
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑,๑๒๐ รูป ขาดสอบ ๖๐ รูป คงสอบ ๑,๐๖๐ รูป สอบได้ ๗๓๘ รูป สอบตก ๓๒๒ รูป (๖๙.๖๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระศุภฤกษ์ ปภากโร ธรรมเกษร

๑๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กลาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระคณนิตฐา มนาโป ศรีประเสริฐ

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระกิตติพงษ์ ธมฺมปฺโ แซ่เยียว

๓๐/๐๘/๒๕๓๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระพงศธร สนฺตมโน แซ่เยียว

๑๐/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระนรากร อนามโย เอียมสอาด

่

๒๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระชาคร านุตฺตโร เสมอไชย

๑๕/๐๓/๒๕๓๘
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระเดชบุญ ปภาโส พรคต

๒๕/๐๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระธงชัย ติกฺขวีโร สันติเอกชุน

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระธีรภัทร ปยสีโล สิงห์น้อย

๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระกิตติธัช ปภสฺสโร เอียมสอาด

่

๒๗/๐๔/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระสุกิจร์ อนามโย สิงห์น้อย

๑๔/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะขวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระอาทิตย์ อนาลโย อินสำอางค์

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เกาะตะเคียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระวรากร เตชธมฺโม แว่นมณี

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

เกาะโตนด  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระจรัญ จิรวฑฺฒโน กองถวิล

๒๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เกาะโตนด  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระอภิสิทธิ

์

จารุธมฺโม เดชศรี

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

เกาะโตนด  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระเกษม สุทธิาโน เพชรดำ

๑๒/๑๒/๒๕๐๑ ๒๔/๑๐/๒๕๕๑

เกาะลอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระกานต์ กตปฺุโ จันทเขตร

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

คมบาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระสำเนา ขนฺติวโร เจริญผล

๒๔/๐๑/๒๔๙๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

คมบาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระธนฤทธิ

์

อนาลโย สมวงค์

๒๙/๐๖/๒๕๒๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

คมบาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระณรงศักดิ

์

กตปฺุโ ริมคีรี

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คมบาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระภาณุวัฒน์ านวโร โชตินิคม

๒๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คมบาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระยุทธิชัย ธมฺมวโร ชาญชิต

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

คมบาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระไพทูรย์ วราโณ ถาวะโร

๐๖/๐๒/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คมบาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระจตุรงค์ ฌานวโร วัฒนศฤงฆาร

๐๒/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คมบาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑ / ๒๒

้
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จบ ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุจิณฺโณ บุญราศรี

๑๒/๐๘/๒๕๓๗ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

คมบาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระสุพจน์ สนฺตมโน ผ่องใส

๒๓/๐๓/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองทราย  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระพงศ์วิทย์ ิตาโภ นวัฒน์ธน

๒๔/๐๗/๒๕๓๙

๔/๐๗/๒๕๖๐

คลองทราย  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระคชาธร อาภาธโร เทศมาลาพงศ์

๑๘/๙/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระสุทธิพร ปฺาวชิโร โรจน์พิโรดม

๑๘/๙/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระพีรพล ชินวโร นพฤทธิ

์

๘/๘/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๖๐

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระวราชัย วรชโย แก้วโชติ

๒๑/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โค้งสนามเปา  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระจักรพันธ์ จรณธมฺโม ศรีเจริญ

๑๘/๗/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
ดอนตาล  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระปกรณ์ ปภากโร บุญโยประการ

๑๗/๓/๒๕๓๗

๖/๖/๒๕๖๐
ดอนตาล  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระจักรี ธมฺมธโร สัญญากร

๖/๔/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ดอนตาล  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระอธิบดี สนฺตมโน ฉิมแช่ม

๑/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ดอนตาล  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระสมสุข ธนปาโล โพธิแสงดา

์

๒๐/๐๗/๒๕๒๘
๒/๐๗/๒๕๖๐

ตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระดนัย โรจนวํโส วิทยม

๘/๑๒/๒๕๒๕
๗/๐๗/๒๕๖๐

ตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระสมชาย สุทฺธิมโน นิยมวงศ์

๒๐/๙/๒๕๓๔ ๒๖/๔/๒๕๖๐

ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระทศพร ปฺุาคโม ไชยศิริโชติ

๑๕/๑๒/๒๕๓๗

๒๘/๕/๒๕๖๐

ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระพงษ์สิทธิ

์

ิตปสาโท บุญรอด

๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระศุภพงศ์ มหาสกฺโก โขมงคีรี

๒๔/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระณัฐพล านิสฺสโร สกลไชย

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรพงศ์เพ็ชร  ไชยศิริโชติ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

 ทองทัว

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระอณัฐชัย อคฺคธมฺโม ถนอมจิตร

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินโพธิ

์

 

จบ ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระวิชัย อนาวิโล อาจหาญ

๒๙/๐๘/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เนินยาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระวัชรินทร์ สิริปฺโ สุพรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๑๘ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

เนินยาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระณรงค์ฤทธิ

์

ขนฺติสาโร นาสวน

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เนินยาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระนุสิทธิ

์

านวุฑฺโฒ กองจินดา

๑๒/๐๕/๒๕๒๕
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เนินยาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระณัฐภัทร กิตฺติภทฺโท พูลผล

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เนินยาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระสิริศักดิ

์

ิตปฺุโ ทีฆายุ

๒๒/๐๙/๒๕๓๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เนินยาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระประพันธ์ จนฺทวณฺโณ นาคนิยม

๐๗/๐๗/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เนินยาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระนลวัฒน์ ิตวฑฺฒโน อนันตศรี

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

เนินยาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรพีรพัฒน์  วรรณประภา

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 เนินยาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระเทวฤทธิ

์

เทวธมฺโม สีดวง

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๔/๒๕๖๐

เนินสูง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระชุติเดช อภินนฺโท ศิริรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๒๘
๑๒/๔/๒๕๕๙

โบสถ์พลอยแหวน  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระธนกฤต ธนปาโล วงษ์รัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

โบสถ์พลอยแหวน  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระสกล เขมานนฺโท เปลืองศรีรัมย์

้

๐๙/๐๘/๒๕๓๔ ๐๖/๑๑/๒๕๖๐

โบสถ์พลอยแหวน  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระบุญมา กนฺตวณฺโณ เพิมมงคล

่

๐๑/๐๓/๒๕๐๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์เมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระภานุพล ภูริปฺโ พุ่มสมบัติ

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปลายคลอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒ / ๒๒

้
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จบ ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระอมร กมโร ศรีสุธรรม

๑๒/๒/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐

โปงแรด  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระคมกฤษณ์ กุสลจิตฺโต รัตนพันธ์

๑๗/๔/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โปงแรด  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๖๒
พระภัทราวุธ สิริมงฺคโล ผลพฤกษา

๒๗/๑๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
โปงแรด  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรสุรเชษฐ์  เจริญผล

๗/๑๑/๒๕๔๕

 โปงแรด  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๖๔
พระอำพล านํกโร ด้วงคงสุข

๒๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๖๕
พระปุณญชา สนฺตมโน วรโชติกุลเดช

๐๕/๐๘/๒๕๓๑ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๖๖
พระไพโรจน์ อธิปฺุโ หาญสกุลชัย

๑๓/๐๒/๒๕๑๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระสธน กตปฺุโ เกียรติประการ

๐๖/๐๗/๒๕๓๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระภานุเดช านวรโห เกษแก้วเกลียง

้

๑๐/๐๗/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระชาตรี ิตสีโล กิงไธสง

่

๒๘/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระสมานพงษ์ ปภากโร ทองรวย

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระสุรวุฒิ สุจิณฺโณ ขันถะวิเศษ

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระรัฐพงษ์ ปภาโส ศรีพารา

๑๐/๑๒/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระวันโชค สนฺตจิตฺโต โสมษัย

๒๗/๑๐/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระณัฐพงษ์ สุปฺุโ เพ็ชรเสถียร

๐๔/๑๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๙/๒๕๕๙

พลับ  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระบุญล้อม จารุวํโส ทองนาต

๒๕/๓/๒๔๙๙
๕/๗/๒๕๕๘

พลับพลา  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระอรรถกร กตทีโป ฉวีวรรณ

๒๕/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พลับพลา  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระวัชรพงษ์ าณทีโป บุญลอย

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

พลับพลา  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระภาณุศิษฏ์ มหาวายาโม ใจเย็น

๒๑/๑๑/๒๕๔๐
๒๙/๖/๒๕๖๐

พลับพลา  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระภัทร์โภไคย อตฺถยุตฺโต คำก้อน

๒/๙/๒๕๓๔ ๒/๗/๒๕๖๐
พลับพลา  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระจักรพันธ์ อภิวฑฺฒโณ เจริญษา

๒๐/๓/๒๕๓๗ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

โยธานิมิต  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระพนัสศักดิ

์

รวิวณฺโณ เทียนสว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๓๕
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

โยธานิมิต  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระธานี านวโร นักเสียง

๑๑/๐๖/๒๕๒๑ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โยธานิมิต  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระจตุรภัทร อภินนฺโท เพ็ชรประเสริฐ

๒๕/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โยธานิมิต  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระเกรียงไกร านิสฺสโล นิยมวานิช

๒๗/๐๓/๒๕๐๐ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

ศิริการ  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระรัชพล ตนฺติปาโล สมจิต

๒๑/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สระบาป  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระณัฐพล กิตฺติคุตฺโต บุญมา

๒๐/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระบาป  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระปราวัฒน์ สํวโร สุขเร่ห์

๓๑/๔/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สิงห์  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระไชยสิทธิ

์

ธนิสฺสโร พุ่มสุข

๑๒/๖/๒๕๓๖ ๓/๑๒/๒๕๕๙

สุทธิวารี  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระภูวนาถ กิตฺติโสภโณ กูรมะสุวรรณ

๖/๖/๒๕๒๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สุทธิวารี  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระอนุสรณ์ จารุวํโส ธัญญะชาติ

๑๕/๗/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

สุทธิวารี  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระมณัสวี ปฺาทีโป โพนหลวง

๕/๑๐/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

สุทธิวารี  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรดำรงค์  ขาวงาม

๙/๖/๒๕๔๓
 สุทธิวารี  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรภัทรธร  ระเวกโฉม

๒๓/๖/๒๕๔๗

 สุทธิวารี  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรถลัฏฐ์  การช่าง

๔/๘/๒๕๔๗
 สุทธิวารี  
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จบ ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระเพิมศักดิ

่ ์

อินทชาโต อินทรภาโส
๙/๕/๒๔๙๘

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

เสม็ดงาม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระธีรยุทธ จิตฺตโสภโณ มากรุ่ง

๑๘/๐๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เสม็ดงาม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระสมเกียรติ อุปสโม จิตรสวาท

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

เสม็ดงาม  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระเขมทัต วิสุทฺธสีโล สุทธิสวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แสลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระกิตติศักดิ

์

กิตติสคฺโก บัวบาน

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แสลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระธนพล ธนพโล สิงห์สุระ

๑๑/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

แสลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระสันติ สนฺติโก ตุวันโน

๐๘/๐๕/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แสลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระนิพัทธ์ นิพทฺโท กองมณี

๑๐/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แสลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๐๓
พระปยะณัช ปยธมฺโม

จันทราภรณ์ศิลป

๐๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แสลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระประยุทธ ปยุตฺโต ราศรีกุล

๐๓/๑๑/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

แสลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระบัณฑิต ปณฺฑิตฺโต เลขกาณจน์

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แสลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระสุวิศาล วิสาโล แสงวิจิตร

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แสลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระปฏิภาณ ปริฌาโน ทวีศาล

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

แสลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระกิตติชัย สิริมงฺคโล เจริญ

๑๑/๐๕/๒๕๓๓
๑๐/๐๒/๒๕๖๐

หนองบัว  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระวรรณวุฒิ วณฺณวฑฺฒโก ชินนอก

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระอภิรักษ์ เตชปฺโ ปทุมศรีวัฒน์

๓๑/๑๐/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระสมศักดิ

์

สนฺตมโน แก้วศรี

๑๗/๐๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ แก้วศรี

๑๙/๐๒/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๑๓
พระสิริชัย มหาวีริโย ยินสูตร

๑๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ห้องคูหา  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระอุกฤษฎ์ ิตเมโธ เสนะวงศ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ห้องคูหา  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระสุทธิพงษ์ สนฺตจิตฺโต สุริยเมตตาคุณ

๐๓/๑๒/๒๕๑๔
๐๔/๐๒/๒๕๖๐

ใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระปฐวี ิตมโน เจริญจิต

๑๙/๑๒/๒๕๓๓
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระทรงวุฒิ จตฺตมโล ริมราง

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระฤทธิพล

์

สติสมฺปนฺโน เจริญจิต

๒๗/๑/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระสุรศักดิ

์

สิริภทฺโท จำปาศรี

๓๐/๑๒/๒๕๓๑

๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระปยะ อาทโร ผ่องวรรณ

๒๓/๑๐/๒๕๓๑

๓/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระอัมพันธ์ อรุโณ ขวัญอ่อน

๒๔/๐๒/๒๕๒๓

๕/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระบุญโชติ อรินฺทโม แซ่เฮง

๑๔/๐๘/๒๕๓๑

๕/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระธนดล โชติโย แซ่อึง

้

๒๔/๐๙/๒๕๓๙

๗/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระสัณหวัช ปฺาวโร บุญมา

๐๙/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

อ่างหิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระณัฐพล โชติกโร วานิชยานนท์

๒๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อ่างหิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระเขตโสภณ สิริปฺโ เกสอินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

อ่างหิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระกิตติศักดิ

์

จนฺทโก กิจขาว

๐๑/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อ่างหิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระนภดล จนฺทโก ภู่ซ้อน

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อ่างหิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระนวพล กิตฺตปฺโ สมรส

๑๔/๐๓/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

อ่างหิน  
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จบ ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระกิตตินันท์ สุจินฺโน ศรีสุข

๒๑/๒/๒๕๔๐ ๒๔/๔/๒๕๖๐

กมลธรรมาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระธรรมนูญ ชุติวณฺโณ แดงคล้าย

๑๐/๑๒/๒๕๓๙
๒๒/๖/๒๕๖๐

กมลธรรมาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระสุวัจน์ กิตฺติาโณ มีแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๓๘ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

เกวียนหัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระถนอม สุพโล พละสุ

๑๑/๑๐/๒๕๑๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เกวียนหัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๓๔
พระณัฐวุฒิ รตฺนวณฺโณ สมบูรณ์ผล

๑๘/๐๙/๒๕๓๔ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

เกวียนหัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๓๕
พระวัฒนสิน อภิวณฺโณ พวงทอง

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เกวียนหัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระมานะชัย คุณวีโร สุขสอาด

๑๘/๐๙/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เกวียนหัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระหนึงพยางค์

่

หิริธมฺโม แก้วพิภพ

๒๙/๐๓/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระศรายุธ ยุตฺตธมฺโม วงษ์สุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระทองหล่อ ธีรธมฺโม วันศรี

๑๕/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๕๙

คงคาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระสุภัท ิตสุโภ จตุรสมิต

๑๕/๐๒/๒๕๓๘ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

คานรูด  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๔๑
พระปพน ขนฺตยาคโม พันธุนาคิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คานรูด  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระไอยรวินทร์ ทิวากโร โภคี

๒๑/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คานรูด  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระสิทธิชัย ิตสาสโน แสนเสนาะ

๒๒/๑๑/๒๕๓๒
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

คานรูด  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระภาณุพงศ์ ภทฺทปฺโ วงษ์วารี

๐๘/๐๕/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คานรูด  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระสมาน กิตฺติาโณ วงษ์โคกสูง

๑๑/๑๒/๒๕๑๗

๑/๕/๒๕๕๘
ช้างข้าม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระสายธาร ขตฺตวีโร สุรัส

๒๗/๗/๒๕๑๑ ๓๑/๗/๒๕๕๘

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระสมสันต์ ทนฺตวณฺโณ บุญชาญ

๓/๘/๒๕๐๗
๒๘/๒/๒๕๕๙

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระนพณัฐ อริยวํโส ไกลบาป

๗/๙/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระธนัท โชติปฺโ บ่อพลอย

๑๖/๙/๒๕๔๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระทัศนะ สุจิณฺโณ เลือมใส

่

๓๑/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระจิรวัฒน์ สุจิตฺโต ลับเหลียม

่

๑๔/๒/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระศุภชัย อริชโย ญาติวงษ์

๔/๙/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
ช้างข้าม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๕๓
พระภานุวัฒน์ จิรสุโภ

สกุลไทยเทียนชัย ๗/๕/๒๕๓๕ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ซึงบน

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๑๕๔
พระณัฐพนธ์ สุจิตฺโต ทองเงิน

๑/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ซึงบน

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๑๕๕
พระธนะชัย ชวนปฺโ ตุลารักษ์

๒๗/๒/๒๕๓๓
๓๐/๖/๒๕๖๐

ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระประพฤทธิ

์

ปวโร พิทักษ์ราษฎร์

๒๔/๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระสมรัก จนฺทวํโส รินทอง

๗/๘/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระไพศาล ปภากโร ผิวจันทร์

๒๐/๖/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๖๐

ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระสุรศักดิ

์

สุทฺธจิตฺโต พงษ์พันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๖๐
ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระเกียรติศักดิ

์

กตธมฺโม คุณาแพทย์
๓/๖/๒๕๓๘ ๖/๗/๒๕๖๐

ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระพีรพล เขมจาโร บำรุงเวช

๙/๘/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๖๐
ซึงล่าง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระนิพัทธ์ สิริสุวณฺโณ ศิริโสภณ

๓/๓/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๖๐

ตกพรม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระวรรณวุฒิ สุทฺธิจิตฺโต แจ้งถินปา

่

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ตกพรม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระสุภัทร สุขิโต หัสเว

๑๗/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ตรอกนองบน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระวิทิต วราโณ สืบวงษ์รุ่ง

๒๕/๑/๒๕๒๗

๓/๗/๒๕๖๐
ตรอกนองบน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระจตุรงค์ สุปฺโ จะแจ้ง

๘/๒/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ตรอกนองล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระธนาวิน จนฺทโชโต ปริรัมย์

๒๑/๑/๒๕๔๐ ๒๐/๖/๒๕๖๐

ตรอกนองล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระจตุพล เตชปฺโ เจริญประโยชน์

๑๙/๔/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ตรอกนองล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระโสภณ โสภณจิตฺโต เฟองคณะ

๒๙/๑๒/๒๕๓๘

๒๕/๖/๒๕๖๐

ตรอกนองล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระภษิกร นวโร ฐากูรเกียรติ

๙/๑๒/๒๕๐๒
๒/๗/๒๕๖๐

ตรอกนองล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระเกียรติศักดิ

์

ิตสีโล สถาพร

๒๕/๖/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
ตรอกนองล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระชยาพล โชติวโร บัวประเสริฐ

๒๓/๓/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
ตรอกนองล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระปรัชญา สปปฺโ แซ่ตัน

๋

๘/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ตรอกนองล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระจตุรภัทร ธมฺมวโร เกียวมาศ

้

๑๙/๐๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ตะปอนน้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระชานนท์ ชาโนทโ เดชเพียร

๑๒/๐๗/๒๕๓๗
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ตะปอนน้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระเกรียงไกร กนฺตสีโล สารเนตร์

๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ตะปอนน้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระจิรายุ อตฺตทนฺโต กลีบบัว

๒๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ตะปอนน้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระกิตติภพ กิตฺติโสภโณ คณารมย์

๐๔/๐๒/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ตะปอนน้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระชนะชาย ชยจิตฺโต พูลพิพัฒน์

๐๗/๐๔/๒๕๒๓ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระธวัชชัย โฆสิตฺธมฺโม อุ่มมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระคมสันต์ คุณวีโร แก้วแกมกาญจน์

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระอานนท์ จิรสุโภ ชลวานิช

๒๑/๐๑/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระเจียรนัย ฉนฺทธมฺโม รักษา

๑๗/๑๑/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระเกรียงไกร กตปุโ ใจกรด

๒๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระณัฏฐพัชร์ วชิรปฺโ นาคาชวลานนท์

๐๙/๑๑/๒๕๒๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระอภิเดช อาวุธสุโต ร่ารืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระชัยวุฒิ อาจิณฺณสีโล นิกายะวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระอภิชาต จิรธมฺโม เย็นสำราญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระพงษ์ศิริ มุนิวํโส เทียนหลง

๒๐/๐๑/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

มาบไผ่โภชนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระวันชัย ชินวโร เงินงาม

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วังสรรพรส  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระสุรกิจ อนิโต ไกรบาป

๒๖/๐๗/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วังสรรพรส  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระวิรัตน์ ครุธมฺโม ก้องโสตร์

๒๓/๐๒/๒๕๑๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วังสรรพรส  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระวัชรพงษ์ โชติโก โชตนาการ

๑๙/๐๘/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วังสรรพรส  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระธวัชชัย รกฺขิตสทฺโท สอนแพง

๓๐/๐๑/๒๕๒๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดวันยาวบน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๙๕
พระชีวิต สุขิโต ประสพสุข

๐๙/๑๐/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวันยาวบน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระศุภกฤต มหาวีโร ฤกษ์เกษม

๑๘/๐๗/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวันยาวบน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระนพพล ขนฺติมโน พิลา

๓๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวันยาวบน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระสมัชชา สุจิตฺโต เฉลิมพงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวันยาวบน  

จบ ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระธีรนัย จิตฺตทนฺโต สุวรรณวาณิชกุล

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวันยาวบน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖ / ๒๒

้
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่

ชือ

่
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จบ ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระชวาล กิตฺติสาโร สมจิตต์

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดวันยาวบน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรธีรภัทร  คุณทะวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

 วัดวันยาวบน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระปยะ โสธโน สุขสำราญ

๒๓/๑๐/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระทินกร สิริทตฺโต บ่อพลอย

๑๖/๑๒/๒๕๐๕
๑๓/๒/๒๕๖๐

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระชาคริต จิตฺตสํวโร เสนะกุล

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระพลเทพ านิโย สีเข้ม

๕/๑๒/๒๕๓๓ ๒๒/๖/๒๕๖๐

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระธีรวัต อธิจิตฺโต ศรีสวัสดิ

์

๖/๑๑/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระเกษมสันต์ ชิตมาโร แดงตนุ

๔/๒/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระมารุต อาทโร แก้วเกตุ

๒๒/๑/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระธัญญวัฒน์ วทฺฒโน จ้อยมณี

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

๒๙/๖/๒๕๖๐

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระชัยรัตน์ อภิปุณฺโณ ศุภโรจน์

๑๔/๘/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระสราวุฒิ นิมฺมโล ปลืมใจ

้

๔/๓/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๑๒
พระสรกฤช โชติโก ชีพชอบธรรม

๒๐/๓/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระวรกร เมตฺติโก ช่วยเกลือน

่

๔/๑๒/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระชโลทร กุสลจิตฺโต คุณเขตต์

๑๓/๔/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
วันยาวล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระณัฐพล ิตคุโณ สมาคม

๒๓/๗/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระก้องเกียรติ สุกฺกธมฺโม ขวัญศรี

๑๖/๒/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๖๐

เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระการุณ กนฺตธมฺโม รืนเริง

่

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

๒๘/๖/๒๕๖๐

เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๑๘
พระอโนชา อนาสโย กสิกรรม

๕/๑๐/๒๕๒๙
๓/๗/๒๕๖๐

เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๑๙
พระวิชัย ปวฑฺฒโน สมจิตร

๕/๖/๒๕๔๐ ๓/๗/๒๕๖๐
เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๒๐
พระภานุพงศ์ สิริภทฺโท สุดสงวน

๒๒/๘/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๒๑
พระกนกพล กนฺตสีโล ซ่นแต้

๒๙/๔/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระกรัณฑรัตน์ สทฺธาธิโก ผิวดำ

๒๓/๙/๒๕๓๗ ๒๓/๗/๒๕๖๐

เวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระยสวริส ธมฺมวโร สัทธยาสัย

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณรังษี  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระชินวัตร กิตฺติสาโร กลมเกลียง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณรังษี  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระไพรัตน์ ธมฺมวโร กิงนิโครธ

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๒๖
พระสุเทพ านวโร กิงนิโครธ

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระวิโรจน์ ทีปธมฺโม อัคนีโชติ

๐๓/๑๑/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองปลาไหล  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระธีรยุทธ สิริวณฺโณ ลาภพูล

๒๐/๐๗/๒๕๑๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองระหาน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๒๙
พระปรีชา ปฺาวโร สุรศัพท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองระหาน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๓๐
พระอภิชาต อภิชฺชโว จำรัส

๒๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองระหาน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๓๑
พระวัชรพงศ์ ภทฺทวโร สมาจารย์

๑๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

หิรัญญาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๓๒
พระอุทาร จารุธมฺโม ไชยวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๓
๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หิรัญญาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระธีรวัฒน์ ธมฺมธโร สัตตะ

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หิรัญญาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระอนุศิษฏ์ สมงฺคิโก อุดมสุข

๑๖/๐๖/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หิรัญญาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๖๐/๐๒๓๕
พระวันเฉลิม ปภสฺโร มะโนกิจ

๕/๑๒/๒๕๓๙

๔/๕/๒๕๖๐
ใหม่ทุ่งตลาด  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระเอกชัย อรุโณ ไชยพงษ์

๑๔/๙/๒๕๔๐
๔/๕/๒๕๖๐

ใหม่ทุ่งตลาด  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระวิรัช ชวนปฺโ แสวงธรรม

๒๗/๓/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อิมัง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระสมรักษ์ ิตมโน จันด้วง

๓๑/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อิมัง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระวุฒิภัทร จิรวฑฺฒโน แก้วปก

๑๖/๙/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

อิมัง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระธนานนท์ ธนปาโล หิรัญเจริญ

๓/๘/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

อิมัง

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระพระทวีศักดิ

์

ชุติมนฺโต สุนทรพิทักษ์ผล

๓๐/๑๑/๒๕๐๘

๑/๔/๒๕๕๙
อีแงว  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระครรชิต ปฺาวโร ชัยสุข

๒๖/๕/๒๕๓๗ ๑๖/๔/๒๕๕๙

อีแงว  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระสัมฤทธิ

์

ธมฺมธโร แซ่เฮ้ง

๑/๑๑/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

อีแงว  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระจักรกฤษณ์ สุมโน ทองเหวียง

๒๒/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

กลาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระนพรุจ จารุธมฺโม ประจงใจ

๕/๑๐/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

กลาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระนราธิป สุขิโต เศรษฐธัญกิจ

๔/๘/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระครรชิต อุตตฺโร กันแก้ว

๑๑/๕/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระวชิรพล อานนฺโท ธงชาติ

๑๖/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระเอกชัย นรินฺโท เชือแพ่ง

้

๑๓/๙/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

เขาบายศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระสุนทร สุจิตฺโต ใจหาญ

๕/๗/๒๕๓๐ ๕/๗/๒๕๖๐
เขาบายศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระสิทธิศักดิ

์

สุขปฺโ ศรีจันทร์
๑/๗/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
เขาพลอยแหวน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระศรัญู ปภสฺสรจิตฺโต บุญส่ง

๑๑/๑๐/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
เขาพลอยแหวน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระบรรณวิทย์ อคฺคปฺุโ อารมณ์เย็น

๑/๓/๒๕๓๕ ๖/๗/๒๕๖๐
เขาลูกช้าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระพรชัย อคฺคปฺโ โอฬา

๘/๓/๒๕๓๕ ๖/๗/๒๕๖๐
เขาลูกช้าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระอิสรา ิตธมฺโน พุทธเจริญ

๒๐/๗/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โขมง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระนันทกร ิตมโน จรวารี

๘/๑๐/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โขมง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระรนณรงค์ กิตฺติคุโน สุหร่าย

๓๑/๕/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โขมง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระฉัตรชัย สนฺตกาโย จันทสิทธิ

์

๒๒/๗/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
โขมง  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระเดชา ธมฺมกาโม เบญจวารีเดชา

๑๓/๑๑/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
คลองขุด  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระปณณวิชญ์ ปฺาพโล เวชลำลึก

๒๓/๑/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

คลองขุด  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระวัชรากร อภิปฺุโ สุธาโร

๒๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

คลองตาสังข์  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระนิติพันธ์ ปภงฺกโร คงคารัตย์

๑/๑๐/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

คลองตาอิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระพรเทวา เตชปฺโ ชูชีวา

๒๑/๖/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

คลองตาอิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระสมคิด กิตฺติปาโล สะเภา

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

๑๘/๓/๒๕๖๐

เจ้าหลาว  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระเจษฎา จารุธมฺโม รุ่งโรจน์

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระรณชัย กตปฺุโ ท่าใต้

๐๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรอนุพงศ์  มังคัง

่ ่

๑๐/๐๗/๒๕๓๑

 ชมภูคีรีธาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระกฤษดา กตคุโณ โสภา

๒๙/๓/๒๕๓๑

๓/๒/๒๕๖๐
ชัยพฤกษ์วนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระบุญมี านวีโร เย็นเจริญ

๒๖/๐๖/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ตะกาดเง้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘ / ๒๒

้
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จบ ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระกิตติพงษ์ ถาวโร รัตน์สุวรรณ์

๑๔/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตะกาดเง้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระนพดล โชติาโณ สุธาโร

๓๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ตะกาดเง้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระวุฒิชัย าณวีโร นาคสุวรรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๐ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

ตะกาดเง้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระวีรศักดิ

์

านิสฺสโร แก้วทอง

๒๘/๓/๒๕๑๖ ๑๗/๑/๒๕๖๐

ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระคมสันต์ จนฺทสาโร ชุมพล

๕/๘/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระเสกสรรค์ จนฺทวํโส ชุมพล

๕/๘/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระกสิณ สุนิมฺมโล วิลิต

๓๑/๑/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระณัฐดนัย คุณวีโร เจนจัดการ

๙/๑๒/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระทวีศักดิ

์

ปภาโส สว่างไส
๑/๔/๒๕๓๖ ๒๗/๗/๒๕๖๐

ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรเดชาธร  หลวงจิตร

๒๔/๒/๒๕๔๗

 ตาเลียวนอก  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๘๐
พระชานนท์ สุมิตฺโต สนเสริฐ

๒/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ท่าศาลา  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระปารินทร์ วิสารโท ศรีคงรักษ์

๑๒/๗/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ท่าศาลา  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระเดชสิทธิ

์

จนฺทสีโล คณะดี

๑๐/๕/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

ท่าศาลา  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระไชยา ชยานนฺโท เฉือยวิบูลย์

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๐
๑๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งเบญจา  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๘๔
พระศุภชัย สุภชโย สืบจันทร์สวัสดิ

์

๑๕/๔/๒๕๓๗ ๑๖/๖/๒๕๖๐

ทุ่งเบญจา  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๘๕
พระนัครินทร์ อนาวิโล มหานาค

๖/๙/๒๕๓๕ ๒๕/๕/๒๕๖๐

นิโครธวราราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระณัฐพล ขนฺติพโล แถวเนิน

๙/๖/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๖๐

นิโครธวราราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระเทวัญ นิราลโย ปรางทอง

๑๘/๕/๒๕๑๙

๓/๗/๒๕๖๐
นิโครธวราราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระวัชชิระ ธมฺมานนฺโท เต็มเปยม

๑๘/๑/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
บน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระจิรพงษ์ ทสฺสโน รัตนสิงห์

๙/๖/๒๕๓๕ ๒๐/๓/๒๕๕๙

บึงบอน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระจรูญ กิตฺติาโน ตุ้มนิลกาล

๗/๔/๒๕๒๒
๙/๒/๒๕๖๐

บึงบอน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระสิทธิโชค สุทฺธิาโณ เสือบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
บึงบอน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระธรรมนูญ สุมโน บานเพลิง

๒/๑๒/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
บึงบอน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระนำมนต์ นาควโร พลายสา

๙/๙/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๖๐
บึงบอน  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระจีรศักดิ

์

สํวโร บุญโกย

๑๘/๔/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระธนพนธ์ โชติธมฺโม หัดจรวย

๒๐/๑๐/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระอนันต์ อนาลโย หรรษาพันธุ์

๒/๒/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๖๐
บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระอมรเทพ กตวีโร สมจิตต์

๑๒/๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระสิทธิชัย จิตฺตสํวโร กูเกิด

๑๒/๑๐/๒๕๓๖

๓๐/๔/๒๕๖๐

บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระสมปราชญ์ มหาลาโภ บ้านไร่

๑๗/๑๑/๒๕๓๗

๒๔/๖/๒๕๖๐

บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระนรสิงห์ วิสุทฺธสีโล โพธิทอง

์

๑๗/๘/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระปฎิภาณ ิตธมฺโม รักตะวัตร

๑๔/๑๐/๒๕๓๕
๒๗/๖/๒๕๖๐

บูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระสมบัติ าณสุทฺโธ ศรีไพรินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ปากนำแขมหนู  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระกีรติ อิสิาโณ พิจารย์

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ปากนำแขมหนู  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระณัฐพล ิตาโณ ชุมเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ปากนำแขมหนู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระตระการ านวีโร หมันดี

่

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปากนำแขมหนู  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระนนทวัฒน์ ิตธมฺโม กลองศรี

๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปากนำแขมหนู  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระณรงค์ศัก รตนปฺฺโ สมตน

๑๙/๕/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ไผ่ล้อม  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระณัฐพล อธิจิตฺโต สุขากรณ์

๔/๘/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

พุทธคยาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระสมเกียรติ เตชธมฺโม ศรีวิลัย

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พุทธคยาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรธันวา  โชตนาการ

๑๖/๙/๒๕๔๖

 พุทธคยาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระณัฐดนัย กตปฺุโ รัตนาธรรม

๑๖/๕/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
แพร่งขาหยัง

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระชัยชนะ จนฺทสีโล ดาวทอง

๒๕/๒/๒๕๐๑
๓/๖/๒๕๖๐

แพร่งหน้าผาล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระนพรัตน์ ภูริปฺโ เสมสฤษดิ

์

๔/๙/๒๕๔๐ ๑๖/๕/๒๕๖๐

ลำพัน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระอำพล สุจิตฺโต จันทสิทธิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๐ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ลำพัน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๑๕
พระวรัตถ์ ติสฺสโร เพิมพวก

่

๑/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ลำพัน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๑๖
พระธีรพล อติพโล รัตนัย

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ลำพัน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๑๗
พระปกรณ์ กตปฺุโ สุขคเทพ

๑๕/๘/๒๕๒๐
๔/๗/๒๕๖๐

ลำพัน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๑๘
พระเกียรศักดิ

์

กิตฺติคุโณ เพิมพวก

่

๑/๕/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

ลำพัน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๑๙
พระมนต์ธัช อภิาโณ วุฒิญาณ

๑๔/๕/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
ลำพัน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระสุทธิพงศ์ สุทธิวงฺโส อาปณิกานนท์

๑๕/๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีเขาแก้ว  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระไชยพัฒน์ าณธีโร

ชัชวาลตระการตา
๒/๑๐/๒๕๓๓ ๒๘/๕/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน ไพศาลรัตนกุล

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระศักดิชาย

์

สุจิณฺณธมฺโม เวชโชติ

๑๔/๕/๒๕๒๕ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระบุญช่วย าณสุทฺโธ พูลภักดิ

์

๒๘/๗/๒๕๓๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระธนวัฒน์ าณุตฺตโม มนอยู่พะเนา

๗/๔/๒๕๓๕ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระพิศาล ปฏิภาโณ กุลรัตน์

๔/๓/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระจิณณวัตร อกิฺจโน ภมรพล

๑๘/๔/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระชาตรี าณวุฑฺโฒ ผุดผาย

๑๕/๖/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระอนุชิต อตฺตเปโม รวยศิริ

๑๒/๙/๒๕๓๖ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระกิติคุณ หาสธมฺโม วิเวโก

๑๘/๒/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระบุญฤทธิ

์

ธมฺมิสฺสโร วงษ์มาก
๗/๕/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระพัฒนภูมิ ชยวุฑฺโฒ พัฒนวานิช

๑๖/๘/๒๕๓๗ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระวิษณุ เขมาภิรโต กลางทุ่ง

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระวัชรินทร์ โสภณมโน พงษ์แตง

๒๔/๑/๒๕๔๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระจิรพงศ์ าณเมธี ดีสวัสดิ

์

๑๗/๖/๒๕๔๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมยาโค ทวีธรรม

๒๗/๔/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ศรีเมือง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระขวัญชัย สุจิตฺโต ฉัยยากูล

๙/๑/๒๕๔๑
๓/๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระสุเมธ สุจิณฺณธมฺโม ปยะจินดา

๙/๗/๒๕๐๘
๒๒/๑๐/๒๕๕๙

สะพานเลือก  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระธวัชชัย ธีรวโร ใจตรง

๒๙/๓/๒๕๔๐
๖/๔/๒๕๖๐

สามหนาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐ / ๒๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระโอฬาร าณิสฺสโร ไทยเจีย

๕/๖/๒๕๓๓ ๒๘/๕/๒๕๖๐

สามหนาด  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระอรุณ อภโย โชนิรัตน์

๑๗/๑/๒๕๔๐ ๒๘/๑๑/๒๕๖๐

สามหนาด  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระเฉลิมชาติ กิตฺติปาโล วัดพงพี

๗/๑/๒๕๒๘ ๗/๕/๒๕๖๐
เสม็ดโพธิศรี

์

 

จบ ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระกฤษณะ อนุตฺตโร คงประเสริฐ

๐๙/๑๑/๒๕๔๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองคัน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระพนม สนฺตจิตฺโต ธัญญศิริ

๐๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองคัน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระชัยลาภ ชยลาโภ โมคำ

๒๓/๙/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
หนองหงส์  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระพระธนทัต มหาปฺโ แสงเมฆ

๑๙/๑/๒๕๔๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

หมูดุด  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระพระสุทธิพงศ์ สุมงฺคโล ไกรนิวรณ์

๘/๘/๒๕๔๐ ๓๐/๖/๒๕๖๐

หมูดุด  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระพระนพเก้า เขมธมฺโม ชุมศิริ

๒๐/๑/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

หมูดุด  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระพระสันติ ิตมโน อินทมาตร

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
หมูดุด  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระธงชัย จิตฺตปฺโ สวัสดิแวงควง

์

๘/๗/๒๕๒๓ ๒/๗/๒๕๖๐
อกเต่า  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระวรวิทย์ อุชุโก เซียงไฮ้

่

๘/๕/๒๕๓๗ ๑๔/๒/๒๕๖๐

คลองเวฬุ  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระอำนาจ คุณสาโร หมืนชุมพล

่

๗/๖/๒๕๒๕
๒/๗/๒๕๖๐

คลองเวฬุ  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระอนุชัย เขมจิตฺโต ประกอบ

๒๓/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
คลองเวฬุ  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระเกียรติศักดิ

์

จนฺทธมฺโม คามสุข

๐๑/๐๘/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกตะพง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระกฤษณะกาญจน์ กิตฺติคุตฺโต คามสุข

๐๑/๐๙/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกตะพง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระยุทธนา มหาวีโร เจนทนา

๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกตะพง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระศิริพงษ์ ธนปฺโ ถัมพาพงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกตะพง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระวิโรจน์ สุวีโร ธรรมพิทักษ์สิน

๓๐/๕/๒๕๑๘ ๗/๑๑/๒๕๕๙

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระชาติชาย ขนฺติธมฺโม อินทะพันธ์

๙/๑๑/๒๕๓๙

๑/๔/๒๕๖๐
จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระณัฐนนท์ กิตฺติสมฺปนฺโน เกษมวัน

๓๑/๓/๒๕๔๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระอภิชาติ อธิปฺโ ภูมิกระจ่าง

๒๒/๖/๒๕๔๐ ๑๓/๕/๒๕๖๐

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระธนศักดิ

์

ถาวโร ปนกลาง

๑๒/๔/๒๕๔๐ ๑๔/๖/๒๕๖๐

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระสักดิสิทธิ

์ ์

อุทโย ศรีดา

๒๐/๑๑/๒๕๒๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระพรเทพ านจารี แย้มเยือน

้

๑๘/๖/๒๕๒๙

๒/๗/๒๕๖๐
จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระกิตติธเนศ

์

สิริวฑฺฒโน ธีรจรูญโรจน์

๙/๑๐/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระไชยา วิสารโท บุญรังษี

๒๙/๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระธีระพล ชินวโร อรรถมงคล

๒๑/๔/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระอำนาจ มหาวีโร จันทราฤทธิ

์

๗/๑๐/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระธนากร ธมฺมโชโต แก้วเขียว

๑๙/๘/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๗๐
พระสยาม ิตสุโข หาศรีสุข

๓/๑/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระสุวรา สุภทฺโท อวยพร

๑๗/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระจารึก ธมฺมธโร กลางเสนา

๑๙/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระวรภพ ปฺาโภ ใจวงค์

๒๒/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

จันทร์แสงศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระณัฐวุฒิ มงฺคโล เกษมวัน

๑๙/๗/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

จันทร์แสงศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑ / ๒๒
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จบ ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระณัฐพล สุจิตฺโต บุญอภัย

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าหลวงบน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๗๖
พระสุทธิพงษ์ ปฺาวโร พรรณาผลาผล

๑๓/๐๒/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าหลวงบน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระธวัชชัย าณฉนฺโท เขียวมรกต

๑๑/๑๐/๒๕๓๑

๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งบอน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระกิตติศักดิ

์

ผาสุโก รักษา
๒/๙/๒๕๓๓ ๒/๗/๒๕๖๐

ทุ่งบอน  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระคมสันต์ ขนฺติสมฺปนฺโน อินทร์สุวรรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

นำรัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระอมรเทพ ชุตินฺธโร เทียนแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

นำรัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระพิษณุ ธีรปฺโ สว่างนิทะ

๒๕/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นำรัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระธีรภัทร์ อธิปฺโ แสงแก้วนพเก้า

๒๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นำรัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระสาโรจน์ ภูริปฺโ ฟงคำ

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บางจะอ้าย  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระภานุวัฒน์ ภูริาโณ บุญอภัย

๑๓/๐๕/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางจะอ้าย  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระพ้นภัย านรโต เพ็ชรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๑๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระคมสัน โอภาโส วิสุทธิรัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๑๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระกฤษฎา โสภณธมฺโม พุฒทวีคูณ

๑๕/๐๓/๒๕๑๑ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระกฤษกร กตสํวโร

พรประเสริฐทิพย์

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระศิริศักดิ

์

โชติปฺโ เย็นสำราญ

๒๒/๐๖/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระชัยณรงค์ ปฺาวุฑฺโฒ แก้วมา

๓๐/๑๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระภัคพล พุทฺธธมฺโม อิมผ่อง

่

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระวีรยุทธ อาภารกฺโข นิตยะ

๐๒/๐๕/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระอังคาร าณธโร ประเสริฐสังข์

๒๐/๐๙/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระวิทิต วํสสนฺโต ใจสอาด

๒๑/๐๕/๒๕๒๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระธณัญเศรษฐ์ ชยปณฺโณ ปลืมจิตต์

้

๒๕/๐๕/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระศิริชัย ภทฺทเตโช โมกศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระโอภาส อภินนฺโท สำราญชืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระณัฐวุฒิ านวิริโย ลีลารัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๐๘/๒๕๖๐

บ้านอ่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระธุวานนท์ จตฺตมโร สุทธิแพทย์

๐๘/๐๓/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาอุทุมพร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระธนา ขนฺติวโร อิมผ่อง

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ปก  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระเดชาธร านวโร ศรีสุขยงค์

๒๐/๐๑/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พญาล่าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระศรายุท ิตาโณ บัวสาย

๑๕/๐๖/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

พรหมอนุสรณ์  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระวันชนะ จารุวณฺโณ หัสคุณ

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐

พรหมอนุสรณ์  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระทรงธรรม โอภาโส แซ่เล่า

๑๑/๐๗/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

มะขาม  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระศีลพัทธ์ นนฺทิโย จันทรสกุนต์

๒๑/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

มะขาม  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระรัฐพล จารุธมฺโม จีคีรี

๋

๒๒/๑๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มะขาม  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระกฤษณ ิตสีโล นาสวน

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

๒๔/๖/๒๕๖๐

มะทาย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระสราวุธ สุเมธโส ปราบรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วังแซ้ม  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๐๙
พระธรรมพล ขนฺติพโล

พุ่มประสาทเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองอ้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒ / ๒๒
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จบ ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระชัยวิศิษฎ์ อติภทฺโท วิศิษฏ์เวคิน

๐๖/๐๕/๒๔๙๔ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองอ้อ  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระก่อพงค์ สามตฺถิโก แสงสด

๑๕/๑๑/๒๕๓๔
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองอ้อ  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระพานุพงษ์ พลวฒฺฑโน แรตขาว

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

เขาถำจงอางทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระสมพงษ์ สมจิตฺโต ฐิตานนท์

๐๕/๐๙/๒๕๒๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

คลองขนุน  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระอภิสิทธิ

์

วิสุทฺโธ แก่กำเนิด

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองขนุน  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระสมภพ เตชธมฺโม พรมเจียม

๑๕/๐๖/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองขนุน  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระชวลิต วิชากโล ทองบุญลือ

๐๕/๑๐/๒๕๐๗ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองขนุน  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระอาทิตย์ อนาลโย คงแรม

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

คลองคต  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระหาญศึก จิรสุทฺโธ วัตถุ

๑๓/๑๐/๒๕๑๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

คลองตาคง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระพัทธพล านิสฺสโร นิลยอง

๑๘/๑๑/๒๕๓๕
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

คลองตาคง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระนพรัตน์ ิตธมฺโม เย็นย้อย

๑๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองตาคง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระอังกูร ปยธมฺโม อุ่มน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองบอน  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระอรรณณพ สุมงฺคโล หวานเสนาะ

๒๗/๐๔/๒๕๒๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คลองเร่ว  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระพิชชากร ชินฺนวโร ชาลวัลย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

จางวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระพรชัย ิตธมฺโม บุตรเสมียน

๐๘/๑๐/๒๕๑๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

จางวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๒๕
พระธนศักดิ

์

กิติติภทฺโท เทาศิริ

๓๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จางวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระธนกฤติ กิตฺติปฺโ วิเศษ

๑๕/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จางวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระสมรักษ์ สิริสาโร คงคันนา

๑๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จางวาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระจำรัส จารุธมฺโม เหล่ามา

๐๖/๑๒/๒๕๑๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ชะแมบ  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระเทวินทร์ สุชาโต ทองแฉล้ม

๒๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ชะแมบ  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระปยะ อุปสโม คำสัจ

๒๓/๑๐/๒๕๓๑
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ชะแมบ  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระวิฑูรย์ ธมฺมวุโธ รอบครอบ

๒๑/๐๖/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ชะแมบ  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระไกรสิงห์ ปฺาวโร รุ่งโรจน์สกุลพร

๑๕/๐๙/๒๔๙๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระเจริญผล สุเมโธ สุวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๓๔ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระจีรศักดิ

์

อคฺคปโ ปญญาดี

๐๙/๑๒/๒๕๑๗
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระประเสริฐสิทธิ

์

ธีรงฺกุโร คล้ายผล

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระณชวิศ มหาปโ เกตุแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระเจมศักดิ

์

กิตฺติปฺโ งามราศี

๐๑/๐๙/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระศักดินรินทร์

์

อินฺทโชโต สรสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระจารุวัฒน์ จารุวณฺโณ บวชไธสง

๒๘/๐๙/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรเอกชัย  พิศนอก

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

 ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรแสนเจริญ  อาจวิชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรอดิศักดิ

์

 สังเงิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

 ทับไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระนฤเบศวร์ ตปสีโล สอนสอาด

๒๕/๐๖/๒๕๐๖ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

นำเขียว  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระเอกราช ฉนฺทโก กรสา

๒๖/๑๒/๒๕๓๗
๒๖/๐๕/๒๕๖๐

นำเขียว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓ / ๒๒
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จบ ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระดุลยพล จารุธมฺโม เลขนอก

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

นำเขียว  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระตรีภพ จิรสุโภ ประพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๓๕ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระชลธวัช ขนฺติมโน แก้วกระจ่าง

๐๒/๑๒/๒๕๓๔
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระชีวิน มหาปฺุโ ผดุงพิพัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๓๖
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระสาร กลฺยาณธมฺโม แก้ว

๑/๑/๒๕๓๖
๐๑/๐๔/๒๕๕๘

บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระไลเฮง กายคุโต จิน

๓๐/๑๑/๒๕๓๘
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระนที ชยปาโล ชำนาเวช

๑๒/๐๖/๒๕๓๓
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระจิราวุธ กตคุโณ ศรีคะนา

๒๕/๐๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระประพัฒน์พงษ์ ทีฆายุโก เต๋นเต้

๒๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระกัมพล กตปฺุโ ศรีคะนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระวิชา ชินวโร จำปาทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระกร สกฺโก เรือน้อย

๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระศตวรรษ สมจิตฺโต ชะนะภัย

๒๘/๐๔/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรวิชัย  เซียน

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

 บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรโบริน  โลไล

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

 บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรสิงหา  แจด

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

 บึงชนัง  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระสว่าง วลฺลโภ แซ่จัง

๑๕/๐๙/๒๕๒๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ปาเทพนิมิต  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระกิตติโรจน์ ิตเมโธ รุ่งปรีชาวงศ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาเทพนิมิต  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระธนโชติ โชติโก จันทรส

๑๗/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

โพธาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระอำนวย ชุตินฺธโร สาทอง

๐๓/๑๐/๒๕๒๑ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

มหาคงคาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระโอภาส กิตฺติธโร วรรณฤทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

มหาคงคาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระวิริยะ ถิรวิริโย สมัครพันธ์

๑๘/๑/๒๕๔๐ ๒๗/๖/๒๕๖๐

เกาะแมว  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระสินธุนันทน์ สมจิตฺโต ฤทธิธนสุภัค

์

๙/๙/๒๕๐๓
๑๕/๑๒/๒๕๕๗

เขาตาลิน

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระศิริพงษ์ ธมฺมจาโร โตขำ

๑๔/๒/๒๕๑๓ ๑๙/๕/๒๕๕๙

เขาตาลิน

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระจิระสิน จิรวฑฺฒโน หลวงขนอน

๑๗/๘/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
เขาตาลิน

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระนพวิชัย ถาวโร หงษ์ประสิทธ์

๓/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาตาหน่วย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระพฤฒินันท์ สุชาโต สุวรรณ

๑๑/๘/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
คลองนำเค็ม  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระณัฐวัช อภินนฺโท รชตรัตนสิทธิ

์

๖/๓/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๖๐

คลองยายดำ  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระฐภณพงษ์ สุปภาโส ธนานันท์ตระกูล

๒๘/๘/๒๕๒๔ ๒๘/๖/๒๕๖๐

โคกรัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระกัมปนาท คุณงฺกโร สร้างผล

๒๑/๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โคกรัก  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๗๕
พระภานุวัฒน์ จิรธมฺโม วงษ์ปรีชา

๒๙/๑๑/๒๕๓๑

๑๑/๖/๒๕๖๐

บางกะไชย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๗๖
พระดำรงศักดิ

์

ธมฺมธโร ฟูพงค์

๓๐/๕/๒๕๓๕ ๑๔/๖/๒๕๖๐

บางกะไชย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๗๗
พระวสันต์ ตนฺติปาโล ลำรองรัตน์

๒๒/๒/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

บางกะไชย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๗๘
พระวีรชัย านวโร ใจสุขใส

๑๖/๑๐/๒๕๓๙
๒๔/๖/๒๕๖๐

บางกะไชย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๗๙
พระกฤษณะ สีลเสฏโ ไชยฤกษ์

๘/๗/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
บางกะไชย  
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จบ ๒๑๖๐/๐๔๘๐
พระบุญฤทธิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ ศรีอุไร

๑๔/๔/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
บางกะไชย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๘๑
พระอุกฤษ สนฺตจิตฺโต นางาม

๑๗/๐๔/๒๕๓๐ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

บางสระเก้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๘๒
พระอภิชาติ จนฺทูปโม กอบสุข

๒๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

บางสระเก้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระเอกโยธิน อาภทฺธโร หลงสวาสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๖
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

บางสระเก้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระจิรวัตน์ จิรวฑฺฒโน สอนดอก

๑๕/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บางสระเก้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระสุทิวัส จนฺทวณฺโน รัตนภาส

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บางสระเก้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระตะวันวงษ์ สนฺตจิตฺโต น้อยมี

๒๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางสระเก้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๘๗
สามเณรอรรถพล  ว่าวิชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

 บางสระเก้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๘๘
สามเณรสรายุทธ  อินทะวุท

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 บางสระเก้า  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระนรากร ภูริปฺโ ตะเพียนทอง

๒๗/๑๐/๒๕๓๖
๑๘/๖/๒๕๖๐

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระเอกชัย เอกชโย วงศ์ศิลา

๕/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปากนำแหลมสิงห์  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระกิจติชัย จกฺกธมฺโม รักตะสุวรรณ

๒๔/๘/๒๕๒๕

๓/๗/๒๕๖๐
ใหญ่พลิว

้

 

จบ ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระสินทบ กมโล พวงบุญชู

๒๑/๐๑/๒๕๒๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

โขดหอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระพิสิทธิ

์

ปภาโส เจนจัดการ

๑๖/๐๒/๒๕๓๘

๒/๐๖/๒๕๖๐

โขดหอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระภุมรินทร์ วฑฺฒโน ศรนุรักษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โขดหอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระวิสิทธิ

์

ธมฺมฏโ เจนจัดการ

๙/๐๗/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

โขดหอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระชาญชัย โชติโก ศรนุรักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โขดหอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระกิตติศักดิ

์

สุจิตโต เกยุรวรรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

โขดหอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระสุริยา ขนฺติโก ปองหมู่

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

๔/๐๗/๒๕๖๐

โขดหอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระจเร ธมฺมวโร ปลืมผล

้

๑๗/๐๕/๒๕๑๓
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

คลองบอน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระอภิชาต อภิชาโน ศรีตะวัน

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

๙/๐๖/๒๕๖๐

คลองลาว  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระสหชัย สนฺตมโน จันทสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองลาว  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระศราวุธ สํวโร บุญเลิศ

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองลาว  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๐๓
พระธนพล ธนปาโล ธัญญพืช

๖/๑๐/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองลาว  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระพีรพล ภูริาโน แก้วดก

๑๖/๐๕/๒๕๓๙

๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองลาว  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระนัทวุฒิ ถิรสทฺโท มนิลา

๔/๑๐/๒๕๑๘ ๒/๐๗/๒๕๖๐

คีรีพิศาล  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระจิรวัฒน์ ฉฬภิฺโ กันสุมาโส

๘/๐๗/๒๕๓๙ ๗/๐๗/๒๕๖๐

คีรีพิศาล  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระณัฐวุฒิ มหาปฺุโ ลิมยืนยงอมตะ

้

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

๒/๐๗/๒๕๖๐
ชากใหญ่พัฒนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระลือชา นีลวฺโณ ปติผล

๒๖/๐๔/๒๕๒๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระสุภาพ วราสโก เจตปรียากุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

ช้างข้าม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระมาโนชญ์ อุชุจาโร อุดม

๒๖/๐๙/๒๕๑๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ซับยีหร่า

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระอรรณพ ปสนฺโน ภูพันนา

๒๐/๑๒/๒๕๒๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ซับยีหร่า

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๑๒
พระเอกชัย ชินวโร ลักษณา

๑๕/๐๗/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

ซับยีหร่า

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๑๓
พระคณิน สุนิมฺมโล รุ่งเรือง

๑๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าแคลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๑๔
พระธีรพงศ์ ธีรวํโส ไกรนิวรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าแคลง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๕ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระสมประสงค์ ปฺุสมฺภโว เสนาะสรรพ์

๒๒/๐๘/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าแคลง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระศิริชัย ปวฑฺฒโน ปองหมู่

๑๗/๐๔/๒๕๔๐ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

นางซา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระสิปวิชญ์ รกฺขิตสีโร ภาคจิตต์

๒๔/๐๗/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

นางซา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระเกริกศักดิ

์

กนฺตจาโร พวงพืช

๑๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

นางซา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๑๙
พระคมสันต์ ปวฑฺฒโน อาจหาญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

นางซา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระพีระพล าณวีโร ปลืมผล

้

๒๖/๐๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นางซา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระชัยชนะ สุภาจาโร ภาคจิตต์

๒๓/๐๖/๒๕๑๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นางซา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระศุภชัย กิตฺติปฺุโ อินรอด

๑๙/๐๗/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นางซา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระชีวิน สมจิตฺโต ตรงหงวน

๘/๐๕/๒๕๓๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เนินเนรมิต  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระทักษิณ ธมฺมวโร พรหมงาม

๒/๑๑/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

เนินเนรมิต  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระภาสกร ปฺาวโร ฤกษ์เวียง

๑๙/๐๕/๒๕๓๗

๔/๐๗/๒๕๖๐

ปากทาง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระฐิติพงศ์ สุทฺธาโณ สารเนตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

โพธิลังกา

์

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระเสกสรร ปฺาวชิโร ขัตติยะ

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิลังกา

์

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระสุขดำรงค์ านวโร ศรีเสริม

๒๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โพธิลังกา

์

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระศรัณญ์ ปฺาวโร ปญญาศรี

๒๒/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิลังกา

์

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระวราวุฒิ อภิวณฺโณ กุลอุดมโภคากุล

๑/๐๑/๒๕๓๘
๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิลังกา

์

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระทรงพล ปฺาโภ คณะเบ็ญจะ

๒๕/๐๑/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิลังกา

์

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระเอกสิทธิ

์

สุเมธโส ศรนุรักพิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๓๖ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

ยางระหง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระพธรพงษ์ ขนฺติพโล ปองหมู่

๖/๑๑/๒๕๒๑ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ยางระหง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระจตุรงค์ อชิตตโต พุ่มทอง

๓๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ยางระหง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระรพีพัฒน์ วาภาทโร นาพพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ยางระหง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระสุรศักดิ

์

กิตฺติาโณ กล้าหาญ

๒๙/๐๔/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ยางระหง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระศรัญญา วราสโย แว่นมณี

๑๔/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ยางระหง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระพีระศักดิ

์

จนฺทวํโส ล้วนเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วังเวียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระอนาวิน อนาวิโล ภิรมย์รืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังเวียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระณรงค์ชัย านกโร แก่นขวัญ

๑๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วังเวียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๔๑
พระธันยวัฒน์ ธฺวฑฺฒโน สุธาโร

๑๗/๐๗/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วังเวียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๔๒
พระอนนต์ อานนฺโท รสฟุง

๒๕/๐๙/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วังเวียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๔๓
พระพัชรพล พลวฑฺฒโน ภิรมย์รืน

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

วังเวียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระภากร ปภากโร จันทแสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วังหิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระพีรพล สุริโย สุริยะ

๑/๐๑/๒๕๔๐ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

วังหิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระเดโช เตชวโร เสมสฤษดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วังหิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระเทียนชัย ปฺาทีโป จันทสิทธิ

์

๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑/๐๗/๒๕๖๐

วังหิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระอนันต์สิทธิ

์

รตฺตนภาโค รัตนภาค

๑๐/๑๐/๒๕๓๓
๓/๐๗/๒๕๖๐

วังหิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระธนายุทธ์ ชุตินฺธโร แสงกัน

๓/๐๖/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สนธิทองวังใหม่

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๖ / ๒๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระนัฐพล ิตมโน ประสิทธิผล

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สนธิทองวังใหม่

์

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระชัยรัตน์ จตฺตาลโย พารา

๔/๐๔/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สนธิทองวังใหม่

์

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระสำอาง สนฺติกโร ดีนาน

๐๑/๐๖/๒๔๙๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

สนามไชย  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระธนวัฒน์ จนฺทสาโร ปลืมผล

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

สนามไชย  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระอนุสรณ์ อภิปุโ ภาคสุข

๑๒/๑๑/๒๕๓๕
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สนามไชย  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระนพรัตน์ สนฺตมโน บำบัดทุกข์

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระพีรวัฒน์ อธิจิตฺโต สมัครสมาน

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระอภิสิทธิ

์

ฉินนาลโย พานทอง

๒๓/๐๖/๒๕๓๕

๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองไทร  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระประเทือง กุสลจิตฺโต ฤกษ์สนอง

๑๙/๐๘/๒๕๐๖ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองสีงา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๕๙
พระสมโภชน์ ขนฺติสุโภ เงินเกิด

๑๔/๐๗/๒๕๒๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองสีงา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระพิเชษฐ์ กิตฺติาโน เพิมพิบูลย์

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสีงา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระเกริกฤทธิ

์

มหาปฺุโ เกือพงษ์

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองสีงา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระศักรินทร์ สุภกิจฺโจ ล้วนกะเสม

๑๘/๐๒/๒๕๓๗

๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองสีงา  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระศราวุธ สุทฺธสีโล บุญกอง

๒๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองแหวน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระนัทธพงค์ สิริภทฺโท เจนจัดการ

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองแหวน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระพีรพงศ์ ิตวิริโย โรจน์พานิช

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองแหวน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระณัฐพล จนฺทปโ ชุมสาย

๒๙/๐๙/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองแหวน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระเอกภพ าณธีโร สุริยันต์

๑๓/๐๘/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองแหวน  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระนันทวัฒน์ กิตฺติสาโร ขุนจิตร์

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

๔/๐๗/๒๕๖๐

หรีดทายิการาม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๖๙
พระสำราญ ิตธมฺโม ภาระเปลือง

้

๒๔/๐๙/๒๕๑๓
๓๐/๐๓/๒๕๖๐

ห้วงนำเค็มวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๗๐
พระสมรักษ์ ปยธมฺโม กิจอุดม

๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ห้วงนำเค็มวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระโชตินันท์ โชติปฺโ จันทสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ห้วงนำเค็มวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๗๒
พระสมบูรณ์ สุเมโธ สายบุรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ห้วงนำเค็มวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๗๓
พระสมศักดิ

์

สิริปฺโ พูลผล

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐
ห้วงนำเค็มวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระวรายุทธ อนาลโย ตอนสี

๑๘/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

แก่ง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระนาวี สุจิตฺโต ดีนาน

๑๙/๐๑/๒๕๑๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

แก่ง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระจตุพล อติพโล พินิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แก่ง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระเอกภาพ จนฺทสาโร เมืองทอง

๑๙/๐๓/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๗๘
พระสมโภชน์ ิตสทฺโธ ขามเดช

๑๙/๐๒/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ขุนซ่อง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระธนพัต ติสรโณ มิงมา

่

๑๔/๐๔/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขากลอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๘๐
พระพรหมพิทักษ์ สนฺตกาโย รอดดี

๒๙/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขากลอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระวรวิทย์ ชยปุตฺโต ระเวกโฉม

๑๓/๑๒/๒๕๒๖
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เขากลอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระธนบูรณ์ ิตเมโธ ได้รูป

๒๒/๑๐/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เขากลอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ วงศ์ประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เขากลอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๘๔
พระณัฐพล ถิรจิตฺโต สีมากร

๑๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เขาปอม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๗ / ๒๒

้
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่

ชือ

่
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จบ ๒๑๖๐/๐๕๘๕
พระสมชาติ ขนฺติธมฺโม ชุ่มใจ

๐๕/๑๒/๒๕๒๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘
เขาวงกตรุจิรวงศาราม

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระแสงเพชร าณวโร ปรากฏผล

๑๖/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เขาวงกตรุจิรวงศาราม

 

จบ ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระนพอนันต์ กมฺมสุทโธ ศรีทำ

๔/๑๒/๒๕๒๑ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

จันทคุณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระพีรพล พลวุฑฺโฒ ภู่ระหงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

จันทคุณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระสัจจพล าณพโล พูนพล

๑๐/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

จันทคุณาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระสุชาติ านธมฺโม เอียวบูรพา

่

๑๐/๐๖/๒๕๒๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ช่องกะพัด  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๙๑
พระธนงค์ศักดิ

์

จกฺกธมฺโม หาทรัพย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ช่องกะพัด  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๙๒
สามเณรนนทฤทธิ

์

 ไชโย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 ช่องกะพัด  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระสิทธิกร าณสํวโร พิบูลเวช

๐๑/๐๔/๒๕๑๒ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ซอยสอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระสุรชัย จารุธมฺโม เจริญแสง

๐๒/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ซอยสอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระพรเทพ รตนวณฺโณ ดาศรี

๑๖/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ซอยสอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระสิทธินนท์ ขนฺติธมฺโม บูรณเกียรติกุล

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ซอยสอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๙๗
สามเณรศุภกร  รัตนวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 ซอยสอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๙๘
สามเณรทินกร  แดงดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

 ซอยสอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระประสิทธิ

์

คุณวโร พลภักดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ่อชะอม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระธัญญา เตชธมฺโม ก้องเสนาะ

๑๗/๐๑/๒๕๒๔ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

บ่อมะเดือ

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระแอ๊ปเปล เมตฺติโก พรมเสมอ

๔/๑๑/๒๕๒๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

บ่อมะเดือ

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๖๐๒
พระณัฐดนัย ชยธมฺโม ตุนาหงัน

๑๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

บ้านโคก  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระณัฐวัตร จตฺตมโล บริบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๑๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโคก  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๐๔
พระสกล นรินฺโท จันทร์เสน

๐๑/๑๐/๒๕๒๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ประแกต  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๐๕
พระวรวุฒิ วรธมฺโม สีหนองดุม

๒๔/๐๔/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โปงขนมจีน  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๐๖
พระวันชัย รณฺชโ ฟูคณะ

๑๘/๑๑/๒๕๑๒
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

โปงวัว  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๐๗
พระอานนท์ มหาปฺโ คูหารักษ์

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โปงวัว  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๐๘
สามเณรธิติพันธ์  สงวนพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 วังไม้แดง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๐๙
พระมนต์ชัย ิติาโณ สรสิทธ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วังอีแอ่น  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๑๐
พระธีรศักดิ

์

ธีรปฺโ สังข์ทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วังอีแอ่น  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๑๑
พระเชือน

้

ชนาสโภ ปนดำ

๒๒/๐๕/๒๕๑๖
๐๑/๐๙/๒๕๖๐

วังอีแอ่น  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๑๒
พระกฤษณะ สุทฺธิสทฺโธ สุดเสนาะ

๒๕/๑๑/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สามพีน้อง

่

 

จบ ๒๑๖๐/๐๖๑๓
พระธีระพงษ์ ธมฺมวโร จันทรนุเคราะห์

๒๘/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๑/๒๕๕๙

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๑๔
พระเกษม กิตฺติปาโล เทียบเทียม

๐๒/๐๔/๒๕๐๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๑๕
พระพิชย์พล ทีฆายุโก อินทีวร

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๑๖
พระบุญทิพย์ สนฺตมโน ภูพันนา

๑๕/๑๐/๒๕๑๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๑๗
พระภูริณัฐ ิตาโณ แสวงผล

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๑๘
พระวิทวัส ิตธมฺโม

ภุมรินทร์ ณ อยุธยา
๒๓/๑๐/๒๕๓๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๑๙
พระพงษ์สกร ชุติปฺโ ชูวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองสร้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๘ / ๒๒

้
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่
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จบ ๒๑๖๐/๐๖๒๐
พระกิตติพงษ์ สุขกาโม ชูวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๒๑
พระวรชาติ รวิวณฺโณ ฉิมแปน

๒๖/๐๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๒๒
พระยงยศ ถิรวิริโย เสาร์จันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๒๓
พระสิทธิเดช ฉนฺทปฺโ ศิริแพทย์

๒๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสร้อย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๒๔
พระศักดิรินทร์

์

สุปภาโส แปลงเงิน

๒๔/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กระทิงทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๒๕
พระดวงเนตร อนนฺโท ยวดยิง

่

๓๐/๐๑/๒๕๒๖ ๐๔/๐๕/๒๕๕๕

เขาแดง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๒๖
พระแดง เตชพโล พานรอด

๐๒/๑๒/๒๕๑๖
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

เขาแดง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๒๗
สามเณรไชยภพ  เพ็งคล้าย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 เขาแดง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๒๘
พระสมมารถ คุณากโร ฝอดสูงเนิน

๑๒/๐๒/๒๕๑๖ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

คำไลอุปถัมภ์  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๒๙
พระอำพร นราสโภ มากดี

๒๑/๑๐/๒๕๒๑ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

คำไลอุปถัมภ์  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๓๐
พระจีระศักดิ

์

ปยธมฺโม สายปญญา

๑๕/๐๒/๒๕๐๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คำไลอุปถัมภ์  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๓๑
พระณัฐวัฒน์ ณฺวฒฺโน วัชรีรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๒๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

เชิดชูธรรมาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๓๒
พระวิชากร อภิปุณฺโณ ไชยเคน

๐๒/๐๔/๒๔๙๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตามูล  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๓๓
พระสามารถ ธมฺมจาโร แซ่สี

่

๐๑/๑๒/๒๕๐๔ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ทับช้าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๓๔
พระอานันต์ ธมฺมธโร จำปาทิพย์

๑๖/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ทับช้าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๓๕
พระสุรชัย อาสโภ เวียงสีมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ทับช้าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๓๖
พระประสิทธิ

์

ธมฺมิโก ยางแก

๑๙/๐๗/๒๕๑๙
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

ท่าใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๓๗
พระกิตติยะ กิตฺติโก ศรีวิเศษ

๑๐/๑๑/๒๕๓๐ ๒๐/๐๗/๒๕๖๐

ท่าใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๓๘
พระธีรภัทร สิริธมฺโม ด่านอุด

๒๙/๐๑/๒๕๓๘
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

ท่าใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๓๙
พระประสิทธิ

์

ปฺาวชิโร หมันบำรุง

่

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

ท่าใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๔๐
พระฉัตรณรงค์ โอภาโส เอียมอ่อน

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

ท่าใหม่  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๔๑
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม การสมนุช

๑๖/๑๑/๒๕๒๔
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๔๒
พระสิทธิโชค ธีรปฺโ พุ่มรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๔๓
พระจิตพล อธิปฺโ เซียงหนู

๑๙/๐๗/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๔๔
พระมานพ ปยวณฺโณ พุ่มประสาท

๑๒/๐๓/๒๕๒๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๔๕
พระเจษฎา อคฺคธมฺโม ทองสายใหญ่

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๔๖
พระฉัตรชัย ขนฺติธมฺโม บุญจันทร์ศรี

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๔๗
พระทักษิณ ถิรปฺโ แพ่งกลิน

่

๐๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๔๘
พระประเดิมชัย จิรวฑฺฒโน ลาภหิรัญ

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๔๙
พระประทวน อภินนฺโท เจริญสุข

๒๘/๐๕/๒๕๑๕
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ปาธรรมวิเวก  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๕๐
พระเนติพงษ์ กิตฺติภทฺโท บุญน้อม

๒๕/๐๓/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาธัญญาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๕๑
พระยุทธนาชัย กนฺตสีโล บ่อแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๒๔ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

สะตอน  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๕๒
พระเสกสรร ปภากโร อินทรีย์

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สำโรง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๕๓
พระศราวุธ อุปสนฺโต โลมขุนทด

๐๑/๐๖/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สำโรง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๕๔
พระทวีชัย อรุโน พุทธศรี

๒๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สำโรง  
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จบ ๒๑๖๐/๐๖๕๕
พระนาวิน ขนฺติโก ภัตคาม

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สำโรง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๕๖
พระวิษณุ อติภทฺโท หมายชัย

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สำโรง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๕๗
พระภัทรกิจ ถาวโร วังแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สำโรง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๕๘
พระนัฐวัฒน์ ปภสฺสโร วังแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สำโรง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๕๙
พระคมเพชร ธมฺมวโร ชนากลาง

๑๓/๐๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองแก  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๖๐
พระชัยวัฒน์ อภิวณฺโณ เพิมพูน

่

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองแก  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๖๑
พระศราวุธ าณทีโป ศิลปชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๐ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐
หนองบอนธรรมาราม

 

จบ ๒๑๖๐/๐๖๖๒
พระธนากร ตปสีโล มาลาสาย

๑๓/๐๗/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐
หนองบอนธรรมาราม

 

จบ ๒๑๖๐/๐๖๖๓
พระมานัด ฉนฺทธมฺโม แย้มแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๐๑ ๒๙/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๖๔
พระสุธัมวิรัส ขนฺติธมฺโม มาลา

๑๒/๐๑/๒๕๓๐ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๖๕
พระนพเก้า จารุวณฺโณ บรรพต

๐๓/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๖๖
พระรัชพล ปฺาวโร กล้าหาญ

๑๓/๑๐/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๖๗
พระชัยพร านิโย แก้วสมศรี

๓๑/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๖๘
พระวสันต์ วิสารโท ผดุงปรีชาไชย

๓๑/๐๘/๒๕๓๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

อินทร์ชูศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๖๙
พระทศพล เตชวโร ศรีแสงทรัพย์

๐๘/๐๖/๒๕๓๔ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

อินทร์ชูศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๗๐
พระสมพงศ์ เขมธมฺโม โปษยบุตร

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

อินทร์ชูศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๗๑
พระชัยสิทธิ

์

ชยวุฒฺโท แซ่เหลียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

อินทร์ชูศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๗๒
พระเดโชชัย โชติโก ศรีจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

อินทร์ชูศรี  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๗๓
พระพิลักษ์ สุภทฺโท พานรินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๐๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

กะทิง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๗๔
พระอรรถพล กนฺตธมฺโม ปฏิสังขรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กะทิง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๗๕
พระชาญวิทย์ ฉนฺทธมฺโม ศรีบุรุษ

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

กะทิง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๗๖
พระขจรศักดิ

์

กิจฺจสาโร คีรีชล

๒๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กะทิง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๗๗
พระสมคิด สีลธโร อุทาโย

๒๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

เขารูปช้าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๗๘
พระนิรุต กนฺตสีโล บุญปลอด

๒๕/๐๘/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

เขารูปช้าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๗๙
พระวันชัย ชยปาโล พิชิ

๐๑/๐๗/๒๕๔๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

เขารูปช้าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๘๐
พระณัฐวุติ ิตสาโร พ่วงจีน

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขารูปช้าง  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๘๑
พระวินัย ปริสุทฺโธ ไกรราช

๑๐/๑๐/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๓

คลองเกวียนลอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๘๒
พระจีรวัฒน์ กิตฺติปาโล มณีรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองเกวียนลอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๘๓
พระนฤดล นนฺทสาโร พร้อมพวก

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองเกวียนลอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๘๔
พระก้องภพ สมาจาโร ศรนรินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

คลองเกวียนลอย  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๘๕
พระวีรชัย อคฺคเตโช บุญคล่อง

๐๙/๐๖/๒๕๒๘ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

คลองตะเคียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๘๖
พระเกียรติศักดิ

์

ธีรปฺโ ประมวลทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองตะเคียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๘๗
พระอนุกูล อนาลโย จันทร์อำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองตะเคียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๘๘
พระพลวิชญ์ ผาสุโก เดชกำแหง

๐๕/๐๖/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คลองตะเคียน  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๘๙
พระพรเทพ ปฺาวโร เสน่ห์ทรัพย์

๒๒/๐๗/๒๕๓๖
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

คลองนำเปน  
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จบ ๒๑๖๐/๐๖๙๐
พระฉัตรชัย โชติวโร ชมชิน

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

คลองนำเปน  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๙๑
พระลิขิต านวีโร อาลัย

๑๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

คลองพลู  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๙๒
พระธัชทร ปฺาวชิโร ทรัพย์สุข

๒๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

คลองพลู  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๙๓
พระณัฏฐพล ยตินฺธโร พรคต

๑๙/๐๘/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

คลองไพบูลย์  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๙๔
พระเรวัติ เตชธมฺโม เต่าทอง

๑๑/๐๖/๒๕๓๑
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองไพบูลย์  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๙๕
พระวรานนท์ กตปฺุโ มาทฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองไพบูลย์  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๙๖
พระนัฐวัฒน์ รกฺขิตธมฺโม ไตรลักษณ์

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่แจ่มวาที  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๙๗
พระศราวุฒิ คุณวโร วงษ์น้อย

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองใหญ่แจ่มวาที  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๙๘
พระพิชิต านิสฺสโร ดอกดิน

๑๗/๐๕/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จันทเขลม  

จบ ๒๑๖๐/๐๖๙๙
พระสิทธิพล เตชปฺโ มะณี

๒๒/๐๕/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จันทเขลม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๐๐
พระศุภชัย จนฺทสุวณฺโณ พรหมนา

๐๓/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

จันทเขลม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๐๑
พระอุทัย กุสลจิตฺโต จันทร์เพ็งเพ็ญ

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

จันทเขลม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๐๒
พระมารุต ยโสธโร ธรรมวิริยะ

๒๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๐๓
พระโกมล กนฺตวณฺโณ วรรณภักดี

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๐๔
พระสุทธิพงษ์ อนาลโย อุ่นดี

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๐๕
พระทนงศักดิ

์

สุเมโธ ไชยแสง

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๐๖
พระมาโนช อินฺทปฺโ แสนทะวงษ์

๑๑/๐๙/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียนทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๐๗
พระอิทธิเดช ถาวโร ชัยมงคล

๒๔/๐๘/๒๕๒๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

ท่าอุดม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๐๘
พระกัลปชัย อธิปฺโ นิลปาน

๒๖/๐๙/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ท่าอุดม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๐๙
พระชัชชล โชติปฺโ วัตมูล

๑๑/๐๒/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งกะบิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๑๐
พระกวิน ยตินฺธโร ช่างเหล็ก

๑๓/๐๑/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งกะบิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๑๑
พระพัฒน์เดช จตฺตมโล นิลปาน

๐๕/๐๔/๒๕๑๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งตาอิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๑๒
พระทิวา ปภสฺสโร คัมภีวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๓๔
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งตาอิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๑๓
พระรุ่งอรุณ กิตฺติธโร สระแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งตาอิน  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๑๔
พระบุญช่วย ทีปธมฺโม ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งสะพาน  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๑๕
พระสุเทพ ปริปุณฺโณ กิจสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสะพาน  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๑๖
พระปรีชา ปภสฺสโร บรรเทิงใจ

๑๕/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสะพาน  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๑๗
พระราเชนทร์ นิติโก คีรีชล

๑๘/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสะพาน  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๑๘
พระธงชัย ถิรชโย ประดิษฐวงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๐๐ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

เทพประสิทธาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๑๙
พระจักรกฤษณ์ ฉนฺทสุโภ สังเกต

๐๖/๐๗/๒๕๒๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เทพประสิทธาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๒๐
พระอำนวย นรินฺโท นวลแสง

๑๔/๐๕/๒๕๑๑
๑๐/๐๗/๒๕๖๐

เทพประสิทธาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๒๑
สามเณรสกุล  หิรัญรักษา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 เทพประสิทธาราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๒๒
พระเพชรพนม ถาวโร ฤกษ์เวียง

๑๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

นำขุ่น  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๒๓
พระพีรพล ทีปธมฺโม ภาษิต

๐๖/๐๓/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

นำขุ่น  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๒๔
พระสารสิน ปฺาธโร บุญโยประการ

๑๒/๐๖/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

นำขุ่น  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๑๖๐/๐๗๒๕
พระเอกชัย ชุติปฺโ พัฒเสมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

นำขุ่น  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๒๖
พระปญญา าณกโร ช้างแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พลวง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๒๗
พระจาตุรนต์ จนฺทสาโร เรียมทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พลวง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๒๘
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติธโร โชติวนิชชากร

๑๒/๐๘/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พลวง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๒๙
พระจีรวัฒน์ ขนฺติธโก จันทลา

๒๙/๐๕/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พลวง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๓๐
พระชัยชาญ จตฺตมโล ชาติเชือ

้

๒๙/๐๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วังทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๓๑
พระชัยเชษฐ์ จนฺทสโร ชาติเชือ

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วังทอง  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๓๒
พระจีระวัฒน์ กนฺตวีโร ร่วมรักบุญ

๐๑/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๓๓
พระสุเทพ กตทีโป บุญปก

๓๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๓๔
พระเฉลิมพร โชติวิริโย พัฒเสมา

๑๓/๐๘/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๓๕
พระสิทธิชัย คุตฺตจิตฺโต คุณทวี

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๓๖
พระชุมพล ชาคโร งามล้วน

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๓๗
พระเทวิน เมธิโก เอียมวงษ์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๑๖๐/๐๗๓๘
พระฐิรวิชญ์ ปภสฺสโร ช้างครุฑ

๑๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณคีรีราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
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