๑๒/๒๕๓๘

๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่เจริญผล  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระอัศวิน ธมฺมรโต โกมลเปริน

๒๕/๕/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่เจริญผล  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระมนพ ธมฺมทินโน นาไสยา

๑๕/๔/๒๕๒๐
๑/๕/๒๕๖๐

แก่งสารวัตร  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระณัชพล ปภาโส พิพิทธพงษ์

๑๕/๑๒/ ๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
เขาเข้เทพนิมิตวนาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระวิชัย วิสุทโท โตวัฒนา

๑๕/๓/๒๕๐๓ ๔ /๑๑/ ๒๕๕๐

เขาน้อยชินราช  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระกฤษณะ ิตสีโล พึงไทย

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

๓/๗/๒๕๖๐
เขาพังเจริญผล  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระรณชัย ิตธมฺโม สุขเจริญ

๑๖/๗/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

เขาพังเจริญผล  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรวันชัย  มอญ

๑๒/๔/๒๕๔๒

 เขาพังเจริญผล  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระไตรภพ เตชธมฺโม ทองอำ

๑/๓/๒๕๓๐ ๑/๓/ ๒๕๖๐
ต้นมะม่วง  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระปฏิภาน ปณฺฑิโต จันทร์แก่น

๑/๒/๒๕๔๐ ๕/๔/๒๕๖๐
ต้นมะม่วง  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระเอกรัฐ ธมฺมปาโล ศรีรักษา

๒๒/๒/๒๕๔๐
๔/๔/๒๕๖๐

ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระอรรถชัย พนฺธมุตฺโต วงษ์เอียม

่

๑๔/๙/๒๕๓๒
๒๐/๕/๒๕๖๐

ไตรรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระชยพล กนฺตธมฺโม ปรางค์มาศ

๒๐/๕/๒๕๑๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ไตรรัตนาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระมนูณ มหาวีโร ดอกกลอย

๙/๑๒/๒๕๑๓

๙/๕/๒๕๖๐
ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระทรงวุฒิ อภิวโร ดอกกุหลาบ

๑/๑๑/๒๕๔๐ ๒ /๗/ ๒๕๖๐

ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๔๘
สามเณรพรไพร  สุวรรณศรี

๘/๙/ ๒๕๔๘

 ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๔๙
สามเณรธนากร  เจียกงูเหลือม

๘/๓/๒๕๕๐
 ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๕๐
สามเณรเจตนิพัทธ์  สังขดี

๙/๑๑/๒๕๔๘

 ถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๕๑
สามเณรวรเชษฐ์  ลัคแมน

๑๗/๗/๒๕๔๙

 ถำเสือดาว  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระชูเกียรติ อริยวณฺโณ ภู่โคกหวาย

๒๕/๒/๒๕๓๙

๒/๒/๒๕๖๐
ท่าตาเสือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระกฤตภาส กิตฺติวโร แก่งหลวง

๓๐/๑/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ท่าตาเสือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระวัชรพล เตชปฺโ อยู่ฤทธิ

์

๖/๕/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐ ท่าทุ่งนาฤทธาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระอนนท์ ชยานนฺโท ฝกทอง

๔/๗/๒๕๑๗ ๓๐/๘/๒๕๕๙

ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระละ กนฺตสีโล ลออ

๓/๑/๒๕๑๕ ๑๘/๓/๒๕๕๗

นำตก  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระเอนกฤทธิ

์

จิตฺตาทฺโธ สรวยลำ

๑๙/๑/๒๕๐๖ ๓๑/๕/๒๕๕๙

นำตก  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรธันวา  สมเสือ

๕/๑๒/๒๕๔๙

 นำตก  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระปรุฬห์ ปริปฺโ ยิมชัยประเสริฐ

้

๕/๑๐/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๖๐ เนินสวรรค์ฤทธาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระการุย์ กิจฺจกาโร ไทรชมพู

๕/๙/๒๕๓๒ ๒๖/๗/๒๕๖๐
เนินสวรรค์ฤทธาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระวัชระ วชิรปฺโ พุ่มทิม

๒๑/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๗/๒๕๖๐
เนินสวรรค์ฤทธาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระยอดชาย กิตติปฺโ มังคงเด่

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๐
๑๓/๓/๒๕๖๐

พุตะเคียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระธีระ เตชธมฺโม เอกฉัตร

๙/๙/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

พุเตย  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระอัครชัย ปาวฒฺโฒ ทองจันทร์

๑/๑๑/๒๕๒๘ ๒/๑๑/๒๕๕๙

พุน้อย  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระเรืองวิทย์ กิตฺติวณฺโณ หาญศึก

๒๘/๗/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พุปลู  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระหวล เตชปฺโ ดอกรัก

๓๐/๙/๒๔๗๖ ๒๐/๑๒/๒๕๔๕

พุพง  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระจักรชัย ธมฺมทินโน ราชแสง

๑/๑๒/๒๕๐๐ ๑/๑๒/๒๕๕๗

พุพง  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระทอง อชิโต มอญ

๑/๘/๒๕๐๓ ๒/๗/๒๕๕๘
พุพง  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระมนัส ผาสุโก นุชจ้อย

๑/๔/๒๕๐๔ ๑/๗/๒๕๖๐
พุพง  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระประเทือง อานนฺโท จีนคง

๑/๑/๒๔๘๕
๘/๗/๒๕๖๐

พุพง  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๗๑
สามเณรศุภชัย  คงทับทิม

๑/๑๑/๒๕๔๓

 พุพง  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระศุภชัย ณิรินฺธโร แซ้โง้ว

๕/๕/ ๒๕๓๗ ๑/๕/ ๒๕๖๐
ยางโทน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระธรณัช ชุตินธโร ศิลา

๑๑/๕/๒๕๓๘

๑/๕/๒๕๖๐
ยางโทน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระอนุชิต ชยธมฺโม ศรีม่วง

๕/๖/๒๕๓๘
๑/๕/๒๕๖๐

ยางโทน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๗๕
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 เดชบุญ
๙/๕/๒๕๔๓

 ยางโทน  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระคมสัน ปฺุวโร เสนา

๑/๔/๒๕๐๖ ๑/๕/๒๕๕๒
ลุ่มสุ่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระเทพพิทักษ์ มหาวีโร อุมาประโคน

๑/๑/๒๕๐๗ ๑/๗/๒๕๖๐
ลุ่มสุ่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระวรัญู ติกฺณํปฺุโ แสงพันตา

๑๔/๑/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
วังกระแจะ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระณัฐวุฒิ ิตสโท วุฒิสาร

๒๑/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วังกระแจะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระกฤตภาส ธมนาโถ ขำสมวงษ์

๔/๘/๒๕๐๕ ๔/๗/๒๕๖๐
วังกระแจะ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระอศิวพรชัย สมตฺโถ พ้นภัย

๓๑/๑๐/๒๕๒๓

๗/๗/๒๕๖๐
วังกระแจะ  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระสุทัศน์ ปภาโส แซ่เอียะ

๊

๑๑/๒/๒๕๓๖ ๑๓/๑/๒๕๖๐
วังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระสุพจน์ สุทฺธจิตฺโต มาคัชชะ

๑๓ /๑/ ๒๔๙๙

๑๗/๔/๒๕๖๐
วังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระไพบูลย์ ผลปฺุโ วงษ์ประเสริฐ

๒๓/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐ วังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระสมชาย ผลปฺุโ ขุนศร

๑๙/๙/๒๕๑๑

๗/๗/๒๕๖๐ วังพระวิเวกวนาราม
 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระกิติพัฒน์ สุทธิสทฺโธ เรืองเนตร

๑/๑๐/๒๕๓๓
๕/๖/๒๕๖๐

วังใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระสหรัฐ อภิปุณโณ กลินขจร

่

๙/๑๐/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๖๐ สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระสมชาย จารุธมฺโม เพชรแก้ว

๓/๓/๒๕๒๔
๑/๗/๒๕๖๐

สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระสิทธิโชค ผาสุโก พัฒอินทร์

๒๙/๙/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระเจษฎา ชวนปฺโ เขาแก้ว

๑๗/๙/๒๕๓๔

๘/๗/๒๕๖๐
สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระนเรศ อาสโภ เฉพาะตรง

๕/๓/๒๕๓๑ ๙/๗/๒๕๖๐
ใหม่ดงสัก  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระโสภณ สํวโร เงินคำ

๗/๓/๒๕๔๐ ๖/๕/๒๕๖๐
กุยแหย่  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระเยน านิโย -

๑/๑/๒๔๘๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐
ขุนจิตราธรรมาวาส  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระสุนัย อมโร -

๑/๑/๒๔๙๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐
ขุนจิตราธรรมาวาส  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระขาว โนุทโก -

๑/๑/๒๕๑๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐
ขุนจิตราธรรมาวาส  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระมานิตย์ ขนฺิติโก ชัยเจริญ

๑๖/๘/๒๕๐๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐
เขาถำสหกรณ์นิคม  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระโชติวัฒน์ โรจนธมฺโม ค้าผล

๒/๙/๒๕๓๐ ๕/๗/๒๕๖๐ เขาถำสหกรณ์นิคม  

กจ ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระสุพจน์ านวีโร เทศทอง

๑๐/๔/๒๕๑๑
๕/๗/๒๕๖๐

เขาแทงหมูผาสุกิจวนาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระสันติธร สนฺติธมฺโม ชืนแดง

่

๒๓/๑/๒๕๔๐
๑/๖/๒๕๖๐

ธารนำร้อน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระเดชะ เตชธมฺโม -

๑๖/๘/๒๕๔๐
๑/๖/๒๕๖๐

ธารนำร้อน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระบัญชา ขนฺติธโร เพชรแอง

๑๕/๘/๒๕๐๖
๗/๗/๒๕๖๐

นพเก้าทายิการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระแพ่ ปาโล -

๑๘/๕/๒๕๒๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

บ้านไร่  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๐๓
สามเณรวิชัย  ชาติการจน์

๑๒/๑/๒๕๔๘

 บ้านไร่  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระสุรศักดิ

์

กนฺตธมฺโม จันจำรูญ

่

๑๔/๑๒/๒๕๒๔

๑๐/๒/๒๕๖๐

ประจำไม้  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระสมพงษ์ อนาลโย บำรุงศรี

๑๖/๑/๒๔๙๘
๕/๕/๒๕๕๙

ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระละ วิทิโต -

๑๖/๑/๒๔๙๙ ๑๔/๑/๒๕๖๐

ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระวีรยุทธ เตชธมฺโม ทองผาตระสัก

๒๒/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๔/๒๕๖๐

ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระจักรกฤษ จนฺทปฺโ คำษร

๑๔/๑/๒๕๑๘

๒/๖/๒๕๖๐
ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๐๙
สามเณรมนชาน  -

๒๕/๓/๒๕๔๗

 ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๑๐
สามเณรธงชัย  -

๒๓/๗/๒๕๔๕

 ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๑๑
สามเณรอนุพงศ์  -

๗/๗/๒๕๔๗
 ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๑๒
สามเณรอู  -

๒๗/๗/๒๕๔๗

 ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๑๓
สามเณรซี  -

๓/๑/๒๕๔๘
 ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๑๔
สามเณรพงศธร  ศรีจันทร์โฉม

๑๒/๒/๒๕๔๙

 ปรังกาสี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๕๑๕
สามเณรพิสิฐ  ศรีจันทร์โฉม

๘/๘/๒๕๔๙
 ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๑๖
สามเณรทองแท้  บุญวัฒนา

๒๓/๙/๒๕๔๙

 ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๑๗
สามเณรจักรพัฒน์  แสนสาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

 ปรังกาสี  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระดุสิต เตชวโร อารีกิจ

๑๔/๗/๒๕๒๓

๒/๗/๒๕๖๐ ปาผาตาดธารสวรรค์
 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระสานุ ปฺาสาโร จีนแส

๒๐/๑๑/๒๕๒๓

๒/๗/๒๕๖๐ ปาผาตาดธารสวรรค์
 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระรุ่งโรจน์ ปภาโส เวณพุกกะณะ

๑๕/๕/๒๕๒๘

๗/๗/๒๕๖๐ ปาผาตาดธารสวรรค์
 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระทด อรุโณ -

๓๐/๕/๒๕๒๐ ๑๖/๖/๒๕๕๐

พุถ่องเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๒๒
สามเณรวิชาญ  -

๓/๑/๒๕๒๙
 พุถ่องเจริญธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๒๓
สามเณรอีใหม่  -

๑/๑/๒๕๔๒
 พุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๒๔
สามเณรชาติชาย  -

๙/๔/๒๕๕๐
 พุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๒๕
สามเณรสมคิด  -

๑๐/๔/๒๕๕๐

 พุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๒๖
สามเณรสรยุทธ  ผาภูมิชลาธาร

๕/๓/๒๕๕๒
 พุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๒๗
สามเณรโจ่ใช่คอง  -

๙/๐๗/๒๕๔๒

 พุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๒๘
สามเณรโทเอ  -

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 พุทโธภาวนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระเสกข์สรณ์ ปฺาวุโธ เพ็ชรแก้ว

๒๑/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วังผาตาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระพฤกษา สนฺตจิตฺโต เผ่าพันธ์แปลก

๓/๒/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
วังผาตาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระสมหมาย านวีโร อารมสุข

๘/๖/๒๕๒๖
๒๕/๑๑/๒๕๕๙

วังหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระบุญประเสริฐ สนฺตมโน จันทร์ฉาย

๒๑/๓/๒๕๔๐
๘/๔/๒๕๖๐

วังหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระตระการ ติสาโร ปานน้อย

๑๓/๔/๒๕๓๙
๒๐/๖/๒๕๖๐

วังหิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระนฤพล านิโย มันใจ

่

๑๙/๒/๒๕๒๓
๓/๒/๒๕๕๙ วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๓๕
สามเณรปยะ  ทิพย์วรรณ

๑/๑/๒๕๔๓
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๓๖
สามเณรอาทร  ไพรวัลย์

๑/๑/๒๕๔๔
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๓๗
สามเณรวารินท์  วิทยายนท์

๑/๑/๒๕๔๔
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๓๘
สามเณรวิฑูรย์  ประกอบดี

๑/๑/๒๕๔๔
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๓๙
สามเณรประชุม  พรศิลป

๑/๑/๒๕๔๔
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๔๐
สามเณรจุทา  นิเวทยานัน

๑/๑/๒๕๔๔
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๔๑
สามเณรสุทา  สังขละชัย

๑/๑/๒๕๔๔
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๔๒
สามเณรสามารถ  สีไพร

๑/๑/๒๕๔๕
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๔๓
สามเณรอุทิศ  อนันทชัย

๑/๑/๒๕๔๕
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๔๔
สามเณรตาตา  -

๑/๑/๒๕๔๕
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๔๕
สามเณรอาโจ  -

๑/๑/๒๕๔๕
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๔๖
สามเณรดาวุธ  สุวารินทร์

๑/๑/๒๕๔๖
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๔๗
สามเณรเทวา  สังขละไพรวัลย์

๑/๑/๒๕๔๖
 

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระวสวัต ตรุโณ บุญยพรหม

๑/๔/๒๕๓๘ ๒๓/๗/๒๕๕๙

วัดเชิงเขา  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระอภิชัจ ธนปฺโ ตันกี

้ ่

๒๖/๔/๒๔๙๕ ๒๑/๓/๒๕๕๘

วัดทองผาภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖ / ๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระวิทูร อนาลโย -

๑/๑/๒๕๔๐ ๑/๔/๒๕๖๐
วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระสงกรานต์ ปฺาพโล วรพงษ์

๑/๑๒/๒๕๓๙ ๑๓/๒/๒๕๕๘

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระอนัน ปภสฺสโร วงค์วิลาศ

๑๕/๓/๒๕๒๒ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระสรายุทธิ

์

ปณฺฑิโต สุวรรณภาพ
๒/๗/๒๕๒๕

๑๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระธิติวัส ชยวุฑฺโฒ วัฒกวณิชย์

๒๐/๗/๒๕๓๖ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระจิรายุ ชุติปฺโ หมืนรักษ์

่

๑๓/๔/๒๕๑๓
๒๐/๑/๒๕๖๐

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระอัศนีย์ โฆสทินฺโน ยาวุฒิ

๒๖/๒/๒๕๒๒ ๒๕/๓/๒๕๖๐

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระสรวิชญ์ ธีรธมฺโม ศักดิประเสริฐ

์

๒๓/๑๐/๒๕๓๖
๒๕/๓/๒๕๖๐

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระกิตติภพ ิตาโภ สาพู

๑๒/๗/๒๕๑๐
๗/๗/๒๕๖๐

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระชนุตร์ อภโย แปนเหมือน

๑๖/๙/๒๕๒๐
๗/๗/๒๕๖๐

วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระปารย์พิรัช อนีโฆ กลินอุบล

่

๔/๔/๒๕๒๕ ๗/๗/๒๕๖๐
วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระศักรินทร์ ปมุตฺโต พิเชฐสกุล

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๖๐
วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระนันทิยะ กมโล สามงามพรม

๒๐/๑๒/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
วัดท่าขนุน  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระสุรศักดิ

์

จนฺทสาโร ชลิตาวิภาวี
๕/๓/๒๕๓๐ ๑/๒/๒๕๖๐

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๖๔
สามเณรธนกร  ทองผาสิขเรศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

 
วัดผาสุกิจสุวรรณเขต

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๖๕
สามเณรธีรเดช  -

๑/๑/๒๕๕๐
 

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระทองแดง ปภสฺสโร รติภัทรววณ

๑๖/๔/๒๕๓๒

๗/๕/๒๕๖๐
วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระพะยอม ธมฺมคุตฺโต -

๒๖/๕/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐
วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๖๘
สามเณรดาเพอะ  -

๑๓/๑๐/๒๕๕๒

 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๖๙
สามเณรเชอร์มู  -

๗/๒/๒๕๕๓
 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๗๐
สามเณรศรราม  -

๓/๕/๒๕๕๓
 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๗๑
สามเณรสายนำ  -

๒๑/๘/๒๕๕๓

 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๗๒
สามเณรโอ่  รักดี

๑๐/๖/๒๕๔๘

 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๗๓
สามเณรสุรชัย  ผาภูมิสุชน

๒๐/๖/๒๕๔๘

 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๗๔
สามเณรทิราวูฒ  -

๗/๕/๒๕๔๙
 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๗๕
สามเณรณัฐพงษ์  -

๗/๕/๒๕๕๐
 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๗๖
สามเณรนที  -

๑๘/๖/๒๕๕๐

 วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระวินัย โชติโก -

๑๗/๗/๒๕๒๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

วัดวังปะโท่  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๗๘
พระแคท มนาโป -

๔/๔/๒๕๓๙
๗/๒/๒๕๖๐

วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระชาญศรี านกโร บัวลา

๑๑/๑๐/๒๕๑๐

๔/๕/๒๕๖๐
วัดห้วยเขย่ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๘๐
พระละหน่าย ิตสาโร -

๑๐/๓/๒๕๓๒
๔/๖/๒๕๖๐

วัดห้วยเขย่ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ธมฺมปาโล กัณหะเสลา

๑๓/๘/๒๕๒๙

๙/๗/๒๕๖๐
วัดห้วยเขย่ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระพิเชตร์ สุธมฺโม ใจเมตตา

๑๐/๘/๒๕๓๙ ๑๔/๓/๒๕๖๐ สะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระณัฐพล โชติโก เก็จมณีกาญ

๗/๙/๒๕๓๙
๗/๔/๒๕๖๐

สะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๘๔
พระหาญ านิโย บ้านเวียง

๒๙/๘/๒๕๑๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐ สะพานลาวประชาสรรค์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗ / ๒๙

้
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กจ ๒๑๖๐/๐๕๘๕
พระนเรศ อนาลโย หงษาวดี

๑๘/๒/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐ สะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระทองข้าว อาทโร ลิชากุล

๕/๙/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐ สะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๘๗
สามเณรพลายแก้ว  จุฬา

๑๒/๔/๒๕๔๗

 

หนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๘๘
สามเณรสมชาย  -

๕/๑๐/๒๕๔๗

 

หนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๘๙
สามเณรมัตรชัย  -

๑/๑/๒๕๔๘
 

หนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๙๐
สามเณรธวัชชัย  ทองผาเกตุ

๒/๑๒/๒๕๔๘

 

หนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๙๑
สามเณรทอง  -

๑/๑/๒๕๕๐
 

หนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๙๒
สามเณรปาววี  -

๑/๑/๒๕๕๑
 

หนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระกฤษฎา สุทฺธสทฺโธ ขอบเพ็ชร

๒๗/๓/๒๕๓๕ ๒๓/๓/๒๕๖๐ ห้วยเจริญศรัทธาราม
 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระตังชู

้

สุเมโธ -
๖/๖/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐ ห้วยเจริญศรัทธาราม
 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระไชยวัฒน์ อติพโล ทองอ่อน

๑/๑/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐ ห้วยเจริญศรัทธาราม
 

กจ ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระกะเหรียง

่

อตฺตทีโป -
๑/๗/๒๔๙๘ ๑๓/๑/๒๕๖๐

ห้วยสมจิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๙๗
สามเณรพิพัฒน์  -

๒๕/๔/๒๕๔๕

 หินดาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระโจ กตปฺุโ -

๑/๑/๒๕๓๔
๓๐/๑๑/๒๕๕๙

หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระฉัตรชัย วรโณ โพธิราช

๑๔/๘/๒๕๓๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระลุ สาทโร -

๑/๑/๒๕๓๙ ๑๒/๓/๒๕๖๐

หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระสิงหา สุจิตฺโต -

๘/๘/๒๕๔๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๐๒
สามเณรอำนวย  -

๑๔/๕/๒๕๔๓

 หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๐๓
สามเณรกล้วย  เพ็งกลัด

๑๙/๔/๒๕๔๙

 หินดาดผาสุการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๐๔
พระไอซ์ จนฺฑาโภ -

๒๑/๑/๒๕๓๔
๙/๔/๒๕๕๔

หินแหลม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๐๕
พระวันชนะ ขนฺติโก ทับมณี

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หินแหลม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๐๖
สามเณรชัย  -

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

 หินแหลม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๐๗
สามเณรพัชรพล  -

๒๗/๕/๒๕๔๘

 หินแหลม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๐๘
พระชาย อภิปฺโ คงดุลถาวร

๑/๘/๒๕๓๓ ๔/๕/๒๕๖๐
อู่ลอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๐๙
พระซอทีอ่อง จนฺทสาโร -

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

๔/๕/๒๕๖๐
อู่ลอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๑๐
สามเณรทัด  -

๗/๖/๒๕๔๔
 อู่ลอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๑๑
สามเณรสมชาย  -

๒/๑๒/๒๕๔๔

 อู่ลอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๑๒
สามเณรโกวิท  -

๒/๘/๒๕๔๗
 อู่ลอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๑๓
สามเณรนัด  -

๑๑/๖/๒๕๔๕

 อู่ลอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๑๔
สามเณรชุมพร  -

๔/๕/๒๕๕๐
 อู่ลอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๑๕
พระชาติ สุทินฺโน ดีคล้าย

๐๑/๐๘/๒๕๑๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

เขาแดง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๑๖
พระวัชระ กิติาโณ สวัสดี

๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เขาแดง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๑๗
สามเณรอานนท์  ใจดี

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

 เขาแดง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๑๘
สามเณรโชคดี  สองใจ

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

 เขาแดง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๑๙
พระกรุณา อาทโร นุชนารถ

๑๔/๑๒/๒๕๒๙
๐๔/๐๖/๒๕๕๙

เขาวงจินดาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘ / ๒๙
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กจ ๒๑๖๐/๐๖๒๐
พระพศวัต สิริวณฺโณ ดวงทอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๒๑
พระจตุรงค์ อาจารสมฺปนฺโน วงศ์แปน

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๒๒
พระนนทวัฒน์ สิรินนฺโท เซียงฝุง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๒๓
พระเศรษฐวุฒิ วุฑฒิปาโล เนียมสมิง

๑๐/๑๐/๒๕๑๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๒๔
พระวชิรวิทย์ วชิรปฺโ อิงคสัมพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๒๕
พระนภินทร์ สิรินฺธโร มาลัย

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๒๖
สามเณรภิญโญ  ขจรศักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๒๗
สามเณรเรืองยศ  ไม้งาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๒๘
สามเณรต้นกล้า  ไม้งาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

 เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๒๙
สามเณรพิสุทธิ

์

 คงปา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

 เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๓๐
สามเณรวันชัย  อินอำพล

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

 เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๓๑
พระใบ อนาลโย แก้วบัวดี

๐๘/๑๐/๒๔๘๗ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

ชัฏนำเงิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๓๒
พระนิรุตน์ อนาลโย เปาไธสงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

ถำผาวังจันทร์  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๓๓
พระชัชวรรษ ธนโย หิริญรักษ์พัฒนา

๑๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ถำผาวังจันทร์  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๓๔
พระสมโภชน์ ธมฺมสิริโก ชูศิริ

๑๗/๐๒/๒๔๙๔
๐๑/๑๐/๒๕๖๐

ถำผาวังจันทร์  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๓๕
พระนภดล สมเตโช ศรีสมพงษ์

๑/๑๐/๒๕๒๘
๓/๓/๒๕๕๙

ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๓๖
สามเณรฐากูร  ทองแท้

๒๐/๙/๒๕๔๔

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๓๗
สามเณรสมชัย  อรุณศรีสุวรรณ

๙/๗/๒๕๔๕
 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๓๘
สามเณรพัชรพล  เกิดสวัสดิ

์

๒๐/๘/๒๕๔๕

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๓๙
สามเณรศักดา  ลีเกศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๔๐
สามเณรประกายเพชร  แดนเมืองแพน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๔๑
สามเณรยศพล  เกาะแก้ว

๑๔/๘/๒๕๔๗

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๔๒
สามเณรจักรพงษ์  วรรณอุดม

๑๖/๘/๒๕๔๗

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๔๓
สามเณรณัฐพล  ชวนมา

๒๐/๙/๒๕๔๗

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๔๔
สามเณรจีรวัฒน์  วังนาค

๒๙/๕/๒๕๔๘

 ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๔๕
พระขุนหาร ถาวโร พรมลี

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐
เทพนิมิตรโชติการาม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๖๔๖
พระวงศธร สิริจนฺโท ทองนุ่ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

เนินบรรพต  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๔๗
พระเฉลิมชัย ปยสีโล ชัยชิด

๑๔/๐๗/๒๕๒๘ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

เนินบรรพต  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๔๘
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน เพ็ญบูรณสันติ

๑๕/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

เนินบรรพต  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๔๙
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เพ็ญบูรณสันติ

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

เนินบรรพต  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๕๐
พระทนงศักดิ

์

ธนปฺโ ภุมรินทร์

๒๗/๐๑/๒๕๒๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

บึงหล่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๕๑
พระองอาจ ชุติรธโร จูจำรัส

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โปงรี  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๕๒
พระพงศ์พัฒน์ พลวฑฺฒโน เชยชม

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

โปงรี  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๕๓
พระประทุม จนฺทสีโล ใจกล้า

๐๖/๐๓/๒๕๐๔ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐

พุพรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๕๔
พระยอดรัก ฉนฺทสีโล ทรัพย์สมบัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๐
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

พุพรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙ / ๒๙
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กจ ๒๑๖๐/๐๖๕๕
พระปยะพงษ์ าณวโร บำรุงรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๓๖
๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ลำตะเพิน  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๕๖
พระสมปอง สุขกาโม เชือรอด

้

๑๒/๐๔/๒๕๑๖
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

ลำอีซู  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๕๗
พระปาน ปริปุณฺโณ เซ็งเส็ง

๑๖/๑๒/๒๕๒๑
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วิเศษสุขาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๕๘
พระศราวุธ สุจินฺณธมฺโม รุ่งสว่าง

๒๙/๑๒/๒๕๓๔
๒๕/๐๗/๒๕๖๐

วิเศษสุขาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๕๙
พระธนาวุฒิ านธมฺโม เซียงฉี

่

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

วิเศษสุขาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๖๐
พระอดิศร สุภทฺโท สุภิมล

๒๕/๐๔/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เสาหงส์  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๖๑
พระสหรัฐ ปภากโร แจ้งกระมล

๑๗/๕/๒๕๓๓ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๖๒
พระนำโชค ปสนฺโน ทับทิมศรี

๔/๖/๒๕๓๑
๑๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๖๓
พระอนันต์ อภิฺ เกษหอม

๑๕/๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๖๔
พระอนุวัฒน์ จนฺทโก เชือดี

้

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองแดงวนาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๖๕
พระภาคภูมิ อธิปฺโ รู้ระวัง

๑๒/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองแดงวนาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๖๖
พระธีรพล ถาวโร รู้ระวัง

๑/๖/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองแดงวนาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๖๗
พระพงศภัค ิตจิตฺโต ทองเปลียน

่

๔/๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองแดงวนาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๖๘
พระรุ่งโรจน์ วีรวงฺโส หยองทอง

๐๓/๑๒/๒๕๓๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๓

หนองเตียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๖๙
พระสนิท ปฺาทีโป เซียงฝุง

่

๑๓/๑๒/๒๕๐๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองเตียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๗๐
พระบุญญฤทธิ

์

สิริปฺโ ศรีเทียมเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองเตียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๗๑
พระธนบัตร อภินนฺโท เหมือนเขียว

๒๘/๐๙/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองย่างช้าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๗๒
พระสุริยัน ถาวโร เชือรอด

้

๑๒/๐๑/๒๕๒๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองย่างช้าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๗๓
พระศักดิวัฒน์ เตชธมฺโม ทองประศรี

๑๔/๐๖/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหว้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๗๔
พระฤทธิไกร อนาลโย เขียวหวาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหว้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๗๕
พระชนานนท์ อคฺควํโส แซ่เหิน

๒๐/๑๐/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองหว้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๗๖
พระชายแดน ชุติธมฺโม สระทองด้วง

๒๑/๑๐/๒๕๐๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

หลุมรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๗๗
พระมงคล สุจิตฺโต ห่างสูงเนิน

๒๕/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

หลุมรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๗๘
พระพงศกร ภูริปฺโ เพชรหลิม

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หลุมรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๗๙
พระกายสิทธิ

์

สนฺตกาโย เมืองนก

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลุมรัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๘๐
พระวศิน อคฺคปฺโ ตะกรุษ

๒๑/๔/๒๕๓๔ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

เขาจำศีล  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๘๑
พระวัชระพันธุ์ วรวฑฺฒโน ปาสืบ

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

๑๒/๔/๒๕๖๐

คงคา  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๘๒
พระทวีศักดิ

์

สุทฺธจิตฺโต อำนวยทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๐๖
๑๖/๘/๒๕๕๘

ดอนงิว

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๖๘๓
พระณัฐวุฒิ ปฺาธโร สดชืน

่

๑๘/๘/๒๕๐๖ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ดอนงิว

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๖๘๔
พระสมปอง เทวธมฺโม ชำนาญกำหนด

๒๒/๔/๒๕๑๕

๒/๑/๒๕๖๐
ดอนงิว

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๖๘๕
พระปราโมทย์ ปฺุกาโม สมพรหมทิพย์

๒๑/๕/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
ดอนงิว

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๖๘๖
พระสิทธิชัย สิริธโร คชายุทธ

๒/๕/๒๕๔๐ ๗/๕/๒๕๖๐
ดอนเจดีย์  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๘๗
พระกัมปนาท กนฺตวีโร สุกกำ

๖/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ดอนเจดีย์  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๘๘
พระวรพนธ์ วรธมฺโม สุวรรณสิงห์

๑๗/๑/๒๕๓๗ ๑๓/๖/๒๕๖๐ ตรีมิตรประดิษฐาราม
 

กจ ๒๑๖๐/๐๖๘๙
พระพันธวัช ิตธมฺโม ทองโชติ

๑๗/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐ ตรีมิตรประดิษฐาราม
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐ / ๒๙

้
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กจ ๒๑๖๐/๐๖๙๐
สามเณรพงศ์พัฒน์  ลาโสภี

๑๙/๑/๒๕๔๗

 
ตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๖๙๑
พระวรพงศ์ วรสุวณฺโณ นิมรักษา

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๒

๗/๕/๒๕๖๐
ทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๙๒
พระคมสันต์ คุณยุตฺโต จันทร์ประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๙๓
พระวรพงษ์ วราโณ จุลเวช

๑๒/๑/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๙๔
พระทศพล ทีปวํโส เวียงนนท์

๑๑/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๙๕
พระประธาน ปโยโค คชมล

๙/๑๑/๒๕๒๐
๓/๖/๒๕๖๐

ทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๙๖
พระอดิศร ิตธมฺโม วิเศษสิงห์

๒๘/๔/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๙๗
พระดิลก นิราสโย เมืองนิล

๑๑/๒/๒๕๓๘ ๑๒/๗/๒๕๖๐

ทุ่งสมอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๙๘
พระอำนาจ อุปสโม จันทร์แย้ม

๒๐/๒/๒๕๒๐
๒๙/๑๒/๒๕๕๙

บ่อระแหงคุณาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๖๙๙
พระศิลา เตชธโร ทองแท่งใหญ่

๓๑/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐
บ่อระแหงคุณาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๐๐
พระไกรสร มนฺุโ ภู่ห้อย

๑๕/๓/๒๕๒๗

๗/๗/๒๕๖๐ บ่อระแหงคุณาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๐๑
พระกัมพล กตธมฺโม ทองแท่งใหญ่

๑๐/๒/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐ บ่อระแหงคุณาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๐๒
พระจิรัฐ กุสลจิตฺโต โปรยอรุณ

๑๘/๑/๒๕๓๙ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๐๓
พระณัฐวุฒิ คุณสมฺปนฺโน เบ็ญพาด

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๙/๒/๒๕๖๐

เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๐๔
พระอภิสิทธิ

์

ลิขิตฺตจิตฺโต วงศ์ภาษ

๓๑/๑๐/๒๕๓๘

๕/๓/๒๕๖๐
เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๐๕
พระศราวุฒิ สราวุฑฺโฒ แปนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐
เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๐๖
พระณัฐพงษ์ อริยวํโส โยคาภิรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๐๗
พระชูชาติ อภิชาโต ศรีสะอาด

๒๐/๗/๒๕๓๒ ๑๐/๕/๒๕๖๐

เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๐๘
พระธนากร ธนาวฒฺโท ไฝเพชร

๓๑/๘/๒๕๓๖
๑๐/๕/๒๕๖๐

เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๐๙
พระธนโชติ ชยฺยธมฺโม เบ็ญพาด

๖/๒/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๑๐
พระบัณฑิต อิทฺธิเตโช วงษ์เอก

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๑๑
พระฤทธิไกร

์

อนาลโย เหมทอง
๖/๖/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๑๒
พระไพศาล สติสมฺปนฺโน วงษ์เอก

๓๑/๓/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๑๓
พระชนสรณ์ ขนฺติพโล ปรางจโรจน์

๑/๗/๒๕๓๘ ๘/๗/๒๕๖๐
เบญพาด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๑๔
พระภูกิจ เมตฺติโก เพ็งจันทร์

๒๐/๗/๒๔๙๓ ๑๔/๔/๒๕๕๙

ปลักเขว้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๑๕
พระกายสิทธิ

์

ิติโก พุฒมัน

่

๙/๑๐/๒๕๓๙
๗/๕/๒๕๖๐

ปลักเขว้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๑๖
พระธีรภัทรธ์ านวโร กรุดสุข

๒๕/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปลักเขว้า  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๑๗
พระไพฑูรย์ เตชธมฺโม เทียงแท้

่

๑๔/๑๑/๒๕๐๒

๕/๗/๒๕๕๘
โปงกูป  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๑๘
พระอมรพรต อภินนฺโท อินทร์พยุง

๓/๓/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

โปงกูป  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๑๙
พระพงศ์ธร กิตฺติธโร ศิริฤกษ์

๑๐/๒/๒๕๔๐ ๒๙/๕/๒๕๖๐

โปงกูป  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๒๐
พระชาตรี ขนฺติวโร กล้าหาญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๐

๖/๗/๒๕๖๐
โปงกูป  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๒๑
พระอดิสร ธนสีโส ชีวังกูล

๑๘/๓/๒๕๒๑ ๑๓/๑/๒๕๖๐

พังตรุ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๒๒
พระสุเมธ สุเมโธ สมทบบารมี

๔/๙/๒๕๓๕ ๒๘/๒/๒๕๖๐

พังตรุ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๒๓
พระชนะชัย ธมฺมรโส ดีคำ

๑๕/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

พังตรุ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๒๔
พระอัครพล อิสกาโร พรหมทัตย์

๒/๗/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๖๐
พังตรุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑ / ๒๙

้
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กจ ๒๑๖๐/๐๗๒๕
พระชูชาติ เมติธโร แซ่ลัง

้

๑๕/๑๑/๒๕๒๒

๖/๗/๒๕๕๗
พุทธบูชา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๒๖
พระกิตติ สฺโต ชำนาญดู

๔/๒/๒๕๒๙ ๑๐/๔/๒๕๕๘

พุทธบูชา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๒๗
พระอำนวย อาภากโร ศาลาคำ

๒๑/๑/๒๕๓๓ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

พุทธบูชา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๒๘
พระกัมปนาท กิจฺจากาโร วงศ์ดี

๔/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๓/๒๕๖๐

พุทธบูชา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๒๙
พระวิษณุ านวุฑฺโฒ วงษ์ไว

๔/๘/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๖๐

รางสมอ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๓๐
พระดีพร้อม ธีรวุฒฺโธ ภู่ห้อย

๘/๖/๒๕๓๓
๑๒/๑๑/๒๕๕๙

วังกุ่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๓๑
พระสุรัตน์ สิริรตโน บัวทอง

๔/๕/๒๕๑๒ ๑๓/๕/๒๕๖๐

วังกุ่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๓๒
พระสรศักดิ

์

จตฺตมโล ต่วนเทศ

๓๐/๖/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วังรักราษฎร์บำรุง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๓๓
พระศุภฤกษ์ อธิวโร คำพิมพ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

วังรักราษฎร์บำรุง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๓๔
พระพิษณุ ชยากโร พวงมะนาว

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วังรักราษฎร์บำรุง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๓๕
พระสิริศักดิ

์

สิริมงฺคโล รุ่งเรืองมณีวงศ์

๒๖/๗/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
วังรักราษฎร์บำรุง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๓๖
พระฉัตรดนัย ฉตฺติโก วิเศษสิงห์

๒/๑/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๖๐
วังรักราษฎร์บำรุง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๓๗
พระสุชาติ สุชาโต ฝอยทอง

๒๔/๗/๒๕๒๓

๘/๗/๒๕๖๐
สระบ้านกล้วย  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๓๘
พระณัฐวัฒน์ ิตโสภโณ วงษ์สม

๒๐/๓/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

สระสำเภาทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๓๙
พระวินัย กตปฺุโ สุริยวงศ์

๒๗/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองขุย  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๔๐
พระวิชญะ ถิรธมฺโม เพียมันคง

่

๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองโพธิ

์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๗๔๑
พระชยกร กตปฺุโ ประเปรียว

๒/๔/๒๕๓๓ ๑๒/๔/๒๕๖๐

หนองโพธิ

์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๗๔๒
พระเศกสิทธิ

์

สิริมงฺคโล วิเศษสิงห์

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองโพธิ

์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๗๔๓
สามเณรรัชชานนท์  ศรีโพธิสุข

์

๑๙/๑/๒๕๔๘

 หนองโพธิ

์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๗๔๔
พระธนพล กตปฺุโ จรบำรุง

๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๑/๕/๒๕๖๐

หนองโรง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๔๕
พระธนิต ธนปฺโ ประทานศรี

๒๔/๘/๒๕๓๙
๑๐/๖/๒๕๖๐

หนองโรง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๔๖
พระวัฒนา จนฺทธมฺโม พูนสวัสดิ

์

๑๘/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยกรด  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๔๗
พระพระบุญช่วย คุณลาโภ เสียงเสนาะ

๑๕/๑๒/๒๔๙๒
๐๒/๐๔/๒๕๕๖

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๔๘
พระไพศาล ผาสุกลาโภ ขาวสำอางค์

๑๓/๐๗/๒๔๙๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๔๙
พระทิวา คุณลาโภ ดียิง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๐ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๕๐
พระอดุลย์ อนุตฺตลาโภ บุญปก

๑๐/๐๖/๒๕๐๕ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๕๑
พระวิเชียร ชยวํโส แสงนิลแจ่ม

๑๙/๐๗/๒๕๒๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๕๒
พระเอ็ม สิริวณฺโณ สวากฆพรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๕๓
พระสราวุธ สุวณฺโณ เสาสุดใจ

๒๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๕๔
พระสมชาย ธมฺมลาโภ กลินลออ

่

๐๗/๑๑/๒๕๑๘
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๕๕
พระประเสริฐ ปสนฺนจิตฺโต วงษ์สุวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๕๖
พระปยะพงษ์ สิริวํโส แก้วภักดี

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๕๗
พระธนพล ธนสีโล แก้วภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๕๘
พระสัภยา ปฺลาโภ จงเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กรับใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๕๙
พระขจรศักดิ

์

ตปสีโล เผ่าเสน

๒๕/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาน้อยศรีนำเงิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๗๖๐
พระภีรัตน์ อธิปฺโ พลายละหาร

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๒๒/๖/๒๕๖๐

เขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๖๑
พระเล็ก ิตสีโล วงศ์สุวรรณ

๒๕/๔/๒๕๑๒

๗/๗/๒๕๖๐
เขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๖๒
พระศักย์สรณ์ สิริโชโต ทวีเดชธนโชติ

๑๒/๐๕/๒๕๓๗
๐๘/๐๒/๒๕๖๐

เขาวัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๖๓
พระธีรศักดิ

์

ปสนฺนลาโภ สีเหลือง
๗/๓/๒๕๓๘ ๕/๗/๒๕๕๙

เขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๗๖๔
พระไพโรจน์ ิตลาโภ นาคสัมพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๑๑

๒/๓/๒๕๖๐
เขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๗๖๕
พระมงคล สุมงฺคโล นาวงศ์

๒๗/๙/๒๕๓๕

๘/๗/๒๕๖๐
เขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๗๖๖
พระศุภเชษฐ์ สุภทโธ สุคนธมณี

๑๑/๐๘/๒๕๓๘

๑/๐๖/๒๕๖๐

ช่องกลิง

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๗๖๗
พระพัชระ พรฺหมโชโต เชือโพล้ง

้

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ช่องกลิง

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๗๖๘
พระชาตรี สุวีโร สิทธิอนุสระ

์

๓๑/๐๓/๒๕๑๐ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ชุมนุมพระ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๖๙
พระอนุสรณ์ อนุชาโต โพธิทอง

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ชุมนุมพระ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๗๐
พระอรรถพล โอภสฺสลาโภ พรมเกต

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ชุมนุมพระ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๗๑
พระสุรัตน์ อฺตตมํปฺโ ใจซือ

่

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ตรอกสะเดา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๗๒
พระจำรัส ชินวฺงโส กลินหอม

่

๒๙/๑๒/๒๕๐๒ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

ตรอกสะเดา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๗๓
พระสหรัฐ สุจิตฺโต สุมณฑา

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ตรอกสะเดา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๗๔
พระสิทธิชัย อธิปฺโ ขาวบู่

๒๖/๐๓/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตรอกสะเดา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๗๕
พระมาโนช าณธโร พลเสน

๓๑/๐๘/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ตรอกสะเดา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๗๖
สามเณรยศภัทร  สุขเล่ห์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

 ตรอกสะเดา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๗๗
สามเณรบุญหนุน  คำมณ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

 ตรอกสะเดา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๗๘
พระสมเกียรติ

์

สุเมโท รุ่งเรือง
๕/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ตลุงเหนือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๗๙
พระณัฐพล กิติปฺโ จิตตรีศรี

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ตลุงเหนือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๘๐
พระชนสรณ์ กวิวงฺโส ปทุมสูติ

๒๘/๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งกระบำ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๘๑
พระจำรัส จนฺทสาโร อาจคงหาญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งกระบำ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๘๒
พระธิรวุฒิ ธมฺมรกฺขิโต พยัคฆ์วงค์

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งกระบำ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๘๓
พระบัณฑิต จนฺทวํโส จันทร์เสวก

๑๑/๑๐/๒๕๒๗
๑๙/๓/๒๕๖๐

นางาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๘๔
พระสนอง องฺคุณฺลาโภ โยเหลา

๑๕/๙/๒๕๑๓ ๑๘/๔/๒๕๖๐

นางาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๘๕
พระสงวน จนฺทวํโส โพธิทอง

์

๕/๑๑/๒๕๐๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

นางาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๘๖
พระเคียม

้

ธมฺมวํโส อู่ประเสริฐสุข

๑๒/๑๒/๒๕๐๕

๒/๗/๒๕๖๐
นางาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๘๗
พระประสิทธิ

์

สิทธิธมฺโม ปนแก้ว

๒๘/๔/๒๕๒๐
๒/๗/๒๕๖๐

นางาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๘๘
พระสุธิมนต์ สุทธสีโล สมเทพ

๔/๑๐/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

นางาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๘๙
พระประณีต สนฺติกโร สืบดา

๖/๔/๒๕๐๘ ๕/๗/๒๕๖๐
นางาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๙๐
พระกฤตเมธ สุเมธลาโภ อินทรวัฒพันธุ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

นำคลุ้ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๙๑
พระสรายุทธ อธิปฺโ เกิดศรี

๒๑/๐๔/๒๕๑๓
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

ผาแดง  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๙๒
พระสมชาย เขมิยลาโภ ว่องไวไพโรจน์

๒๒/๑/๒๕๐๕ ๒๖/๕/๒๕๖๐

มะลังกา  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๙๓
พระจุฑาศักดิ

์

ทนฺตาจาโร อยู่เอียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เลาขวัญ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๙๔
พระณัฐวุฒิ ธมฺมกาโม เจียมใจบุญ

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เลาขวัญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๗๙๕
พระมนภัทร ธมฺมทีโป ทองลิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เลาขวัญ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๙๖
พระณรงศักดิ

์

สารโท ศรีบุตรดี

๒๖/๐๔/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เลาขวัญ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๙๗
พระอภิวัฒน์ กิตฺติปฺโ ศรีเสน

๒๔/๐๘/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เลาขวัญ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๙๘
พระเสกสรร จารุธมฺโม โคตะสิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เลาขวัญ  

กจ ๒๑๖๐/๐๗๙๙
พระพิเชษฐ์พงษ์ ภทฺทรลาโภ โชคประดับ

๐๓/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วังไพรศิลาทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๐๐
พระวรพันธ์ ฉนฺทลาโภ มากระจัน

๐๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ศรีพนมเทียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๐๑
พระภูธิชย์ สิริโสภโณ ใหม่โสภา

๒๒/๐๕/๒๕๓๙
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ศรีพนมเทียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๐๒
พระบรรจง านิสฺสลาโภ นพวงศ์

๒๔/๐๔/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศรีพนมเทียน  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๐๓
พระอังคมา จารุณลาโภ สามพ่วงบุญ

๑๙/๒/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สีกักราษฎร์บำรุง

่ ๊

 

กจ ๒๑๖๐/๐๘๐๔
พระต้อม ฉนฺทลาโภ หมืนอาจ

่

๘/๔/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
สีกักราษฎร์บำรุง

่ ๊

 

กจ ๒๑๖๐/๐๘๐๕
พระเจน ถิรจิตฺโต เทศทอง

๐๓/๐๕/๒๕๑๔ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๐๖
พระประสูติ สุจิตฺโต งามโฉม

๐๗/๐๓/๒๕๑๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๐๗
พระสิน านวีโร แสงทอง

๑๕/๐๕/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณคีรี  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๐๘
พระกมลศักดิ

์

ฉนฺทลาโภ สอนอินต๊ะ

๘/๑๐/๒๕๑๓
๑/๗/๒๕๖๐

โสนงาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๐๙
พระศรชัย สุธมฺโม นาคฤทธิ

์

๑๙/๔/๒๕๐๕
๘/๗/๒๕๖๐

โสนงาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๑๐
พระบัญชา ปฺาพโล อรุณสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๒๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๑๑
พระสมาน จนฺทวํโส ร้อยมี

๔/๒/๒๕๑๘ ๒๕/๔/๒๕๖๐

หนองไก่ต่อ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๑๒
พระอดิศร อาจาโร เถือนสวัสดิ

่ ์

๘/๖/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองไก่ต่อ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๑๓
พระจีรายุทธ สิริภทฺโท ชัยเจริญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองจัน

่

 

กจ ๒๑๖๐/๐๘๑๔
พระวิทูรย์ จนฺทโชโต โฉมยา

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

หนองตาก้าย  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๑๕
พระปยะ ชุตินฺธโณ เกิดอำ

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

หนองตาก้าย  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๑๖
พระณฐพล กตทีโป รอดหงษ์ทอง

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองตาก้าย  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๑๗
สามเณรอนุชา  เขียวแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

 หนองตาก้าย  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๑๘
พระพิพัฒน์ สิริสุวณฺโณ มากสมบูรณ์

๘/๑๑/๒๕๓๔

๑/๑/๒๕๖๐
หนองประดู่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๑๙
พระวีรพงศ์ จนฺทสาโร ปานโพธิทอง

์

๑๑/๓/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองประดู่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๒๐
พระกิตติคุณ สิริสุวณฺโณ พูลเงิน

๑/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หนองประดู่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๒๑
พระอภิเชษฐ์ ถิรธมฺโม ชาวสวน

๕/๕/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
หนองประดู่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๒๒
พระอัมรินทร์ มหาวีโร สุทธินันท์

๒๔/๗/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หนองประดู่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๒๓
พระวสุธร ถามวโร รักแตง

๑๘/๕/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
หนองประดู่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๒๔
พระภารดร อภิปุโ โพธิพรหม

์

๘/๑๒/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
หนองประดู่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๒๕
พระขวัญยืน นาควณฺโณ ปานโพธิทอง

์

๘/๘/๒๕๑๕ ๖/๗/๒๕๖๐
หนองประดู่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๒๖
พระทินภัทร ถิรปฺโ ใจมัน

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๑๐/๒๕๖๐

หนองประดู่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๒๗
พระนิพัทธ์ สิริธโร เดชขันธ์

๑๙/๑/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐

หนองปรือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๒๘
พระสุกฤษณ์ ปฺาวโร ม่วงทอง

๑๑/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองปรือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๒๙
พระศุภกร ปภสฺสลาโภ แผนสมบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หนองปรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔ / ๒๙

้
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่
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กจ ๒๑๖๐/๐๘๓๐
พระเจษฏา จนฺทลาโภ พุทธิขันธ์

๒๘/๑/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หนองปลิง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๓๑
พระสามารถ อนุตฺตลาโภ พ่วงพูล

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
หนองม่วง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๓๒
พระศรราม ถาวรลาโภ เทพบุตร

๑๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๓๓
พระกฤษฎา กิตฺติาโณ แก้ววิเชียร

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๓๔
พระวัรภัทร ทวีวฒฺลาโภ มากระจันทร์

๒๖/๔/๒๕๔๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๓๕
พระณัฐพล สติสมฺปนฺโน สาระสารินทร์

๐๔/๐๓/๒๕๓๙
๑๕/๕/๒๕๖๐

หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๓๖
พระเกรียงไกร กิตฺติวํโส มังกรกาญจน์

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๓๗
พระวินัย กิตฺติสาโร เทศหนองขุย

๗/๙/๒๕๓๐ ๘/๗/๒๕๖๐
หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๓๘
พระชินทกรณ์ ตรุณลาโภ กรับทอง

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่เจริญสุข  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๓๙
พระสมชาย มหาปุณโ พุ่มพฤกษ์

๐๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่เจริญสุข  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๔๐
พระญาณพัฒน์ อภินนฺโท แช่มช้อย

๒๕/๐๘/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่เจริญสุข  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๔๑
พระสุภนัย ถาวรลาโภ อุบลพันธ์

๑๑/๕/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ใหม่เจริญสุข  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๔๒
พระพอเจต ปฺาคโม ลำไยรุจิรา

๒๑/๓/๒๕๓๓

๒/๔/๒๕๖๐
เขาโจด  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๔๓
พระพรชัย ชยวํโส เจดีย์

๑๖/๔/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
เขาโจด  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๔๔
พระเดชไพศาล มหาลาโภ เหรียญเพชร

่

๓/๒/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๖๐
เขาโจด  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๔๕
สามเณรวิชนาค  นำพุกำเนิด

๗/๘/๒๕๔๒
 เขาโจด  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๔๖
สามเณรพิชิตภัย  สวัสดิคณา

์

๒๕/๔/๒๕๔๕

 เขาโจด  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๔๗
พระพลรัตน์ จิตฺตปุโ ผลานิสงค์

๒๘/๖/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
เขาเหล็ก  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๔๘
พระสุนัย ปฺาธโร สุดวิลัย

๒๒/๑๐/๒๕๓๐

๕/๗/๒๕๖๐
เขาเหล็ก  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๔๙
พระปริตถกร ิตโสภโณ อินทะฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๑๖

๗/๗/๒๕๖๐
เขาเหล็ก  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๕๐
พระสมชาติ ปฺาธโร ดอกสวน

๑๙/๙/๒๕๐๔
๒/๗/๒๕๖๐

ดงเสลาเก่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๕๑
พระปยะ อาสโภ มดแดง

๒๓/๑๐/๒๕๓๑
๒๒/๖/๒๕๕๑

ไตรรงค์  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๕๒
พระดาบอย ปภสุสโร เอียมเจริญ

่

๑๖/๖/๒๕๓๔ ๑๖/๖/๒๕๕๙

ถำเนรมิตร  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๕๓
พระอนุรักษ์ านวุฒฺโฑ เปรมปรีดี

๙/๑/๒๕๒๘ ๑/๗/๒๕๖๐
ถำเนรมิตร  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๕๔
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ ยิมส่ง

้

๒๘/๑/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
ถำเนรมิตร  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๕๕
พระไพรวัลย์ กนฺตสีโล บุราณศรี

๕/๔/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๖๐

ถำเนรมิตร  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๕๖
พระพลวัฒน์ ปฺาวชิโร อินเงิน

๓/๑๐/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

ถำเนรมิตร  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๕๗
พระพัน รตนโชโต กันหาชาติ

๙/๗/๒๕๑๒ ๘/๗/๒๕๖๐
ถำเนรมิตร  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๕๘
พระสำเนาวี จนฺทโสภโต ยีสุนศรี

่

๒๐/๑/๒๕๓๐
๓/๑/๒๕๖๐

ถำพระธาตุ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๕๙
พระภูริช อติธมฺโม ตวงแสง

๒๙/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ถำพระธาตุ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๖๐
พระกิตติศักดิ

์

ปฺาธฺโร ยังสุข

๒/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ถำพระธาตุ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๖๑
พระเบียร์ สุเมโธ -

๕/๔/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
ถำพระธาตุ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๖๒
พระนพณัฐ จารุวํโส บรรทม

๑๘/๓/๒๕๔๐ ๑๑/๓/๒๕๖๐

ท่ากระดาน  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๖๓
พระอำพล ติกฺขวีโร บัวลอย

๒๗/๔/๒๕๓๙

๙/๖/๒๕๖๐
ท่ากระดาน  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๖๔
พระสุเมธ ขนฺติธฺมโม บุญเส็ง

๑๔/๑/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
ท่ากระดาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕ / ๒๙

้
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กจ ๒๑๖๐/๐๘๖๕
พระณัฐวุฒิ สจิโ กลินสุคนธ์

่

๒/๕/๒๕๔๐ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ทุ่งนาวราราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๖๖
พระศักดิดา

์

รนตนโชโต เจริญสิน
๙/๗/๒๕๔๐ ๙/๗/๒๕๖๐

ทุ่งนาวราราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๖๗
พระอาทิตย์ อรจาโร สมตัว

๑๔/๑๐/๒๕๓๗

๓/๑/๒๕๖๐
บ้านนำมุด  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๖๘
พระสุนันท์ กนฺตวนฺโน สามารถ

๑๔/๒/๒๕๓๗

๕/๓/๒๕๖๐
บ้านนำมุด  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๖๙
พระธนวัฒน์ อชิโต สำเภาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

๓๑/๓/๒๕๖๐

บ้านนำมุด  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๗๐
พระธนวัฒน์ ตปสีโล แก่นทรัพย์

๒๘/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บ้านนำมุด  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๗๑
พระศัตวรรษ คมฺภีรปฺโ แสงดอกไม้

๖/๖/๒๕๓๑ ๗/๘/๒๕๕๙
บ้านสามหลัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๗๒
พระปรีชา พุทฺธาโณ แก้วพาวี

๑๕/๖/๒๕๓๒

๗/๕/๒๕๖๐
บ้านสามหลัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๗๓
พระจุมพล จารุธมฺโม แก้วพาวี

๑๒/๑/๒๕๓๑

๗/๗/๒๕๖๐
บ้านสามหลัง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๗๔
พระวิสิทธิ

์

สนฺตราโย
กาญจนเลิศพรทวี

๓๑/๕/๒๕๑๐ ๓๑/๕/๒๕๖๐

ปากลำขาแข้ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๗๕
พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน หงษ์น้อย

๒๘/๒/๒๕๐๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ปากลำขาแข้ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๗๖
พระชลธี วิสุทฺโธ นาคกระโทก

๑๖/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ปากลำขาแข้ง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๗๗
พระพัฒนา จนฺทโชโต ขำสุวรรณ์

๑๒/๖/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
โปงหวาย  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๗๘
พระมรเมธร สุจิตฺโต ใบบัว

๕/๔/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

พุตาเฮียงสามัคคีธรรม
 

กจ ๒๑๖๐/๐๘๗๙
สามเณรบอล์ล  หมีไพรพฤษ์

๑๔/๔/๒๕๔๗

 
พุตาเฮียงสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๘๘๐
พระนราชัย จิตฺตสุโภ สวัสดิกิจ

์

๓๐/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พุนำเปรียว

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๘๘๑
พระวารุท อุตฺตมปฺโ สีทร

๒๘/๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
พุนำเปรียว

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๘๘๒
พระสุริยะ อริโย คเชนทร

๑๗/๙/๒๕๓๒

๗/๗/๒๕๖๐
พุนำเปรียว

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๘๘๓
พระอุทัย อุทยาโณ ศรีสุวรรณมาลา

๑๕/๑๑/๒๕๑๓
๕/๑๒/๒๕๕๙

มัชฌิมวนาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๘๔
พระเทียนชัย โชติปฺโ รุ่งเรือง

๒๑/๓/๒๕๑๐
๖/๕/๒๕๖๐

มัชฌิมวนาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๘๕
พระมารุต ยโสธโร เพ็งเพ่งพิศ

๘/๕/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

วังผาแดง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๘๖
สามเณรสุชาติ  วิเศษสิง

๑/๑/๒๕๑๕
 วังผาแดง  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๘๗
พระสวัสดิ

์

ปยสโล ชินบุตร

๑๓/๒/๒๕๐๗ ๑๗/๒/๒๕๖๐

ศรีเกษตราราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๘๘
พระเกียรติศักดิ

์

คุณวีโร แดงสุวรรณ์

๑๑/๔/๒๕๓๗ ๑๕/๓/๒๕๖๐

ศรีเกษตราราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๘๙
พระธนพนธ์ กตฺทีโป ใจกล้า

๒๘/๖/๒๔๙๗

๖/๔/๒๕๖๐
ศรีเกษตราราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๙๐
พระวรชัย คเวสโก ขันอาสา

๒๗/๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีเกษตราราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๙๑
พระกวี าณวีโร พันยุโดด

๑๙/๑๑/๒๕๓๔
๔/๑๒/๒๕๕๗

หม่องกระแทะ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๙๒
พระไตรภพ ชุติปฺโ สมนึก

๒๐/๗/๒๕๓๕ ๑๓/๖/๒๕๖๐

หม่องกระแทะ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๙๓
พระเนลินทุน ธมฺมวโร -

๒/๒/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๖๐

องสิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๙๔
พระเสนีย์ กนโก สวัสดิธารา

์

๑๗/๗/๒๕๓๘ ๔/๑๒/๒๕๕๙

องหลุ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๙๕
พระสุริยา อารยธมฺโม นาสวนทัศนีย์

๔/๒/๒๕๑๙ ๓/๔/๒๕๖๐
องหลุ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๙๖
พระสถาพร วิสุทฺธิสาโร โต้งปา

๑๙/๔/๒๕๓๘
๑๐/๔/๒๕๖๐

องหลุ  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๙๗
พระธนุดม อภปาโล สระทองด้วง

๓/๓/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐ ถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๑๖๐/๐๘๙๘
พระไพศาล รตนาโณ ผิดเกลียง

้

๑๗/๑๐/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
ทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๘๙๙
พระสหรัฐ คุณยุคฺโต จำปาเรือง

๒/๖/๒๕๒๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งโปงบูชาธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖ / ๒๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๙๐๐
พระประดิษฐ์ พุทฺธสาโร ปนเพชร

๑๖/๒/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๐๑
พระกฤษณวัจน์ ปฺวโร ประภามณีรัตน์

๓๐/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๐๒
พระกรณ์ านวีโร ลาภมูล

๒๕/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๐๓
พระนิพนธ์ นาถธมฺโม โพธิเย็น

์

๓๐/๑๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๐๔
พระสุธน กนฺตธมฺโม ลาภมูล

๒๐/๕/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

ทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๐๕
พระอาคม ทนฺตจิตโต สะราคำ

๑๐/๘/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

เทพมงคล  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๐๖
พระยุทธพิชัย าณสํวโร แผนสมบูรณ์

๑๗/๖/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

เทพมงคล  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๐๗
พระสมศักดิ

์

ทินฺนวโร เพลงปาน

๑๙/๙/๒๕๐๗
๒๐/๖/๒๕๖๐

เพชรสมบูรณ์  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๐๘
พระพรชัย สุจิตฺโต จันทร์รวม

๑๗/๑๐/๒๕๒๙

๘/๗/๒๕๖๐
เพชรสมบูรณ์  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๐๙
พระสิทธิพงษ์ สิทธิาโณ ผิวงาม

๑/๓/๒๕๒๔
๑๕/๑๐/๒๕๕๔

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๑๐
พระเชาว์ ชวโน ศรีสงคราม

๑/๑/๒๕๐๙
๓๑/๑๒/๒๕๕๙

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๑๑
พระสมภพ ปยสีโร ไทยศิริมงคล

๓๑/๑๐/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๑๒
พระสัญญา สนฺตกาโย แซ่ลิม

้

๒๐/๘/๒๕๑๗
๑/๗/๒๕๖๐

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๑๓
พระวัชระ อริยเมโธ ภูฆัง

๒/๑/๒๕๒๑
๑/๗/๒๕๖๐

ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๑๔
พระสมศักดิ

์

สามตฺถิโก การมันดี

๖/๑๑/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ม่วงเฒ่า  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๑๕
พระประมวล ปภสฺสลาโภ ชีพนุรัคน์

๒๗/๑๒/๒๕๒๒

๙/๗/๒๕๕๘
สมเด็จเจริญ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๑๖
พระสมิน สิริมงฺคโล อู่ทอง

๑๒/๘/๒๕๓๗

๓/๑/๒๕๖๐
สมเด็จเจริญ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๑๗
พระชลแสง ชินวโร วิกาโล

๑/๘/๒๕๓๙ ๒๘/๔/๒๕๖๐

สมเด็จเจริญ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๑๘
พระสมคิด สมจิตโต กล้วยตาณีร์

๒๗/๒/๒๕๒๔ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สมเด็จเจริญ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๑๙
สามเณรอติเทพ  นุชเจริญผล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

 สมเด็จเจริญ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๒๐
พระวชิระ รตนวณฺโณ รักรุ่ง

๕/๑/๒๕๓๗
๒/๔/๒๕๖๐ หนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๒๑
พระมงคล ปภากโร สวัสดี

๒๘/๗/๒๕๓๗ ๑๓/๔/๒๕๖๐ หนองแกประชาสรรค์
 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๒๒
พระวรกานต์ อธิปุโ ไสยเขต

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๔/๒๕๖๐ หนองแกประชาสรรค์
 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๒๓
พระอรรถพล จนฺทโชโต นกเนตรพันธุ์

๓/๑๐/๒๕๓๒
๗/๕/๒๕๖๐ หนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๒๔
พระเอนก กิตฺติสาโร ศรีสุขใส

๒๓/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ หนองแกประชาสรรค์
 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๒๕
พระธรนินทร์ จนฺทสาโร วงษ์ไสว

๒๗/๘/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐ หนองแกประชาสรรค์
 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๒๖
พระนิรัตน์ อิสฺสโร พรพนาวรรณ

๙/๑๐/๒๕๒๖
๗/๗/๒๕๖๐ หนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๒๗
สามเณรปภาวิน  ศรีเหรา

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 
หนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๒๘
สามเณรปฏิพล  ศรีสุขใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 
หนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๒๙
พระอนุชิต เตชวโร เซียงหลิว

่

๕/๔/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองขอน  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๓๐
พระสราวุฒิ สุทธิจิตฺโต แสนสีมน

๑๒/๙/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หนองขอน  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๓๑
พระสันติสุข ธีรวโร ริอุบล

๑๒/๗/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หนองตาเดช  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๓๒
พระบดินทร์ กิตติาโณ จันสุภา

๔/๗/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

หนองปรือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๓๓
พระสมหวัง วรปฺโ อ่อนจันทร์

๑๓/๔/๒๕๑๙

๕/๖/๒๕๖๐
หนองปรือ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๓๔
พระหนุ่ม ปภสฺสโร เล่าปยม

๒๑/๑๒/๒๕๓๘

๒๙/๔/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗ / ๒๙

้
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่

ชือ

่
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กจ ๒๑๖๐/๐๙๓๕
พระธนาธิป จนฺทวณฺโณ ปลังประมุล

่

๑๖/๔/๒๕๓๙ ๑๒/๕/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๓๖
พระจตุพร อภิปุโ ขุนช้าง

๒๐/๔/๒๕๔๐ ๑๕/๕/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๓๗
พระสุปรีนนท์ เตชปฺโ กิจบุญศรี

๓๑/๘/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๓๘
พระชาญณรงค์ จนฺทวณฺโณ ปุนสี

๘/๗/๒๕๔๐ ๙/๖/๒๕๖๐
หนองปลาไหล  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๓๙
พระกฤษดา อาภาธโร ศรีภุมมา

๙/๓/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐
หนองปลาไหล  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๔๐
พระธเนศ ธนปาโล เสือสด

๑๔/๒/๒๕๓๙

๓/๔/๒๕๖๐
หนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๔๑
พระชัยนนต์ มหาคุโณ มาลัย

๒๑/๑/๒๕๔๐
๓/๔/๒๕๖๐

หนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๔๒
พระอภิเดข คุณากโร คงนะ

๗/๓/๒๕๓๕ ๑๐/๕/๒๕๖๐

หนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๔๓
พระฤทธิเกียรติ กิตติธมฺโม รักคลำ

๑๘/๘/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๖๐

หนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๔๔
พระพัชรวัฒน์ ธีรปฺโ ธนสิริภัทรโกสิน

๓๐/๘/๒๕๓๑ ๑๓/๖/๒๕๖๐

หนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๔๕
สามเณรกษิดิเดช

์

 พันธิจันทร์

์

๒๔/๔/๒๕๔๔

 หนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๔๖
พระชยังกูล ปภสฺสโร บุญพา

๓๐/๔/๒๕๓๐ ๑/๑๒/๒๕๕๙

หนองหูช้าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๔๗
พระพรชัย อาภากโร เกียร์ติขจรชัย

์

๒๐/๖/๒๕๑๙ ๑๑/๒/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๔๘
พระศุภเกียรติ

์

ปภสฺสโร เกียร์ติขจรชัย

์

๑/๘/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๔๙
พระสัมพันธ์ สนฺตกาโย เกียร์ติขจรชัย

์

๒/๕/๒๕๐๗ ๖/๗/๒๕๖๐
หนองหูช้าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๕๐
พระวิสุทธิ

์

ปยธมฺโม นิชสวาท
๗/๕/๒๕๔๐ ๘/๗/๒๕๖๐

หนองหูช้าง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๕๑
พระอุกกฤษณ์ ปภากโร นาคทัง

่

๓๐/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙
หนองใหญ่เจริญพร  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๕๒
พระรณพร นาถธมฺโม แทนเพชร

๑/๔/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐ หนองใหญ่เจริญพร  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๕๓
พระดุลยวัต ชินวํโส อินทรชา

๒/๔/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๖๐ หนองใหญ่เจริญพร  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๕๔
พระนัฐพงษ์ ฉนฺทธมฺโม หอมทวนลม

๒/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๕/๒๕๕๗

วัดเขารักษ์  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๕๕
พระกิตติศักดิ

์

านธมฺโม หวังกุ่ม

๒๙/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๕๖
พระสิทธิศักดิ

์

กิตฺติสาโร ประกอบธรรม

๒๔/๒/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดทัพพระยา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๕๗
พระธวัชชัย ปริปฺุโณ เชืออยู่

้

๒๗/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

วัดทัพพระยา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๕๘
พระประกอบ ปยุตฺโต เจริญเส็ง

๒๗/๗/๒๕๑๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๕๙
พระสุทธิลักษณ์ สิริจนฺโท เกตตะมะ

๑๑/๕/๒๕๓๙ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๖๐
พระบำรุง สุปภาโต ด้วงปลี

๔/๑๑/๒๕๓๗

๙/๔/๒๕๖๐
วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๖๑
พระสิทธิกร วชิโร หมอยาดี

๑๙/๒/๒๕๓๕

๔/๖/๒๕๖๐
วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๖๒
พระธเนศ สุทฺธจิตฺโต คงควร

๒๘/๑๑/๒๕๔๐

๒/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๖๓
พระอนุชาติ ิตธมฺโม ทองเชือ

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๖๔
พระสหพล สิริปฺโ สมพรสุขสวัสดิ

์

๒๓/๖/๒๕๓๘
๑๐/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๖๕
พระสิทธิชัย ธมฺมธีโร ต้นสุวรรณ

๒๔/๕/๒๕๔๐ ๒๐/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๖๖
พระวัชระ วชฺรธมฺโม โหมดนุช

๑๙/๘/๒๕๓๐ ๒๒/๒/๒๕๕๗

วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๖๗
พระสุเทพ อภสฺสโร เกิดนอก

๐๗/๐๙/๒๕๑๕ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๖๘
พระลูกติด ติสาโร ใคร่ครวญ

๒๒/๘/๒๕๒๒ ๒๑/๖/๒๕๖๐

วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๖๙
พระกิตติพงษ์ อติภทฺโท จันทร์ชาวใต้

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดศรีบัวทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘ / ๒๙
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๑๖๐/๐๙๗๐
พระสมพงษ์ จิตมานโส ผิวเผือก

๑๒/๐๑/๒๔๙๙
๒๘/๗/๒๕๖๐

วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๗๑
พระอนุวัฒน์ วรลาโภ อยู่เอียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๗/๐๓/๒๕๖๐

วัดสระกระเบือง

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๗๒
พระถาม์พร สิริปฺโ เชือโห้

้

๑/๓/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๖๐
วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๗๓
พระโกศล กตปุโ หมดทุกข์

๒๘/๑๐/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๑๖๐/๐๙๗๔
พระชินวัตร ิตธมฺโม บุญศรี

๔/๑๒/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

วัดหนองปลิง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๗๕
พระกฤษณะ อภิปุโณ เชือรุ่ง

้

๘/๑๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดหนองปลิง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๗๖
พระธนดิษฐ์ าณสุโธ รัตนปญญา

๒๕/๖/๒๕๓๔

๙/๗/๒๕๖๐
วัดหนองปลิง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๗๗
พระวินัย วินโย แอบเพชร

๓๑/๑/๒๕๐๘ ๒๙/๑/๒๕๕๘

วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๗๘
พระธวัช ปณฺฑิโต พยัคฆวงค์

๓๐/๑/๒๕๔๐
๘/๔/๒๕๖๐

วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๗๙
พระสมภพ ตรุโณ พรมสวัสดิ

์

๒๔/๒/๒๕๓๙ ๑๑/๔/๒๕๖๐

วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๘๐
พระเดชาวัต จิตฺตปฺโ เชือรุ่ง

้

๕/๘/๒๕๔๐ ๒๔/๕/๒๕๖๐

วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๘๑
พระเอกลักษ์ จารุวณฺโณ สืบศักดิ

์

๑๔/๕/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๘๒
พระศิษฎ์สัณห์ เตชปฺโ สงค์สกุลชัย

๒๒/๑/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๘๓
พระฉัตรชัย สิริธมฺโม ใคร่ครวญ

๒๕/๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๘๔
พระธรรมนูญ ธมฺมทินฺโน แยกรัง

๒๓/๖/๒๕๑๓ ๑๕/๖/๒๕๖๐

วัดห้วยยาง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๘๕
พระชัยพร ชยธมฺโม วงศ์ประกายศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๒๓

๑/๗/๒๕๖๐
วัดห้วยยาง  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๘๖
พระพิชิตยัย านยุตฺโต พิมพ์โคตร

๘/๑๐/๒๕๑๘ ๑๔/๙/๒๕๕๙

วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๘๗
พระวิฑูรย์ เขมปฺโ -

๑๒/๑๐/๒๕๔๐
๑๒/๓/๒๕๖๐

วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๘๘
พระมนตรี านวีโร กมลศุภพรหม

๑๒/๓/๒๕๒๓

๙/๔/๒๕๖๐
วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๘๙
พระสุชาติ ธมฺมปาโล สบายใจ

๔/๖/๒๔๙๘ ๒๒/๕/๒๕๖๐

วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๙๐
พระวุฒิไชย วณฺณธโช สุนทรวิภาค

๑๖/๔/๒๕๐๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๙๑
พระวสันต์ สุขิโต -

๑๐/๕/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๙๒
พระสมชัย สุขจิตฺโต ลวดลาย

๑๘/๑๐/๒๕๓๙
๒๘/๖/๒๕๖๐

วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๙๓
สามเณรปญญา  ชาคร

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

 วังก์วิเวการาม  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๙๔
สามเณรธงชัย  ขำสด

๕/๖/๒๕๔๔
 ใหม่พัฒนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๙๕
สามเณรกมล  อิมพิมพ์

๑๕/๖/๒๕๔๓

 ใหม่พัฒนา  

กจ ๒๑๖๐/๐๙๙๖
สามเณรเอกชัย  ทีทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

 ใหม่พัฒนา  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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