ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓
ส่งสอบ ๙๐๓ รูป ขาดสอบ ๔๕ รูป คงสอบ ๘๕๘ รูป สอบได้ ๖๑๘ รูป สอบตก ๒๔๐ รูป (๗๒.๐๓%)
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๐๐๑ พระวรเดช
จบ ๒๑๖๕/๐๐๐๒ พระเอกชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๐๐๓ พระธรรมธร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๐๔ พระดนัย
จบ ๒๑๖๕/๐๐๐๕ พระพิษณุ

จบ ๒๑๖๕/๐๐๐๖ พระกิตติศักดิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๐๐๗ พระคมกฤช
จบ ๒๑๖๕/๐๐๐๘ พระจิรเดช
จบ ๒๑๖๕/๐๐๐๙ พระศุภวิชญ์
จบ ๒๑๖๕/๐๐๑๐ พระสาธิต
จบ ๒๑๖๕/๐๐๑๑ พระกิตติธัช
จบ ๒๑๖๕/๐๐๑๒ พระจิรยุทธ์
จบ ๒๑๖๕/๐๐๑๓ พระศานต์ศิริ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๑๔ พระเริงฤทธิ์

ฉายา
ติสฺสโร
านิสฺสโร
เขมจิตฺโต
ติสฺสโร
ปภสฺสรจิตฺโต
สุปติฏฺิโต
ธมฺมเตโช
อธิมุตฺโต
สิริธโร
คุณวโร
สีลสาโร
ฉนฺทสโร
สนฺติกโร
เทวธมฺโม

จบ ๒๑๖๕/๐๐๑๕ สามเณรธีรยุทธ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๑๖ พระพฤษฏา
จบ ๒๑๖๕/๐๐๑๗ พระธนากร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๑๘ พระธีรพงศ์
จบ ๒๑๖๕/๐๐๑๙ พระอนุพงศ์

จบ ๒๑๖๕/๐๐๒๐ พระมนตรี
จบ ๒๑๖๕/๐๐๒๑ พระสมภพ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๒๒ พระนัฐพล
จบ ๒๑๖๕/๐๐๒๓ พระจิรเดช
จบ ๒๑๖๕/๐๐๒๔ พระนลิน

กตสาโร
จตฺตมโล
จรณธมฺโม
โอภาโส
สุเมโธ
าณวีโร
สิริวณฺโณ
อินฺทปฺโ
กมโล

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

ดอกเดื่อ
อินทุประภา
อินากูล
นาคช้อย
คุ้มพาล
เทพรัตน์
จุลเดช
กลมเกลี้ยง
เกิดลาภ
สิปา
แก้วเจริญ
เกาศล
หลักเมือง
เสนาจ
ฉวนฉิน
วิสุทธิรัตน์
เล็กชะอุ่ม
เสือนิน
ชูชม
ศรีสรรจันทร์
เคลือบแก้ว
อินทโชติ
หนูสิทธิ์

๑๕/๐๗/๒๕๑๐ ๑๐/๐๕/๒๕๖๔

เกษสุวรรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๒ ๑๖/๐๖/๒๕๖๕

๑๙/๑๐/๒๔๗๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๗/๐๗/๒๕๔๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๑๒/๐๔/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๒๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๔/๐๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๕
๐๔/๑๒/๒๕๒๑ ๑๕/๐๒/๒๕๖๕

๐๗/๐๕/๒๕๔๒ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๔/๐๓/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๓/๒๕๔๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕

๑๑/๐๓/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๐๖/๐๓/๒๕๔๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๘/๐๔/๒๕๔๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๙/๑๒/๒๕๒๓

๑๒/๐๖/๒๕๔๓ ๐๕/๐๖/๒๕๖๕

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๖/๐๕/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๙/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๗/๐๙/๒๕๔๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๐๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๓/๐๓/๒๕๖๕
๑๒/๐๙/๒๕๔๔ ๒๐/๐๔/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดไผ่ล้อม
วัดไผ่ล้อม
วัดโค้งสนามเปา
วัดสุทธิวารี
วัดสุทธิวารี
วัดสุทธิวารี
วัดตะบกเตี้ย
วัดคลองทราย
วัดคลองทราย
วัดคลองทราย
วัดคลองทราย
วัดคลองทราย
วัดคลองทราย
วัดคลองทราย
วัดคลองทราย
วัดเกาะขวาง
วัดเกาะขวาง
วัดเกาะตะเคียน
วัดเกาะตะเคียน
วัดเกาะโตนด
วัดเกาะลอย
วัดอ่างหิน
วัดอ่างหิน
วัดอ่างหิน

เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๐๒๕ พระภานุรุจ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๒๖ พระวศิน
จบ ๒๑๖๕/๐๐๒๗ พระมงคล

จบ ๒๑๖๕/๐๐๒๘ พระมุ่งมั่น
จบ ๒๑๖๕/๐๐๒๙ พระสนอง

จบ ๒๑๖๕/๐๐๓๐ พระอัมพร

จบ ๒๑๖๕/๐๐๓๑ พระสุรศักดิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๐๓๒ พระทวิชาติ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๓๓ พระสุชาติ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๓๔ พระปรีชา
จบ ๒๑๖๕/๐๐๓๕ พระเจษฎาพร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๓๖ พระสมคิด

ฉายา

นามสกุล

ปภสฺสโร
เตชวโร
โกวิโท
อธิจิตฺโต
สุเมธโส
อิทฺธิเตโช
ตสฺสโร
โชติปฺโ
จิรสีโล
อติชาคโร
รตฺตนปฺโ
อคฺคปฺโ

ด่านมะณี
บุโรดม
ยัง่ ยืน
ดำเนิน
สวาสวงศ์
ลออสิทธิภิรมย์
สุขสวัสดิ์
ฉิมกลีบ
โพธิ์ไกร
สุรารักษ์
เจริญศรี
ตอนศรี
หวลสุวรรณ์
จิตรากูล
ราศรีกุล
โภชเจริญ
สอิ้ง
พุทธเสน
ผลประเสริฐ
สุขเปรม
ผลประเสริฐ
อนันตปรีชา
อนันตปรีชา
ไตรอุโฆษ
อารีพล
กระจ่าง
โขมงคีรี
คำปตา
แผงเพ็ชร
บัวขาว
คุ้มพงษ์
สิทธิโยชน์
สุจินต์
คำบัว
โพธิ์ศรี

จบ ๒๑๖๕/๐๐๓๗ สามเณรจิรวิทย์
จบ ๒๑๖๕/๐๐๓๘ พระชยพัทธ์

ชยวุฒฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๐๓๙ พระธนชัย
ชยชโย
จบ ๒๑๖๕/๐๐๔๐ พระพงษ์พัฒน์ สํวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๔๑ พระวีรภัทร
วราโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๔๒ พระญาณภัทร จตฺตมโล
จบ ๒๑๖๕/๐๐๔๓ พระกิตติศักดิ์ สุภาจาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๔๔ พระชยพัทธ์
อาจารสุโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๔๕ สามเณรณัฐสิทธิ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๔๖ พระณรงค์ฤทธิ์ กตคุโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๔๗ พระรณรงค์
กตธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๐๔๘ พระศราวุธ
สุจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๐๔๙ พระสรวิศ
ปภากโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๕๐ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๕๑ พระทวีศักดิ์
านิสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๕๒ พระธนวัฒน์
อนามโย
จบ ๒๑๖๕/๐๐๕๓ พระศิริพงษ์
สุเมธโส
จบ ๒๑๖๕/๐๐๕๔ พระธนพล
อุทโย
จบ ๒๑๖๕/๐๐๕๕ พระณัฐนันธ์
ขนฺติโก
จบ ๒๑๖๕/๐๐๕๖ พระสุทัศน์
สาตฺถิโก
จบ ๒๑๖๕/๐๐๕๗ พระวรากรณ์ โชติธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๐๕๘ พระวิทวัส
จตฺตสลฺโล
จบ ๒๑๖๕/๐๐๕๙ พระอดิศร
ชยานนฺโท

เกิด

อุปสมบท

๑๖/๑๒/๒๕๔๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕

๐๖/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๒/๒๕๓๓ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๐๕/๒๕๔๓ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๑๑/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๕/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๑๒/๒๕๐๑ ๑๘/๑๑/๒๕๕๔
๒๓/๐๘/๒๕๔๓ ๒๑/๐๕/๒๕๖๕
๒๖/๐๘/๒๕๒๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๕

๒๐/๐๖/๒๕๒๔
๑๘/๐๙/๒๕๔๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๐๒/๑๒/๒๕๔๓ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๑๑/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๑๐/๐๓/๒๕๔๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๐๙/๐๗/๒๕๔๒ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๘/๐๔/๒๕๔๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๑๑/๐๕/๒๕๕๐
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๓๐/๐๙/๒๕๔๒ ๐๕/๐๖/๒๕๖๕
๐๓/๐๑/๒๕๔๓ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕
๒๙/๑๐/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๐๖/๒๔๙๖ ๒๐/๑๑/๒๕๖๔

๐๒/๑๐/๒๕๔๑ ๐๕/๐๖/๒๕๖๕
๑๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๘/๐๖/๒๕๖๕
๒๘/๐๒/๒๕๔๓ ๑๐/๐๖/๒๕๖๕
๓๑/๐๗/๒๕๔๑ ๒๒/๐๖/๒๕๖๕

๓๐/๑๐/๒๕๔๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕
๒๑/๐๔/๒๕๔๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๐๕/๒๕๔๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดอ่างหิน
วัดอ่างหิน
วัดอ่างหิน
วัดโบสถ์เมือง
วัดโบสถ์เมือง
วัดสมเด็จศิริปุญญาราม
วัดสมเด็จศิริปุญญาราม
วัดสมเด็จศิริปุญญาราม
วัดสมเด็จศิริปุญญาราม
วัดโสมนาราม
วัดโสมนาราม
วัดโสมนาราม
วัดโสมนาราม
วัดแสลง
วัดแสลง
วัดคมบาง
วัดคมบาง
วัดเนินยาง
วัดเนินยาง
วัดเนินยาง
วัดเนินยาง
วัดสระบาป
วัดสระบาป
วัดสระบาป
วัดทองทั่ว
วัดทองทั่ว
วัดทองทั่ว
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา

เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๒ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๐๖๐ พระสิทธินนท์

ฉายา

มหายโส
จบ ๒๑๖๕/๐๐๖๑ พระมรกต
ยติกโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๖๒ พระนพพร
สจฺจวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๖๓ พระนทีธร
วิสุทฺโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๖๔ พระวาทิต
จารุธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๐๖๕ พระเทวินทร์
สุภทฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๐๖๖ พระเอกอังกูร ยสินฺธโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๖๗ พระณัฐพล
สุตาภิรกฺโข
จบ ๒๑๖๕/๐๐๖๘ พระอาทิตย์
อธิจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๐๖๙ พระประพัฒนพงษ์ ธมฺมเตโช
จบ ๒๑๖๕/๐๐๗๐ พระณัฐนันท์ านิสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๗๑ พระพิสิฐ
าวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๗๒ พระกษิเดช
สุวฒฺฑโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๗๓ พระธุวานนท์ จนฺทวํโส
จบ ๒๑๖๕/๐๐๗๔ พระจิรายุ
อธิมุตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๐๗๕ พระกิจติ
กตปุโ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๗๖ พระธวฤทธิ์
ชาคโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๗๗ พระฉัตริน
อรินฺทโม
จบ ๒๑๖๕/๐๐๗๘ พระนัทธพงศ์ านวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๗๙ พระภานุพงศ์ ปสนฺโน
จบ ๒๑๖๕/๐๐๘๐ พระทวีศักดิ์
จิตฺตทนฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๐๘๑ พระธีรพัฒน์
อติภทฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๐๘๒ พระธเนศ
กตสาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๘๓ พระวัชรากร
อายุวฑฺฒโก
จบ ๒๑๖๕/๐๐๘๔ พระคุณากร
ิตคุโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๘๕ พระธีรเดช
ธีรปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๘๖ พระรัฐศาสตร์ สุรปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๘๗ พระมนตรี
มหาวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๘๘ พระวิสูตร
ขนติสาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๘๙ พระจตุรงค์
ธมฺมธฺโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๙๐ พระภูรินทร์
ฌานสุโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๙๑ พระกฤษกร
กิตฺติปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๙๒ พระกฤษดา
ปฺาวุฑฺโฒ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๙๓ พระถิรวุฒิ
าณวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๙๔ พระบรรพต
กนฺตสีโล

นามสกุล
เต็มเปยม
นานิล
ซ่อนกลิ่น
เล็กวงศ์
นิยมศิลป
ทองภู
โคทะโน
พัทบุญมา
นิตย์สมบูรณ์
อิม่ เอก
ชิตมณี
เจนสรรพการ
เมฆแสงอรุณรุ่ง
ปนมิ่ง
บุญเรืเอง
ทองล้ม
กลิ่นเจริญ
อุ้มสิน
เขียวอ่อน
มุจรินทร์
ทอดขุนทด
พานแก้ว
ใจเปง
ปนนที
เติมแต้ม
เรียบร้อย
เรียบร้อย
นาดี
บุญมี
ธนากร
ลาภเงิน
บุญประสพ
เหลืองอ่อน
อยู่เย็น
หอมจันทร์

เกิด

อุปสมบท

๐๙/๐๙/๒๕๔๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๕/๑๐/๒๕๔๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๗/๑๐/๒๕๔๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๐๔/๑๑/๒๕๔๒ ๐๑/๐๖/๒๕๖๕

๐๓/๐๘/๒๕๓๑ ๐๑/๐๘/๒๕๖๕
๑๐/๑๐/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๓
๑๗/๐๒/๒๕๔๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๘/๒๕๓๒ ๐๙/๐๘/๒๕๖๔
๒๒/๐๗/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๑๐/๒๕๔๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๐๗/๐๔/๒๕๔๒ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๐/๐๒/๒๕๔๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๘/๒๕๔๐ ๐๘/๐๕/๒๕๖๕
๒๐/๑๒/๒๕๔๑ ๐๓/๐๖/๒๕๖๕

๐๓/๐๙/๒๕๑๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๕
๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๐๖/๐๕/๒๕๔๔ ๑๗/๐๖/๒๕๖๕
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๕
๑๓/๐๗/๒๕๔๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๘/๐๘/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๑๖/๑๒/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๒๕/๐๒/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๖/๑๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๐๑/๐๙/๒๕๔๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕
๓๐/๐๙/๒๕๔๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕
๒๓/๐๒/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๐๑/๒๕๔๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๔/๒๕๔๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๑๓/๐๒/๒๕๔๐ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๐๕/๐๘/๒๕๔๐ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๘/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดพลับพลา
วัดโปงแรด
วัดโปงแรด
วัดดอนตาล
วัดดอนตาล
วัดดาวเรือง
วัดดาวเรือง
วัดโบสถ์พลอยแหวน
วัดโบสถ์พลอยแหวน
วัดพลับ
วัดโยธานิมิต
วัดโยธานิมิต
วัดโยธานิมิต
วัดใหม่ท่าแฉลบ
วัดใหม่ท่าแฉลบ
วัดเนินโพธิ์
วัดเนินโพธิ์

เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง

วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดเวฬุวรรณาราม
วัดใหม่ทุ่งตลาด

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๓ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๐๙๕ พระเฟองวิชญ์

ฉายา

กุสลจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๐๙๖ พระปองพล
มารชิโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๐๙๗ พระหาญณรงค์ ปฺาวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๐๙๘ พระปธานิน
สทฺธาธิโก
จบ ๒๑๖๕/๐๐๙๙ พระนราวิชญ์ ยติโก
จบ ๒๑๖๕/๐๑๐๐ พระอภิสิทธิ์
ิตสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๑๐๑ พระสรรเพชร ปฺาโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๐๒ พระธนกร
โชติปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๐๓ พระอมรศิริ
อาภากโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๐๔ พระสุภมิต
ถาวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๐๕ พระคามิน
สุเมโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๐๖ พระวรกร
ปวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๐๗ พระวิศรุต
มหาวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๐๘ พระสมมาศ
านสมฺปนฺโน
จบ ๒๑๖๕/๐๑๐๙ พระสุพจน์
สุภาจาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๑๐ พระชัยวัฒน์
จตฺมโล
จบ ๒๑๖๕/๐๑๑๑ พระวัลพิชิต
ชุตินฺธโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๑๒ พระเนติพงษ์
วราสโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๑๓ พระอัครเดช
กุสลจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๑๔ พระทศพล
สุจิโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๑๕ พระธนกิจ
ถิรจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๑๖ พระทวีทรัพย์ ถาวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๑๗ พระณัฐพล
ขนฺติโก
จบ ๒๑๖๕/๐๑๑๘ พระอภิชาต
ชนาสโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๑๙ พระจิรพนธ์
วิจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๒๐ พระกนกพล
ขนฺติโก
จบ ๒๑๖๕/๐๑๒๑ พระธัญพิสิษฐ์ โชติปาโล
จบ ๒๑๖๕/๐๑๒๒ พระอนุสิทธิ์
ภทฺทโก
จบ ๒๑๖๕/๐๑๒๓ พระวิทยา
กนฺตสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๑๒๔ พระณัฐวุฒิ
โชติาโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๒๕ พระธีรพงษ์
ิตสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๑๒๖ พระอัษฎายุท รตนปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๒๗ พระปฏิภาณ
ิตปฺุโ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๒๘ พระปฏิภาณ
สุจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๒๙ พระปภาณ
านะวโร

นามสกุล
แดงคล้าย
ทิบกันหา
สุมาร
อุดมผล
สุตาธรรม
สิทธิพันธ์
ไกรบาป
บ่อพลอย
หาญตานันท์
หาญเทศ
บุญสงค์
ศุภมงคล
เศรษฐรักษา
แย้มรัตน์
ช่วยเกลื่อน
โอษฐ์จันทร์ศรี
ทองวิเศษ
จันทคีรีเขต
หล้าแดง
ภูวาศา
หนองบัวล่าง
พิมล
มีพืชน์
เทียนหลง
ผลจันทร์
ลับเหลี่ยม
พวงสุวรรณ
มาลีเพชร
วิรัญทนา
ศรีเหรัญ
อัคคละ
ศรีเหรัญ
ทองศรี
พุ่มมาลี
บรรเทาวงษ์

เกิด

อุปสมบท

๐๔/๐๘/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๕
๑๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๖/๑๑/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๒/๑๒/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๕
๒๒/๑๑/๒๕๔๓ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๕
๑๘/๐๔/๒๕๔๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕

๐๒/๑๐/๒๕๔๔ ๒๑/๐๕/๒๕๖๕
๐๗/๐๔/๒๕๔๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๐๙/๐๕/๒๕๔๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๐/๑๐/๒๕๒๘ ๒๙/๐๑/๒๕๖๕
๒๗/๐๘/๒๕๔๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๑๓/๐๘/๒๕๔๒ ๑๗/๐๕/๒๕๖๔

๐๒/๐๗/๒๕๑๗ ๐๔/๐๓/๒๕๖๕
๒๓/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๖๕
๑๑/๑๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๕

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๖๕
๐๒/๑๐/๒๕๔๑ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕
๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๒๔/๐๕/๒๕๔๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๘/๐๓/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๑/๐๒/๒๕๔๒ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๐๑/๐๔/๒๕๔๐ ๑๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๙/๒๕๔๓ ๒๓/๐๑/๒๕๖๕
๑๒/๐๖/๒๕๒๑ ๑๘/๐๒/๒๕๖๕
๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๐๔/๐๖/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๑๐/๒๕๔๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๖/๐๘/๒๕๔๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๒๗/๑๑/๒๕๔๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๘/๑๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดตรอกนองล่าง
วัดตรอกนองล่าง
วัดตรอกนองล่าง
วัดตรอกนองบน
วัดตรอกนองบน
วัดอิม้ัง
วัดกมลธรรมาราม
วัดดอนอุดม
วัดหนองระหาน
วัดหนองระหาน
วัดหนองระหาน
วัดวังสรรพรส
วัดวันยาวบน
วัดบางชัน
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดวันยาวล่าง
วัดซึ้งล่าง
วัดซึ้งล่าง
วัดอีแงว
วัดอีแงว
วัดอีแงว
วัดอีแงว
วัดอีแงว
วัดช้างข้าม

ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๔ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๑๓๐ พระวิโรตม์

ฉายา

ธมฺมวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๓๑ พระวัฒนสิน
อุชุจาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๓๒ พระชยุต
ชยุตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๓๓ พระธีรภัทร์
โชติวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๓๔ พระตรีภพ
อุทโย
จบ ๒๑๖๕/๐๑๓๕ พระนนทวัฒน์ านวุฑโฒ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๓๖ พระรักชาติ
รตนโชโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๓๗ พระธีรภัทร์
ธีรภทฺโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๓๘ พระจิรศักดิ์
จิรวฑฺฒโน
จบ ๒๑๖๕/๐๑๓๙ พระบุรินทร์
สุมโน
จบ ๒๑๖๕/๐๑๔๐ พระนาวิน
ธมฺมทีโป
จบ ๒๑๖๕/๐๑๔๑ พระธนวัฒน์
ธนวฑฺฒโน
จบ ๒๑๖๕/๐๑๔๒ พระกสิณ
สุทฺธิสทฺโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๔๓ พระองอาจ
สุเมธโส
จบ ๒๑๖๕/๐๑๔๔ พระชินกฤต
อคฺควโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๔๕ พระสรวิชญ์
ภทฺทธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๑๔๖ พระบุญสม
สปฺปฺุโ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๔๗ พระสมชาย
ฉนฺทธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๑๔๘ พระกษิดิศ
ติสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๔๙ พระธนากร
ิตคุโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๕๐ พระมานิตย์
ผาสุโก
จบ ๒๑๖๕/๐๑๕๑ พระธีรธรรม
ฉนฺทสุโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๕๒ พระกร
ปฺาวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๕๓ พระนพรัตน์
นริสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๕๔ พระองธณง
คุณากโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๕๕ พระโสภณัฐ
สีลเตโช
จบ ๒๑๖๕/๐๑๕๖ พระพชร
ครุธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๑๕๗ พระคเชนทร์
สุเมโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๕๘ พระทักษิณ
นาคเสโน
จบ ๒๑๖๕/๐๑๕๙ พระธนวัฒน์
ชาตวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๖๐ พระกิตติพัฒน์ หิริธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๑๖๑ พระปราการ
ฉนฺมสุทฺโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๖๒ พระณัทวุท
ชยานนฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๑๖๓ พระศิวกร
ปฺาทีโป
จบ ๒๑๖๕/๐๑๖๔ พระพระชัยภัทร กิตฺติปฺโ

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๐/๑๑/๒๕๔๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

สุขแสง
ประเดิมเนตร
ประเสริฐทรัพย์
บุญประเสริฐ
พัฒนธัญญา
พุ่มเกษม
มะลิผล
ใจสุนทร
สมศรี
จรกิจ
บำรุงพนิชถาวร
รจนากูล
สมพล
แสวงกิจ
สานพภา
แสงเพ็ขร
พูลศรีสวัสดิ์
แก้วตาธนวัฒ
บุญรอด
แสนสุข
นาน้อย
เลาเลิศ
บัวพา
กิตติเวช
ทำสวน
เกตุสุภาผล
พุ่มพวง
เกิดจังหวัด
วรรณชมภู
ราตรี
สรรเสริญ
สะสม
เฉลียว
ทานะเวช

๑๕/๐๓/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๑๑/๒๕๔๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕
๒๕/๑๒/๒๕๔๔ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๑๓/๐๑/๒๕๔๕ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๐๑/๑๑/๒๕๔๓ ๒๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๗/๒๕๖๕

๒๒/๐๔/๒๕๔๒ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕
๑๔/๐๒/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๘/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๑๖/๐๘/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๓/๒๕๔๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๑๙/๐๗/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๐๖/๒๕๑๔ ๐๙/๐๔/๒๕๖๕

๐๓/๑๐/๒๕๔๒ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๒๐/๐๕/๒๕๔๒ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๑๐/๐๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕
๐๒/๑๒/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๐๙/๐๙/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๐๓/๐๒/๒๕๔๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๙/๐๘/๒๕๔๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๑๒/๐๘/๒๕๔๒ ๑๔/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๐๙/๒๕๔๔ ๑๔/๐๗/๒๕๖๕

๓๐/๐๗/๒๕๔๔ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕
๑๙/๐๗/๒๕๔๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๕
๑๑/๐๓/๒๕๔๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๙/๐๖/๒๕๔๑ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๐๗/๒๕๔๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕
๐๘/๐๖/๒๕๔๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๕/๐๑/๒๕๔๒ ๑๒/๐๖/๒๕๖๕
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๔/๑๑/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดช้างข้าม
วัดช้างข้าม
วัดตะปอนใหญ่
วัดตะปอนใหญ่
วัดตะปอนใหญ่
วัดตะปอนใหญ่
วัดตะปอนใหญ่
วัดตะปอนน้อย
วัดตะปอนน้อย
วัดตะปอนน้อย
วัดตะปอนน้อย
วัดคานรูด
วัดคานรูด
วัดเกวียนหัก
วัดเกวียนหัก
วัดเกวียนหัก
วัดบ่อเวฬุวนาราม
วัดบ่อเวฬุวนาราม
วัดบ่อเวฬุวนาราม
วัดบ่อเวฬุวนาราม
วัดบ่อเวฬุวนาราม
วัดบ่อเวฬุวนาราม
วัดเขาทอง
วัดเขาทอง
วัดมาบไผ่โภชนาราม
วัดมาบไผ่โภชนาราม
วัดมาบไผ่โภชนาราม
วัดมาบไผ่โภชนาราม
วัดมาบไผ่โภชนาราม
วัดมาบไผ่โภชนาราม
วัดมาบไผ่โภชนาราม
วัดมาบไผ่โภชนาราม
วัดสะตอน้อย
วัดสะตอน้อย
วัดหนองปลาไหล

ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๕ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

จบ ๒๑๖๕/๐๑๖๕ พระเดชาพล

โชติปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๖๖ พระพิเชษฐ์
ปริปุณฺโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๖๗ พระเทียนชัย
ถาวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๖๘ พระณัฐชัย
วรปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๖๙ พระสุรชา
ธมฺมจาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๗๐ พระนนทวัฒน์ ฉนฺทกโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๗๑ พระปภังกร
ปภงฺกโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๗๒ พระรณฤทธิ์
ธมฺมสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๗๓ พระโสภณ
นิสโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๗๔ พระวิญู
กนฺตวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๗๕ พระสาโรช
ปภาโส
จบ ๒๑๖๕/๐๑๗๖ พระวรพล
ทนฺตสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๑๗๗ พระวัชระ
จารุธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๑๗๘ พระอรรถพล อคฺคธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๑๗๙ พระธีรวัฒน์
เตชธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๑๘๐ พระชนินทร์
อกฺกโชโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๘๑ พระติณณภพ ชาตเมธี
จบ ๒๑๖๕/๐๑๘๒ พระธนาธิป
สหายกปุตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๘๓ พระวันวลิต
สหายปุตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๘๔ พระจิรภัทร
ภาคิเนยฺโย
จบ ๒๑๖๕/๐๑๘๕ สามเณรปฏิภาณ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๘๖ สามเณรบรรณวิชญ์
จบ ๒๑๖๕/๐๑๘๗ สามเณรอนุพงษ์
จบ ๒๑๖๕/๐๑๘๘ พระวรรธนะ
จบ ๒๑๖๕/๐๑๘๙ พระชวการ

จบ ๒๑๖๕/๐๑๙๐ พระอำนาจ

านิสฺสโร
อตฺถกาโร
สุภกิจฺโจ

จบ ๒๑๖๕/๐๑๙๑ สามเณรนพสิน
จบ ๒๑๖๕/๐๑๙๒ พระพิพัฒน์

นาควโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๙๓ พระพงศ์ตะวัน สุจิตโต
จบ ๒๑๖๕/๐๑๙๔ พระสุรศักดิ์
สุเมธโส
จบ ๒๑๖๕/๐๑๙๕ พระอลงกรณ์ ปภาโส
จบ ๒๑๖๕/๐๑๙๖ พระเรวัฒน์
ธมฺมิสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๙๗ พระพัทธดนย์ านิสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๑๙๘ พระสิริวัฒน์
สุตวฑฺฒโน
จบ ๒๑๖๕/๐๑๙๙ พระศตายุ
สุตปาโล

นามสกุล
สัตตุสะ
กิ่งนิโครธ
ประไว
จิว๋ สุข
เขาจารี
หอมเอนก
บินลอย
เจียมหยิน
อนันตสุข
กะฉิชาวดงค์
ภักดีชาติ
ทองทวี
วุฒิโช
ใจคง
กันธิยะ
สุขทั้งโลก
เชิงเทิน
เหล่ารบ
โภโค
พัฒนกิจ
เพิ่มศิริ
บำรุงตัว
เชื่อจำเริญ
ขานเจริญ
รสฟุง
มาลาทอง
มาศมี
การประจำ
ฉายสุริยะ
ดิษฐการุณ
สิทธิประสงค์
จันทสิทธิ์
เณรสุวรรณ
พานิชอัตรา
นุปทุม

เกิด

อุปสมบท

๑๒/๐๓/๒๕๔๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๕
๑๕/๑๑/๒๕๔๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕

๐๙/๑๑/๒๕๔๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕
๒๒/๑๑/๒๕๔๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๕

๓๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕

๐๑/๐๖/๒๕๔๒ ๒๗/๐๖/๒๕๖๕
๐๙/๑๒/๒๕๔๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๕/๑๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๑๐/๒๕๔๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๓๑/๐๗/๒๕๔๓ ๑๗/๐๗/๒๕๖๕
๑๓/๐๙/๒๕๔๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๕

๐๙/๐๗/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๐๓/๒๕๔๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๐๘/๑๒/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๓/๑๑/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๓๐/๑๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๓/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๘/๐๘/๒๕๔๒ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

๑๐/๐๙/๒๕๕๒
๐๕/๐๕/๒๕๕๓
๑๓/๐๖/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๐๘/๐๗/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๓๐/๐๙/๒๕๔๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๐๑/๐๕/๒๕๔๗
๑๒/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๙/๐๙/๒๕๔๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕

๓๐/๐๑/๒๕๔๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕
๒๔/๐๖/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๓๑/๐๓/๒๕๔๔ ๑๒/๐๖/๒๕๖๕
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕
๑๗/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๕/๐๒/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดหนองปลาไหล
วัดหนองปลาไหล
วัดหนองปลาไหล
วัดหนองปลาไหล
วัดบูรพาพิทยาราม
วัดบูรพาพิทยาราม
วัดบูรพาพิทยาราม
วัดบูรพาพิทยาราม
วัดบูรพาพิทยาราม
วัดบูรพาพิทยาราม
วัดบุญญวาสวิหาร
วัดบุญญวาสวิหาร
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดบ่อพุ
วัดสามผาน
วัดหนองหงส์
วัดหนองหงส์
วัดหนองหงส์
วัดหนองหงส์
วัดหนองหงส์
วัดหนองหงส์
วัดบ้านสิ้วราษฎร์บำรุง
วัดบ้านสิ้วราษฎร์บำรุง
วัดบ้านสิ้วราษฎร์บำรุง
วัดบ้านสิ้วราษฎร์บำรุง
วัดเขาบายศรี
วัดเขาบายศรี
วัดเขาบายศรี
วัดเขาบายศรี
วัดเขาลูกช้าง
วัดเขาลูกช้าง
วัดทุ่งเบญจา
วัดทุ่งเบญจา

ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๖ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๒๐๐ พระวรสิทธิ์

ฉายา

วรสิทฺโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๐๑ พระสินทวี
าณิสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๐๒ พระรุจิรณ
สุตครุโก
จบ ๒๑๖๕/๐๒๐๓ พระสุรกิจ
ทินฺนวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๐๔ พระศรัณยู
ปฺุภาโค
จบ ๒๑๖๕/๐๒๐๕ พระธนพงษ์
ธมฺมยาโค
จบ ๒๑๖๕/๐๒๐๖ พระพานุพงษ์ อตฺตเปโม
จบ ๒๑๖๕/๐๒๐๗ พระณัฐพล
านุตฺตโม
จบ ๒๑๖๕/๐๒๐๘ พระกิตติศักดิ์ สนฺตุสฺสโก
จบ ๒๑๖๕/๐๒๐๙ พระนิติพล
านสมฺปนฺโน
จบ ๒๑๖๕/๐๒๑๐ พระภายัพ
สุจิณฺณธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๒๑๑ พระนที
สุจิณฺโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๑๒ พระธนกฤต
กนฺตสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๒๑๓ พระภาคภูมิ
อภิปุณฺโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๑๔ พระไชยอนันต์ อชิโต
จบ ๒๑๖๕/๐๒๑๕ พระณัฐภัทร
คุณวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๑๖ พระพัชระ
ติสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๑๗ พระวัชระพงษ์ ปฺาวุโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๑๘ พระประภาส ปฺุนาโค
จบ ๒๑๖๕/๐๒๑๙ พระอุทัย
จารุธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๒๒๐ พระอัครพนธ์ สนฺตมโน
จบ ๒๑๖๕/๐๒๒๑ พระอาณกร
อติพโล
จบ ๒๑๖๕/๐๒๒๒ พระวรวุฒิ
อธิปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๒๓ พระอุทิศ
อนุตฺตโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๒๔ พระวิทวัส
จตฺตมโล
จบ ๒๑๖๕/๐๒๒๕ พระธีรภัทร
อนุตฺตโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๒๖ พระธนดล
กนฺตสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๒๒๗ พระศรันย์
ปยสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๒๒๘ พระก้องชัย
ติสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๒๙ พระพงศ์ภัค
ปฺาวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๓๐ พระนิกร
กตปฺุโ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๓๑ พระวีระพงษ์
ฉนฺทธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๒๓๒ พระณัฐวุฒิ
ตปสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๒๓๓ พระนที
สมจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๒๓๔ พระปยพงษ์
ชาตปฺโ

นามสกุล
สินทวีทรัพย์
สรณะ
วงศ์เทศ
สรรเจริญ
มากพงษ์
ภู่ถาวร
คงทน
สุขเทศ
คารมย์
ชาวบน
ยางธิสาร
ศรีคงรักษ์
อ้นอารี
สร้างธรรม
แจ้งจิตร์
ฉายศิริ
จุธาทิรัตน์
สิทธิวงศ์
ลิ้มสุมังคลกุล
เคหะธรรม
อิม่ รัตน์
ศิริรพ
รอดสุข
จันทสิทธิ์
ประสงค์รัตน์
เจริญสัตย์
ปองสุข
แซ่ต้ัง
บรรพต
เฟองประยูร
รืน่ อารมย์
เฟองประยูร
กันหานนท์
แก่นบุญ
ภู่ระหงษ์

เกิด

อุปสมบท

๑๐/๐๒/๒๕๐๒ ๒๔/๑๑/๒๕๖๓
๐๓/๑๐/๒๕๔๓ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕
๒๑/๐๓/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๑๖/๐๔/๒๕๔๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๗/๑๑/๒๕๔๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๑๙/๑๑/๒๕๔๓ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๒๙/๐๘/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๑/๐๙/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๐๙/๐๖/๒๕๔๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๒๓/๑๒/๒๕๐๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๕

๐๕/๐๑/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๕
๒๘/๐๘/๒๕๔๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๙/๐๕/๒๕๔๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕
๒๒/๐๕/๒๕๔๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๒๕/๑๑/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๖๕

๐๙/๐๙/๒๕๔๒ ๑๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๔/๑๑/๒๕๑๗ ๑๒/๐๔/๒๕๖๕

๑๕/๐๙/๒๕๔๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๑๐/๐๕/๒๕๔๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๐๙/๐๙/๒๕๔๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๑๖/๐๔/๒๕๑๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕

๐๔/๑๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๔/๒๕๖๕
๐๘/๐๒/๒๕๔๑ ๐๓/๐๖/๒๕๖๕
๒๗/๑๑/๒๕๔๓ ๐๕/๐๖/๒๕๖๕
๒๘/๑๑/๒๕๔๕ ๐๗/๐๖/๒๕๖๕

๒๔/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕
๑๗/๐๒/๒๕๔๓ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕

๓๐/๐๓/๒๕๔๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๐๓/๐๘/๒๕๔๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕
๓๑/๑๐/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๔/๐๔/๒๕๔๔ ๑๒/๐๖/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดศรีเมือง
วัดสะพานเลือก
วัดสามหนาด
วัดสามหนาด
วัดสามหนาด
วัดสามหนาด
วัดสามหนาด
วัดสามหนาด
วัดสามหนาด
วัดสามหนาด
วัดโขมง
วัดโขมง
วัดโขมง
วัดหมูดุด
วัดหมูดุด
วัดหนองคัน
วัดหนองคัน
วัดหนองคัน
วัดหนองคัน
วัดหนองคัน
วัดหนองคัน
วัดหนองคัน
วัดหนองคัน
วัดตะกาดเง้า
วัดตะกาดเง้า
วัดคลองตาสังข์

ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๗ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๒๓๕ พระศรศักดิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๓๖ พระบุพกร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๓๗ พระธีระพร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๓๘ พระธวัชชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๒๓๙ พระสรณ์สิริ

จบ ๒๑๖๕/๐๒๔๐ พระธเนศ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๔๑ พระธนวัฒน์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๔๒ พระวรัญชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๒๔๓ พระฐิติวุฒิ

จบ ๒๑๖๕/๐๒๔๔ พระอภิสิทธิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๔๕ พระดนุภพ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๔๖ พระวีระเดช
จบ ๒๑๖๕/๐๒๔๗ พระจักราวุธ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๔๘ พระประสพโชค
จบ ๒๑๖๕/๐๒๔๙ พระภูวนาถ

จบ ๒๑๖๕/๐๒๕๐ พระสิทธิชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๒๕๑ พระอดุลย์

จบ ๒๑๖๕/๐๒๕๒ พระประสิทธิ์

จบ ๒๑๖๕/๐๒๕๓ พระเกษมศักดิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๕๔ พระทิพรส
จบ ๒๑๖๕/๐๒๕๕ พระกิตตินันท์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๕๖ พระเทียนชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๒๕๗ พระปรินทร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๕๘ พระธนรัตน์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๕๙ พระอนุรักษ์

จบ ๒๑๖๕/๐๒๖๐ พระฉัตรมงคล
จบ ๒๑๖๕/๐๒๖๑ พระปรเมษฐ์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๖๒ พระอภิวัฒน์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๖๓ พระวิมาน
จบ ๒๑๖๕/๐๒๖๔ พระกษมา
จบ ๒๑๖๕/๐๒๖๕ พระณัฐวุฒิ

จบ ๒๑๖๕/๐๒๖๖ พระสมศักดิ์

จบ ๒๑๖๕/๐๒๖๗ พระบุญฤทธิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๖๘ พระสิทธิพล
จบ ๒๑๖๕/๐๒๖๙ พระอัครพล

ฉายา
สุตสาโร
ธมฺมปาโล
อนาลโย
ชนวุฑฺโฒ
ภูริสีโร
านวีโร
จนฺทสาโร
ธมฺมธีโป
ิตสีโล
โสภโณ
จนฺทวํโส
สุทสฺสโน
อุปคุตฺโต
ปฺาวชิโร
วรสทฺโท
สุทสฺสโน
สิริวณฺโณ
นิพฺภโย
สุชาโต
ภทฺทโก
สุปภาโส
วรสทฺโธ
ปริปฺโ
านิสฺสโร
ิตวํโส
อคฺคปฺโ
ปภสฺสรจิตฺโต
อภิชาโต
านวีโร
กิตฺติธโร
คุณวุฑฺโฒ
สมจิตฺโต
อิทธิโก
สิทธิโก
อคฺคธมฺโม

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

สีแตงอ่อน
สุขาบูรณ์
เว้นชั่ว
กิริณี
ชุมพล
ชมโฉม
ล้อมวงศ์
สุวรรณปราณี
ศรีคงรักษ์
พึง่ สมศักดิ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๕

สิมมา
วงศ์อยู่
แสงสุข
เพิ่มสุข
พันธ์ศรี
ถีรมัด
เจียมสกุล
กุลวาทะศิลปวงศ์
ทินนะบัตร์
หวังผล
สมดิษฐ์
พิศพรรณ
ล้วนดี
เหลืองาม
ดาราศรี
ร่วมทรัพย์
ดวงนิล
โชติพรรณ
อินทร์พันธ์
สวยงาม
จารุวงศ์ไพบูลย์
ดวงใจ
เลื่อนลอยหา
แซ่อ้ึง
อิชยาวณิชย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๐๔/๐๕/๒๕๔๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๐๗/๒๕๔๔ ๑๒/๐๓/๒๕๖๕
๒๗/๐๑/๒๕๔๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๗/๐๓/๒๕๒๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๒๕/๐๘/๒๕๔๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๕
๑๒/๐๔/๒๕๔๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕
๑๙/๐๔/๒๕๔๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕

๒๑/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๐๘/๒๕๔๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕
๓๑/๐๕/๒๕๔๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๐๖/๒๕๔๔ ๑๐/๐๘/๒๕๖๕
๓๑/๑๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕
๒๙/๐๓/๒๕๔๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕
๓๐/๑๒/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๕/๑๐/๒๕๐๖ ๑๗/๐๓/๒๕๖๕
๒๕/๑๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๑๕/๐๘/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๒๖/๐๙/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๙/๐๔/๒๕๑๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๕
๑๒/๐๘/๒๕๔๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๙/๒๕๔๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๒/๑๒/๒๕๔๔ ๑๓/๐๕/๒๕๖๕

๐๒/๐๕/๒๕๔๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๐๒/๐๔/๒๕๔๑ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๙/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๒/๒๕๖๕
๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๒/๑๐/๒๕๔๒ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔
๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๖๕
๑๓/๐๔/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๑๒/๐๒/๒๕๔๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๔/๑๐/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดคลองตาสังข์
วัดคลองตาสังข์
วัดคลองตาสังข์
วัดชมภูคีรีธาราม
วัดชมภูคีรีธาราม
วัดชมภูคีรีธาราม
วัดปากนำแขมหนู
วัดลำพัน
วัดลำพัน
วัดท่าศาลา
วัดท่าศาลา
วัดเนินกลาง
วัดเนินกลาง
วัดเขาตะพง
วัดแพร่งหน้าผาล่าง
วัดแพร่งหน้าผาล่าง
วัดศรีเขาแก้ว
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดบึงชนัง
วัดบึงชนัง
วัดแหลมเทพนิมิต
วัดแหลมเทพนิมิต
วัดแหลมเทพนิมิต
วัดโพธาราม
วัดบ้านใหม่
วัดวังกระทิง
วัดสามสิบ
วัดคลองขนุน
วัดเขาชวัง
วัดเขาชวัง
วัดเขาชวัง
วัดเขาชวัง
วัดเขาชวัง
วัดคลองคต

ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๘ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

ปฺาวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๗๑ พระธนิสร
กนฺตจาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๗๒ พระเทวฤทธิ์
สิริปฺุโ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๗๓ พระเกรียงไกร อติสโย
จบ ๒๑๖๕/๐๒๗๔ พระปฐวี
กตธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๒๗๕ พระกฤตนรินทร์ สุขิโต
จบ ๒๑๖๕/๐๒๗๖ พระสรวิศ
ปฺาวุโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๗๗ พระทวีศักดิ์
กิตฺติคุโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๗๘ พระกฤษฎา
กิตฺติสาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๗๙ พระภาสวิชญ์ สิทฺธิภาโส
จบ ๒๑๖๕/๐๒๘๐ พระกิตฺติ
เหมวณฺโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๘๑ พระณรงค์ฤทธิ์ จนฺทสาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๒๘๒ พระธนวัฒน์
คุณยุตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๒๘๓ สามเณรณัฐนนท์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๘๔ สามเณรกิตติทัต
จบ ๒๑๖๕/๐๒๘๕ พระกนกพล
กิตฺติภทฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๒๘๖ สามเณรภูมินทร์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๘๗ พระอัมพุ
ตปสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๒๘๘ พระสุรพงค์
อภิปฺุโ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๘๙ พระเจริญจิตร กิตฺติปาโล
จบ ๒๑๖๕/๐๒๙๐ พระปาลิชาติ ิตธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๒๙๑ พระธีรภัทร
อติลาโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๙๒ พระสรณ์สิริ
อคฺคจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๒๙๓ พระธนวัฒน์
วรจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๒๙๔ สามเณรอมรรัตน์
จบ ๒๑๖๕/๐๒๙๕ พระกฤษดา
กตคุโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๙๖ พระสมหมาย อรินโต
จบ ๒๑๖๕/๐๒๙๗ พระศุภมิตร
สุจินโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๙๘ พระสรวิศ
ภูริวฑฺฒโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๒๙๙ พระธาดา
ปคุโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๐๐ พระพงศธร
สุนฺทโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๐๑ พระวรินทร
เตชธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๓๐๒ พระธีรโชติ
อภิวณฺโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๐๓ พระกฤษฎา
สนฺตจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๐๔ พระอรุณ
อรุโณ

เจริญกิจ
ทองสุข
อินคลองใหม่
เสมลาภ
จันทโสมย์
นิลยอง
ปนวัชรกุล
น้อยเรือง
บุญญานนท์
เหมะวิศัลย์
สุธรรมมา
เมตตา
จินดาบถ
ผาไชย
คำจันดี
ไทยกูล
แสงเข้ม
สนอง
เหลืองอร่าม
โกพล
ศรีผ้ึง
ผ่องใส
เกษสุวรรณ์
หวังหยิบกลาง
สมจันทร์
ชิง่ เชิด
มาลัยเรือง
บุญญามา
วงค์เธียรทอง
ชุมวงศ์
แก้วอยู่
ธรรมมะ
สารทรัพย์
ดอกไม้
มัสจิตต์

จบ ๒๑๖๕/๐๒๗๐ พระเอกสิทธิ์

เกิด

อุปสมบท

๒๕/๑๐/๒๕๔๔ ๒๗/๐๖/๒๕๖๕
๒๗/๐๕/๒๕๔๕ ๒๗/๐๖/๒๕๖๕
๒๗/๐๕/๒๕๔๕ ๒๗/๐๕/๒๕๖๕
๑๕/๐๒/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๓๐/๐๗/๒๕๑๖ ๒๖/๐๕/๒๕๖๔
๒๔/๐๒/๒๕๔๑ ๒๒/๑๑/๒๕๖๔

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๐๕/๐๘/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๘/๐๔/๒๕๔๕ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๒๗/๑๐/๒๕๕๑
๑๕/๐๙/๒๕๕๒
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
๒๓/๑๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๐๔/๐๓/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๓/๒๕๑๗ ๐๕/๑๑/๒๕๖๕
๑๗/๑๒/๒๕๑๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๑๓/๐๘/๒๕๔๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕

๐๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๐/๐๔/๒๕๔๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๗/๑๑/๒๕๕๐
๑๖/๑๐/๒๕๔๓ ๐๒/๐๔/๒๕๔๓

๑๒/๑๑/๒๕๐๐ ๑๐/๐๔/๒๕๖๒
๐๓/๑๑/๒๕๐๓ ๑๙/๐๘/๒๕๖๔
๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๔/๒๕๖๕

๐๘/๐๖/๒๕๔๓ ๐๒/๐๔/๒๕๖๕
๐๗/๑๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๐๘/๐๘/๒๕๔๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๗/๐๗/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕
๑๒/๑๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดดงจิก
วัดดงจิก
วัดเขาตะแบก
วัดคลองตาคง
วัดคลองตาคง
วัดคลองตาคง
วัดคลองตาคง
วัดทับไทร
วัดทับไทร
วัดทับไทร
วัดทับไทร
วัดทับไทร
วัดทับไทร
วัดทับไทร
วัดทับไทร
วัดชะแมบ
วัดชะแมบ
วัดนำเขียว
วัดนำเขียว
วัดนำเขียว
วัดพังงอน
วัดวังกระแพร
วัดวังกระแพร
วัดวังกระแพร
วัดวังกระแพร
วัดถำสาริกา
วัดถำสาริกา
วัดถำสาริกา
วัดถำสาริกา
วัดถำสาริกา
วัดคลองปรือ
วัดปาอุทุมพร
วัดปาอุทุมพร
วัดท่าหลวงบน
วัดท่าหลวงบน

โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
โปงนำร้อน
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๙ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

โชติวณฺโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๐๖ พระพิพัฒน์พงศ์ ิตสํวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๐๗ พระอรรถพร ขนฺติโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๐๘ พระสุวัฒชา
ปฺาทีโป
จบ ๒๑๖๕/๐๓๐๙ พระอภิรักษ์
อคฺปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๑๐ พระอุเทน
สุเมโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๑๑ พระสุรบท
สมาจาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๑๒ พระธิติพงษ์
สฺจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๑๓ พระภราดร
ิตสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๓๑๔ พระอรรถชัย
อภิวฑฺฒโน
จบ ๒๑๖๕/๐๓๑๕ พระทัศนากร ธมฺมธีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๑๖ พระสรศักดิ์
สุทฺธิาโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๑๗ พระชินภัทร
คุณากโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๑๘ พระกรกต
วิมโล
จบ ๒๑๖๕/๐๓๑๙ พระนิติพงษ์
านวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๒๐ พระวงศธร
ปภงฺกโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๒๑ พระชัชนันท์
ชานนฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๓๒๒ พระมานิตย์
มทฺทโว
จบ ๒๑๖๕/๐๓๒๓ พระรุ่งรัตน์
านุตฺตโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๒๔ พระพุฒิพษ์
วิชโย
จบ ๒๑๖๕/๐๓๒๕ พระเมธาสิทธิ์ กนฺตสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๓๒๖ พระชิษณุพงศ์ สุจิณฺโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๒๗ พระพีระ
ขนฺติธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๓๒๘ พระอดิศร
คเวสโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๒๙ พระนที
วิสุทฺธสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๓๓๐ พระสมวงค์
ธีรปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๓๑ พระชยานินท์ อชิโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๓๒ พระสุรวุฒิ
สนฺตมโน
จบ ๒๑๖๕/๐๓๓๓ พระกิตติทัต
สุเมโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๓๔ พระตุลา
ธีรภทฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๓๓๕ พระปติภัทร
ธีรธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๓๓๖ พระทศพล
คุตฺตจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๓๗ พระทรงวุฒิ
ถาวรจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๓๘ พระธนาธิป
จินตามโย
จบ ๒๑๖๕/๐๓๓๙ พระกิตติภัต
อติภทฺโท

โกศลานันท์
สุนทร
ชาลวัลย์
มานพ
ปราบไพริน
สุขแสง
ธนบัตร
แย้มสวน
แสงสด
ทองมณเทียร
พันธุรักษ์
อินราช
เสมสฤษดิ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

กุลวงศ์
แก้วประสิทธิ์
เขียวประแดง
นารอด
คำดี
ชุมทอง
เติมงาม
จิตรซื่อ
บุญจันทร์
อภิญ
สุภศรี
วิจารณ์ปกรณ์กิจ
หมื่นชุมพล
ศรีแก้ว
วิชญธรกุล
อิม่ ผ่อง
พงศ์ศักดิ์
จ้อยร่อย
ประสิทธิ์นอก
ภูยาฟา
รักษา
ค้าผล

๒๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๔/๐๓/๒๕๖๕

จบ ๒๑๖๕/๐๓๐๕ พระนนทิภัทร

เกิด

อุปสมบท

๐๙/๐๗/๒๕๔๐ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๘/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๔/๒๕๔๔ ๑๑/๐๘/๒๕๖๕
๑๖/๐๒/๒๕๔๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕

๐๘/๐๘/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๓/๐๕/๒๕๓๐ ๑๘/๑๒/๒๕๖๔
๑๗/๑๐/๒๕๔๒ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕
๒๓/๐๑/๒๕๔๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕

๐๒/๐๖/๒๕๔๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๐๗/๐๒/๒๕๑๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕
๒๒/๐๖/๒๕๔๓ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๕
๓๐/๐๔/๒๕๒๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๐๕/๐๘/๒๕๒๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๐๒/๐๕/๒๕๔๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๕/๒๕๔๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๑๑/๒๕๔๐ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๐/๐๙/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๒๑/๐๖/๒๕๐๑ ๒๓/๑๐/๒๕๖๐
๒๖/๑๐/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๐๑/๒๕๔๓ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๒๐/๐๘/๒๕๔๒ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕
๒๘/๑๐/๒๕๔๓ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕
๑๙/๐๕/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๑๓/๐๗/๒๕๐๒ ๐๓/๐๘/๒๕๖๕
๑๐/๐๕/๒๕๔๓ ๐๓/๐๘/๒๕๖๕
๑๑/๑๐/๒๕๔๔ ๐๓/๐๘/๒๕๖๕
๑๘/๐๕/๒๕๔๕ ๐๓/๐๘/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดนำรัก
วัดนำรัก
วัดทุ่งโตนด
วัดทุ่งโตนด
วัดทุ่งโตนด
วัดพรหมคุณวนาราม
วัดพรหมคุณวนาราม
วัดพรหมคุณวนาราม
วัดบ้านอ่าง
วัดบ้านอ่าง
วัดบ้านอ่าง
วัดบ้านอ่าง
วัดบ้านอ่าง
วัดจันทร์แสงศรี
วัดจันทร์แสงศรี
วัดจันทร์แสงศรี
วัดจันทร์แสงศรี
วัดจันทร์แสงศรี
วัดจันทร์แสงศรี
วัดจันทร์แสงศรี
วัดจันทร์แสงศรี
วัดจันทร์แสงศรี
วัดทับนคร
วัดทับนคร
วัดทับนคร
วัดทุ่งบอน
วัดโปงโรงเซ็น
วัดโปงโรงเซ็น
วัดมะทาย
วัดมะทาย
วัดมะทาย
วัดคลองเวฬุ
วัดคลองเวฬุ
วัดคลองเวฬุ
วัดคลองเวฬุ

มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชั้นตรี (ศ.๔) ๑๐ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๓๔๐ พระธนพล
จบ ๒๑๖๕/๐๓๔๑ พระพฤกษชาติ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๔๒ พระบุญญฤทธิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๓๔๓ พระภีมพล
จบ ๒๑๖๕/๐๓๔๔ พระณัฐวัตร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๔๕ พระภาณุพงศ์

จบ ๒๑๖๕/๐๓๔๖ พระเกียรติศักดิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๓๔๗ พระกิตติพงษ์
จบ ๒๑๖๕/๐๓๔๘ พระอัครพล

ฉายา

นามสกุล

สุภกิจฺโจ
ปฺาวฑฺฒโก
มหิสฺสโร
ภูริาโณ
เขมธโร
พลาโณ
โกวิโท
านวีโร
ธมฺมทีโป

ไพลิน
สังขวัตร
เพ็ชรคงทอง
เอื้อนอรรถ
บุญอาจิตร
บุญเปยม
ดอกมะลิ
แสงรัศมีมรกต
ธรรมศรี
ลุนธรรม
เจริญสุข
บัวสาย
สอนวงษา
บุญนา
บุญอภัย
อุทัยรัศมี
ธรรมเกษร
กนกปรีชาวุฒิ
หงษ์ชาติ
กิมศรี
คงถาวร
เจริญ
รจนากร
รัตนาจารย์
มัจฉาชาติ
คำวงษ์
สุขใจ
บุญมี
สุขาคม
ศิลาขาว
สุนทรนนท์
อารามรักษ์
ทนุการ
สร้อยศรี
ใจสุทธิ

จบ ๒๑๖๕/๐๓๔๙ สามเณรสุทธินัน

จบ ๒๑๖๕/๐๓๕๐ พระจิระวัฒน์

วชิโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๕๑ พระสุริยา
ผาสุโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๕๒ พระธนภูมิ
สีลเตโช
จบ ๒๑๖๕/๐๓๕๓ พระปริญญา
ขนฺติโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๕๔ พระณัชพล
ขนฺติโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๕๕ พระธวัชชัย
โกวิโท
จบ ๒๑๖๕/๐๓๕๖ พระรเมศ
ปฺาวชิโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๕๗ พระสุภชัย
มหาาโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๕๘ พระนราดล
นริสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๕๙ พระวรรณรัตน์ ธนปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๖๐ พระธนโชติ
านุตฺตโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๖๑ พระกฤษดา
สนฺตมโน
จบ ๒๑๖๕/๐๓๖๒ พระอภิสิทธิ์
ธมฺมปาโล
จบ ๒๑๖๕/๐๓๖๓ พระภิญโญ
ภูริาโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๖๔ พระสงัด
ปฺาทีโป
จบ ๒๑๖๕/๐๓๖๕ พระสุกิจ
ปภสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๖๖ พระนราธิป
จนฺทโชโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๖๗ พระวรพงษ์
ขนฺติโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๖๘ พระกันตวิชญ์ อคฺคธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๓๖๙ พระธนบัตร
จนฺทปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๗๐ พระณัฐวัฒน์
คุณวฑฺฒโน
จบ ๒๑๖๕/๐๓๗๑ พระณัฐนันท์
านวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๗๒ พระสุขสันต์
สนฺตจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๗๓ พระสิทธิชัย
อายุวฑฺฒโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๗๔ พระธีระภัทร
ธมฺมวโร

เกิด

อุปสมบท

๒๑/๐๑/๒๕๔๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๕
๒๔/๐๖/๒๕๔๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๑๘/๑๑/๒๕๔๒ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๐๗/๐๙/๒๕๔๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๐๕/๒๕๔๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕
๒๗/๐๕/๒๕๔๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕

๐๑/๐๖/๒๕๔๑ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๓/๐๙/๒๕๔๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๐๕/๑๒/๒๕๕๐
๑๒/๐๘/๒๕๔๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๘/๐๖/๒๕๔๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๙/๒๕๔๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๑๐/๒๕๔๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๙/๐๗/๒๕๔๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕

๒๐/๐๑/๒๕๔๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕
๑๙/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๖๕

๐๗/๐๗/๒๕๔๔ ๑๕/๐๖/๒๕๖๕
๑๔/๐๔/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๑๑/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๒/๐๓/๒๕๓๓ ๒๙/๑๑/๒๕๖๔
๓๑/๑๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕

๑๓/๐๗/๒๕๐๔ ๑๑/๑๑/๒๕๖๔
๑๒/๐๖/๒๕๑๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๕
๒๗/๐๓/๒๕๔๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๒/๒๕๔๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕

๓๐/๐๗/๒๕๔๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๒/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๓๘

๒๐/๐๓/๒๔๘๘ ๑๘/๐๕/๒๕๖๕
๒๒/๐๒/๒๕๔๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๕

๐๙/๐๕/๒๕๔๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๒๙/๐๑/๒๕๔๓ ๑๐/๐๖/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดขนุน
วัดขนุน
วัดขนุน
วัดโคกตะพง
วัดโคกตะพง
วัดโคกตะพง
วัดโคกตะพง
วัดปก
วัดแตงเม
วัดแตงเม
วัดพรหมอนุสรณ์
วัดพรหมอนุสรณ์
วัดวังแซ้ม
วัดท่าหลวงล่าง
วัดบางจะอ้าย
วัดบางจะอ้าย
วัดพญาล่าง
วัดมะขาม
วัดมะขาม
วัดมะขาม
วัดมะขาม
วัดหนองอ้อ
วัดหนองอ้อ
วัดหนองอ้อ
วัดปากนำ (แหลมสิงห์)
วัดปากนำ (แหลมสิงห์)
วัดปากนำ (แหลมสิงห์)
วัดปากนำ (แหลมสิงห์)
วัดปากนำ (แหลมสิงห์)
วัดเขาตาหน่วย
วัดเกาะแมว
วัดเกาะแมว
วัดเกาะแมว
วัดเกาะแมว
วัดเขาช่องโกรน

มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๑ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๓๗๕ พระศตวรรษ

ฉายา

ธมฺมวุฑฺโฒ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๗๖ พระชานนท์
อกฺกโชติ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๗๗ พระมนตรี
กุสลจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๗๘ พระวรรณวัฒณ์ ปฺาวฑฺฒโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๗๙ พระณัฐวุฒิ
จารุธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๓๘๐ พระหัสวรรษ มหาปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๘๑ พระวุฒิชัย
ติสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๘๒ พระวิรัตน์
จิตฺตทนฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๘๓ พระณัฐิวุฒิ
ปฺุาคโม
จบ ๒๑๖๕/๐๓๘๔ พระประมวล ปฺุลาโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๘๕ พระธีรภัทร
โชติโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๘๖ พระธันยากร
อมโล
จบ ๒๑๖๕/๐๓๘๗ พระศิริ
จิรธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๓๘๘ พระจักริน
สุวฑฺโฒ
จบ ๒๑๖๕/๐๓๘๙ พระอัครพงศ์ ชิตจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๙๐ พระกิติพล
ธมฺมิโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๙๑ พระสุชาครีย์
ปภาโต
จบ ๒๑๖๕/๐๓๙๒ พระธีรภัทร
ชยธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๓๙๓ พระศรัณยพงษ์ คุณกโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๙๔ พระกฤษณะ
ปสาโท
จบ ๒๑๖๕/๐๓๙๕ พระพัชรพงษ์ กตทีโป
จบ ๒๑๖๕/๐๓๙๖ พระอรรถวิโรจน์ ภทฺทโก
จบ ๒๑๖๕/๐๓๙๗ พระพชรพล
าณวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๓๙๘ พระธีรศักดิ์
ธีปธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๓๙๙ พระเฉลิมพล
ิตาโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๐๐ พระสมนึก
ถาวรสทฺโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๐๑ พระสมาน
ทนฺตกาโย
จบ ๒๑๖๕/๐๔๐๒ พระกุศล
านุตฺตโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๐๓ พระธีรพงศ์
อภิปาโล
จบ ๒๑๖๕/๐๔๐๔ พระศุภฤกษ์
สิริปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๐๕ พระวุฒิญา
อตฺถกาโม
จบ ๒๑๖๕/๐๔๐๖ พระเจษฎา
จนฺทสาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๐๗ พระพาณิชย์
สนฺตมโน
จบ ๒๑๖๕/๐๔๐๘ พระสาธิต
สุทธิจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๔๐๙ พระขวัญชัย
สาทโร

นามสกุล
ม้าจีน
รัตนสร้อย
สรรพคุณ
ทองอำไพ
รัตนสร้อย
รัตนสร้อย
รัตนสร้อย
บุญไทย
บุญโยประการ
บุญลาภัง
ชราเขต
ครุปติ
ศิลาชัย
เอื้อเฟอ
ดูชาติรัมย์
ยาสาธร
ตุลารักษ์
บุญเรือง
พูลพัฒน์
อำนวยพงค์
สรรพคุณ
เกษี
ไชยศรีหา
ชายหาด
รามภัคดี
บุญมา
คำรุณ
กลิ่นจันทร์หอม
พระเดิมรอด
ยินดีจันทร์
บัวปลี
มูลประดิษฐ์
อึง่ โสด
ชูสกุล
ประสิทธิ์วังศิลป

เกิด

อุปสมบท

๐๓/๑๐/๒๕๔๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๐๖/๐๒/๒๕๔๓ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๒/๐๕/๒๕๔๓ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๒๐/๐๙/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๗/๑๑/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๓/๑๑/๒๕๔๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕

๑๕/๑๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๘/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ ๐๗/๑๐/๒๕๖๕
๑๑/๐๒/๒๕๐๔ ๐๗/๑๑/๒๕๖๕
๒๑/๐๘/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๑๐/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕

๑๐/๐๓/๒๕๔๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕
๒๐/๐๒/๒๕๔๔ ๒๓/๐๖/๒๕๖๕
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ ๒๓/๐๖/๒๕๖๕

๐๘/๐๒/๒๕๔๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๐๙/๐๑/๒๕๔๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๐๔/๐๓/๒๕๔๕ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๑๐/๑๐/๒๕๔๔ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๐๓/๑๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕
๐๓/๐๑/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๒๒/๐๔/๒๕๔๕ ๑๔/๐๑/๒๕๖๕
๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๐๕/๐๘/๒๕๖๕
๓๑/๑๒/๒๕๒๙ ๐๕/๑๒/๒๕๖๓

๑๙/๐๓/๒๕๒๖ ๐๕/๑๒/๒๕๖๔
๒๖/๐๕/๒๕๓๓ ๐๓/๐๔/๒๕๖๕
๒๕/๑๒/๒๕๒๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๒๓/๐๙/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๒/๐๗/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๐๑/๐๙/๒๕๔๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๕/๐๙/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๑/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๐๒/๐๓/๒๕๔๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๖/๑๐/๒๕๔๓ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดเขาช่องโกรน
วัดเขาช่องโกรน
วัดเขาช่องโกรน
วัดเขาช่องโกรน
วัดเขาช่องโกรน
วัดเขาช่องโกรน
วัดเขาช่องโกรน
วัดเขาช่องโกรน
วัดเขาตาลิ่น
วัดเขาตาลิ่น
วัดคลองยายดำ
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดหนองชิ่ม
วัดหนองชิ่ม
วัดใหญ่พลิ้ว
วัดบางสระเก้า
วัดทับช้าง
วัดทับช้าง
วัดทับช้าง
วัดทับช้าง
วัดทับช้าง
วัดทับช้าง
วัดทับช้าง
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล

แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
แหลมสิงห์
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๒ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๔๑๐ พระขวัช
จบ ๒๑๖๕/๐๔๑๑ พระวรพล

ฉายา
ธนปาโล
วรธมฺโม

จบ ๒๑๖๕/๐๔๑๒ สามเณรชาคร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๑๓ พระบุญมา
จบ ๒๑๖๕/๐๔๑๔ พระไสว
จบ ๒๑๖๕/๐๔๑๕ พระพงษ์ศธร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๑๖ พระดำดี
จบ ๒๑๖๕/๐๔๑๗ พระสุรเชษฐ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๑๘ พระพุฒิพงศ์
จบ ๒๑๖๕/๐๔๑๙ พระสิรภพ

จบ ๒๑๖๕/๐๔๒๐ พระธนพัฒน์
จบ ๒๑๖๕/๐๔๒๑ พระวิญู
จบ ๒๑๖๕/๐๔๒๒ พระสุวิทย์
จบ ๒๑๖๕/๐๔๒๓ พระปยะณัฐย์
จบ ๒๑๖๕/๐๔๒๔ พระสำราญ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๒๕ พระวิจักขณ์
จบ ๒๑๖๕/๐๔๒๖ พระวิทิต
จบ ๒๑๖๕/๐๔๒๗ พระทศธรรม
จบ ๒๑๖๕/๐๔๒๘ พระปุณณธิป
จบ ๒๑๖๕/๐๔๒๙ พระสงคราม

จบ ๒๑๖๕/๐๔๓๐ พระอภิสิทธิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๔๓๑ พระสัญญา

จบ ๒๑๖๕/๐๔๓๒ พระพนุพงษ์
จบ ๒๑๖๕/๐๔๓๓ พระพิชิตชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๔๓๔ พระพฤหัสดี
จบ ๒๑๖๕/๐๔๓๕ พระอนันตชัย

สุทธิจิตฺโต
สนฺตจิตฺโต
กนฺตวีโร
สุเมโธ
อชิโต
ปโมทิโต
สีลเตโช
ธนปาโล
อนุตตโร
กนฺตาโภ
อตฺถโกสโล
สิริธโร
สุมโน
ิตธมฺโม
ขนฺติโก
ชิตมาโร
สนฺตกาโย
อภิสิทฺโธ
านวีโร
สุจินฺโณ
สนฺตมโน
ปภงฺกโร
คุณกโร

จบ ๒๑๖๕/๐๔๓๖ สามเณรธนกฤต
จบ ๒๑๖๕/๐๔๓๗ พระนนท์ธวัช
จบ ๒๑๖๕/๐๔๓๘ พระอนุวัฒน์
จบ ๒๑๖๕/๐๔๓๙ พระณัฐชนน

จบ ๒๑๖๕/๐๔๔๐ พระไทยคม
จบ ๒๑๖๕/๐๔๔๑ พระธวัชชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๔๔๒ พระวิสิฐ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๔๓ พระจิรชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๔๔๔ พระนรินทร์

นนฺทโก
เตชวโร
กตธมฺโม
ธมฺมโชโต
ธมฺมทีโป
ภทฺทธมฺโม
จนฺทวํโส
ภูริปฺโ

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

ม่วงทอง
จารย์ปญญา
ยะปญญา
ศรีพุฒ
น้อยวิเศษ
ศรีโสภา
สิมพาพิม
ใจชื้น
ใจแจ่ม
ใจดี
ยางงาม
แซ่แต้
ปล้องสีมา
แพน้อย
สนธิศักดิ์

๑๓/๐๔/๒๕๑๔ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

คำทอง
วิชัยผิน
สนั่นรัมย์
คำสอนทา
เสือโฮก
สารพิมพ์
คำดี
พุกศร
เอี่ยมสุภา
มีโชค
กากุรุก
ศรีเถื่อน
สุภาพ
ยิม้ ใย
มีมาก
ทุมทอง
ชายแดน
โพธิ์เดช
อยู่ถาวร
สุขภิรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๐๒/๐๒/๒๕๔๖
๑๕/๐๓/๒๕๐๖ ๐๒/๐๔/๒๕๖๕
๒๒/๐๗/๒๕๐๔ ๐๖/๑๑/๒๕๕๗
๒๓/๐๔/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๕
๑๕/๑๒/๒๕๑๑ ๑๒/๐๖/๒๕๖๕

๓๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕

๒๕/๐๒/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๐๕/๐๒/๒๕๔๓ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๖/๐๔/๒๕๒๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๔
๑๙/๐๗/๒๕๑๔ ๐๙/๐๒/๒๕๖๓

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๑๑/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๑๗/๐๔/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๑๐/๐๙/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๑๐/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๑๒/๒๕๖๔
๐๒/๑๑/๒๕๑๒ ๐๑/๑๐/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๐๘ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๖/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๕
๒๑/๐๘/๒๕๔๑ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๓/๑๐/๒๕๑๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๗
๒๕/๑๒/๒๕๔๒ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๑๖/๐๖/๒๕๕๒

๑๔/๐๘/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๐๖/๒๕๔๒ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕

๑๐/๑๐/๒๕๔๑ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕
๐๙/๐๘/๒๕๔๔ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕
๒๖/๐๖/๒๕๔๔ ๒๗/๐๒/๒๕๖๕

๐๘/๐๙/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดคลองทรัพย์
วัดคลองทรัพย์
วัดคลองทรัพย์
วัดไทรงาม
วัดเนินสมบูรณ์
วัดเนินสมบูรณ์
วัดปาธัญญาราม
วัดปาธัญญาราม
วัดปาธัญญาราม
วัดปาธัญญาราม
วัดทรัพย์เจริญ
วัดเชิดชูธรรมาราม
วัดสะตอน
วัดทุ่งขนาน
วัดทุ่งขนาน
วัดทุ่งขนาน
วัดทุ่งขนาน
วัดทุ่งขนาน
วัดทุ่งขนาน
วัดหนองบอนธรรมาราม
วัดปาธรรมวิเวก
วัดปาธรรมวิเวก
วัดกระทิงทอง
วัดกระทิงทอง
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดบ้านตาเรือง
วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
วัดเนินทอง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดอินทร์ชูศรี
วัดอินทร์ชูศรี

สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๓ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๔๔๕ พระเอกชัย

ฉายา

กมฺมสุโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๔๖ พระภพพิสิฐ
ปฺาวุฑฺโฒ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๔๗ พระทศวรรษ สิริธโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๔๘ พระณัฐวุฒิ
กิตฺติธโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๔๙ พระสรัณต์
กิตฺติาโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๕๐ พระรัชเจต
จารุธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๔๕๑ พระณรงค์ฤทธิ์ กิตฺติสมฺปนโน
จบ ๒๑๖๕/๐๔๕๒ พระกิตติธัช
สิริวฑฺฒโน
จบ ๒๑๖๕/๐๔๕๓ พระอภิชาติ
กิตฺติปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๕๔ พระรัตนพล
รตนโชโต
จบ ๒๑๖๕/๐๔๕๕ พระบุญมี
คุณวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๕๖ พระบุญฤทธิ์
ปุณณาโก
จบ ๒๑๖๕/๐๔๕๗ พระพลีพล
พลวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๕๘ พระนที
อติวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๕๙ พระนพรุจ
จิณฺณโสตฺถิ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๖๐ พระณัฐพงศ์
ิตพโล
จบ ๒๑๖๕/๐๔๖๑ พระธีรพงศ์
วรธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๔๖๒ พระณัฐวุฒิ
โชติโก
จบ ๒๑๖๕/๐๔๖๓ พระรังษิตร์
สิริธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๔๖๔ พระจารุวัฒน์ สฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๔๖๕ พระธนดล
กนฺตวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๖๖ พระเทวิน
อิทฺธิธโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๖๗ พระชัยวัตร
อิทฺธิเตโช
จบ ๒๑๖๕/๐๔๖๘ พระอภิรักษ์
อธิปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๖๙ พระไพรวัลย์
อธิจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๔๗๐ พระอรรฐกร
สิริจนฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๔๗๑ พระปยนันท์
สิริวณฺโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๗๒ พระธนชิต
ธมฺมวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๗๓ พระสรายุทธ
สุทฺธิสทฺโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๗๔ พระวิทวัส
จตฺตมโล
จบ ๒๑๖๕/๐๔๗๕ พระจิรพงศ์
ภทฺทจาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๗๖ พระพีระพล
สิริภทฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๔๗๗ พระธีระวัฒน์ ยติกโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๗๘ พระพันกร
อคฺควโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๗๙ พระณัฐพล
ขนฺติมโน

นามสกุล
สายจันทร์
พงศ์บวรภัสร์
มูลพักตร์
ฆ้องดอน
มูลประดิษฐ์
ชาญสูงเนิน
วันทา
ธรรมโชติ
นิลโกศล
ดีเวช
จันทศร
มธุรส
แบบเหมาะ
นึกสม
สุเนตโต
หนองริมบ้าน
อินทร์ประสิทธิ์
รูปมาร
คงแพทย์
ก้องเสนาะ
ยังให้ผล
ถมตะขบ
แสงสุวรรณ
อุ้มสิน
พงทะวงค์
อักษรสวัสดิ์กุล
มหัน
บุญสรรค์
จำปาทอง
อ่อนศรีทอง
คงขวัญ
โรจน์แก้ว
ราชศรีเมือง
รักษาพล
คำแก้ว

เกิด

อุปสมบท

๑๘/๐๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๑๒/๐๖/๒๔๙๙ ๐๗/๐๘/๒๕๖๕

๐๗/๐๓/๒๕๔๓ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๘/๐๘/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๗/๐๒/๒๕๔๓ ๐๓/๐๘/๒๕๖๕
๑๗/๐๒/๒๕๒๔ ๐๓/๑๒/๒๕๖๔
๑๑/๑๑/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๒/๑๐/๒๕๔๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๗/๒๕๔๓ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๑/๒๕๔๓ ๓๐/๐๖/๒๕๖๔
๑๔/๐๖/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๑๒/๐๔/๒๕๔๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕

๐๑/๐๗/๒๕๔๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕
๐๕/๐๓/๒๕๔๕ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕
๒๘/๑๑/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๐๑/๐๖/๒๕๑๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๓
๒๗/๐๑/๒๕๔๑ ๒๗/๐๖/๒๕๖๕
๒๓/๐๓/๒๕๔๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๐๗/๒๕๔๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๘/๑๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕

๒๖/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๖/๑๑/๒๕๒๙ ๐๑/๐๖/๒๕๖๕

๐๖/๐๙/๒๕๓๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๕
๒๑/๐๗/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๓/๑๐/๒๕๔๑ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๐๑/๑๒/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๔/๐๑/๒๕๔๕ ๐๗/๐๕/๒๕๖๕
๑๗/๐๘/๒๕๔๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๐๗/๑๐/๒๕๔๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๐๖/๐๗/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๖/๑๒/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ ๑๒/๐๖/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดตามูล
วัดตามูล
วัดวังยาว
วัดนำซับตาพุด
วัดท่าใหม่
วัดปะตงวนาราม
วัดปะตงวนาราม
วัดปะตงวนาราม
วัดปะตงวนาราม
วัดปะตงวนาราม
วัดแก่ง
วัดแก่ง
วัดแก่ง
วัดแก่ง
วัดแก่ง
วัดแก่ง
วัดช่องกะพัด
วัดช่องกะพัด
วัดช่องกะพัด
วัดช่องกะพัด
วัดช่องกะพัด
วัดช่องกะพัด
วัดช่องกะพัด
วัดโปงวัว
วัดโปงวัว
วัดโปงวัว
วัดโปงวัว
วัดโปงวัว
วัดจันทคุณาราม
วัดจันทคุณาราม
วัดจันทคุณาราม
วัดจันทคุณาราม
วัดจันทคุณาราม
วัดจันทคุณาราม
วัดขุนซ่อง

สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
สอยดาว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๔ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๔๘๐ พระกำพล

ฉายา

อติภทฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๔๘๑ พระกฤษณะ
กิตฺติโสภโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๘๒ พระศักดา
จนฺทปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๘๓ พระวราวุฒิ
จิตฺตปฺุโ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๘๔ พระพิเชษฐ์
านกโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๘๕ พระสุภาษิต
ิตสุโภ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๘๖ พระณัชประสิทธิ์ ปฺาทีโป
จบ ๒๑๖๕/๐๔๘๗ พระธวัชชัย
เตชปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๘๘ พระจิณณวัตร กิตฺติสาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๘๙ พระวรวุฒิ
ธมฺมวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๙๐ พระสมพงษ์
สิริธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๔๙๑ พระวัชรพล
ปภสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๙๒ พระธนาธร
จิรธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๔๙๓ พระประสิทธิศ์ ักดิ์ านวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๙๔ พระบดินทร์
ฉนฺทกโร
จบ ๒๑๖๕/๐๔๙๕ พระกัมพล
กนฺตวณฺโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๙๖ พระนัทธพงศ์ ปฺาวุฑฺโฒ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๙๗ พระชุมนุม
โชติปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๔๙๘ พระศิริศักดิ์
อติพโล
จบ ๒๑๖๕/๐๔๙๙ พระเสถียร
ปชฺโชโต
จบ ๒๑๖๕/๐๕๐๐ พระเนติพงษ์ กิตฺติคุโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๐๑ พระจักกฤษ
ขตฺตปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๐๒ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติภทฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๕๐๓ พระสิริพันธ์
สิริโชโต
จบ ๒๑๖๕/๐๕๐๔ พระธีรศักดิ์
ธีรปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๐๕ พระวันชนะ
ิตธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๕๐๖ สามเณรณัฐดนัย
จบ ๒๑๖๕/๐๕๐๗ พระกิติภูมิ
สุจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๕๐๘ พระฐิตินนท์
านวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๐๙ พระสุรเดช
าณวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๑๐ พระอนุสรณ์
านวุฑฺโฒ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๑๑ พระเฉลิมพร
ติสฺสวํโส
จบ ๒๑๖๕/๐๕๑๒ พระศรายุธ
ปฺาวุโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๑๓ สามเณรศุภมิตร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๑๔ พระอภินันท์
อภินนฺโท

นามสกุล
พุ่มเรือง
แก้วจุนันท์
สำราญดี
วงศ์จันทร์
บุญมา
ทองศรี
ธิรดาพาพุ่มพวย
นงค์นุช
จันทรังษี
ยิม้ เยื่อน
ชุ่มใจ
ชวนคิด
แซ่โอ๊ว
กระดานราษฏร์
สารนารถ
สมใจ
บุญชู
เขียวกะสินธุ์
คงสมบัติ
เจนดง
มีนวลจันทร์
กลิ่นจันทร์
ชาญเชี่ยว
เพ็ชรลำ
แสงใหญ่
หยงหนู
กิจลักษมี
ขยันกิจ
เลิศธัญญา
จันทร์หอม
พะละพร
นาคนวน
กระจาย
จันทร์หอม
มารยาท

เกิด

อุปสมบท

๐๕/๐๕/๒๕๑๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๓/๐๒/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๓๑/๐๗/๒๕๒๗ ๐๖/๐๘/๒๕๖๔

๓๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๕
๐๖/๐๕/๒๕๔๑ ๑๒/๐๖/๒๕๖๕
๑๑/๐๗/๒๕๒๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๔/๐๖/๒๕๔๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๐๕/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๒๐/๑๑/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๕/๑๒/๒๕๑๗ ๐๘/๐๖/๒๕๖๕

๐๓/๑๒/๒๕๔๑ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๙/๒๕๔๐ ๒๙/๐๕/๒๕๖๕
๐๗/๐๙/๒๕๔๒ ๑๕/๐๖/๒๕๖๕
๐๓/๐๙/๒๕๔๔ ๑๕/๐๖/๒๕๖๕
๐๗/๐๑/๒๕๔๓ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๑๗/๐๕/๒๕๔๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๓/๐๓/๒๕๔๓ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๗/๒๕๒๙ ๒๖/๑๐/๒๕๖๔
๑๑/๐๗/๒๕๔๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕

๑๐/๐๙/๒๕๔๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๐๓/๒๕๓๑ ๑๙/๑๑/๒๕๖๔
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ ๐๓/๐๓/๒๕๖๕
๑๒/๑๒/๒๕๔๑ ๑๙/๐๖/๒๕๖๕

๐๘/๐๘/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๘/๐๘/๒๕๔๘
๒๓/๐๑/๒๕๓๐ ๐๖/๑๑/๒๕๖๓
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕

๐๓/๐๖/๒๕๔๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๕
๒๔/๐๒/๒๕๔๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕

๐๗/๐๔/๒๕๔๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๑๒/๒๕๔๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

๐๘/๐๕/๒๕๔๕ ๒๙/๐๕/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดขุนซ่อง
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดบ้านโคก
วัดวังพง
วัดวังพง
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม
วัดธรรมสุขสว่าง
วัดธรรมสุขสว่าง
วัดธรรมสุขสว่าง
วัดหนองสร้อย
วัดหนองสร้อย
วัดหนองสร้อย
วัดหนองสร้อย
วัดหนองสร้อย
วัดหนองสร้อย
วัดบ่อชะอม
วัดบ่อชะอม
วัดบ่อชะอม
วัดคลองครก
วัดคลองครก
วัดคลองครก
วัดบ่อมะเดื่อ
วัดวังอีแอ่น
วัดซอยสอง
วัดประแกต
วัดวังไม้แดง
วัดวังไม้แดง
วัดวังไม้แดง
วัดวังไม้แดง
วัดวังไม้แดง
วัดคลองบอน

แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
นายายอาม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๕ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๕๑๕ พระอนุสรณ์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๑๖ พระธนวุฒิ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๑๗ พระทีพบ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๑๘ พระสุภาพ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๑๙ พระสิรภพ

จบ ๒๑๖๕/๐๕๒๐ พระชุมพล
จบ ๒๑๖๕/๐๕๒๑ พระอนนท์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๒๒ พระธนาวัฒน์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๒๓ พระวันชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๕๒๔ พระฤทธิชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๕๒๕ พระฤทธิเกียรติ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๒๖ พระมนัสวี
จบ ๒๑๖๕/๐๕๒๗ พระชนะวงศ์

จบ ๒๑๖๕/๐๕๒๘ พระกิตติศักดิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๒๙ พระศิรวิทย์

จบ ๒๑๖๕/๐๕๓๐ พระสรายุทธ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๓๑ พระกฤติน
จบ ๒๑๖๕/๐๕๓๒ พระประพัฒน์พงศ์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๓๓ พระกิตติ

จบ ๒๑๖๕/๐๕๓๔ พระเหมรัศมิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๓๕ พระปรมินทร์

จบ ๒๑๖๕/๐๕๓๖ พระเกรียงศักดิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๓๗ พระกณวรรธณ์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๓๘ พระนนทวัฒน์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๓๙ พระปฏิภาณ

จบ ๒๑๖๕/๐๕๔๐ พระธนิต

จบ ๒๑๖๕/๐๕๔๑ พระเกียรติศักดิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๔๒ พระกฤษสวรรษ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๔๓ พระตันกร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๔๔ พระอรรถพล
จบ ๒๑๖๕/๐๕๔๕ พระรณฤทธิ์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๔๖ พระวรยศ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๔๗ พระศุภชัย
จบ ๒๑๖๕/๐๕๔๘ พระนิสิทธ์
จบ ๒๑๖๕/๐๕๔๙ พระจักรฤษณ์

ฉายา
าณพโล
านุตฺตโม
านุตฺตโร
าณวโร
สิริภทฺโท
โสภณจิตฺโต
กตธมฺโม
สนฺตจิตฺโต
ภทฺทโก
านวุฑฺโฒ
ปฺุสมฺภโว
าณสุทฺโธ
โชติาโณ
เขมปฺโ
ปฺาวุโธ
ชววุฑฺโฒ
ยุตฺตโยโค
อรุโณ
ยติกโร
ปฺาวชิโร
กิตติสาโร
ภูริปฺโ
กนฺตวณฺโณ
โสภโณ
ขิปฺปาภิฺโ
สุจิตฺโต
กิตฺติสาโร
สุขกาโม
ติกฺขวีโร
กนฺตวีโร
วราโณ
ปยสีโล
สิทฺธิจิตฺโต
มหาวีโร
ปฺาวุฑฺโฒ

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

สำราญฤทุกข์
เจนจัดการ
เสนาะสรรพ์
กลีบแก้ว
ภาคจิตต์
สวัสดิภูมิ
อ่อนนวน
สร้อนกูล
เจนจัดทรัพย์
ดวงแก้ว
พวงบุญชู
นพฤทธิ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕

ระงับใจ
ชาวราษฎร์
สมพร
ชวุโฒ
ทองสุวรรณ
ลักษณา
อุ้มสิน
แสงผ่อง
บุญร่มเย็น
สุทธกิจ
เที่ยงสายกุล
หลำศิริ
ศิริเล็ก
จิตต์รักษา
สังเวช
ศรีบุญ
ประจงจัด
สุขศรี
จิตต์หมายการ
ประทุมวงศ์
วงศ์หงษ์
แซ่อ้ึง
แว่นมณี

๒๘/๐๙/๒๕๔๒ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๖/๒๕๔๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕
๒๔/๑๑/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๑๒/๐๑/๒๕๑๘ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๑๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๕
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ ๑๗/๐๕/๒๕๖๕

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๐๕/๐๑/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๐๒/๐๙/๒๕๔๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕
๐๘/๑๐/๒๕๔๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๐๒/๐๖/๒๕๔๑ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๑/๒๕๔๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๐๑/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๐๕/๒๕๔๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๐๙/๑๒/๒๕๔๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕

๐๙/๑๐/๒๕๔๓ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๑/๒๕๔๔ ๓๐/๐๖/๒๕๖๕

๒๐/๐๗/๒๕๔๑ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๐๕/๐๑/๒๕๔๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕
๒๓/๐๗/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๒/๐๕/๒๕๔๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๕
๒๔/๑๑/๒๕๔๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๕

๐๘/๑๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๑๑/๒๕๔๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕
๑๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๐๒/๒๕๔๔ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๒๒/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดนางซา
วัดนางซา
วัดนางซา
วัดนางซา
วัดนางซา
วัดท่าแคลง
วัดท่าแคลง
วัดท่าแคลง
วัดท่าแคลง
วัดหนองแหวน
วัดหนองแหวน
วัดหนองแหวน
วัดหนองแหวน
วัดหนองแหวน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดตรอกกระท้อน
วัดตรอกกระท้อน
วัดตรอกกระท้อน
วัดช้างข้าม
วัดช้างข้าม
วัดช้างข้าม
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหรีดทายิการาม

นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๖ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

จบ ๒๑๖๕/๐๕๕๐ พระบุศย

ฉายา

ปยสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๕๕๑ พระเจษฎา
มหาวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๕๒ พระจิรเดช
อาภากโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๕๓ พระสุทธิชัย
ฉนฺทกโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๕๔ พระธรรมทัช
ฉนฺทสาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๕๕ พระภาณุ
ปฺาถโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๕๖ พระธนาธิป
าณวุฑฺโฒ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๕๗ พระบุรัสกร
านวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๕๘ พระวรดร
นริสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๕๙ พระตุ๊ดตู่
ฉินฺนาลโย
จบ ๒๑๖๕/๐๕๖๐ พระภาณุพงศ์ ภูริปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๖๑ พระจักนพงศ์ สิริจนฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๕๖๒ พระธารทอง
ธมฺมสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๖๓ พระดนัยเดช
โชติปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๖๔ พระธนเดช
สุชาโต
จบ ๒๑๖๕/๐๕๖๕ พระชนินทร์
อคฺคธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๕๖๖ พระอภิโชติ
ผลาโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๖๗ พระอภิรุต
มหาวีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๖๘ พระนวมินทร์ ปฺาทีโป
จบ ๒๑๖๕/๐๕๖๙ พระอรรถพล อภินนฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๕๗๐ พระวิรัช
อธิโรจโน
จบ ๒๑๖๕/๐๕๗๑ พระชูพันธ์
ชยธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๕๗๒ พระณัฐกฤษฎิ์ สุทฺธิาโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๗๓ พระไวโรจน์
อภิชาโต
จบ ๒๑๖๕/๐๕๗๔ พระปณณวัฒน์ กุสลจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๕๗๕ พระขวัญชัย
สุเมโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๗๖ พระนัฐพล
ชุตินฺธโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๗๗ พระเอกภพ
ปยธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๕๗๘ พระธิติพัทธ์
สุทฺธิาโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๗๙ พระตลับเพชร าณธีโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๘๐ พระวัฒิภัทร
านวุฑฺโฒ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๘๑ พระปราการชัย ธมฺมเตโช
จบ ๒๑๖๕/๐๕๘๒ พระอานนท์
ขนฺติสาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๘๓ พระสมเจต
โฆสธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๕๘๔ พระวุฒินันท์
สุภทฺโธ

นามสกุล

เกิด

อุปสมบท

จงดี
มากพงษ์
แจ่มหมื่นไวย
สนนิ่ม
ดาวกระจาย
แคล้วสูงเนิน
สุมสถิตย์
แก้ววิเชียร
แก้ววิเชียร
สวยมาก
ศรีตะวัน
ศิริสวัสดิ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๑ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕

ผ่องมณี
ฮุนวัฒนกุล
สมมาตร์
นกแสง
จังหวัดนา
จังหวัดนา
เวฬุวัน
รัตนเพาะหิระ
สวยงาม
งามจริต
บุญเฟองฟู
อินทร์สง่า
กุศลจิตต์
วิชัย
มาฆะสิท์ิ
เผ่งพันธ์ดี
ปนแก้ว
ผ่านด่าน
กำแก้ว
ดีบุญชัย
อินทรหะ
สิทธิสมบูรณ์
บุญธรรม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๐๕/๐๔/๒๕๔๔ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๐๖/๐๒/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๐/๐๔/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๓/๑๐/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๙/๐๖/๒๕๔๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๒๙/๐๘/๒๕๔๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕
๑๒/๐๕/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕

๐๗/๐๔/๒๕๔๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๐/๐๖/๒๕๑๑ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๐๖/๒๕๔๑ ๒๗/๐๖/๒๕๖๕

๑๑/๐๙/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๓/๐๔/๒๕๔๕ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๐๙/๐๒/๒๕๔๔ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๑๒/๒๕๔๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๕

๐๘/๑๑/๒๕๔๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๕
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕
๒๔/๐๑/๒๕๔๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕

๐๘/๐๗/๒๕๔๔ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๒๐/๐๕/๒๔๙๙ ๑๐/๑๑/๒๕๕๑
๒๘/๐๓/๒๕๐๔ ๐๓/๐๓/๒๕๖๒
๐๓/๐๖/๒๕๔๓ ๐๕/๐๕/๒๕๖๕

๐๙/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๕/๒๕๖๕
๐๔/๐๑/๒๕๔๔ ๑๕/๐๕/๒๕๖๕
๑๘/๐๒/๒๕๔๓ ๑๘/๐๕/๒๕๖๕
๑๔/๐๘/๒๕๔๔ ๑๘/๐๕/๒๕๖๕
๑๕/๐๒/๒๕๔๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๒๘/๑๒/๒๕๔๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕

๑๓/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๕
๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๐๒/๐๘/๒๕๔๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๕
๒๕/๐๘/๒๕๔๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดหรีดทายิการาม
วัดหรีดทายิการาม
วัดซับยี่หร่า
วัดซับยี่หร่า
วัดซับยี่หร่า
วัดคลองชาก
วัดโพธิ์นาคราษฎร์บำรุง
วัดหนองสีงา
วัดหนองสีงา
วัดหนองสีงา
วัดคลองลาว
วัดคลองลาว
วัดคลองลาว
วัดคลองลาว
วัดคลองลาว
วัดยางระหง
วัดยางระหง
วัดยางระหง
วัดยางระหง
วัดยางระหง
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดโพธิ์ลังกา
วัดคีรีพิศาล
วัดย่านซื่อ
วัดพลวง

นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๗ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

ิตคุโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๘๖ พระพัสกร
านตฺตโม
จบ ๒๑๖๕/๐๕๘๗ พระวิทวัส
จตฺตมโล
จบ ๒๑๖๕/๐๕๘๘ พระพรหมมินทร์ นาควโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๘๙ พระบัญญัติ
ถามวโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๙๐ พระฐิติศักดิ์
โชติปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๙๑ พระธีรชัช
สงฺวุฑฺโฒ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๙๒ พระภูริทัต
านิสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๙๓ พระปญญา
กตฺปฺุโ
จบ ๒๑๖๕/๐๕๙๔ พระอรรถพล วรธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๕๙๕ พระจิรัฐติกาล อาภากโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๙๖ พระวรพงศ์
ปภสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๕๙๗ พระนรินทร์
อภิชาโน
จบ ๒๑๖๕/๐๕๙๘ พระจตุรพล
อานนฺโท
จบ ๒๑๖๕/๐๕๙๙ พระกฤษดา
กลฺยาโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๖๐๐ พระอานันท์
อธิปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๖๐๑ พระภาสกร
ปริสุทฺโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๖๐๒ พระสิทธิชัย
วิสุทฺธิสาโร
จบ ๒๑๖๕/๐๖๐๓ พระสิทธิกร
ปยธมฺโม
จบ ๒๑๖๕/๐๖๐๔ พระธีรเดช
โชติกโร
จบ ๒๑๖๕/๐๖๐๕ พระณวัฒน์
านิโย
จบ ๒๑๖๕/๐๖๐๖ พระวิทวัส
อาภากโร
จบ ๒๑๖๕/๐๖๐๗ พระศรัณย์
สุเมโธ
จบ ๒๑๖๕/๐๖๐๘ พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติธโร
จบ ๒๑๖๕/๐๖๐๙ พระกฤษณะ
สุมโน
จบ ๒๑๖๕/๐๖๑๐ พระศักรินทร์ ถิรจิตฺโต
จบ ๒๑๖๕/๐๖๑๑ พระนราชัย
ธมฺมปาโล
จบ ๒๑๖๕/๐๖๑๒ พระภคพล
ิตคุโณ
จบ ๒๑๖๕/๐๖๑๓ พระอดิกานต์ สารตฺถิโก
จบ ๒๑๖๕/๐๖๑๔ พระธนกร
กนฺตสีโล
จบ ๒๑๖๕/๐๖๑๕ พระเกริกชัย
ปภัสฺสโร
จบ ๒๑๖๕/๐๖๑๖ พระสิริชัย
มหาปฺโ
จบ ๒๑๖๕/๐๖๑๗ พระธีรพงษ์
เตชธมฺโม

คำนึง
สิริโภไคย
ศรีแก้ว
อังศุสิงห์
ชายเชิด
เจริญสรี
วุฒิชัย
สายชลทรัพย์
ใจเสน
รอดสินธ์
นิลปาน
สินธุรัตน์
อิม่ เอี่ยม
นิลปาน
คามาวาส
ฉัตรเงิน
นาคสาย
คล้ายมะลิ
ควรสถาน
วงศ์ธิ
ครองวงษ์
บุญลือ
คงคาเขียว
ทานมัย
เกิดสุข
มาลัยวงษ์
ประเสริฐรัตน์
ศรีพูล
ผสมทรัพย์
มหันตกาสี
ใจช่วย
บุญล้น
แสงทิตย์

จบ ๒๑๖๕/๐๕๘๕ พระวีรพันธุ์

เกิด

อุปสมบท

๒๘/๐๒/๒๕๒๒ ๒๙/๑๑/๒๕๖๓
๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕

๑๔/๑๐/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๔/๐๓/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕

๓๐/๑๐/๒๕๑๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๓/๐๙/๒๕๔๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕
๑๕/๑๐/๒๕๔๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๕
๑๑/๑๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๑๒/๑๐/๒๕๔๒ ๑๒/๐๗/๒๕๖๕

๒๕/๐๖/๒๕๔๐ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕
๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๐๘/๑๐/๒๕๔๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๕
๓๐/๑๑/๒๕๔๐ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๐๘/๐๓/๒๕๔๐ ๒๘/๐๗/๒๕๖๕
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๐๕/๐๘/๒๕๔๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๐๙/๑๑/๒๕๔๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๑๒/๒๕๔๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๕
๑๔/๑๑/๒๕๔๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕

๑๕/๐๗/๒๕๔๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๒๕/๐๘/๒๕๔๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๕

๐๒/๐๗/๒๕๔๔ ๒๖/๐๖/๒๕๖๕
๒๖/๐๑/๒๕๔๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

๓๐/๐๖/๒๕๔๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๐๔/๐๔/๒๕๒๔ ๒๐/๐๒/๒๕๖๕
๑๓/๐๓/๒๕๔๑ ๐๙/๐๗/๒๕๖๕
๑๙/๐๓/๒๕๔๔ ๑๕/๐๗/๒๕๖๕
๑๗/๐๒/๒๕๔๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๒๔/๐๙/๒๕๔๑ ๒๙/๐๖/๒๕๖๕
๒๘/๑๐/๒๕๔๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดคลองเจริญ
วัดคลองเจริญ
วัดคลองนำเปน
วัดทุ่งตาอิน
วัดทุ่งสะพาน
วัดชากไทย
วัดชากไทย
วัดชากไทย
วัดชากไทย
วัดเขารูปช้าง
วัดท่าอุดม
วัดท่าอุดม
วัดท่าอุดม
วัดท่าอุดม
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดสุวรรณคีรีราม
วัดสุวรรณคีรีราม
วัดสุวรรณคีรีราม
วัดสุวรรณคีรีราม
วัดสุวรรณคีรีราม
วัดสุวรรณคีรีราม
วัดเทพประสิทธาราม
วัดเทพประสิทธาราม
วัดเทพประสิทธาราม
วัดเทพประสิทธาราม
วัดทุ่งกะบิน
วัดทุ่งกะบิน
วัดทุ่งกะบิน
วัดคลองพลู
วัดคลองใหญ่แจ่มวาที
วัดคลองใหญ่แจ่มวาที

เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๘ / ๑๙

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

จบ ๒๑๖๕/๐๖๑๘ พระสุพจน์

มหาาโณ

นามสกุล

จัน่ นำแดง

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด

อำเภอ

๑๔/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๖/๒๕๖๕

วัดนำขุ่น

เขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพคุณาภรณ์)
เจ้าคณะภาค ๑๓
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓ นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๔) ๑๙ / ๑๙
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