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สำนักเรียน  คณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระนราธิป อนุตฺตโร ชัยมงคล

๐๑/๑๒/๒๕๐๒ ๓๑/๐๑/๒๕๕๓

เกาะขวาง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระมงคล จารุวณฺโณ นาคเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๓๑
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

คลองทราย  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระสงคราม านกโร แดงจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองทราย  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระสุทธิสาร าณวีโร ปฏิสังขรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองทราย  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระสมควร จนฺทวณฺโณ แสงทอง

๑๑/๙/๒๔๙๙
๓/๔/๒๕๕๔

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระไสว ภทฺทวโร สิทธิศร

๖/๒/๒๕๑๘ ๓๑/๖/๒๕๕๘

โค้งสนามเปา  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรกันตพงษ์  เกตุสาลี

๒๖/๙/๒๕๔๐

 โค้งสนามเปา  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระวิเชษฐ์ อภินนฺโท อภินันทชัย

๑๖/๐๓/๒๕๐๑ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

เนินสูง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระบังเอิญ คุตฺตจิตฺโต เขียวทองย้อย

๑๑/๑๑/๒๕๑๙
๕/๑๒/๒๕๕๗

โปงแรด  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระชลอ ผลวิปุโล ผลพูล

๑๔/๑๐/๒๔๙๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระอภิชาติ โชติปฺโ วังบอน

๑๒/๐๑/๒๕๓๑ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระพงษ์สุรีย์ โรจโน โพธิพัฒน์

๒๘/๐๘/๒๕๐๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระพิชิต รกฺขิตฺตจิตฺโต ประมูลจักโก

๑๔/๓/๒๕๒๙ ๑๗/๓/๒๕๕๖

พลับพลา  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระชุมพล โชติวโร พวยอ้วน

๒๓/๐๕/๒๕๓๒ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

พลับพลา  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระทศพล สนฺตจิตฺโต คำบัว

๗/๙/๒๕๓๓ ๒๔/๑/๒๕๕๘

พลับพลา  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระสุเมธ จนฺทโชโต เอียมบวร

่

๑๒/๑๐/๒๕๒๙ ๑๕/๑๐/๒๕๕๗

สิงห์  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระประสิทธิ

์

วรปฺโ ใจเรือง

๑๔/๐๗/๒๕๐๓ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

สุทธิวารี  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรศุภชัย  ขวัญโพน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 สุทธิวารี  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระวัชร์จรัล กุลโชโต ศิริรุ่งโรจน์สกุล

๑๑/๑๑/๒๕๑๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๗

แสลง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระนที อริยวํโส ธัญญะ

๐๒/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

หนองบัว  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๒๑
พระตุลา กนฺตสาโร คงดัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

หนองบัว  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระพงษ์สธร จารุธมฺโม นักเสียง

๒๒/๐๘/๒๕๓๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๓

ใหม่  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๒๓
พระอุดมศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม แซ่จึง

๐๕/๐๗/๒๕๑๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระสมหมาย สีลเตโช ไชยสุวรรณ

๗/๐๓/๒๕๒๓ ๒๓/๐๕/๒๕๕๖

ขุนซ่อง  
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จบ ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระทวีศักดิ

์

จิตฺตเมโธ นาคประเสริฐ

๖/๑๑/๒๕๒๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

ขุนซ่อง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระวุฒิไกร อติพโล ไพศาล

๙/๐๙/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๕๔

เขาปอม  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระสมชาย ิตสีโล พรมศรี

๐๙/๐๗/๒๕๒๓ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

ซอยสอง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรหนุ่ม  นภากุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

 ซอยสอง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระภาณุวัฒน์ สนฺติกโร อินสำรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๓๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

บ้านโคก  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระบุญทิง

้

กุสลจิตฺโต ฟงถ้อย

๒๑/๑๐/๒๕๐๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โปงขนมจีน  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระมนัส ธมฺมทีโป หนองระสาน

๗/๑๑/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โปงขนมจีน  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระสมพร ธมฺมธโร คุณเลิศ

๑๗/๐๒/๒๕๒๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๖

หนองสร้อย  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระธานินทร์ านวโร มณีแสงอโณทัย

๐๗/๐๙/๒๕๐๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองสร้อย  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระวชิรศรณ์ ปฺาธโร ชุมชนะ

๑๗/๐๓/๒๕๒๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองสร้อย  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระปยธนา จนฺทิโก อุดมชุมสิริ

๒๓/๑๐/๒๔๘๗
๑๗/๗/๒๕๕๖

เขาตาลิน

่

 

จบ ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระยุทธนา คุตฺตวํโส พรมอ่อน

๓๐/๙/๒๕๓๔ ๒๕/๗/๒๕๕๘

คงคาราม  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระธีรศักดิ

์

ิตสีโล ธรรมลิขิต

๑๗/๒/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๕๘

คานรูด  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระเกษมสุข คุณารกฺโข วรรณมาตร์

๑๒/๐๒/๒๕๑๑ ๑๗/๐๘/๒๕๕๖

ตกพรม  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระภาณุ ผาสุโก ทัศหัส

๖/๑๑/๒๕๑๘ ๓/๑๑/๒๕๕๖

วังสรรพรส  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระวิทยา วิทโย สุขสะอาด

๑/๑/๒๕๓๓
๑๓/๑๐/๒๕๕๙

วันยาวบน  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระณรงค์ศักดิ

์

กิตฺติปาโล แก้วขาว

๒๕/๐๖/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วันยาวล่าง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระสุริยา ปยุตฺโต นาวงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วันยาวล่าง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระพิษณุ าณวีโร อาศัย

๒๐/๐๓/๒๕๑๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

คลองเจริญ  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๔๔
พระคฑาวุธ อรุโณ สุดแสวง

๑๒/๖/๒๕๓๑ ๑๕/๗/๒๕๕๕

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๔๕
พระเศกสันต์ สิริปฺุโ ชาวคง

๖/๑๒/๒๕๑๗ ๑๗/๓/๒๕๕๖

ไผ่ล้อม  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๔๖
พระนันทวุฒิ นนฺทวุฑฺโฒ ทิพยสุนทร

๒๐/๘/๒๕๒๘ ๑๑/๗/๒๕๕๘

ศรีเมือง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระพรศักดิ

์

ภทฺทาจาโร จันทานี

๒๘/๐๖/๒๕๐๙ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

สามผาน  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระเจพัฒนา สมจิตฺโต เชิดชู

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

สามผาน  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระศุภณัฐ ปฺาวโร บุญเถือน

่

๒๙/๑๑/๒๕๓๓
๒๘/๖/๒๕๕๘

หนองบัว  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระศรัณย์พร ปภากโร แทนคำ

๐๘/๐๙/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๑

หนองหงส์  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๕๑
พระวัชระ อตฺถกาโม อักษรเดช

๑๐/๐๘/๒๕๑๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๕

หนองหงส์  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระศักดา สกฺโก วาจายิม

้

๑๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

หนองหงส์  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระณรงค์ศักดิ

์

กลฺาโณ บุญมา

๒๖/๘/๒๕๓๔ ๓๑/๕/๒๕๕๘

ช้างข้าม  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๕๔
พระไว คุณวีโร คำเพราะ

๐๓/๐๘/๒๕๑๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

จางวาง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๕๕
พระศรัณย์ านวโร ภู่ไพฑูรย์

๒๗/๑๒/๒๕๓๒ ๒๓/๐๒/๒๕๕๖

ทับไทร  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระชัยเวช านิสฺสโร จำเริญ

๑๘/๐๒/๒๕๐๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

บึงชนัง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๕๗
พระภูริทัตร สุเมธโส มงคลเอียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

บึงชนัง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรยุทธการ  เห็ดตุม

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

 บึงชนัง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๕๙
พระสวัสดิ

์

อนาลโย บุญบุตร

๒๐/๐๒/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ปาเทพนิมิต  
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จบ ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระดำรงศักดิ

์

ธมฺมวโร ตองอ่อน

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งบอน  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระอนุศักดิ

์

สีลสมฺปนฺโน อภัยศรี

๐๔/๑๒/๒๕๓๒ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

บ้านอ่าง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระศิริชัย าณวิชโย มณีรัตน์

๓/๐๘/๒๕๑๖ ๙/๐๘/๒๕๕๔

ตามูล  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๖๓
พระบุญก้าน านิสฺสโร เทียมจันทร์

๑๘/๐๘/๒๔๙๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๕

ทรัพย์เจริญ  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๖๔
พระอลงกต ขนติธมฺโม แก้วอุดม

๔/๐๕/๒๕๓๕ ๔/๑๒/๒๕๕๘

ทับช้าง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระวสันต์ ภควุฑฺโฒ เฉลียว

๑๕/๐๔/๒๕๑๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าใหม่  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระประพล ามุตฺตโร รุจิพร

๒๐/๑๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพประทาน  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระเชาวะริน สนฺตมโน กัญญะพิลา

๓๐/๐๕/๒๕๒๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

นำซับตาพุด  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๖๘
พระชมนาท นนฺทโก พุทธรักษา

๒๐/๐๒/๒๕๑๔
๔/๐๔/๒๕๕๘

ปะตงวนาราม  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระพรหมบุตร ขนฺติธมฺโม วังแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๐๘ ๒๐/๐๘/๒๕๓๙

สำโรง  

จบ ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระสุพรรณ วิจิตฺโต เวหาด

๕/๐๒/๒๕๐๒ ๔/๑๒/๒๕๕๖

ใหม่ชัยมงคล  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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