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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑,๓๐๑ รูป ขาดสอบ ๓๓๘ รูป คงสอบ ๙๖๓ รูป สอบได้ ๘๖๒ รูป สอบตก ๑๐๑ รูป (๘๙.๕๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระธนภัทร ธมฺโมภาโส บุญศรัทธา

๐๗/๐๔/๒๕๒๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระอานนท์ คเวสโก สุภาพักตร์

๑๗/๐๗/๒๕๑๔ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระอดิศร จตฺตวโร ยศยิงยงค์

่

๑๗/๐๗/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระศักดา กนฺตวีโร ศรีอินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๒๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เกาะตะเคียน  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระสิทธิพร อธิจิตฺโต ปนมีสี

๒๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

เกาะตะเคียน  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระเจม กมฺมสุโก โอภาชาติ

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

เกาะตะเคียน  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระประสงค์ ปยสีโล นำหวาน

๐๘/๐๓/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกาะตะเคียน  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระชาลี อติภทฺโท ภู่นคร

๐๑/๐๒/๒๕๑๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

เกาะโตนด  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระเผ่าพงศ์ ปยธมฺโม ปูประโคน

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เกาะโตนด  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระสมชาย มหาปฺุโ จิตระกูลณี

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เกาะโตนด  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระสุรศักดิ

์

เตชวโร บรรณศรี

๑๘/๐๖/๒๕๒๖ ๑๐/๑๑/๒๕๕๗

คมบาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระสุรศักดิ

์

เตชวโร วิชิตนันทน์

๒๒/๑๐/๒๕๐๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

คมบาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระธนวัฒน์ กตปฺุโ แสงนวล

๑๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

คมบาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระวีรยุทธ ฌานวโร นาเมืองรักษ์

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

คมบาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระปรีดา โชติโก รัตชนะมงคล

๒๐/๓/๒๕๓๓
๘/๔/๒๕๕๙

คลองทราย  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระภัทรภาคย์ ปวโร หลักเมือง

๑๘/๗/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

คลองทราย  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระศิริวัฒน์ สิริปฺโ หงษาวงษ์

๕/๙/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
คลองทราย  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระพนมพร คุณวโร ภิระพัน

๑๖/๙/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

คลองทราย  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระธนกร ปยสีโล จันทิมา

๑๔/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระณัฏฐสิทธิ

์

านิสฺสโร ชาติยานนท์

๒๓/๑๑/๒๕๓๑
๑๒/๖/๒๕๕๙

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระมณฑล ปยธมฺโม ศรีสาคร

๓/๑/๒๕๒๓ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระกฤษฏา มารชิโน มีกลิน

่

๑๕/๙/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระลัทธพล ธมฺมโชโต แดงจันทร์

๑๑/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระพลกมล กิตฺติภทฺโท อดิเรก

๙/๓/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โค้งสนามเปา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑ / ๒๖

้
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จบ ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระวีรศักดิ

์

วิสารโท ศรีไทย

๑๖/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระอธิวัฒน์ อคฺคธมฺโม เสียงเลิศ

๑๐/๙/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระสุรศักดิ

์

สมาจาโร จิตประคอง

๑๑/๖/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรณัฐพงศ์  เซียงเฉีย

่ ่

๘/๖/๒๕๔๑
 โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรทศวรรษ  แก้วมะวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระณัฐปพัฐ ปภากโร แพทย์ศาสตร์

๑๓/๗/๒๕๓๑
๕/๗/๒๕๕๙

ดอนตาล  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระธนพล ธนพโล แสงสด

๑๔/๒/๒๕๓๓
๕/๗/๒๕๕๙

ดอนตาล  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระวีรสิทธิ

์

ยติกโร ทองบุญชืน

่

๙/๑/๒๕๓๕ ๕/๗/๒๕๕๙
ดอนตาล  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระภานุพงษ์ วิชฺชากโร ขำวงษ์

๑๘/๒/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ดอนตาล  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระพงศ์รวิช มหาปุโ วะสิกะพันธ์

๒๔/๒/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ดอนตาล  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระยุทธนา กิตฺติปาโล พลับอ่อน

๕/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ดอนตาล  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระวรพงษ์ รกฺขิตสีโล เนินลพ

๖/๔/๒๕๒๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระไกรภพ ชนาสโภ ทองสุข

๑๐/๕/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระทวีทรัพย์ ปสนฺนจิตฺโต ทองคำ

๒๐/๑๐/๒๕๓๗
๒๖/๖/๒๕๕๙

ตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระอำพล ชินวโร นันตวัน

๖/๑๑/๒๕๒๗
๒/๗/๒๕๕๙

ตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระนิพัทธ์ จนฺทวํโส ลือชาชาญวิทย์

๒๙/๑/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

ตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระอนุรักษ์ ธมฺมกาโม มีสุธา

๖/๑๐/๒๕๑๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระพิชิต กมโล อินทรวงษ์

๕/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระทศพล จารุธมฺโม เสายืน

๖/๕/๒๕๓๒ ๓/๗/๒๕๕๙
ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระรุจิกร อกิฺจโน อภิชิตวงศ์นุชิต

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๕๙
ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระณรงค์ศักดิ

์

ยติกโร ศิลสังวรณ์

๑๐/๖/๒๕๒๔
๗/๗/๒๕๕๙

ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระชรินทร์ นริสฺสโร ธรรมเกษร

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๕๙
ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระสุภเวช ภูริาโณ หิมเวช

๕/๑๒/๒๕๓๔
๗/๗/๒๕๕๙

ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระมานะ กมฺมพโล นาสวน

๐๘/๐๗/๒๕๐๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรรังสรรค์  สุขมณี

๑๔/๑๐/๒๕๑๔

 ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระอรรถพล จนฺทสโร โพธิชัย

๒๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

เนินโพธิ

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระทรงไทย ภทฺทธมฺโม สิทธิกร

๑๘/๐๖/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เนินโพธิ

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระอนุสรณ์ สิริธมฺโม ถนอมจิตร

๐๘/๐๕/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เนินโพธิ

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระจรูญ ขนฺติธมฺโม สายทอง

๑๕/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เนินโพธิ

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระนุกูล กตปฺุโ วิเวก

๓๐/๐๖/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

เนินยาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระพีรยุทธ พุทฺธรกฺขิโต ปยารมย์

๓๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

เนินยาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระพงศกร สุทฺธจิตฺโต เฉลิมพงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เนินยาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระอานนท์ อมรธมฺโม มันภักดี

่

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เนินยาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระเดโช อาจิณฺณธมฺโม ศรีเมือง

๒๔/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระอลงกรณ์ อธิจิตฺโต วิริยาภรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  
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จบ ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระพรพีร์ณพ พุทฺธสโร ทองทิพย์

๑๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระอัครพนธ์ โชติโก วาสนาวิน

๒๖/๑๐/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เนินสูง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระฉัตรชัย าณธโร บุญรอด

๑๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เนินสูง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระธนะภูมิ เทียนพิม จนฺทโสภโณ

๓๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เนินสูง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระสมภพ กิตฺติวโร พรหมประดิษฐ์

๒๐/๐๗/๒๕๒๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

โบสถ์พลอยแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระชัยณรงค์ คเวสโก ฉัยยากูล

๑๑/๐๙/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์พลอยแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระอัสนี เขมวิริโย จันทรังษี

๐๖/๐๙/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์พลอยแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระภาณุวัฒน์ นาควโร นามดอกไม้

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปลายคลอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระสุวิน ปฺาธโร เขียวทองย้อย

๑๔/๑๑/๒๕๑๙
๕/๑๒/๒๕๕๗

โปงแรด  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระณัฐชัย อติชาคโร ศิริปอง

๓/๑/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
โปงแรด  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระสิงโต อมโร ปราบไพริน

๑๐/๑๑/๒๕๐๐ ๑๔/๐๘/๒๕๕๘

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระธีระ ทีปธมฺโม บำรุงการ

๐๕/๐๒/๒๕๒๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระธนวุฒิพิพัฒน์ จนฺทสาโร เมืองมูล

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระก้องเกียรติ ปโมทิโต พลอยประเสริฐ

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระโรชจน์จนะ านโรจโน อยู่สุขศรี

๒๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระวิศรุจจ์ ถิรจิตฺโต ศิริวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระฐาน สุธมฺโม วรรณรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระอิศรา วรสทฺโธ เสกรัมย์

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระภานุวัฒน์ ปาสาโท เกษแก้วเกียง

้

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระธนากร ตปสีโล พาพันธุ์

๐๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรศรัณญ์  อุ่นแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

 ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระนพรัตน์ กิตฺติวโร อังกราบ

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

พลับ  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระสกล ปฺาวโร ท่าใต้

๐๑/๐๙/๒๕๒๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

พลับ  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระเต็มพงษ์ ธมฺมธโร วงษ์จีนเพ็ชร

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

พลับ  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระฉัตรชัย โรจนวํโส เสาใย

๒๑/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

พลับพลา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระอัมพัน กตปุโ โพยนอก

๑๘/๔/๒๕๒๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พลับพลา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระกฤชณัท อุฏาโน แทนนิกร

๒๔/๓/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พลับพลา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระวัชรเดช อุทโย อุ่นบุญเรือง

๒๖/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พลับพลา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระทศพร มหาคุโณ พลคิด

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

พลับพลา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระบริรักษ์ อาภากโร บำรุงรักษ์

๑๖/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พลับพลา  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระศุเชนทร์ หิริธมฺโม เนินชัย

๒๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระจเร ชวนปฺโ กิจเจริญ

๒๖/๐๗/๒๕๒๐ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

โยธานิมิต  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระภควัต ทีปธมฺโม อนันตะนนทก

๒๙/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โยธานิมิต  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระปติ สุวิชฺโช พยัคโยธี

๑๐/๖/๒๕๒๐
๙/๗/๒๕๕๘

วัดดอนตาล  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระบุญเพ็ง จนฺทปฺโ เริญไธสง

๐๒/๐๒/๒๕๑๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

สมเด็จศิริปุญญาราม
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระวิรัตน์ ธมฺมวโร กฤษวดี

๒๖/๐๓/๒๕๓๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

สมเด็จศิริปุญญาราม
 

จบ ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระศุภกร ปภสฺสโร มุสิกวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระบาป  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระกิมเศียร วิสารโท แซ่กัง

๑๐/๔/๒๕๐๖
๓/๑/๒๕๕๘

สวนมะม่วง  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระพลาธิป ิตธมฺโม คืนดี

๒๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระธิติ จิรปฺโ เวชสรรเสริญ

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระชาติชาย วิริโย กาทอง

๑๔/๙/๒๕๓๑
๘/๒/๒๕๕๘

สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระอัมพิกา ปภาโส แซ่หลิม

๔/๑/๒๕๓๓ ๒๒/๑/๒๕๕๙

สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระศิรสิทธิ

์

สมงฺคิโก พรหมเกิด

๒๓/๗/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระณัฐวัธน์ มหาลาโภ สุวรรณมณี

๑๔/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระธิติวุฒิ ชยวุฑฺโฒ

องอาจอภิชาติกุล
๒๒/๑/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรเจีย  อิม

๕/๓/๒๕๓๙
 สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรณัฐพล  พิศพรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

 สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรศิวัช  เห็ดตุม

๓๑/๑/๒๕๔๕

 สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรอนุชา  โหว่สงคราม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรนที  รุ่งกลิน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรไชยวัฒณ์  โคตรมณี

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 สุทธิวารี  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๑๑
พระพีระพัฒน์ ชินวํโส ทสามนต์

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

เสม็ดงาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๑๒
พระพงศ์พันธ์ เตชวโร เกาะเสม็ด

๑๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เสม็ดงาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรวสันต์  เมธวัน

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

 เสม็ดงาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๑๔
พระโกวิทย์ โกวิโท จิตรชม

๑๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แสลง  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๑๕
พระสุธรรม ทีปธมฺโม มากะเต

๐๒/๐๔/๒๕๒๖ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองบัว  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๑๖
พระไกรวิชญ์ ปภสฺสโร เดชอุดม

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระละเอียด านิสฺสโร โพธิผล

๐๗/๐๒/๒๔๙๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๑๘
พระสยาม าณวีโร พรมมา

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ห้องคูหา  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๑๙
พระณัฐพงษ์ านวุฑโฒ เก่งสนาม

๑๙/๐๘/๒๕๐๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

ใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระนริทร์ อธิจิตฺโต จันทเกษร

๐๘/๑๑/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระวิรุจน์ ปภสฺสโร จันทสุรวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๒๙

๓/๗/๒๕๕๙
ใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๒๒
พระภานุพงษ์ วราโณ ปองกัน

๒๔/๗/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

ใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๒๓
พระนฤพล กตสาโร แก้วศรี

๒๕/๒/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๒๔
พระศัลยพงศ์ คุณวฑฺฒโน ทรัพย์สถิตวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๕/๗/๒๕๕๙

ใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระสุพจน์ อินฺทปฺโ จูฑาวัฒนานนท์

๐๗/๐๑/๒๕๑๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

อ่างหิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๒๖
พระยุทธชัย ธมฺมวโร เสวานนท์

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

อ่างหิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๒๗
พระณัฐวัตร จกฺกวโร ประสบเนตร

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อ่างหิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๒๘
พระสหรัฐ เขมวโร แซ่อึง

๊

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อ่างหิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระสินชัย านวีโร คงเจริญ

๕/๑๐/๒๕๒๖ ๑๓/๖/๒๕๕๘

เกวียนหัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระอธิ ิตเมโธ วัดอ่อน

๑๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๙/๕/๒๕๕๙

เกวียนหัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๓๑
พระชัยวัฒน์ คุณวฑฺฒโน วะสิโน

๒๐/๘/๒๕๑๖ ๒๒/๖/๒๕๕๙

เกวียนหัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระฐากูร านากโร ทองอยู่

๑๒/๖/๒๕๓๔ ๒๒/๖/๒๕๕๙

เกวียนหัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๓๓
พระประกาศิต เมธิโก สุขเกษม

๔/๗/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๕๙
เกวียนหัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๓๔
พระภาณุพงศ์ ภทฺทวํโส นาวารัตน์

๕/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เกวียนหัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๓๕
พระตตุรงค์ ิตาโภ รัตนาคะ

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

คงคาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระเอกชัย ปฺาวโร รัตนัย

๓/๐๒/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

คงคาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๓๗
พระธีรชัย ทินฺนวโร พิบูลภักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

คงคาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๓๘
พระรัชตะ สมนฺตปาสาทิโก มุติยารมย์

๑๒/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๓/๒๕๕๙

คานรูด  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๓๙
พระชัยพร ชยวโร ประเสริฐสุข

๖/๗/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๕๙

คานรูด  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระวณิชชา ปฺุสมฺภโว ไข่แก้ว

๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๘/๖/๒๕๕๙

คานรูด  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๔๑
พระวันชัย ปภสฺสโร ถาวร

๑๔/๐๑/๒๕๓๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ซึงบน

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๑๔๒
พระวรพงษ์ ภูริปฺโ นิกรมมุนินทร์

๒๔/๐๑/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ซึงบน

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๑๔๓
พระเทิดศักดิ

์

ิตมโน อายุเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ซึงบน

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระอดุลย์ ทินฺนวโร สุรศัพท์

๒๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๑๔๕
พระอภิสิทธิ

์

สุทฺธจิตฺโต ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๑๔๖
พระวัลลภ รตนวณฺโณ อินทปญญา

๒๐/๐๗/๒๕๒๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๑๔๗
พระดำรงค์ศักดิ

์

ธมฺมวโร แคล้วทุกข์

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระอนุรักษ์ สุจิณฺโณ บินต๊ะบินตา

๗/๔/๒๕๓๘ ๕/๖/๒๕๕๙
ตกพรม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๔๙
พระอิทธิพล วชิราโณ ธัญญะ

๒๕/๓/๒๕๓๐ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ตกพรม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระอภิสิทธิ

์

สุทฺธิสทฺโธ พลอยชัยศรี

๒๙/๓/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๕๙

ตกพรม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๕๑
พระเดชณรงค์ ชยวุฑฺโฒ โพลิพัฒ

๒๗/๑๑/๒๕๒๗
๑๓/๗/๒๕๕๙

ตกพรม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระนคร ปยธมฺโม ประวาสุข

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ตกพรม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๕๓
พระอำนาจ จนฺทสาโร รัตนแสง

๕/๒/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ตรอกนองบน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๕๔
พระสุพจน์ อาภสฺสโร รัตนพันธุ์

๒๓/๖/๒๕๒๘
๙/๙/๒๕๕๙

ตรอกนองล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๕๕
พระชัชชัย กิตฺติสาโร ชัชวาลภัทรกุล

๒/๙/๒๕๓๕ ๙/๙/๒๕๕๙
ตรอกนองล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระชนาธิป ชยาภิรโต ชนม์ธรรม

๓๐/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๑/๒๕๕๙

ตะปอนน้อย  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๕๗
พระภานุวัฒน์ ปฺาวุฑฺโฒ เจริญทวี

๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ตะปอนน้อย  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๕๘
พระชวลิต อนาวีโล สะยะวุฒิ

๓/๗/๒๕๓๑ ๙/๗/๒๕๕๙
ตะปอนน้อย  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระกัมปนาท สุเมโธ วินิจธรรม

๑๙/๒/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

ตะปอนน้อย  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระภัทรพล ภทฺทพโล อัศโม

๕/๕/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ตะปอนใหญ่  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๖๑
พระศิรสิทธ์ าณสุทฺโธ สังฆวัตร

๙/๘/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ตะปอนใหญ่  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๖๒
พระจิรายุ สิริจนฺโท มรรคสมุทร

๑๖/๐๒/๒๕๓๙
๗/๐๕/๒๕๕๙

ท่าสอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระสุรศักดิ

์

จารุวณฺโณ ธรรมปาน

๔/๐๔/๒๕๓๘ ๕/๐๖/๒๕๕๙

ท่าสอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระธานินทร์ ธมฺมวโร โอสถ

๘/๑๐/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ท่าสอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๑๖๕
พระปฏิภาณ จิรธมฺโม ประทุมมาศ

๑๕/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๕๙

ท่าสอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๖๖
พระนิรพันธ์ ฉนฺทกาโม จินทสิน

๖/๒/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๕๙

เทพขาหย่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระสมประสงค์ ฉนฺทธมฺโม แซ่ไหล

๕/๑๐/๒๕๓๖
๑/๕/๒๕๕๙

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๖๘
พระการันต์ เตชธมฺโม กะวิ

๑๙/๑/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๖๙
พระชัยวัฒน์ อคฺคจิตฺโต โสมา

๑๒/๓/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระวันฉลอง ิตธมฺโม รักษา

๑๗/๔/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระธงชัย กนฺตธมฺโม ไทยสงค์

๕/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๗๒
พระเทวฤทธิ

์

ปฺาธโร แสงเพ็ชร

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๗๓
พระธีรพัฒน์ อคฺคปฺโ ใจยานนท์

๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๗๔
พระไพศาล ปฺาธโร สุวรรณัง

๓๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระพีรพัฒน์ อาภสฺสโร พวงใหญ่

๒๗/๑๐/๒๕๓๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๗๖
พระสุริยา ยติโก ระบอบ

๖/๖/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๕๙

บางชัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๗๗
พระสุทธิ สุทฺธิธมฺโม จิตนาวา

๑๔/๕/๒๕๓๒
๕/๗/๒๕๕๙

บางชัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๗๘
พระเกรียงศักดิ

์

กนฺตสีโล โลหะศาสตร์

๒๙/๘/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๙

บางชัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระสมภพ สุธมฺโม แย้มเยือน

้

๑๕/๖/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๕๙

บางชัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระพรเทพ พลวฒฺฒโณ แซ่จู

๒/๙/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บางชัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๘๑
พระอุดมศักดิ

์

อคฺคธมฺโม นิลฉวี

๒๐/๒/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บางชัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๘๒
พระนัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ มินทรา

๑๔/๒/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระปรัชญา วรปฺโ มินทรา

๒๔/๗/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๘๔
พระนนทกานต์ สุวโจ แสนพรม

๒๖/๔/๒๕๓๙ ๒๗/๕/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๘๕
พระอนุชา อนุภทฺโท สาลี

๑๗/๙/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๘๖
พระวิทวัส วิชฺชากโร สุขอารมย์

๒๕/๑๒/๒๕๓๔
๒๔/๖/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระคมสันต์ สมาหิโต บุตรละคร

๒๕/๖/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๘๘
พระอำนาจ ธมฺมรกฺขิโต นะรังษี

๑๔/๒/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๘๙
พระภัทรพล เขมาราโม ธงชัย

๓/๖/๒๕๓๙ ๘/๗/๒๕๕๙
มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระขจรศักดิ

์

โฆสกาโม สุริฉาย

๑๔/๘/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๙๑
พระอัครเดช ชาครธมฺโม แสงมะเริง

๒๐/๓/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๙๒
พระประภัทรพงศ์ สคารโว แสนสบาย

๒๘/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๙๓
พระธีรภัทร์ ธีรภทฺโท เวชาชีพ

๒๘/๓/๒๕๓๘ ๓๐/๗/๒๕๕๙

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๙๔
พระกิตติศักดิ

์

ติกฺขปฺโ โชตนาการ

๑๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วังสรรพรส  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๙๕
พระนพพร คุณวโร จำเพาะน้อย

๓๐/๐๕/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังสรรพรส  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๙๖
พระเกียรติศักดิ

์

ชุติปโ เอียมใบพฤกษ์

่

๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วังสรรพรส  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๙๗
พระสถาพร ขนฺติโก ดงน้อย

๕/๒/๒๕๓๓
๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วันยาวบน  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๙๘
พระเทพา ชิตมาโร โพธิเงิน

๐๖/๑๒/๒๕๐๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๑๙๙
พระศักดา ถิรสีโล ปนณาศรี

๐๔/๐๒/๒๕๒๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖ / ๒๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระบุญก้อง านุตฺตโร เฮงเต็ก

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระวิชิต จิตฺตสํวโร อยู่พร้อม

๒๑/๑๑/๒๕๓๒ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระสมพร จิตฺตสํวโร สุภินี

๒๖/๐๒/๒๕๒๐ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระศิริชัย ภทฺทาจาโร อรรถวิล

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระวุฒิศักดิ

์

วิมโล พงษ์ตะลุง

๐๘/๑๑/๒๕๓๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระธีรพงษ์ รณฺชโย บุญถึก

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระศรราม ชาคโร สุธรรมา

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระปฎิพันธ์ ปมุตฺโต อรรถวิล

๑๖/๑๐/๒๕๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระปานศักดิ

์

ขนฺติโสภโณ ไชยมาสุข

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระวัชนกร อภิชฺชโว กรรสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๓๘
๑๑/๖/๒๕๕๙

เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระวัฒนา คุณวโร แซ่เอียว

๋

๑๑/๓/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๕๙

เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๑๑
พระวุฒิชัย ชยทตฺโต อยู่เย็น

๕/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๑๒
พระอดิศักดิ

์

อธิปฺโ ชาติผดุง
๖/๙/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๘

สะตอน้อย  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๑๓
พระศักดา เตชปฺโ บุตรกลิน

่

๕/๑๑/๒๕๓๕
๕/๗/๒๕๕๙

สะตอน้อย  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๑๔
พระมังกร ธมฺมโชโต กำแก่น

๖/๑/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สุวรรณรังษี  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๑๕
พระสมนึก าณโสภโณ สมผล

๓/๑๒/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองปลาไหล  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๑๖
พระณัฐวุฒิ ขนฺติธมฺโม พูลทรัพย์

๑๗/๐๒/๒๕๓๕
๙/๐๒/๒๕๕๙

หนองระหาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๑๗
พระจันทร จนฺทโก ไชยบรรลือ

๒๓/๑๒/๒๕๑๗

๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองระหาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๑๘
พระบรรจง จิตฺตทนฺโต ลับเหลียม

่

๑๗/๐๑/๒๕๑๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองระหาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๑๙
พระพิชญ อภิวณฺโณ ชราเขตร์

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองระหาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระพงษ์พจน์ สาทโร หิรัญนา

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองระหาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๒๑
พระธนวัฒน์ ขนฺติโก พูลทรัพย์

๒๔/๐๕/๒๕๓๖
๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองระหาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๒๒
พระวรัชโยธิน ชินวโร ประชุมชน

๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองระหาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๒๓
พระยศภัทร ธมฺมวโร จีประดับ

้

๑๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองระหาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๒๔
พระขวัญชัย เขมจาโร สมทบ

๒/๐๓/๒๕๒๔ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

หิรัญญาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๒๕
พระนิติธร ชินวโร สิริวจี

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หิรัญญาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๒๖
พระธนกฤต กิตฺติวณฺโณ เติมแต้ม

๑๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หิรัญญาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๒๗
พระสุทธิพงษ์ ธนปาโล ห้องตรง

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หิรัญญาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๒๘
พระมนตรี มหาปฺโ สนามไชย

๒๖/๑๐/๒๕๓๒
๒๙/๖/๒๕๕๙

ใหม่ทุ่งตลาด  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๒๙
พระนพรัตน์ จิตฺตมโน ธรรมสุวรรณ

๙/๕/๒๕๓๘ ๙/๖/๒๕๕๙
อิมัง

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรศตวรรรตณ์  เกษมณี

๑๒/๐๖/๒๕๔๐

 อีแงว  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๓๑
พระศรีวิชัย ปฺาวชิโร ศรีเดช

๓/๓/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

กลาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๓๒
พระดาม โชติธมฺโม มณีแสง

๗/๘/๒๕๒๑ ๑๗/๓/๒๕๕๘

เขาตะพง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๓๓
พระพัสกร านุตฺตโร โภชเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๐๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๓๔
พระสิทธิชัย านุตฺตโม สุวดิษฐ์

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

เขาบายศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๒๓๕
พระสุริยะ ปฺุภาโค เหล่าก่อเกษ

๑๕/๐๕/๒๕๒๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๓๖
พระกฤษฎา สุขิโต ชนะผล

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๓๗
พระวรากร เตชธโร วุฒยาคม

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๓๘
พระบุญนิธิ เตชวโร วงษ์ภักดี

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๓๙
พระมานพ เตชธมฺโม พุ่มสมบัติ

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระสุเมศ ปยธมฺโม บุญถี

๒๒/๑๒/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๔๑
พระเมธี สุเมโธ สฤษฎิศิริ

์

๑๓/๑๐/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๕๙
เขาพลอยแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๔๒
พระบุรินทร์ ปฺาวโร ลำเมืองรอง

๑๙/๘/๒๔๘๘ ๑๕/๑/๒๕๕๙

เขาลูกช้าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๔๓
พระธวัชชัย จิรสุโภ วรรณสุข

๖/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙

โขมง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๔๔
พระศิลปชัย ปฺาธโร พระโพธิ

์

๑๘/๑/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โขมง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๔๕
พระจักรพันธ์ สนฺตจิตฺโต วรรณสุข

๒๕/๙/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

โขมง  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๔๖
พระธีรศักดิ

์

จรณธมฺโม ก้อนทอง

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๕๙
คลองตาสังข์  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๔๗
พระฤทธิชัย าณเตโช มาสุข

๘/๑๐/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙

คลองตาสังข์  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๔๘
พระสิทธิกร จนฺทธมฺโม สุขสำราญ

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
คลองตาสังข์  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๔๙
พระณัฐพงษ์ ชยธมฺโม มุจรินทร์

๒๗/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองตาสังข์  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระสิฐิชัย สุปฺโ วงศ์ผาบุตร

๑/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองตาอิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๕๑
พระอภิชัย มหาปฺุโ นาคมาก

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองตาอิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๕๒
พระสงกรานต์ านุตฺตโร พิทักษา

๑๓/๔/๒๕๓๗
๗/๖/๒๕๕๗

เจ้าหลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๕๓
พระชาคริต อนาลโย ชักชวนวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๖
๒๘/๖/๒๕๕๙

เจ้าหลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๕๔
พระบุญชัย ฉวิวณฺโณ ชมโฉม

๕/๓/๒๕๓๙ ๕/๖/๒๕๕๙
ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๕๕
พระลือชัย ถิรธมฺโม ชมโฉม

๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๕๖
พระวิวัฒน์ ขนฺติโก รืนอารมณ์

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๗
๒๖/๖/๒๕๕๙

ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๕๗
พระกิตติพงษ์ โสภณจิตฺโต เหลืองพวงแก้ว

๒๒/๗/๒๕๓๑
๓/๗/๒๕๕๙

ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๕๘
พระธนภัทร อาภสฺธโร คงศักดิ

์

๑๐/๑/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๕๙
พระนันทวัฒน์ ปภสฺสโร เจริญมรรค

๒๒/๗/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระชัยธัช านิสฺสโร บุญนาศักดิ

์

๑๒/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรนพพล  สุขเกษม

๑/๑๑/๒๕๔๒

 ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรเขมทัต  ฟูวงค์

๒๐/๓/๒๕๔๑

 ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๖๓
พระณัฐวุฒิ าณวีโร รัตนสุวรรณ

๒๗/๙/๒๕๓๗ ๑๓/๕/๒๕๕๙

ตะกาดเง้า  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๖๔
พระตวงสิทธิ

์

สุเมโธ ภิญโญ

๑๙/๑/๒๕๓๙ ๒๓/๕/๒๕๕๙

ตะกาดเง้า  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๖๕
พระอนิรุต ปฺาวโร โตบำรุง

๗/๓/๒๕๓๙ ๔/๖/๒๕๕๙
ตะกาดเง้า  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๖๖
พระสันทัด สุเมธโส ฟูคณะ

๒๑/๑/๒๕๓๗
๕/๖/๒๕๕๙

ตะกาดเง้า  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๖๗
พระอรรถพล ขนฺติโก สละชัว

่

๒๐/๗/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๖๘
พระพงษ์ศักดิ

์

ปยธมฺโม คงเจริญ
๘/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๖๙
พระสุวรรณภูมิ สุภทฺโท อินทร์สุข

๒๘/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตาเลียวนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระคมชาญ สิริจนฺโท สุขอิม

่

๑๖/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๗๑
พระชาตรี อคฺคธมฺโม ถีรเจริญ

๓๑/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๗๒
พระศุภกร สุภาจาโร พันธ์เพ็ง

๑/๖/๒๕๐๘
๒๖/๑๑/๒๕๕๘

ท่าปก  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๗๓
พระธนวัฒน์ สุทฺทาโณ สาครรัตน์

๒๖/๒/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ท่าศาลา  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๗๔
พระนัทธพงศ์ ชินวํโส พีงสมศักดิ

่ ์

๑๔/๙/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ท่าศาลา  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๗๕
พระทัฐชวิน จนฺทโสภโณ เปรืองปราชญ์

่

๓/๗/๒๕๓๓ ๓/๗/๒๕๕๙
ทุ่งเบญจา  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๗๖
พระณรงค์เดช ิตโสภโณ เด่นดวง

๑/๑/๒๕๓๕ ๙/๗/๒๕๕๙
ทุ่งเบญจา  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๗๗
พระวีรพล ฌานโสภโณ เพ็ชรดี

๓๐/๓/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ทุ่งเบญจา  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๗๘
พระสิทธิพงษ์ ปฺาวชิโร เทียมถวิล

๑๐/๐๒/๒๕๓๗
๑๐/๗/๒๕๕๙

นิโครธวราราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๗๙
พระอภินันท์ อภินนฺโท ประสงค์ดี

๑๗/๐๗/๒๕๓๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

นิโครธวราราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระอรรถพร อุปวฑฺฒโน เทียงทางธรรม

่

๒๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสิวราษฎร์บำรุง

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๒๘๑
พระจำนงค์ สุมโน บุญตรี

๐๗/๑๑/๒๕๑๓ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

บึงบอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๘๒
พระณัฐวุฒิ ณฏิโก บริภัณฑ์ผล

๒๖/๖/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๕๙

บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๘๓
พระวัชระ จิรวฑฺฒโน แสงอรุณ

๑๐/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๕๙
บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๘๔
พระธัญเทพ ธมฺมสโร ศรีโยหะ

๕/๘/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙
บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๘๕
พระสิทธิโชค สุทฺธิจิตฺโต งามประเสริฐ

๓/๕/๒๕๓๗ ๘/๗/๒๕๕๙
บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๘๖
พระรชตะ วิชโย ไชยะ

๒๑/๑๐/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๕๙
บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๘๗
พระณัฐนนท์ กิตฺติโก สวาท

๒๖/๔/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๘๘
พระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ เจริญพร

๓๐/๓/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๘๙
พระพรศักดิ

์

ิตสีโล วิชญธรกุล

๒๘/๑๒/๒๕๓๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระธีรพัฒน์ จิรวฑฺฒโน คำนวณทิพย์

๑๙/๑๐/๒๕๐๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๙๑
พระสาธิต เตชปฺโ จินดา

๗/๒/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๕๙
ปากนำแขมหนู  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๙๒
พระวุฒิพงษ์ กนฺตสีโล พึงผล

่

๒/๖/๒๕๒๒ ๔/๗/๒๕๕๙
ปากนำแขมหนู  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๙๓
พระเกรียงศักดิ

์

ขนฺติธโร วิเชฐวรพงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๐๔

๖/๕/๒๕๕๘
ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๙๔
พระศรัณยพงศ์ ปฺาวชิโร บุญเรืองศรี

๑๖/๓/๒๕๓๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๙๕
พระอภิชาติ ชยาภิรโต สมชัย

๑๖/๑๑/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แพร่งขาหยัง

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๒๙๖
พระชนินทร์ ตปสีโล บุญอุ้ม

๑๙/๔/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๕๙

ไร่เก่า  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๙๗
พระสันติ านยุตฺโต เสมสฤษดิ

์

๑/๖/๒๕๐๘
๒๖/๑๑/๒๕๕๘

ลำพัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๙๘
พระวชิระ อาภสฺสโร ภาระเปลือง

้

๑๐/๑๒/๒๕๓๘

๕/๖/๒๕๕๙
ลำพัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๒๙๙
พระวิวัฒน์ กุลวฑฺฒโน ศรีคงรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

ลำพัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระจิรวุฒิพันธุ์ จนฺทธมฺโม จันทสิทธิ

์

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ลำพัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระชัยชนะ ชยวุฑฺโฒ คงเจริญ

๗/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีเขาแก้ว  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระธนพล ชยานนฺโท รัตนาธรรม

๘/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีเขาแก้ว  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระสมพงษ์ ปฺุกาโม พวงผกา

๒๗/๑๒/๒๕๒๒
๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีเขาแก้ว  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระประเสริฐ ปุณฺณวโร สินทวีทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๓๒
๑๙/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙ / ๒๖

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระสามารถ สุทฺธิสทฺโธ แจ้งพงษ์

๑๔/๖/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระทนงศักดิ

์

คุณยุตฺโต ศรีนามน้อย

๙/๑๒/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระไพรัตน์ านรโต สายหยุด

๒๘/๔/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระชัยสิทธิ

์

านวีโร กรรมารวนิช
๙/๖/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระวุฒิชัย ปุณณวุฑฺโฒ โภโค

๑๔/๑๐/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระมานะ สุภกิจฺโจ เฉยเจริญ

๒๕/๒/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๑๑
พระเกียรติศักดิ

์

คุณงฺกโร สืบปวน

๑๘/๔/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๑๒
พระรนกร กิตฺติปาโล บุญยงค์

๒๒/๘/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๑๓
พระณัฐพงศ์ ถาวรสทฺโธ เสนีย์วงศ์

๒๔/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๑๔
พระธนพล กิตฺติโสภโณ อยู่สุข

๒๗/๒/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๑๕
พระชัยณรงค์ กิตฺติภทฺโท โภโค

๑๑/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๑๖
พระสุรชัย านวุฒฺโฒ สอาดเอียม

่

๒๑/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๑๗
พระอิทธิบาท ิตมานโส คุ้มพาล

๓๐/๙/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๑๘
พระศุภกร สุภกโร จักรวรกุล

๒/๕/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๑๙
พระสฤษฏ์ กิตฺติสมฺปนฺโน ภาคพิเศษ

๑๓/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระนภันต์ ติกฺขวีโร ฉายแสง

๙/๗/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๒๑
พระวรวิทย์ ปมวํโส ประถมวงษ์

๑๕/๘/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๒๒
พระณัชพล สุทฺธมโน ใจสุทธิ

๑๖/๑/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๒๓
พระพัลลภ กมฺมสุทฺโธ บุญจันทร์

๒๐/๙/๒๕๓๖ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๒๔
พระวิทวัส วิสุทฺธิสีโล บรรจงอักษร

๑๒/๑๐/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สามผาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๒๕
พระสรายุทธ สุจิณฺโณ ฤกษ์เวียง

๑๖/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สามผาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๒๖
พระสุรชัย จารุธมฺโม เคนถาวร

๒๕/๐๗/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามผาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๒๗
พระฤทธิเกียรติ

์

ปยสีโล วงศ์ไชยา

๒๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามผาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๒๘
พระพิษณุ วิสารโท แจ้งศรี

๑๐/๐๑/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สามผาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๒๙
พระเสกสิทธิ

์

ตปสีโล เมืองซ้าย

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

สามผาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระณัฐพล คุณากโร เคหะธรรม

๑๓/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สามหนาด  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๓๑
พระชัชวาล อภิชาโน ล้วนหิรัญ

๒๓/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๕๙

เสม็ดโพธิศรี

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๓๓๒
พระสรนันท์ โฆสวโร สุทโทการ

๑๘/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๕๙

เสม็ดโพธิศรี

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๓๓๓
พระบรรหาร ธมฺมทีโป อธิบาย

๒๑/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

เสม็ดโพธิศรี

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๓๓๔
พระฉัตรมงคล อาภากโร แซ่โซว

๕/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๕๙

เสม็ดโพธิศรี

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๓๓๕
พระณัฐวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ เรืองแสงทอง

๑/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เสม็ดโพธิศรี

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๓๓๖
พระวิทวัส ปฺาทีโป ธัญญศิริ

๑/๑/๒๕๓๐
๑๑/๔/๒๕๕๙

หนองคัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๓๗
พระปวริศ ิตมโน ประภาโส

๒๔/๔/๒๕๓๙
๑/๕/๒๕๕๙

หนองคัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๓๘
พระเจริญศักดิ

์

อนาลโย สุวรรณราช

๑๙/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๕/๒๕๕๙

หนองคัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๓๙
พระประพันธ์ กตปฺุโ ศรีตุลา

๒๒/๖/๒๕๓๕ ๑๙/๖/๒๕๕๙

หนองคัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐ / ๒๖

้
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่
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่
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จบ ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระมงคล ขนฺติโก ฟูสกุล

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

หนองคัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๔๑
พระนพพล อติพโล ฟูสกุล

๒๔/๑/๒๕๓๑ ๒๗/๖/๒๕๕๙

หนองคัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๔๒
พระทศพล ปสนฺโน นาคสวัสดิ

์

๑๒/๑/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองคัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๔๓
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติธโร ล้วนรัตน์
๔/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

หนองคัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๔๔
พระพรชัย ิตคุโณ นาคสุวรรณ์

๒๑/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองคัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๔๕
สามเณรรัฐธรรมนูญ  เชิดชูศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 หนองคัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๔๖
พระธีรวัตร์ เตชปฺโ ทรงศิลป

๒๘/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

หนองบัว  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๔๗
พระบุญญาฤทธิ

์

ปฺาพโล ศรีปลัด

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๕๙

หนองบัว  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๔๘
พระณัฐพล วรปฺโ กมลฉำ

๒๗/๑/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๔๙
พระสยมภู อนุตฺตโร ทองเสริม

๒๖/๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระพัทธนันท์ พทฺธนนฺโท เจนจัดทรัพย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองหงส์  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๕๑
พระเบิกชัย กนฺตสีโล ว่องไวชล

๕/๘/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

หมูดุด  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๕๒
พระรัฐพงษ์ าณธโร บำรุงเวช

๒๕/๖/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๕๙

หมูดุด  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๕๓
พระมีโชค จรณธมฺโม บุญโยประการ

๑๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ขนุน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๕๔
พระธเนศ กิตฺติภทฺโท บุญโยประการ

๓๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ขนุน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๕๕
พระศุภพิพัฒน์ สิริวฑฺฒโน มนที

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ขนุน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๕๖
พระกฤษฎา ธมฺมธโร หิรัญ

๑๘/๐๖/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขนุน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๕๗
พระพงศ์ศิริ พลวโร บุญเรือง

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองปรือ  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๕๘
พระขจรศักดิ

์

สีลสุทฺโท ลินลา

้

๒๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองปรือ  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๕๙
พระธีรยุทธ กุสลธมฺโม สิงห์คำพุฒ

๒๐/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองเวฬุ  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระเฉลิมพล จรณธมฺโม หัสคุณ

๐๘/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

โคกตะพง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๖๑
พระณัฐพล สิรินฺธโร บุญชู

๓๑/๐๕/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกตะพง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๖๒
พระณัฐวุฒิ อินฺทปฺโ สุขปญญา

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกตะพง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๖๓
พระมนัสวี จตฺตมโล บังเกิด

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๖๔
พระมานิต มนฺติธโร เกษี

๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๖๕
พระณัฐพงศ์ อจฺจาทโร เย็นใจ

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๖๖
พระรณฤทธิ

์

ปฺาพโล มณฑา

๒๗/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๖๗
พระอภิเดช อาภากโร พุ่มสนธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๖๘
พระศักดิสิทธิ

์ ์

วรธมฺโม คีรีรัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ฉมัน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๖๙
พระกฤษณะ กิตฺติปฺโ พัฒนพานิช

๑๓/๐๗/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

แตงเม  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระปราโมท ปสนฺโน วงเวียน

๑๕/๑๑/๒๕๑๐ ๐๒/๐๔/๒๕๓๙

ท่าหลวงบน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๗๑
พระศรัณญ์ ปฺาธโร บุญโยประการ

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าหลวงบน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๗๒
พระวงศกร เตชปฺโ มิตรสมพร

๑๑/๐๗/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าหลวงบน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๗๓
พระบัณดล ปสนฺโน บุญอากาศ

๐๑/๑๐/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ท่าหลวงบน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๗๔
พระประวิทย์ อธิปฺโ กุลรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าหลวงบน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑ / ๒๖
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จบ ๒๑๕๙/๐๓๗๕
พระธงชัย รตนปฺโ รักษา

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งบอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๗๖
พระนริศ อุชุจาโร สุคนธ์

๐๔/๐๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งบอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๗๗
พระธัชชัย สุหสฺโช สุลัย

๐๙/๐๑/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งเพล  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๗๘
พระชัยกฤต ตปสีโล สุลัย

๐๒/๑๑/๒๕๒๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งเพล  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๗๙
พระยุทธนา จนฺโทภาโส อุทุมพร

๑๒/๐๕/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งเพล  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระทิวา ขนฺติวโร ธรรมเกษร

๑๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

นำรัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๘๑
พระพงศ์ณภัทร์ กิตฺติปฺโ สุทธิสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นำรัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๘๒
พระจิรวัฒน์ โชติธมฺโม พยัคฆกุล

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นำรัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๘๓
พระวีรศักดิ

์

สุชาโต สิงหชุ

๒๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นำรัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๘๔
พระประจวบ จนฺทสาโร มันคง

่

๑๔/๐๗/๒๕๑๒ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

บางจะอ้าย  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๘๕
พระรัตนศักดิ

์

อนาลโย บุญอากาศ

๐๘/๑๒/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บางจะอ้าย  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๘๖
พระเจษฎา กนฺตสีโล บุญเรือง

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางจะอ้าย  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๘๗
พระสิทธิพงษ์ พฺรหมฺวโร พ่อโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๘๘
พระวินิจ นาถวิชฺโช นาคน้อย

๐๒/๐๖/๒๕๑๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๘๙
พระสมพงษ์ ปภสฺสโร สร้อยมาลา

๐๙/๐๑/๒๕๑๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระสุรพันธ์ านธมฺโม นิมจันทร์

่

๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๙๑
พระอัมรินทร์ ธมฺมโชโต ภูมิชิน

๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๙๒
สามเณรชาญชัย  ธรรมสินมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

 บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๙๓
สามเณรภูมินันท์  หัตถี

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๙๔
พระชัยวัฒน์ ชินวโร โรจน์รัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาอุทุมพร  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๙๕
พระกฤษณะ ถาวโร อินทชิต

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาอุทุมพร  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๙๖
พระวุฒิพงษ์ ธมฺมวโร ศรีไพล

๐๔/๐๒/๒๕๓๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาอุทุมพร  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๙๗
พระจิรายุ จิตฺตสํวโร บุญจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

พญาบน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๙๘
สามเณรนครินทร์  จันทสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

 พญาบน  

จบ ๒๑๕๙/๐๓๙๙
พระอภิสิทธิ

์

อภิปุณฺโณ วิมลภักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

พญาล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระวาณิชย์ ธีรปฺโ ภิรมย์วงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

พญาล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระศุภณัฐ สุริยรํสี ม่วงเกลียง

้

๐๙/๐๓/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พญาล่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระสุธี อุชุจาโร เพ่งพิศ

๑๕/๐๓/๒๕๓๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

พรหมคุณวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระสมพร ปฺาธโร ทิพย์โสต

๑๘/๑๑/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๕๗

พรหมคุณวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระเกษม สุเขมโก กิจโชติกา

๑๓/๐๒/๒๕๑๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

พรหมอนุสรณ์  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระอาทร สีลสํวโร สีสันต์

๐๗/๑๒/๒๕๒๗ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

มะขาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระฉัตรชัย อภิปุณฺโณ ทองเจียน

๑๕/๑๑/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

มะขาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระทรงศักดิ

์

กิตฺติทตฺโต ศิริเจริญธรรม

๐๘/๐๖/๒๕๓๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

มะขาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระชาตรี ิตกรณีโย แซ่ตัง

้

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

มะขาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระชุติพนธ์ สิริภทฺโท จันทวรรณ

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

มะขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒ / ๒๖
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จบ ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระธนาคาร อนีโฆ เทศกาล

๐๑/๑๑/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

มะขาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๑๑
พระนรินทร์ คมฺภีรธมฺโม ผ่องสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มะขาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๑๒
สามเณรตฤณ  คชรินทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

 มะขาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๑๓
พระชัชพงศ์ สุเมโธ อินทวงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วังแซ้ม  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๑๔
พระจารุพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต คำเสียง

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

หนองอ้อ  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๑๕
พระจีรวัฒน์ ิตสาโร ภิบาลชนม์

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

หนองอ้อ  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๑๖
พระนัทธพงศ์ สุจิณฺโณ ปองทอง

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองอ้อ  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๑๗
พระจิรวัฒน์ จิรวฒฺฑโน อนุกานนท์

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองอ้อ  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๑๘
พระทวีศักดิ

์

สิริภทฺโท แสงเพ็ชร

๒๖/๐๗/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เขาชวัง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๑๙
พระอนุชา นิราสโย ทาอ้น

๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองกลาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระวีระพงษ์ จิตฺตวํโส ใจโชติ

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองกลาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๒๑
พระเนติพงษ์ สุธมฺโม รอดพลี

๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองขนุน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๒๒
พระวิรัช ชินวโร ใสอุดม

๗/๑๒/๒๕๒๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

คลองคต  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๒๓
พระวุฒิชัย ชุตินฺธโร การุน

๒๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

คลองคต  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๒๔
พระคามิน สุขกาโม จันทรส

๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

คลองคต  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๒๕
พระบุญเกณฑ์ วิสุทฺธสีโล จันทะสอน

๑๑/๐๒/๒๕๑๓ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

คลองตาคง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๒๖
สามเณรทศพร  แก้ววิลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 คลองตาคง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๒๗
สามเณรทัศพล  แก้ววิลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 คลองตาคง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๒๘
พระอนุชา สุชาโต พิการ

๑๖/๐๖/๒๕๓๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

คลองบอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๒๙
พระก้องเกียรติ ติกฺขวีโร พิเนตรทัน

๒๑/๐๙/๒๕๓๙
๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองบอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระยงยุทธ านวุฑโฒ สวาทนา

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองบอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๓๑
พระศุภกิตต์ ิตเมโธ กลันกลาย

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๕
๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองบอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๓๒
พระเสกสรร ปฺาวโร คำดี

๒๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองบอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๓๓
พระสินธุสาร ชินวํโส สหแพทย์

๑๑/๐๘/๒๕๓๕
๔/๐๖/๒๕๕๙

คลองเร่ว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๓๔
พระสมพงษ์ สุทฺทสทฺโธ ทองประเสริฐ

๑/๐๒/๒๔๙๙ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

จางวาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๓๕
พระณรงค์ศักดิ

์

อาทโร เย็นอุรา

๑๔/๐๔/๒๕๐๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

จางวาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๓๖
พระสราวุธ ชุตินฺทโร วิรมย์รัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

จางวาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๓๗
พระซุ่ย ชินวโร พลอยนิล

๐๗/๐๗/๒๔๘๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ชะแมบ  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๓๘
พระเทพทัต ิตวํโส วุฒิชัย

๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

ชะแมบ  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๓๙
พระอรุษ อกฺโกธโน อินทร์แปน

๑๕/๐๘/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชะแมบ  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระมณเฑียน จิตฺตปาโล ภู่พงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๑๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ทับไทร  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๔๑
พระสิทธิศักดิ

์

จนฺทสาโร วงษ์เสนา

๐๗/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ทับไทร  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๔๒
พระนพดล อาภากโร ศิริรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๒๑ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ทับไทร  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๔๓
พระณัฐพงค์ านจาโร นาวัน

๒๕/๑๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ทับไทร  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๔๔
พระศาศิพงษ์ สุภาสิโต ภาษิต

๒/๐๒/๒๕๒๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

ทับไทร  
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จบ ๒๑๕๙/๐๔๔๕
สามเณรศุภชัย  ทองสา

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

 ทับไทร  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๔๖
พระบุญศรี โฆสโก วงษ์ภักดี

๒๓/๐๑/๒๕๒๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

ทุ่งกร่าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๔๗
พระอริณ สุจิตฺโต พรมเกตุ

๒๒/๑๒/๒๕๒๓

๘/๐๔/๒๕๕๙

นนทประชานุกูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๔๘
พระวัฒนา อนาลโย นนทรัตน์

๗/๐๖/๒๕๒๖ ๘/๐๔/๒๕๕๙

นนทประชานุกูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๔๙
พระสิทธิชัย ธมฺมทีโป เหมล้วน

๑๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

นนทประชานุกูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระเสกสรร อตฺตทนฺโต วิชุพล

๑๕/๑๑/๒๕๐๙ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

นำเขียว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๕๑
พระวีรเดช กิตฺติปฺโ พีชพรม

๒๐/๐๗/๒๕๐๒ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

นำเขียว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๕๒
พระวัชรชัย วชิราโณ อุ่นใจ

๑๔/๐๓/๒๕๓๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

นำเขียว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๕๓
พระสหรัฐ จิรธมฺโม บุญประเสริฐ

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นำเขียว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๕๔
พระสนัน

่

จนฺทสาโร ปทุมยา

๑๔/๐๔/๒๕๒๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๕๕
พระไชยา พลาโณ เหมือนผึง

้

๒๘/๐๗/๒๕๓๗
๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๕๖
พระรัตนะ อาภากโร ถนอมกูล

๒/๐๔/๒๕๓๘ ๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๕๗
พระรัตนชัย เตชปฺโ เซียงเจว

่

๒๐/๐๕/๒๕๓๘
๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๕๘
พระกิตติศักดิ

์

จิรสุโภ สุยงค์

๒๘/๐๙/๒๕๓๘
๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๕๙
พระไพรัช อติภทฺโท บุญสุข

๙/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระนาวี ปภสฺสโร ชัยยะ

๓๑/๐๘/๒๕๒๓ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

บึงชนัง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๖๑
พระอาทิตย์ อนุตฺตโร อุทาสา

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

บึงชนัง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๖๒
พระจักรวิทย์ านจาโร เห็ดตูม

๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

บึงชนัง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๖๓
พระณัฐพล ิตสทฺโธ ม่วงเมือง

๒๐/๐๖/๒๕๓๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

บึงชนัง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๖๔
พระธวัช กิตฺติสาโร เรืองลือ

๓/๑๒/๒๕๐๓ ๙/๐๗/๒๕๕๙

บึงชนัง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๖๕
พระชัยฤทธิ

์

ชยธมฺโม กุมภะวา

๒๗/๑๐/๒๕๓๕
๙/๐๗/๒๕๕๙

บึงชนัง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๖๖
พระณัฐวุฒิ สุภทฺโท ครองสุข

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บึงชนัง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๖๗
พระเอกชัย ภทฺทธมฺโม ชิดทวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาเทพนิมิต  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๖๘
พระพรอนันต์ ชุติวณฺโณ เจริญพรรค

๔/๐๒/๒๕๓๕ ๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาเทพนิมิต  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๖๙
พระบุญจันทร์ กิตฺติปาโล ผาละบุตร

๒๒/๐๘/๒๕๒๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

พญากำพุช  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระยุทธนา สุจิตฺโต อภิวันทิยะ

๒๖/๐๑/๒๕๑๙ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

พังงอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๗๑
พระสุริยา สุทฺธิจิตฺโต มะลิ

๒๒/๐๙/๒๕๒๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙
ราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๑๕๙/๐๔๗๒
พระสมนึก จิรวฑฺฒโน นาครินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๑๖
๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วังกระทิง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๗๓
พระเชษฐา สุธีโว หาญพุฒ

๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วังกระทิง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๗๔
พระสุรชัย านวีโร โสจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๗๕
พระณัฐพล กิตฺติสาโร บำรุงสวน

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๗๖
พระพิสัณย์ พลวโร กอบตระกูล

๑๘/๐๘/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กลาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๗๗
พระธนกฤต เขมวีโร แดงเกิด

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เกาะเปริด  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๗๘
พระชัชวาล โชติปฺโ จรูญรัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

เกาะเปริด  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๗๙
พระวิโรจน์ อภโย สมศรี

๐๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เกาะเปริด  
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จบ ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระจรัญ อุชุจาโร นาคสกุล

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

เกาะแมว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๘๑
พระธนาชัย อภิชโย บำรุงกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๓๗
๒๐/๐๖/๒๕๕๙

เกาะแมว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๘๒
พระวชิระ กนฺตวณฺโณ สร้อยศรี

๒๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

เกาะแมว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๘๓
พระปยวัช ปยสีโล เชาว์วิมล

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

เกาะแมว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๘๔
พระฉัตรชัย ขนฺติโก อินทรักษา

๑๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแมว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๘๕
พระวันเฉลิม อาทโร เทียงทางธรรม

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแมว  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๘๖
พระสงกรานต์ เตชปฺโ เจียรนัย

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๘/๒๕๕๘

เขาช่องโกรน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๘๗
พระวราวุธ จิตฺตปฺโ แจ่มจำรัส

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เขาช่องโกรน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๘๘
พระสัญชัย จิรธมฺโม เทียงธรรม

่

๐๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

เขาช่องโกรน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๘๙
พระทินกร รตนปุตฺโต แสงสว่าง

๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาช่องโกรน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระพีรพล ยุตฺติโก บุญลาภ

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

เขาช่องโกรน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๙๑
พระสันติ จิตฺตวุฑฺโฒ เทียงธรรม

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เขาช่องโกรน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๙๒
พระฤทธิเกียรติ ิตปฺโ กลมเกลียง

้

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เขาช่องโกรน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๙๓
พระเอกพัน โชติธมฺโม สุขสำราญ

๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เขาชำห้าน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๙๔
พระยุทธนา สุธมฺโม พลูทวี

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

เขาชำห้าน  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๙๕
พระทินภัทร ชุตินฺธโร ศรีประเสริฐ

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เขาตาหน่วย  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๙๖
พระพงศ์ศิริ สุเมโธ เปดคีรี

๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาตาหน่วย  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๙๗
พระจาตุรงค์ พุทฺธสโร กลมเกลียง

้

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขาตาหน่วย  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๙๘
พระทินกร านวีโร บานแย้ม

๒๒/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เขาแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๔๙๙
พระธนากร จนฺทโชโต เต็มวรรธนกุล

๒๗/๐๑/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำเค็ม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระไชยา อริยธมฺโม จรูญไชย

๑๕/๐๒/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำเค็ม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระรภวิษย์ พฺรหฺมโชโต ขวัญอยู่

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คลองยายดำ  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระกิจจาณัฏฐ์ สจฺจาโณ กลางประพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกรัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๐๓
พระไกรวิทย์ กนฺตปฺโ ยานไกล

๑๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โคกรัก  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๐๔
พระนควัฒน์ ธมฺมรโต มีไชย

๒๐/๑๒/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ถนนมะม่วง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระธนวัฒน์ ปยจาโร จรูญรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ถนนมะม่วง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระประณพ วิสุทฺโธ เหมเงิน

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ถนนมะม่วง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระธิติสรร จารุธมฺโม ไพเราะ

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถนนมะม่วง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระสำเริง านธมฺโม บุญไทย

๐๓/๐๖/๒๕๑๓ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

ท่าหัวแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระสิทธิกร สิทฺธิวฑฺฒโน เจริญวารี

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ท่าหัวแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระสายธาร ปริปุณฺโณ นาคสกุล

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ท่าหัวแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๑๑
พระชัยสิทธิ

์

านธมฺโม ธรรมเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ท่าหัวแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๑๒
พระณัฐพนธ์ คุณโสภโณ สิงห์จารย์

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ท่าหัวแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๑๓
พระสุบิน รกฺขิตสีโล คำผัน

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าหัวแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๑๔
พระชุมพล อธิมุตฺโต บุญไทย

๑๑/๑๑/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าหัวแหวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๕ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๕๑๕
พระณัฐวุฒิ ปฺุผโล มามีไชย

๒๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

บางกะไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๑๖
พระชุติพนธ์ สิริปฺโ สุวรรณราช

๒๔/๐๖/๒๕๓๐ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

บางกะไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๑๗
พระธนูทอง ธมฺมรโส สยามไชย

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

บางกะไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๑๘
พระณัฐวุฒิ ิตสทฺโธ โพธิแสนสุข

์

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บางกะไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๑๙
พระเศรษฐพันธ์ กลฺยาณธโร พึงโพธ์

่

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางกะไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๒๐
พระเกษม สุภาจาโร แช่มช้อย

๑๐/๐๗/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บางกะไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๒๑
พระจตุรงค์ จิณฺณจาโร สุขยิง

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

บางกะไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๒๒
พระสุชิน ธมฺมรกฺขิโต ภิญโญยิง

่

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

บางกะไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๒๓
พระอภิวัฒน์ ภทฺทธมฺโม บุญลำเลิศ

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

บางกะไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๒๔
พระสถาพร สุทธิจิตโต ตองอ่อน

๑๙/๑๑/๒๕๓๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บางสระเก้า  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๒๕
พระภานุพัฒน์ จิตฺตทนฺโต สอิง

้

๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บางสระเก้า  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๒๖
พระสิทธิพงษ์ ธีรปฺโ งามไสว

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บางสระเก้า  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๒๗
พระปรีชา โชติธมฺโม เดิมบางปด

๑๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บางสระเก้า  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๒๘
พระสิทธิชัย ธีรธมฺโม เนินริมหนอง

๐๓/๐๕/๒๕๒๙ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๒๙
พระวรพงษ์ กิตติวุฑฺโฒ ยุทธวิชัย

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระสมพักตร์ ิตาโณ สร้อยศรี

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๓๑
พระอนุชา ฉนฺทธมฺโม ริมราง

๒๙/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๓๒
พระอดิสรณ์ ปยสีโล สุขใจ

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๓๓
พระสุภาพ ถาวโร หินขาว

๓๑/๑๐/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๓๔
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชายหาด

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๓๕
พระกิตติศักดิ

์

ขนฺติสาโร ถังไชย

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๓๖
พระชัยณรงค์ ขนฺติธโร บุญไทย

๒๓/๐๕/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๓๗
พระณัฐกิต วรสทฺโธ พรธาดาภิวัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๓๘
พระพงศกร านิสฺสโร ทองม้วน

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๓๙
พระพัชระ ิตโชติ หอมเจริญ

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่พลิว

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระบัญชา ธมฺมสรโณ มงคลสุข

๑๘/๑๑/๒๕๑๗
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ใหญ่พลิว

้

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๔๑
พระวชิระ ถิรปฺโ แว่นมณี

๒๗/๒/๒๕๓๑ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โขดหอย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๔๒
พระจีรศักดิ

์

ถิรจิตโต ตรีศร

๒๔/๓/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โขดหอย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๔๓
พระสุรศักดิ

์

จิตฺตสุโภ คุมขวัญ

๑๖/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โขดหอย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๔๔
พระปรีชา กมโล แช่ลอ

๘/๓/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โขดหอย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๔๕
พระพิษณุ ปภสฺสโร คันมิตร

๑๙/๒/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โขดหอย  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๔๖
พระณัฐพงษ์ สุทนฺโต รู้สรรพกิจ

๕/๑/๒๕๓๙
๑๘ / ๗ /๒๕๕๙

คลองชาก  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๔๗
สามเณรสุริเยนทร์  อิททร์พิลา

๓๑/๘/๒๕๔๕

 คลองชาก  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๔๘
พระณัฐวุฒิ อคฺคธมฺโม คำเพชร

๓/๙/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

คลองบอน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๔๙
พระโยธิน ธีรปฺโ ศรีทองคำ

๒๔/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

คลองบอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๖ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๕๕๐
พระสนาม อาทโร แสงชาติ

๔/๒/๒๕๒๑ ๒๑/๖/๒๕๕๘

คลองลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๕๑
พระพัชระ พุทฺธาโณ เหมราช

๑๒/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

คลองลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๕๒
พระผดุงเกียรติ ผลาโณ บุญมี

๒๖/๙/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๕๙

คลองลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๕๓
พระอนุทัย านุตฺตโม พุ่มโพธิ

์

๗/๘/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
คลองลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๕๔
พระพีรบุตร ธีรงฺกุโร ลักษณา

๑๕/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๕๕
พระมนตรี มนฺุโ โพธิแก้ว

์

๑๖/๕/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

คลองลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๕๖
พระรุ่งวิวัฒน์ รตนาโณ บุญมี

๒๑/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๕๗
พระนพฤทธิ

์

อิทฺธิาโณ คามมะวรรณ์

๒๑/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๕๘
สามเณรนวพล  พิงพึง

่

๕/๑๒/๒๕๔๕

 คลองลาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๕๙
พระนํฐพงษ์ นรินฺโท โคกจินดา

๒๔/๙/๒๕๓๗ ๑๐ / ๗ /๒๕๕๙

คีรีพิศาล  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๖๐
พระวัฒนา านวุฑฺโฒ โภชนาผล

๕/๗/๒๕๓๘
๑๑ / ๗ /๒๕๕๙

คีรีพิศาล  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๖๑
พระพงษ์พัฒน์ ยติกโร ศรีเพช็ร

๑๙/๖/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๕๙
ชากใหญ่พัฒนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๖๒
พระอภิสิทธิ

์

จนฺทเสโน อรรถจินต์

๒๓/๔/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๖๓
พระณัฐวัตร กาจโน ริมคีรี

๒๘/๘/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๖๔
พระชัยชนะ สีลเตโช ประจงใจ

๑๑/๑๐/๒๕๓๙
๑๙/๖/๒๕๕๙

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๖๕
พระศิริพงษ์ สมาจาโร รำพึงวงษ์

๒๓/๗/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

ซับยีหร่า

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๖๖
พระสราวุฒฺ สุจิณฺโณ สาโรจน์

๑๕/๓/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙

ซับยีหร่า

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๖๗
พระเดชาธร ชาคโร จันทสิทธิ

์

๙/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ซับยีหร่า

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๖๘
พระชาญ ปสนฺนจิตฺโต จันทสิทธิ

๒๗/๒/๒๕๑๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ซับยีหร่า

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๖๙
พระธนรัตน์ กนฺตวีโร กุมภา

๒/๘/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ตรอกกระท้อน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระชิษณุพงศ์ อนงฺคโณ สวัสดีภูมิ

๑๘/๒/๒๕๓๗ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ท่าแคลง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๗๑
พระวิชัย วิชโย เจนจัดทรัพย์

๑๒/๖/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๕๙

ท่าแคลง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๗๒
พระชิดชัย กิตฺติสาโร แก้วจันทร์ฉาย

๑๐/๖/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าแคลง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๗๓
พระบุญทิง

้

คุณากโร ไชยเกิด

๑๕/๖/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่าแคลง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๗๔
พระจตุพล สิริธมฺโม แซ่ก๊วย

๑๖/๗/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

นางซา  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๗๕
พระศรันต์ จนฺทสาโร กลีบแก้ว

๒๒/๓/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

นางซา  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๗๖
พระอนุวัฒน์ อานนฺโท เพช็รวานิล

๒๙/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๕๙

นายายอาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๗๗
พระณัฐพงษ์ ปยสีโล จินโนรส

๑๒/๓/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

นายายอาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๗๘
พระทรัพย์ตพงษ์ อาภาทโร จิระพงษ์

๘/๙/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นายายอาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๗๙
พระธนกฤต รตนวณฺโณ นามขาม

๑๖/๓/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๕๙

เนินเนรมิต  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระอกนิษฐ์ สิริภทฺโท นัมคานิสรณ์

๑๗/๒/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

เนินเนรมิต  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๘๑
พระดนัยวิทย์ ติสฺสวโร จันทสิทธิ

์

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ปากทาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๘๒
พระเติมศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท จันทสิทธิ

์

๑/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ปากทาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๘๓
พระทวิชาติ อธิจิตฺโต รุ่งเรือง

๑๒/๙/๒๕๒๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปากทาง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๘๔
พระธนโชติ จารุธมฺโม นิลชาติ

๒๗/๒/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ปาธรรมสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๗ / ๒๖

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๕๘๕
พระภัทรพล านวีโร ศรีเจริญ

๑/๕/๒๕๓๙

๑๙ / ๖ / ๒๕๕๙

โพธิลังกา

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๘๖
พระบัณฑิต ิตคุโณ ท้อเพียร

๒๑/๙/๒๕๓๗ ๓ / ๗ /๒๕๕๙

โพธิลังกา

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๘๗
พระธนบดี อินฺทวณฺโณ เสาวโร

๑๘/๘/๒๕๓๙ ๓ / ๗ /๒๕๕๙

โพธิลังกา

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๘๘
พระสุรพงษ์ สุเมโธ ร่มรืน

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕ / ๖ /๒๕๕๙

ยางระหง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๘๙
พระสัญญา อนาลโย นาพันธุ์

๓๐/๗/๒๕๓๘
๒๖ / ๖ /๒๕๕๙

ยางระหง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระศิรสิทธิ

์

สุทฺธิจิตฺโต นิสัยซือ

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐ / ๗ /๒๕๕๙

ยางระหง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๙๑
พระธนพล ขนฺติสุโภ จันทร์หาญ

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๐ / ๗ /๒๕๕๙

ยางระหง  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๙๒
พระนุกูล ถาวโร ตรึกหากิจ

๒๔/๑๒/๒๕๒๒
๕ / ๗/๒๕๕๘

ย่านซือ

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๙๓
พระบุญสูง อภินนฺโท บุญมี

๙/๓/๒๕๑๘ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ย่านซือ

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๙๔
พระอนุชา อธิปฺโ แก้วมุกดา

๑๑/๕/๒๕๑๘
๒๔ / ๖ /๒๕๕๙

ย่านซือ

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๕๙๕
พระพิทยา ยติกโร วงศ์สวัสดิ

์

๓๑/๘/๒๕๓๗ ๓๐/๖/๒๕๕๙

วังเวียน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๙๖
พระกิตติภูมิ กิตฺติภทฺโท คันธีระ

๑๒/๑/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

วังเวียน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๙๗
พระบัลลังก์ วรธมฺโม จงรักษา

๑๒/๑๐/๒๕๓๗
๑๑/๗/๒๕๕๙

วังเวียน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๙๘
พระปุญญพัฒน์ ปฺุกุสโล รัตนิน

๓/๑๑/๒๕๓๗
๔/๕/๒๕๕๙

วังหิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๕๙๙
พระธนวัฒน์ กนฺตสีโล แสงผ่อง

๑๒/๑/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๕๙

วังหิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๐๐
พระจรัญ สุมงฺคโล เสมสฤษดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
วังหิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๐๑
พระสุวิทย์ ปฺาทีโป สวิงคูณ

๑๑/๑/๒๕๓๓
๗/๗/๒๕๕๙

วังหิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระพงศธร เตชปฺโ ชวุโฒ

๑๑/๑/๒๕๓๕
๘/๗/๒๕๕๙

วังหิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระสุวิทย์ สนฺตจิตฺโต ควรมัน

่

๒๔/๘/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วังหิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๐๔
พระศราวุฒิ กวิวํโส ประสิทธิผล

์

๓๐/๗/๒๕๓๓ ๑๑/๖/๒๕๕๙

สนธิทองวังใหม่

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๖๐๕
พระกฤษฎา อธิจิตฺโต จันทแสง

๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สนธิทองวังใหม่

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๖๐๖
พระวัชรินทร์ รกฺขิตธมฺโม อินทอง

๓/๔/๒๕๓๙ ๒๔/๔/๒๕๕๙

สนามไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระฤทธิพร สิริธมฺโม ศักดิมัน

์ ่

๒๖/๔/๒๕๒๓
๕/๕/๒๕๕๙

สนามไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระวิษณุ ยติโก เสนาะสรรพ์

๒๘/๖/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

สนามไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระพิศาล ฉนฺทธมฺโม จันทสิทธิ

์

๒๒/๘/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๕๙

สนามไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๑๐
พระวรวุติ จนฺทวณฺโณ กำเนิดเกาะ

๒๙/๙/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๕๙

สนามไชย  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๑๑
พระนิรุจน์ อุตฺตโร หลำศิริ

๗/๒/๒๕๓๙ ๖/๕/๒๕๕๙
หนองไทร  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๑๒
พระอดิพงศ์ มหพฺพโล อยู่ดี

๔/๕/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙

หนองไทร  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๑๓
พระคมสัน ิตมโน นาคปก

๘/๑๑/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๑๔
พระเกียตรติพงษ์ กิตฺติสาโร บำบัดโศรก

๙/๑/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
หนองไทร  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๑๕
พระอัมรินทร์ อินฺทวณฺโณ สุวรรณมณี

๕/๔/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๑๖
พระนัฐพงษ์ กตทีโป ทองวิเวก

๒๔/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๕๙

หนองสีงา  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๑๗
พระสุนันท์ สุนนฺโท จรวารี

๒๙/๒/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๕๙

หนองสีงา  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๑๘
พระนัฐพล ขนฺติวโร เพ็ชรดี

๑/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองสีงา  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๑๙
สามเณรชนันธร  ศรีทองคำ

๒๙/๗/๒๕๔๑

 หนองสีงา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๘ / ๒๖

้
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่
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จบ ๒๑๕๙/๐๖๒๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปภสฺสโร สิงโต

๒๑/๙/๒๕๓๘
๙/๖/๒๕๕๙

หนองแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๒๑
พระนัทกิจ ธมฺมทีโป วารนิช

๗/๕/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

หนองแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๒๒
พระน้องแม๊ก อคฺควณฺโณ บรรดาศักดิ

์

๙/๔/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

หนองแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๒๓
พระเดชาพล ชยาภินนฺโท เอียมกระจ่าง

่

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๖/๒๕๕๙

หนองแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๒๔
พระชัยภัทร อภินนฺโท บำรุงบ้าน

๒๘/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หนองแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๒๕
พระปรีชากร เตชพโล สังฆเวช

๒๗/๗/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

หนองแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๒๖
พระพักตร์ภูมิ อายุวฑฺฒโก วงศ์หงษ์

๒/๒/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๒๗
พระจักรกฤษณ์ วิสุทฺธสีโล เจนจัดการ

๖/๕/๒๕๓๕ ๑๒/๗/๒๕๕๙

หนองแหวน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๒๘
พระวรวุฒิ จนฺทสาโร รำพึงวงศ์

๒/๗/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หรีดทายิการาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๒๙
พระมนตรี สนฺตจิตฺโต หอมหวน

๒/๒/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หรีดทายิการาม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๓๐
พระศิริวัฒน์ ภทฺทโก ศรีสุวรรณ

๒๗/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๗

ห้วงนำเค็มวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๓๑
พระทวีศักดิ

์

ถาวโร คุ้มรัตน์
๖/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ห้วงนำเค็มวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๓๒
พระไพโรจน์ านวีโร วุทฒิลานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๑๓
๒๘/๕/๒๕๕๙

ห้วงนำเค็มวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๓๓
พระณัฐวุฒิ ปภาโส คุ้มรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๒๘/๕/๒๕๕๙

ห้วงนำเค็มวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๓๔
พระณรงค์ อุฏาโน อุดร

๓๐/๐๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

แก่ง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๓๕
พระวสันต์ สาทโร ปลืมคณะ

้

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

แก่ง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๓๖
พระชนะชัย สนฺตมโน สุภาเพียร

๒๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

แก่ง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๓๗
พระอานนท์ ิตาโภ จันทร

๑๕/๐๕/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

แก่ง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๓๘
พระอนุชิต ชินวโร วิเชียรเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

แก่ง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๓๙
พระวิชา สุขิโต สุดสว่าง

๒๐/๑๒/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

แก่ง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระสุกฤษฎิ

์

ปฺาวโร เจริญสุข

๒๖/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๔๑
พระอภิชาติ อรินฺทโม เจียมเผ่าพันธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๒๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๔๒
พระสุขุม ปฺาธโร ชักชวนวงค์

๑๓/๐๒/๒๕๑๐ ๒๙/๐๔/๒๕๕๘

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๔๓
พระบุญมี วีรทตฺโต เนตรทิพย์

๑๒/๐๒/๒๕๑๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๔๔
พระอิทธิวุฒ ผาสุกาโม เหิมขุนทด

๒๔/๐๙/๒๕๓๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๔๕
พระอลงกรณ์ อาภสฺสโร จามจุรี

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๔๖
พระเชาว์ศิริ านุตฺตโร สารภีร์

๐๘/๐๕/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๔๗
พระแสงจันทร์ อาภากโร ต้นสียา

๐๘/๐๗/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๔๘
พระศิริชัย สุภทฺโท คงเงิน

๒๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๔๙
พระดำเกิง ยตินฺธโร ชาวราษฎร์

๐๑/๐๘/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๕๐
พระธีระศักดิ

์

คุณวโร พุ่มพวง

๒๘/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๕๑
พระศุภชัย ขนฺติคุโณ มาลัย

๐๔/๑๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๕๒
พระศักดิสิทธิ

์ ์

อธิสทฺโธ สุขกรม

๑๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๕๓
สามเณรณัฐวุฒิ  สรรเสริญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๕๔
พระจรูญ จารุธมฺโม ระเวกโฉม

๑๒/๐๙/๒๕๑๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

เขากลอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๙ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๖๕๕
พระวันชัย กนฺตธมฺโม สมจิตร

๓๐/๐๙/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เขากลอย  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๕๖
พระชัยทัต โชติโก สิงห์แก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙
เขาวงกตรุจิรวงศาราม

 

จบ ๒๑๕๙/๐๖๕๗
พระวศิน นรินฺโท กุมภะ

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙
เขาวงกตรุจิรวงศาราม

 

จบ ๒๑๕๙/๐๖๕๘
พระพงศธร านวโร รักความสุข

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙
เขาวงกตรุจิรวงศาราม

 

จบ ๒๑๕๙/๐๖๕๙
พระนรวีร์ กนฺตสีโล คุ้มตระกูล

๑๑/๐๖/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
เขาวงกตรุจิรวงศาราม

 

จบ ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระชิษณุชา เตชวโร พึงวงศ์

่

๖/๘/๒๕๓๖ ๘/๘/๒๕๕๙ เขาวงกตรุจิรวงศาราม

 

จบ ๒๑๕๙/๐๖๖๑
พระจักรกฤษณ์ อคฺคธมฺโม ศีลปวุฒิ

๔/๐๖/๒๕๑๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

คลองครก  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๖๒
พระโพธิจิต

์

ฉนฺทกาโม สมศรี

๑๐/๐๒/๒๕๑๓ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

คลองนำเย็น  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๖๓
พระจุติลาภ วรลาโภ สุดสังข์

๐๘/๑๒/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

จันทคุณาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๖๔
พระศิริพงศ์ ปภสฺสโร ทะศิริ

๒๒/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

จันทคุณาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๖๕
พระศิวดล พลวฑฺโฒ ศรีบุปผา

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

จันทคุณาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๖๖
พระวัชรพงศ์ เตชธโร สิงห์ทอง

๑๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

จันทคุณาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๖๗
พระวิทวัส ธมฺมกาโม เจริญพรรค

๑๓/๐๗/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทคุณาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๖๘
พระสมมาต ถาวโร หึมมา

๐๑/๐๑/๒๕๒๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๘

ช่องกะพัด  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๖๙
พระเสน่ห์ กิจฺจธโร ทิพบุญมี

๑๕/๑๐/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ช่องกะพัด  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๗๐
พระเทิดชัย สุคนฺโธ วรศรี

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ช่องกะพัด  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๗๑
พระวิษณุ ปภสฺสโร เผ่าพันธ์แปลก

๒๓/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ช่องกะพัด  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๗๒
พระเพ็ชร สงฺวโร เจนจัดการ

๑๘/๐๓/๒๕๒๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ซอยสอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๗๓
พระอานนท์ ปภสฺสโร อำนวยชัย

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ซอยสอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๗๔
พระบุญมา กิตฺติธโร ละมุด

๒๒/๐๘/๒๕๐๙ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ซอยสอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๗๕
พระเจษฎา จตฺตมโล สุเนตโต

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ซอยสอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๗๖
พระอรรถพล ภาวโร ผะกาศรี

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ซอยสอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๗๗
พระธรรมนูญ ปภากโร ขวนขวาย

๑๘/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ซอยสอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๗๘
สามเณรอานนท์  คุ้มดาว

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

 ซอยสอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๗๙
สามเณรวันพิชัย  นันตะนัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

 ซอยสอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๘๐
สามเณรภัสดา  พาสุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 ซอยสอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๘๑
พระทองสูน ขนฺติพโล พรมเสมอ

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

บ่อมะเดือ

่

 

จบ ๒๑๕๙/๐๖๘๒
พระรักชาติ ิตวํโส ไชยมาศ

๐๔/๐๒/๒๔๙๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๖

บ้านโคก  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๘๓
พระชัชชัย วิสุทฺธสีโล คิดประดับ

๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโคก  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๘๔
สามเณรจีรเดช  อรุณพรต

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

 ประแกต  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๘๕
พระสาคร เตชธมฺโม ผานิล

๒๑/๑๐/๒๕๑๔
๑๘/๗/๒๕๕๘

โปงขนมจีน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๘๖
พระชัยยุทธ ชยธมฺโม จันทร์ส่ง

๓๐/๑/๒๕๑๑
๗/๑/๒๕๕๙

โปงขนมจีน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๘๗
พระสุชีพ สุจิตฺโต สำนักวิชา

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

โปงขนมจีน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๘๘
พระสิตาพันธ์ สุมโน พันธ์ผูก

๑๙/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โปงขนมจีน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๘๙
พระเจริญทรัพย์ กนฺตสีโล แซ่ซือ

้

๓๐/๐๓/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โปงขนมจีน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๐ / ๒๖

้
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่
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จบ ๒๑๕๙/๐๖๙๐
พระสุภาพ ปยสีโล ดอกเงินงามดี

๒๔/๐๒/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โปงขนมจีน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๙๑
พระสมพร ปยธมฺโม ดอนเหลือม

่

๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โปงขนมจีน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๙๒
พระธีรพล อติภาโล มีสีชัย

๒๗/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โปงขนมจีน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๙๓
สามเณรสุทธินนท์  พัฒนกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 โปงขนมจีน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๙๔
สามเณรณัฐวัตร  ตะวงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

 โปงขนมจีน  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๙๕
พระผล กนฺตผโล โพสสิต

๐๑/๐๑/๒๕๑๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โปงวัว  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๙๖
พระพีรพันธ์ ธนวํโส สุวรรณทอง

๑๒/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โปงวัว  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๙๗
พระพุฒิพงศ์ กิตฺติกุโล ยามี

๐๕/๐๓/๒๕๑๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วังแจง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๙๘
สามเณรชญานนท์  ฝนศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 วังไม้แดง  

จบ ๒๑๕๙/๐๖๙๙
พระจักรพรรณ์ สมาจาโร ปนดำ

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วังอีแอ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๐๐
พระอนุพงษ์ สุรปฺโ จันทร์พราหมณ์

๒๗/๐๑/๒๕๒๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วังอีแอ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๐๑
พระกฤษณะ อินฺทวณฺโณ สุวรรณวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วังอีแอ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๐๒
พระณัฐพงศ์ คุณวีโร จันทรวงศ์กช

๑๗/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังอีแอ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๐๓
พระวัฒนัดชัย อภิปฺุโ ศรีตะปญญะ

๐๒/๐๓/๒๕๒๒ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๐๔
พระวิทูร สาทโร ทนอุป

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๐๕
พระสมชาย ถามพโล สุขสีดา

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๐๖
พระศักดา กนฺตสีโล ทองปาน

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๐๗
พระวทัญู เทวธมฺโม ประจงใจ

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๐๘
พระเชิดเกียรติ โชติปฺโ กลินหอมหวล

่

๒๗/๐๘/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๐๙
พระเสรี อตฺตทีโป เสาวรส

๓๐/๐๗/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๑๐
พระภานุเดช วชิราโณ พุดงาม

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๑๑
พระนิวัช กิตฺติธโร คำอาบ

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๑๒
พระมงคล มหาวีโร ใบชา

๒๐/๑๒/๒๕๒๒ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

เขาแก้ว  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๑๓
พระวิชา ปยธมฺโม โมราขาว

๒๒/๐๕/๒๕๐๒
๓/๑๒/๒๕๕๘

คลองทรัพย์  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๑๔
พระธีรภัทร จิตฺตกาโร มุ่งห้วยกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองทรัพย์  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๑๕
พระชาตรี พทฺธธมฺโม เสน่ห์จันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองเม่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๑๖
พระราเชนทร์ านิโย ภูเขียว

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ซอยพัฒนาร่วมใจ  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๑๗
พระสุจินต์ ปภสฺสรจิตฺโต ทวัพันธุ์

๐๙/๑๒/๒๕๐๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

ตามูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๑๘
พระภูริวัฒน์ อคฺคปฺโ ก้อนคำ

๑๒/๐๓/๒๕๒๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ตามูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๑๙
พระศรายุทธ ฉนฺทโก อรุณเหลือง

๓๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ตามูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๒๐
พระสุชิน ปภสฺสโร รืนรมญื

่

๓๐/๐๒/๒๕๓๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

ตามูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๒๑
พระวีระพล ปสนฺโน ถ้อยคำ

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๘/๒๕๕๙

ตามูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๒๒
พระนิรุต อรุโณ มังมี

่

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

ตามูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๒๓
พระจักพันธ์ ขนฺติโก ใหญ่ยงค์

๑๑/๑๒/๒๕๓๑ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

ตามูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๒๔
พระปกรณ์ ขนฺติโก สุทธิแพทย์

๒๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

ตามูล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๑ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๗๒๕
พระอาทิตย์ อภินนฺโท เพชรมีศรี

๒๒/๑๑/๒๕๓๒
๑๐/๐๙/๒๕๕๙

ตามูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๒๖
พระณัฐพล ขนฺติวโร องอาจ

๐๓/๑๑/๒๕๓๑ ๑๙/๐๙/๒๕๕๙

ตามูล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๒๗
พระเจริญ จิรสุโภ อินทร์นอก

๒/๐๒/๒๕๐๒
๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ทับช้าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๒๘
พระนเรศ กิตฺติวณฺโณ วิทยบุตร

๒/๐๗/๒๕๓๓ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

ทับช้าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๒๙
พระวัชรินทร์ วราสโภ สีม่วง

๑๖/๑๒/๒๕๒๔

๕/๐๕/๒๕๕๙

ทับช้าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๓๐
พระบุญเชิญ อาภาธโร แหล่งหล่า

๒๐/๐๕/๒๕๐๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ทับช้าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๓๑
พระฐปดล กิตฺติาโณ ดวงนิล

๗/๐๔/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทับช้าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๓๒
พระสุริยันต์ อภิลาโภ อุ่นคอย

๔/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทับช้าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๓๓
พระสุรศักดิ

์

านิสฺสโร กิงใหญ่

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทับช้าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๓๔
พระศุภฤกษ์ สุเมโธ ถึงทุ่ง

๒๔/๐๙/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ทับช้าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๓๕
พระจิรพนธ์ ปฺาวุโธ แหวนเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทับช้าง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๓๖
พระเศกสรรค์ หาสจิตโต พันธ์สำลี

๑๓/๑๐/๒๕๒๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าใหม่  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๓๗
พระอุดม ถิรธมฺโม หอมชืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๑๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๓๘
พระทวีศักดิ

์

กิตฺติวณฺโณ ภูษี

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๓๙
พระธนบูลย์ ิตปฺุโ ผาสุก

๐๑/๐๗/๒๕๐๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๔๐
พระวันชัย กิตฺติภทฺโท ทิพย์นาฏย

๑๑/๑๒/๒๕๑๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๔๑
พระคมกริช วิสุทฺโธ ฤทธิสุวรรณ

์

๐๓/๑๑/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๔๒
พระอำนาจ วรปฺโ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๔๓
พระอดิศักดิ

์

อาภากโร หอมรส

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๔๔
พระธัญวัฒน์ สคาธโร ริดกระจาย

๑๖/๐๘/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๔๕
พระภาคภูมิ ฌาณวโร สายยศ

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๔๖
พระปาน จิรฏถิโก มาไสย์

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๐๙/๐๙/๒๕๕๙

ทุ่งขนาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๔๗
พระทักษิณ สิริาโน เรืองฤทธิ

์

๒/๙/๒๕๑๐
๑๘/๕/๒๕๕๖

เทพประทาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๔๘
พระชากร รตนโชโต ล้อมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๕๙
เทพประทาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๔๙
สามเณรเสรี  โบขุนทด

๑๘/๐๑/๒๕๔๐

 เทพประทาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๕๐
พระชนะชัย ชยธมฺโม อุดมสิน

๒๔/๐๘/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นำซับตาพุด  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๕๑
พระกิตติ านิสฺสโร โพธ์มัน

๒๙/๐๗/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นำซับตาพุด  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๕๒
สามเณรมานนท์  ศรีไชย

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 นำซับตาพุด  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๕๓
พระวิริยะ วิริโย เซ่งฮวด

๒๕/๑๑/๒๕๓๐
๕/๑๒/๒๕๕๘

บ้านตาเรือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๕๔
พระแสงชัย รตนาโณ ศิลพันธ์

๕/๑๒/๒๔๙๔ ๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านตาเรือง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๕๕
พระวรรณวัฒน์ กตปฺโ พุทธรักษา

๑/๐๗/๒๕๒๐ ๑/๐๔/๒๕๕๙

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๕๖
พระสมพงษ์ ผาสุโก คำมา

๓/๐๒/๒๕๐๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๕๗
พระผดุงศักดิ

์

ิตาโณ ธรรมโชติ

๒/๐๗/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๕๘
พระสมเดช รตนโชโต แย้มบุปผา

๑๘/๐๒/๒๕๓๗
๙/๐๘/๒๕๕๙

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๕๙
พระธงชัย ถามพโล สังเกตุกิจ

๒๘/๐๙/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๒ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๗๖๐
พระอรรถพล ิตฺสุโถ ปนอ่อน

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๗๖๑
พระเอกอนันต์ วีตราโค บุญเกิด

๐๘/๐๗/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

จบ ๒๑๕๙/๐๗๖๒
พระประสิทธิ

์

ิตสีโล เวชพะพา

๒๘/๐๔/๒๕๑๖ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

วังยาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๖๓
พระนิรุช ชินวโร ชืนมี

่

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๐/๐๘/๒๕๕๙

วังยาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๖๔
พระสามารถ ิตปฺโ บัวศรี

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๘/๒๕๕๙

วังยาว  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๖๕
พระจิรวัฒน์ โสรโต อักษร

๐๘/๐๔/๒๕๑๗ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘

สำโรง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๖๖
พระสมพร โอภาโส เครืองเทศ

่

๑๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สำโรง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๖๗
พระจีระ เขมวีโร พาลี

๒๓/๐๕/๒๕๒๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๖๘
พระภูวนัย ผาสุกาโม การงานดี

๑๐/๑๑/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๖๙
พระพนม ภฺมิภทฺโท พรหมพินิจ

๑๕/๐๕/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๗๐
พระเดชา านิสฺสโร คงอยู่

๑๐/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๗๑
พระเชิดชัย นิพฺภโย ศรีประจำ

๑๔/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๗๒
พระพิพัฒน์ วิชิโต รัตนพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๗๓
พระเกียรติศักดิ

์

อติภทฺโท สุดสังข์

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๘/๒๕๕๙

สำโรง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๗๔
พระพงษ์ศักดิ

์

ปฺธโร ศิลปชัย

๐๙/๐๓/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
หนองบอนธรรมาราม

 

จบ ๒๑๕๙/๐๗๗๕
พระยศวิน ปมุตฺโต ประเสริฐทรัพย์

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๙/๒๕๕๙
หนองบอนธรรมาราม

 

จบ ๒๑๕๙/๐๗๗๖
พระบุญมา สุธิจิตฺโต ศรีพุฒ

๑๕/๐๓/๒๕๐๖
๔/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๗๗
พระมงคล มงฺคโล นิลโพธิทอง

์

๕/๐๕/๒๕๑๙ ๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๗๘
พระนัทธี เตชพโล โพธิทอง

์

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๗๙
พระวีรพล กิตฺติภทฺโท ท่าเนียม

๑/๐๑/๒๕๓๙ ๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๘๐
สามเณรภานุพงษ์  กิรัมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๘๑
พระชัยธนะ วุฑฺฒิสาโร วงษ์กำปน

๑๖/๐๑/๒๕๐๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

กะทิง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๘๒
พระวศิน ธีรปฺโ ทรัพย์สอน

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

กะทิง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๘๓
พระนที าณวุฑฺโฒ สงเคราะห์

๑๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

กะทิง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๘๔
พระธวัชชัย ถิรปฺโ วรรณภักดี

๑๗/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กะทิง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๘๕
พระเฉลิมชัย ถิรจิตฺโต คีรีชล

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กะทิง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๘๖
พระรัฐชานนท์ ถาวรจิตฺโต กล้าหาญ

๑๗/๑๐/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

กะทิง  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๘๗
พระเสกสันต์ สติสมฺปนฺโน สารสิทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๒๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๔

คลองเกวียนลอย  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๘๘
พระสิทธิชัย จนฺทปฺโ เกือวงษ์

้

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

คลองเกวียนลอย  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๘๙
พระชัยการ คุณสมฺปนฺโน กิจสมโภชน์

๐๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองเกวียนลอย  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๙๐
พระณัฐพงษ์ กตปฺุโ บุญมี

๑๘/๐๓/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองเจริญ  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๙๑
พระณัฐพงษ์ คุณากโร มีพืชน์

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองเจริญ  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๙๒
พระณัฐวัฒน์ อาจาโร สิทธิพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองเจริญ  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๙๓
พระวัชรพงษ์ พุทฺธสโร คงไทย

๓๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองตะเคียน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๙๔
พระวีรพงศ์ กิตฺติสาโร อุ่นคำ

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

คลองตะเคียน  
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จบ ๒๑๕๙/๐๗๙๕
พระธีรพงษ์ านวโร สระปอมแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

คลองนำเปน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๙๖
พระอิทธิพล ชยปาโล แซ่ก้วน

๐๑/๐๖/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำเปน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๙๗
พระกุลวรรธน์ กตปุณฺโณ คลังทอง

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำเปน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๙๘
พระอำพล ติสฺสโร ศรีแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำเปน  

จบ ๒๑๕๙/๐๗๙๙
พระชาญณรงค์ โชติโก พรมราช

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองนำเปน  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๐๐
พระวีรวุฒิ อภโย แก้วสว่าง

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

คลองพลู  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๐๑
พระจักรพันธ์ เทวธมฺโม จันทวงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองพลู  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๐๒
พระสุทิน ณฏิโก เขียวมรกต

๓๑/๐๕/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

คลองพลู  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๐๓
พระอนันต์ ฉนฺทธมฺโม สร้อยสน

๒๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองพลู  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๐๔
พระสมคิด อคฺคปฺโ ฉัตรเงิน

๒๘/๐๒/๒๕๑๔ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

คลองไพบูลย์  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๐๕
พระจุลทศน์ ิตสาโร กองภา

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

คลองไพบูลย์  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๐๖
พระสุรวุธ ิตฺตพโล หิรัญ

๑๔/๑๐/๒๕๓๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

คลองไพบูลย์  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๐๗
พระทวีชัย สุภทฺโท เพ็ชรกิจ

๑๒/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองไพบูลย์  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๐๘
พระวัลลภ สุมงฺคโล บรรจง

๐๓/๐๓/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองใหญ่แจ่มวาที  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๐๙
พระภานุวัตร อภินนฺโท ดอนไพร

๒๗/๐๘/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองใหญ่แจ่มวาที  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๑๐
พระวิชัย านุตฺตโร ชนะการ

๐๓/๐๘/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองใหญ่แจ่มวาที  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๑๑
พระวีระศักดิ

์

จิตฺตกาโร สุขทวี

๑๓/๐๕/๒๕๓๑ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

จันทเขลม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๑๒
พระอำนาจ สิริคุตฺโต ศิริเทศ

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

จันทเขลม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๑๓
พระวัชระ ชนาสโภ ตู้ทอง

๒๒/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทเขลม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๑๔
พระปุณยวีร์ านรโต เต่าเงิน

๓๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทเขลม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๑๕
พระนพพล กิตฺติาโณ ศรีสัมฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทเขลม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๑๖
พระเอกวุฒิ กตปฺุโ งอกพาวัง

๒๙/๐๔/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ชากไทย  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๑๗
พระคมสัน สิริธโร วันสาลี

๑๕/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ชากไทย  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๑๘
พระอรรชนนท์ เตชธมฺโม กลางบุญเรือง

๐๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชากไทย  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๑๙
พระภานุพงศ์ ปฺาวชิโร

บุญเสริมสุขเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชากไทย  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๒๐
พระเกียรติศักดิ

์

อาภสฺสโร สุริยนต์

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชากไทย  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๒๑
พระวัลลภ ปฺาวชิโร ฉัตรเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๓๒
๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๒๒
พระธีระยุทธ์ านวีโร ก้อนเงิน

๒๕/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๒๓
พระนันทกานต์ ธนปฺโ งามพร้อม

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๒๔
พระอนุวัติ ธีรธมฺโม วรรณภักดี

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๒๕
พระปุญญพัฒน์ จนฺทธมฺโม วรรณภักดี

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๒๖
พระกิติศักดิ

์

ชยานนฺโท แสนทะวงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๒๗
พระอนุวัติ าณรโต เล้าเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๒๘
พระอภิชัย อภิชโย ปญญาวรพงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๑๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

ท่าอุดม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๒๙
พระชวลิต ชวนปฺโ โปษยาอนุวัตร

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งกะบิน  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๘๓๐
พระสมคิด กตปฺุโ ธรรมเสถียร

๓๐/๐๓/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งกะบิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๓๑
พระลิขสิทธิ

์

สุชาโต สุธาโภชน์

๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งตาอิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๓๒
พระเจษฎาพงศ์ วิสุทฺโธ ภูชิตานุรักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งตาอิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๓๓
พระวัชรกุล สุจิตฺโต เวชกาญจน์

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งตาอิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๓๔
พระพงศธร กตธมฺโม ตรึกหากิจ

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งตาอิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๓๕
พระเรวัต ปฺุาโณ อิมศิลป

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสะพาน  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๓๖
พระอมรรัตน์ กนฺตวีโร ภุมมารักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทพประสิทธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๓๗
พระณัฐพล กนฺตวณฺโณ นาคจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เทพประสิทธาราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๓๘
พระประดิษฐ์ ิติโก คำแหง

๑๒/๑๑/๒๔๙๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

นำขุ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๓๙
พระกรีฑา กนฺตธมฺโม ศรีคงรักษ์

๒๗/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

นำขุ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๔๐
พระวัชรพล านิโย ปญญาพุธิพงศ์

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นำขุ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๔๑
พระรัฐพงษ์ คุณากโร ศิริเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นำขุ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๔๒
พระอภิสิทธิ

์

โชติธมฺโม วรรณภักดี

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

นำขุ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๔๓
พระนพดล ขนฺตพโล หงษ์บิน

๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นำขุ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๔๔
พระทิวทัศน์ านิโย ทองขำ

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

นำขุ่น  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๔๕
พระจักริน อาจาโร สิงห์สุระ

๒๔/๐๕/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำเงิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๔๖
พระสุรพัฒน์ สนฺติกโร ร่วมมงคล

๑๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำเงิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๔๗
พระชัยชนะ อาสโภ นางแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อนำเงิน  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๔๘
พระพิษณุ านุตฺตโร แตงเม

๐๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

พลวง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๔๙
พระวรพงษ์ านากโร เผือนประไพ

่

๓๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

พลวง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๕๐
พระจตุรพร จรณธมฺโม เรืองภักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

พลวง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๕๑
พระยุทธ อคฺคจิตฺโต ใหม่เงิน

๑๑/๑๑/๒๕๒๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พลวง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๕๒
พระคมกริช โสธโน บัวลา

๑๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พลวง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๕๓
พระปฏิภาณ ชุติปฺโ สืบจันทรสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พลวง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๕๔
พระกฤษณะ วรธมฺโม ถนอมวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วังทอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๕๕
พระอนุวัตร ยติโก พลนำ

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังทอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๕๖
พระพีรพล านกโร อินทร์ตา

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังทอง  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๕๗
พระอนุชา อรุโณ พรหมนา

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๕๘
พระภัทรพล โกสโล ผกามาศ

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๕๙
พระสมศักดิ

์

คุณกโร แสนทะวงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๖๐
พระจิรวัฒน์ อุทโย สีสมบัติ

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๑๕๙/๐๘๖๑
พระจาตุรนต์ อาทโร ตุวันโน

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๕ / ๒๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๕๙/๐๘๖๒
พระอภิวัฒน์ จิตฺตสํวโร งามพร้อม

๒๗/๐๘/๒๕๓๔ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

สุวรรณคีรีราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๖ / ๒๖

้
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