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สำนักเรียน  คณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๓๕๙/๐๐๐๑ พระสมประสงค์ สนฺตมโน ศุภพร

๑๒/๑๐/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๔๘

วัดเกาะลอย  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๐๒
พระพินิจ อภิปฺุโ พิมสูงเนิน

๓๑/๗/๒๕๒๐
๔/๕/๒๕๕๓ วัดโค้งสนามเปา  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๐๓ พระอนุกูล จนฺทูปโม พันธ์ทุ้ย

๒๕/๑๐/๒๕๐๙
๒๔/๖/๒๕๕๕

วัดโค้งสนามเปา  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๐๔ พระพรศักดิ

์

สุธีโร ศรประชุม

๑๙/๐๑/๒๕๑๖ ๐๕/๐๕/๒๕๓๖

วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๓๕๙/๐๐๐๕ พระวิชิต วิชโย ปฎิสนธิวงศ์ษา

๑๐/๐๙/๒๔๙๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๐๖ พระบุญฤทธิ

์

มุนิวํโส บุญเกิด

๑๓/๐๗/๒๕๒๒ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗

วัดพลับ  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระชัยพันธุ์ ชนาสโภ เมธาคุณวุฒิ

๐๗/๑๒/๒๕๑๗ ๒๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดสุทธิวารี  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๐๘ พระสุรเชษฐ์ อธิปฺโ ปองทอง

๒๗/๐๖/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดสุทธิวารี  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระเฉลิมพล านวีโร หทัยโชติ

๐๙/๑๐/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๕

วัดเสม็ดงาม  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๑๐ พระอนุชา จิรปฺโ ฉัยยากุล
๔/๐๑/๒๕๒๐ ๓/๐๓/๒๕๕๖

วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๑๑ พระนพรัตน์ านิสฺสโร นิลสลุด

๐๒/๐๗/๒๕๒๓ ๐๘/๑๒/๒๕๕๖

วัดซอยสอง  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๑๒ พระมหาคุณานนท์ านวีโร ติงปน

๒๔/๐๔/๒๕๒๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

วัดซอยสอง  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระศักดิดา

์

ขนฺติธโร นึกสม

๑๕/๐๕/๒๕๒๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดซอยสอง  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๑๔ พระณัฐพล ภทฺทวโร แสนทรัพย์

๒๓/๐๗/๒๕๓๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดโปงขนมจีน  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๑๕ พระรณฤทธิ

์

ิตโสภโณ น้อยถนอม
๓/๐๕/๒๕๑๕ ๒/๑๑/๒๕๕๒

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๓๕๙/๐๐๑๖ พระกฤษดา กิตฺติปฺโ ทองพูน
๔/๑๑/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๕๙

วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระปญญา กลฺยาณธมฺโม อินทร์ตา

๑๒/๐๔/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดวังทอง  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๑๘ พระสมเกียรติ อคฺคจิตฺโต เกียรติส่งแสง

๑๒/๐๓/๒๕๑๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระสุทธิพันธ์ จารุวณฺโณ พร้อมพวก

๐๑/๐๙/๒๕๓๐ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดเขาบายศรี  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๒๐ พระสำคัญ ติสรโณ วิชุวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๑๒
๓๐/๖/๒๕๕๓

วัดลำพัน  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๒๑
พระเกรียงกมล ปภสฺสโร โพธิโสภา

์

๒๐/๒/๒๕๒๕

๖/๑/๒๕๕๖ วัดศรีเขาแก้ว  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระสมหมาย กิตฺติปาโล แก้วอนุ

๐๑/๐๑/๒๕๒๐ ๑๒/๐๑/๒๕๔๗

วัดสามผาน  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระนรงค์ จตฺตมโล แตงเรียว

๓/๑๑/๒๕๑๔
๙/๖/๒๕๕๖ วัดหนองคัน  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระอังคาร จนฺทสาโร ศรีเมือง

๒๔/๐๖/๒๕๒๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

วัดจางวาง  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระอภิวุฒิ เปสโล สันติสุขชนา

๒๓/๐๔/๒๕๐๒ ๐๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดทับไทร  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรศตวรรษ  คำยะบุญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

 วัดทับไทร  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรวรเมธ  สัมมาขันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

 วัดทับไทร  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรพิทักษ์  แถมจำเริญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดทับไทร  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระมงคล รกฺขิตจิตฺโต สิทธิศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๐๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๓๐ พระอรรถพล ชยธมฺโม โยธี

๒๔/๐๘/๒๕๒๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าหลวงบน  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๓๑ พระธีรรักษ์ วรธมฺโม กลินจำปา

่

๐๑/๑๒/๒๕๐๘ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖

วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระนิพล พลปฺโ รักสนาม

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระถวิล อภิปุณฺโณ สิทธิโคตร

๐๖/๐๑/๒๕๐๖ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดมะขาม  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระอุสาห์ สุขิโต เอียมรอด

่

๑๓/๐๒/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดทับช้าง  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๓๕
พระสาคร คุณวโร ผุยมนตี

๗/๐๖/๒๕๐๗ ๔/๐๗/๒๕๕๗
วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๓๖
พระจักรพงษ์ อริยวํโส เวชภิรมณ์

๐๑/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๐

วัดเขาชำห้าน  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระมนตรี สุขิโต ศิริการ

๑๐/๐๔/๒๕๐๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๖

วัดโคกรัก  

จบ ๒๓๕๙/๐๐๓๘
พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ ทองเปรม

๑๓/๑๐/๒๕๓๒ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดบางสระเก้า  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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