
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑,๕๓๔ รูป ขาดสอบ ๑๖๗ รูป คงสอบ ๑,๓๖๗ รูป สอบได้ ๑,๑๗๗ รูป สอบตก ๑๙๐ รูป (๘๖.๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระณัฏฐภัค ธมฺมทีโป พรชินศรีสกุล

๑๐/๐๒/๒๕๑๑ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

กงจักร  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระสุรเชษฐ์ านุตฺตโร อุ่นละม้าย

๐๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กงจักร  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระภัทธกร กิตฺติปาโล อุ่นจิตร์

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

แก้ว  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระบัณฑิต ปฺาวุฑฺโฒ ใจมัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

คันทด  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระพรเทพ พุทฺธสโร สุขีรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

คันทด  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระชาญชัย านิสฺสโร ด้วงคำจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คันทด  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระประสิทธิ

์

อธิปฺุโ สันติวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๑๗ ๒๕/๐๘/๒๕๕๘

โคกโคเฒ่า  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระสหรัฐ ปฺาวโร ฝายตระกูล

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

โคกโคเฒ่า  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระพีร์ ธมฺมรโต อินทโฑ

๐๑/๐๒/๒๔๙๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

จำปา  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระสมนึก สุมโณ ดีวงษ์

๐๑/๐๒/๒๔๙๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

จำปา  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระกอบเกียรติ สุขาโต อาจหาญ

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

จำป  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๑๒
พระโอภาส ิตคุโณ คงรืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จำป  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระสันติ จารุธมฺโม บูรณะ

๒๘/๐๑/๒๕๑๘ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗
เจ้าพระยาธรรมาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระสุขสันต์ สุจิตฺโต เทพาวัฒนสุข

๐๘/๑๑/๒๕๐๑ ๐๓/๑๐/๒๕๕๘
เจ้าพระยาธรรมาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระภัทรธนันท์ านฺวีโร วิศิษฐ์ซึงตระกุล

้

๑๙/๑๒/๒๕๓๓
๒๐/๐๕/๒๕๕๙

เจ้าพระยาธรรมาราม
 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระรัชพ์ศรุต ถาวรจิตฺโต

พัตน์เสตะเสตะสุนทร ๐๒/๐๖/๒๕๒๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙
เจ้าพระยาธรรมาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระไตรรัตน์ ติสฺสโร เปยปนทอง

๒๒/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙
เจ้าพระยาธรรมาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระพาณิชย์ สุทฺธสีโล ธูปทอง

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชีสุขเกษม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระสมพงษ์ ปยสีโล การุณสกุลเถิด

๐๔/๑๐/๒๕๑๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ไชนาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระภาธร ถิรจิตฺโต ผลวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ไชนาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรธีรภัทร  ธรรมโรจน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 ดอนกระรอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระชลธิชา สนฺตจิตฺโต เหยือยแสง

่

๓๑/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ดอนกระรอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระแดน ปฺาวชิโร สันปาแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๒๒ ๒๑/๐๘/๒๕๕๙

ดอนกระรอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระทนงค์ กิตฺติสาโร มูลธรรม

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ดอนกลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระสมยศ สฺโม พลายพันธุ์

๒๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙ ดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระจำนอง จนฺทสาโร แสงดาว

๑๔/๐๑/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙ ดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระมานพ มงฺคโล ผลกฐิน

๑๑/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
ดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระศราวุฒิ สราวุฑฺโฒ มานา

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ดอนตาล  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระดำรง สุจิตฺโต เต็มฟอม

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ดอนตาล  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระชาตรี ปริชาโน พุ่มพา

๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนตาล  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๓๑
พระนรเทพ ชยธมฺโม อัจฉริยวงศ์กุล

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนตาล  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระศักดา จนฺทธมฺโม คมวุฒิชัย

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระอติเทพ อภินนฺโท สุดธง

๑๖/๐๔/๒๕๓๒ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระนพรัตน์ ิตปฺุโ เคหะนาค

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระธีรศักดิ

์

ิติธมฺโม กรจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระทวีศักดิ

์

สนฺตกาโย ต่อศีล

๐๗/๐๒/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระฉัตรชรินทร์ อภิปฺุโ ลาโภ

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระอภิสิทธิ

์

เตชวณฺโณ พัวไพบูลย์วงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระประสงค์ อภินนฺโท แก้วเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๑๓ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

ไตรรัตนาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระดำรง อภิวโร ริตกันโต

๐๖/๐๕/๒๕๑๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ไตรรัตนาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระวีระพันธุ์ ธมฺมิโก โพธิพยนต์

์

๑๑/๑๐/๒๕๑๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระณัฐพล วรทินฺโน พุ่มพันธุ์วงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๐๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระสมพงษ์ ปยสีโล ศักดิโสภณกุล

์

๓๐/๐๙/๒๕๐๔ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระพิศิษฐ์ ปริมุตฺโต กาญจนพิมาย

๑๗/๑๑/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระจีรศักดิ

์

จิตฺตกาโร บัวอ่อน

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระฉลอม สุชีโว สามสาหร่าย

๒๕/๐๖/๒๕๐๘ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

ท่าโขลง  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระทินภัทร์ ทินฺนภทฺโท แก้ววิชิต

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ท่าโขลง  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระวิตรทนุ ธมฺมทินฺโน แปรงกระโทก

๒๕/๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระขวัญชัย ขีนธมฺโม สุขเกษม

๒๑/๑๐/๒๕๓๑ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระกุลชาติ กุลชาโต หนองนำขาว

๒๙/๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระประกอบ อาภากโร วงศ์จำเนียร

๒๘/๒/๒๕๑๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระชำนาญ คุณวีโร สือโสเมา

่

๐๙/๐๑/๒๕๒๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระสมประสงค์ สุชาโต อาตกวด

๒๙/๖/๒๕๓๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระวิชัย อธิวโร สังสีโว

๒๒/๐๗/๒๕๐๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรอัฏพล  จันทศร

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระธีรนิต ธีรปฺโ กิติวงศ์วัฒนชัย

๐๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระสุพินิศ จรณธมฺโม วงษ์ฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระเอกมนตรี อธิปฺโ กลันสวน

่

๒๐/๐๑/๒๕๓๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

นิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระอาทิตย์ อธิปฺโ พุฒหอม

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

นิเวศน์ปวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระพงศ์เทพ ปภสฺสโร พลายมี

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

นิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระโชติกิตติ ยตินฺธโร คล้ายวรรณ

๐๖/๑๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

นิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระเพ็ญณรงค์ ภูริปฺโ หมืนแสน

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

นิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระนที จรุวํโส แย้มดอกไม้

๐๖/๐๓/๒๕๐๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

นิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรอธิภัทร  อินทร์โกษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

 บางปลาหมอ  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระวัชระ ฉนฺทสโร สายทอง

๑๑/๐๖/๒๕๑๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๒

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระเฉลียว ปฺาวโร จารศรี

๒๖/๑๒/๒๔๙๔
๐๖/๐๗/๒๕๕๗

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๖๗
พระมานพพร ฉนฺทกาโม อุ่นจันดา

๑๔/๐๒/๒๕๑๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระสยมพร กิตฺติธมฺโม ดวงแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๓๓
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๖๙
พระฉลองบุญ โชติปฺโ บุตรดีเคน

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระสมเกียรติ จารุวณฺโณ จันทร์สุวรรณ

๐๖/๐๘/๒๕๒๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระดำรงศักดิ

์

ธมฺมธีโร เรืองปานแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน อุปการะ

๐๖/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระมาโนชย์ ยติกโร มานะกูล

๓๐/๐๔/๒๕๑๘ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

บำรุงราษฎร์  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระสำเนาว์ สุธมฺโม ชาวบ้านช่อง

๒๔/๐๖/๒๔๙๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บำรุงราษฎร์  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระคะนึง สนฺตมโน ห้วยหงษ์ทอง

๑๖/๐๘/๒๕๐๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๔

ประชุมชน  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระมนตรี ยุติกโร ศรีโมรา

๒๙/๐๒/๒๕๒๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

ประชุมชน  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระชุมพล าณวีโร มาลัย

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ประชุมชน  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระณัฐพงษ์ สุริจนฺโท มาศวสุพล

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ประชุมชน  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระมงคล ปฺาวโร อุ่นใจ

๐๓/๐๖/๒๕๐๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ประชุมชน  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระทศพร ขนฺติธมฺโม เปรมทอง

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

ประชุมชน  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระณัฐวุฒิ ปโมทิโต โพธิวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประตูสาร  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระธาวิน อภินนฺโท ดวงแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๑๓ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ประสพสุข  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระเอกรัตน์ ชินวโร ภูกำเนิด

๒๑/๐๘/๒๕๒๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ประสพสุข  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระธนายุต จนฺทาโภ พุ่มฉายา

๑๒/๐๓/๒๕๐๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ประสพสุข  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระธนกร ขนฺติวโร จงภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๒๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ประสพสุข  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระธนาชัย อตฺถกาโร แสงเทศ

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ประสพสุข  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระธงชัย จิรวฑฺฒโณ ลิมกุล

้

๐๕/๐๗/๒๕๐๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ประสพสุข  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระวัชรพล เตชธมฺโม สว่างศรี

๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ประสพสุข  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระอรุณ ธมฺมธีโร เศษโถ

๓๐/๑๑/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ประสพสุข  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระสามารถ มหาปฺุโ ลาดใหญ่

๑๘/๐๕/๒๕๒๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ปราสาททอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระวีรวิชญ์ วีรวิชฺโช สุขสวัสดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาททอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระณัฏฐวิชษ์ ปวิชฺโช อินทร์สว่าง

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระนพพล นวพโล ฤทธิเทพ

์

๑๕/๐๓/๒๕๒๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรศิรวิทย์  พรมนก

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 ปาเลไลยก์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระสันติชัย สนฺติชโย กุลทา

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระอมรเทพ ิตมโน สว่างวงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรอภิชาต  กาดทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 ปาเลไลยก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระปรีชา สุรกฺโข สาระทะประภา

๓๑/๑๒/๒๔๙๑ ๒๘/๐๒/๒๕๕๓

ปูบัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระเลือน

่

โชติโก แสนคำอ้าย

๐๙/๐๓/๒๕๐๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปูบัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระธนะวัตต์ สิริวฑฺโฒ ศรีขวัญเมือง

๒๗/๑๐/๒๕๒๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระนิธิโรจน์ อตฺตทโม อำมาตย์โสภณ

๒๑/๑๐/๒๕๒๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระวิชัย ตปสีโล พลายพันธุ์

๐๗/๑๑/๒๕๑๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระณัฐดนัย ตปสีโล โสรส

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระนันท์พัชร์ อภิาโณ ชาวหัวเวียง

๑๖/๐๔/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ไผ่ขวาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระกฤษดา ปฺาวชิโร สีคำน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๐๖
พระถนอมพงษ์ ถิรปฺโ วงษ์บัณฑิต

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระอนุวัฒน์ อุปสโม โชว์พานิช

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระเจนภพ ปุณฺณาโณ อาสน์สถิตย์

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระสุทิน ชยธมฺโม ไทยลา

๒๕/๐๓/๒๕๒๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

พระธาตุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระอำนาจ อติพโล งามดี

๑๓/๐๗/๒๕๒๙ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

พระธาตุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๑๑

พระสมพงษ์ ถาวโร มาลัย

๐๕/๐๓/๒๕๐๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

พระธาตุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๑๒

พระสำเริง ธมฺมวโร ผ่องใส

๒๔/๐๗/๒๕๐๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

พระธาตุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๑๓

พระลันทม

่

กิจฺจธโร โพธิปน

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๑๔

พระภาณุวัฒน์ อินฺทปฺุโ โพธิแก้ว

์

๐๘/๑๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๑๕

พระมานัส ปโมทิโต จีนแสง

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๑๖

พระนิพนธ์ สติสมฺปนฺโน ชิตชิกูล

๒๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระนอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๑๗

พระชาตรี จกฺกวโร ลออ

๑๘/๑๐/๒๕๒๐ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

พระรูป  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๑๘

พระกิตติภูมิ กิตฺติโก อบทม

๑๔/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พระรูป  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๑๙

พระชัชวาล โชติปฺโ เปรมทอง

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระรูป  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระยุทธนา อตฺถิโก ศรีสุขพันธุ์

๑๓/๑๒/๒๕๒๔
๐๕/๐๒/๒๕๕๙

พระศรีรัตนมหาธาตุ
 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๒๑

พระพงษ์ศักดิ

์

อตฺถิโก สิงห์โตแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๐๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

พระศรีรัตนมหาธาตุ
 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๒๒

พระธวัชชัย อาทโร ภู่ทวี

๑๖/๐๘/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

พระศรีรัตนมหาธาตุ
 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๒๓

พระสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ สุพรรณวิวัฒน์

๒๔/๐๘/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พระศรีรัตนมหาธาตุ
 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๒๔

พระโสภณ สนฺตมโน น้าประเสริฐ

๑๘/๐๕/๒๕๓๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

พร้าว  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๒๕

พระมงคล อธิจิตฺโต ใจงาม

๑๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

พร้าว  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๒๖

พระวัชรวงศ์ ติกฺขปฺโ เปามีพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

พร้าว  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๒๗

พระนัทกาญจน์ กตทีโป พันธุ์แตง

๒๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

พร้าว  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๒๘

พระธวัชชัย อมโร ศรีทองสุข

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

พันตำลึง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๒๙

สามเณรชโนดม  ทวนเงิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

 พันตำลึง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระอนุชา อนุชาโต สะอาดดี

๑๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พันตำลึง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๓๑

พระไพรินทร์ นาถปฺโ โวอ่อนสี

๒๖/๐๗/๒๕๑๒ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

พุทธมงคล  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๓๒

พระสมยศ ขนฺติโก ปาละพันธุ์

๐๙/๑๐/๒๕๓๒ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

พุทธมงคล  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๓๓

พระวิจิตร อตฺตเปโม หงษ์งาม

๑๓/๐๗/๒๕๐๑ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๓๔

พระปรีชา นาถคโร อ่านไธสง

๒๒/๐๖/๒๕๒๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๓๕

พระจง จตฺตมโล ศิริพฤกษ์

๒๘/๑๑/๒๔๘๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๒

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๓๖

พระสามารถ านวีโร เพิมพูล

่

๐๔/๐๗/๒๕๓๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๓๗

พระไพรัช มหาปฺโ อุทาพรหม

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๑๓๘

พระทองเจือ ิตพโล มิงมีสุข

่

๑๐/๐๘/๒๔๙๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ภูเขาดิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๓๙

พระมานะ านธมฺโม ปรีชารักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ภูเขาดิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระณัฐพล ณฏพโล จันทร์เปรมปรี

๑๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ภูเขาดิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรสุทัศน์  คำอิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ภูเขาดิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๔๒

พระอำพล จนฺทสโร อุดมศักดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ม่วง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๔๓

พระอิชญ์ชุตม์ เตชวโร ฐิติวัชร์

๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ม่วง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๔๔

พระณฐนน เขมธโร สีโมรส

๐๗/๑๐/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มเหยงคณ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๔๕

พระวินัย อธิปฺโ กรหิรัญ

๐๕/๑๐/๒๕๒๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

มเหยงคณ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๔๖

พระเฉลิมพล ปริปุณฺโณ พันธุ์ตัน

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๔๗

พระศุภษร สิรินฺธโร ทองมีศรี

๒๗/๐๗/๒๕๒๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๔๘

พระทศพล ธมฺมธโร บุญมาช่วย

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๔๙

พระกำพล อติพโล หงษ์เวียงจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระจิระภาคย์ อิสฺสโร เสือคำราม

๑๕/๐๗/๒๕๑๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๕๑

พระสมศักดิ

์

สุธมฺโม โคไขว้

๐๖/๐๓/๒๕๐๑ ๓๐/๐๘/๒๕๕๖

โรงช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๕๒

พระเบญฑ์จมินทร์ อนาลโย ดิษฐ์ทอง

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โรงช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๕๓

พระสุชาติ สุชาโต เกตุศรี

๑๐/๐๗/๒๕๑๔ ๐๓/๐๙/๒๕๕๘

โรงช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๕๔

พระรุ่งศักดิชัย

์

ยโสธโร ปานจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โรงช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๕๕

พระธวัชชัย ธมฺมธโร อันแท้

๐๖/๐๔/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

โรงช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๕๖

พระโชคอนันต์ กมโล รอดทับทัน

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โรงช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๕๗

พระสมชาย อภิวโร รอดทับพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ลาดกระจับ  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๕๘

พระสมหมาย อาภากโร หลำจรูญ

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ลาดกระจับ  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๕๙

พระศุภโชค สุขกาโม วงษ์ห้วยแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ลาวทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระสุรเดช สุธีโร ทองฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

วังพระนอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๖๑

พระกฤษฎา พุทฺธสโร ไวศรีแสง

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วังพระนอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๖๒

พระวีระวุฒิ ิตจิตฺโต แก้ววิชิตร

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังพระนอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๖๓

พระสำราญ ปฺาทีโป สุขอำภร

๐๓/๐๙/๒๕๑๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

สระประทุม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๖๔

พระสมพล มหาลาโภ โสมชัย

๑๕/๐๖/๒๕๑๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

สระประทุม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๑๖๕

พระมนัส ผลาโณ จันทร์มณี

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๖๖

พระนริศ อธิจิตฺโต สระทองแพ

๑๒/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๖๗

พระชัชวาลย์ ปฺาทีโป เสือดี

๐๖/๐๓/๒๕๑๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

สองเขต  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๖๘

พระฐิติญาณ สุชาโต สายธารลาภ

๒๔/๑๐/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สองเขต  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๖๙

พระพูนศักดิ

์

อาจาโร มังคุด

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สองเขต  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระอานนท์ อานนฺโท พวงบุบผา

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๑/๒๕๕๙

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๗๑

พระสุรศักดิ

์

รวิวณฺโณ เสร็จกิจ

๒๘/๑๑/๒๕๒๒ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๗๒

พระธีรภัทร์ อาภากโร บุญเกิด

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๗๓

พระเกียรติศักดิ

์

ฉินฺนาลโย พรมศร

๒๖/๐๕/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๗๔

พระศุภชัย สุปฺโ เชือศรี

้

๑๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๗๕

พระรุ่งนิรันดร์ ยสินฺธโร จันทร

๐๖/๐๓/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๗๖

พระวศิน ปภสฺสโร กลินหวล

่

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๗๗

พระมนัส จนฺทสาโร มาลมณ์พันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๒๕ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

สังฆจายเถร  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๗๘

พระสมชาย สนฺติกโร มาลาพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สังฆจายเถร  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๗๙

พระพยัพ ขนฺติโก แหนพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สังฆมงคล  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระสมพร สุเมโธ พันธ์จีน

๐๖/๐๙/๒๕๐๑ ๐๘/๑๑/๒๕๕๓

สามทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๘๑

พระสิทธิพล สิทฺธิพโล กันล้อม

๐๕/๐๑/๒๕๑๒ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

สามทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๘๒

พระสุชิน สุเมธโส โกลากุล

๑๑/๐๖/๒๔๘๗ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

สามทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๘๓

พระวินัย สุเมโธ แก้วกระจ่าง

๒๒/๐๒/๒๕๐๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

สามทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรอานุภาพ  ยิมแย้ม

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

 สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๘๕

พระภัทรพงศ์ อนุภทฺโท จุมพิต

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๘๖

พระสุวนันท์ จนฺทสโร ช้อยสามนาค

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๘๗

พระมนตรี เตชพโล แสนชา

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๘๘

พระภาสกร ปฺาวุโธ มันคง

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๘๙

พระจาตุรงค์ โอปายิโก สงสุวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรธนพัฒน์  งามสง่า

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๙๑

พระมานพ มหานาโค กลินดอกแก้ว

่

๒๐/๐๘/๒๕๒๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

สารภี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๙๒

พระศราวุฒิ คุฒวุฑฺโฒ หนูสด

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

สารภี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๙๓

พระสุเทพ สุรปฺโ เดชเดชา

๑๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

สารภี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๙๔

สามเณรณัฐนนท์  สีเหล็ก

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

 สารภี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๙๕

พระโยธิน สุขกาโม นาคคุ้ม

๑๐/๑๒/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สารภี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๙๖

พระธนพล วราสโภ อ่อนละมูล

๑๖/๐๕/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

สารภี  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๙๗

พระชาญชัย อุตฺตโม ฉำวิเศษ

๐๗/๑๒/๒๕๐๑ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

สำปะซิว  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๙๘

พระไพฑูรย์ เขมจิตฺโต ลียีเก

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สำปะซิว  

สพ ๒๑๕๙/๐๑๙๙

พระไกรวิชญ์ พรฺหมจาโร หนูทอง

๐๙/๐๓/๒๕๑๐ ๑๘/๑๒/๒๕๕๕

สุวรรณนาคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๒๐๐
พระธีรยุทธ ธีรวโร อินทวงษื

๑๒/๑๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณนาคี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๐๑
พระพงษ์ศักดิ

์

อาจาโร พึงนิล

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองโสน  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๐๒
พระประสิทธิ

์

สุปฺโ นามพรม

๒๔/๐๘/๒๕๒๑ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

หน่อสุวรรณ  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๐๓
พระมนตรี สุขิโต ชาวอบทม

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หน่อสุวรรณ  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๐๔
พระณัฐพงษ์ ถิรธมฺโม จันย้าย

๑๗/๐๒/๒๕๓๓ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๐๕
พระเฉลิม ปฺาธโร หอมสุวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๒๘ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๐๖
พระวราพล สุมงฺคโล ลองมณี

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๐๗
พระสราวุธ ปริสุทฺโท คุณฑี

๑๐/๑๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อินทร์เกษม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๐๘
พระณัฐพล กิตฺตวณฺโณ คุณฑี

๒๕/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อินทร์เกษม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๐๙
พระวิไล ธมฺมทีโป พิมเงิน

๐๓/๑๑/๒๕๒๑ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

อู่ยา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๑๐
พระวรรษธร านธโร อินทขันตี

๐๒/๐๕/๒๕๒๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

อู่ยา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๑๑

พระเอกรัตน์ านกโร บริสุทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๒๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

อู่ยา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๑๒

พระพิศาล มนฺตชาโต มันนาค

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๑ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๑๓

พระบุญนำ รตนโชโต ดอกกระถิน

๑๕/๑๒/๒๕๒๐ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดชีธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๑๔

สามเณรสุทธิพร  สาน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดชีธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๑๕

สามเณรธนวัฒน์  เมืองสุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 วัดชีธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๑๖

พระบุญญฤทธิ

์

ธนปาโล พลเสน

๑๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดชีธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๑๗

พระชูเกียรติ ิตธมฺโม มีชนะ

๐๓/๐๘/๒๕๐๙

๑/๔/๒๕๕๙
วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๑๘

พระอำนวย สนฺตจิตฺโต สีนำเงิน

๒๗/๐๘/๒๕๐๘
๑๘/๕/๒๕๕๙

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๑๙

พระสำอาง ธิตถาโร แก้วตา

๒๗/๐๙/๒๔๙๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๒๐
พระกฤษดา จิตฺตทนฺโต ดอกตะเคียน

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๒๑

พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร สร้อยสน

๐๙/๑๒/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดทะเลบก  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๒๒

พระวิทยา วิทูโร ภานุทัศน์

๑๐/๐๒/๒๕๑๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดทะเลบก  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๒๓

พระทองม้วน ทิวากโร อัควงษา

๑๐/๙/๒๕๐๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดทะเลบก  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๒๔

พระศรราม เตชพโล พิพัฒน์กุลชัย

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดทะเลบก  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๒๕

พระธวัชชัย ธมฺมเตโช ฉิมพาลี

๑๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดทะเลบก  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๒๖

พระวิโรจน์ วิทูโร ดอกชะเอม

๑๘/๐๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดทะเลบก  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๒๗

พระมงคล อภิวฺณโณ อินสว่าง

๑๐/๐๖/๒๔๗๖ ๐๑/๐๕/๒๕๐๒

วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๒๘

พระวินัย วินยธมฺโม เสสังข์

๑๘/๐๙/๒๕๑๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๒๙

สามเณรฐิติวัฒน์  ธรรมเนียม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรนัตพล  สุดจีรัต

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๓๑

พระอภิวัฒน์ ธมฺมาภิวฑฺโฒ ศรีคำ

๒๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๓๒

พระพะยอม วรจิตฺโต เกิดวัน

๑๓/๑๒/๒๔๙๖ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๓๓

พระศราวุฒิ ธมฺมวฑฺโฒ สิทธิวงศ์

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๓๔

พระเพชร วชิรปฺโ โพธิพันธุ์

์

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดธัญญวารี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๒๓๕

พระศิวา สิริธมฺโม สุขุม

๓๐/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๓๖

พระธนากร ธนิสฺสโร กองแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๓๗

พระพีรพล ธมฺมจาโร สุวรรณเลิศ

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๓๘

พระประพจน์ ถามวโร ชูพุทธพงศ์

๑๓/๐๕/๒๔๘๑ ๒๖/๐๖/๒๕๐๒

วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๓๙

พระชนพล ชุติพโล นวมทอง

๑๓/๐๙/๒๔๗๓
๐๗/๐๕/๒๕๐๒

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๔๐
พระสราวุฒิ สุจิตตฺโต จำปาสัก

๑๒/๐๑/๒๔๘๒ ๒๙/๐๕/๒๕๐๒

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๔๑

พระปยะ ตปสีโล จำปาศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๑๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๔๒

พระคราวี คุณาภโร แสงชมภู

๒๖/๐๘/๒๕๓๑ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๔๓

พระชัชวาล อาภากโร หนองเพียร

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๔๔

พระกิตติวรา อาภาธโร ไม้ทอง

๒๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดไร่รถ  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๔๕

พระกฤษณะ ิตาโณ แก้วพานทอง

๒๔/๐๔/๒๕๑๗ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดไร่รถ  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๔๖

พระสมปอง อติพโล สุภาเวียง

๑๓/๐๔/๒๕๒๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดไร่รถ  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๔๗

พระนเรศ ถาวโร โพธิพล

๐๘/๐๒/๒๕๒๑ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดไร่รถ  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๔๘

พระประสาร สุทฺธิลาโภ สุดแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๐๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดไร่รถ  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๔๙

พระศรราม สุเมโธ อ่อนดี

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระด่าน  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๕๐
พระอนันตลักษณ์ อาภากโร ฤกษ์ดี

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดสระด่าน  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๕๑

พระไว สุทนฺโต นูมหันต์

๐๔/๐๖/๒๔๙๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดสระด่าน  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๕๒

พระสงคราม สุวโจ วงษ์สุวรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดสระด่าน  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๕๓

พระไชยบูรณ์ วิสุทฺโท ห่อทอง

๓๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระด่าน  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๕๔

พระอดิศร อภินฺนโท ศรีบุญธรรม

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดสระพระยา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๕๕

พระพิชิต สิริธมฺโม หนูทอง

๒๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระพระยา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๕๖

พระกฤติพงษ์ กิตติธมฺโม ล้อมวงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระพระยา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๕๗

พระณัฐดนัย อุปสนฺโต การะเวก

๑๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๕๘

พระกฤษณะ กิตฺติาโณ กางอินเดช

๑๕/๐๗/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดสระหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๕๙

พระไพบูลย์ ธมฺมรกฺโข วงพิทักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๖๐
พระโยธิน ยตฺตธมฺโม อิมบางแพ

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๖๑

สามเณรจักกฤษณ์  ภูฆัง

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

 วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๖๒

สามเณรณัฐชา  ทาเกษม

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรธรรมนูญ  ทรัพย์อยู่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๖๔

พระจักราวุธ จกฺกวโร ภูฆัง

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๖๕

พระณัฐพงศ์ ยโสธโร ผ่องแผ้ว

๒๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๖๖

พระอำนาจ อภินนฺโท ทับทิมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๖๗

พระจุฬา อนุตฺตโร ทานไธสง

๑๐/๑๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองสลักได  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๖๘

พระพีรพัฒน์ านุตฺตโร น้อยเคลือ

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองสลักได  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๖๙

พระเฉลิมพล สิริจนฺโท จันทร์ตน

๓๐/๐๑/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสลักได  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๒๗๐
พระชัยวิชิต กตชโย แชมโสภา

๐๗/๑๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสลักได  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๗๑

พระกิตติศักดิ

์

ปภากโร สิงพลาย

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสลักได  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๗๒

พระวีรวัฒน์ ณฏิโก พลเสน

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสลักได  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๗๓

พระเอกชัย เอกปฺโ สีนวล

๑๑/๐๑/๒๕๒๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๗๔

พระประดิษฐ์ ปคุโณ ชาวปลายนา

๒๔/๑๒/๒๕๒๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๗๕

พระจรินทร์ ปฺากโร ธัญญเจริญ

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๗๖

พระอรัญ อนาลโย คันทะวงศ์

๑๓/๐๓/๒๕๓๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๗๗

พระศราวุฒิ อติภฺทโท ไทยศรี
๗/๗/๒๕๓๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๗๘

พระจตุพล ขนฺติพโล เนียมทอง

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๗๙

พระวรินทร านวีโร โพธิแก้ว

์

๒๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองหลอด  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๘๐
พระพรศักดิ

์

โชติโก จำปานิล

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหลอด  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๘๑

พระรัฐพงศ์ มหาคุโณ ดวนสูง

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหลอด  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๘๒

พระเกียงไกร กตธมฺโม ชูกันหอม

๐๓/๐๙/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๘๓

พระกฏชกานต์ เกสรลาโภ ช้อยสามนาค

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดหัวเขา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๘๔

พระนิรุจ นรินฺโท เพิมพูน

่

๑๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหัวเขา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๘๕

พระประภัส เมธิโน ละมูลศิลป

๑๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหัวเขา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๘๖

พระศักดิสิทธิ

์

ชวโน นาเอียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหัวเขา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๘๗

พระนัฐพงษ์ โสภโณ รุ่งเรือง

๑๒/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหัวเขา  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๘๘

พระคธาวุธ เตชธมฺโม อ่อนสมบุญน์

๑๗/๑๐/๒๕๓๕
๑๐/๗/๒๕๕๘

วัดกกซาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๘๙

พระอนุชา อธิจิตฺโต บุญมายะพันธ์
๗/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดกกซาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๙๐
พระปรีชา ตปสีโล กุลฑา

๒๘/๐๗/๒๕๓๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดกกตาด  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๙๑

พระสมเกียรติ ิตฺตมโน ประพันธ์พัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๑๒ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดกกตาด  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๙๒

พระณัฐพล ผลาโณ กาฬภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๒๖ ๒๒/๐๑/๒๕๕๘

วัดกกเต็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๙๓

พระทศพร ปภฺสสโร ทับทิม

๑๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดกกเต็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๙๔

พระจรัญ สุชาโต ไชยพุธิ

๑๖/๐๘/๒๔๗๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘

วัดเขาช่องคับ  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๙๕

พระรังสรรค์ รกขิตธมฺโม ทองดอนเหมือน

๑๙/๐๖/๒๕๓๕ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๙๖

พระรัชชานนท์ จนฺทสาโร แซ่ลิม

้

๑๘/๐๗/๒๕๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๙๗

พระพระคทาวุธ ปฺาวุฑฺโฒ แกมขุนทด

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๙๘

พระพระศักดิชาย

์

วิชฺชกโร พุฒจรรยา

๑๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดเขานางงาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๒๙๙

พระพร้า ธมฺมธโร ปนทอง

๑๕/๐๕/๒๔๘๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๐

วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๐๐
พระหวัน

่

าณธโร กลินบานชืน

่ ่

๑๒/๐๒/๒๕๑๒ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๐๑
พระดาวรุ่ง เตชวโร ศรีเดช

๐๑/๐๒/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๐๒
พระพงอนันต์ คุณวีโร แสงอรุณ

๑๖/๕/๒๕๑๙
๖/๕/๒๕๕๙

วัดดงรัง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๐๓
พระฐานัท านฏิโก เอียมสม

่

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงเสลา  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๐๔
พระกิตติ หาสปฺโ สุพรรณเรือง

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๘/๒๕๕๙

วัดดอนประดู่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๓๐๕
พระสมชาย สุมโธ กาฬภักดี

๓๐/๑๐/๒๕๒๗ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

วัดดอนประดู่  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๐๖
พระเทียนชัย มหาวีโร หาญตระกูล

๓๑/๐๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนแย้  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๐๗
พระประโลม ธมฺมวโร ชาเปรมหอมดี

๑๘/๐๔/๒๕๐๒ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดด่านช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๐๘
พระนิวัธน์ าณโสภโณ ประทุม

๒๖/๐๓/๒๕๑๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดด่านช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๐๙
พระยุทธนา วชิรวํโส ธัญญเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดด่านช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๑๐
พระกิตติศักดิ

์

สุทฺธาโณ พิมพขันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดด่านช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๑๑

พระประดิษฐ์ มหิทฺธิโก ประดิษฐ์ผล

๒๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดด่านช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๑๒

พระธนิต ธนิสฺสโร วงษ์นิล

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดด่านช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๑๓

พระศรีทอง อตฺตทีโป บุญมาทัน

๒๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดด่านช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๑๔

พระศรัญู ปภสฺสโร หมวดผา

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๑๕

พระพงษ์รักษ์ าณวีโร รักษี

๒๖/๐๓/๒๕๒๓ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๑๖

พระไวฑูรย์ วิทูโร เหมือนทรัพย์

๐๕/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๑๗

สามเณรเดชา  บุญกองตา
๙/๔/๒๕๔๖

 วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๑๘

พระภูไท ภูริาโณ ใจเขียว

๙/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๑๙

พระอุทัย ปภากโร ชืนชู

่

๑๘/๔/๒๕๒๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๒๐
พระนรา นรินฺโท ทากาศ

๒๑/๕/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๒๑

พระนิกุล สุวีโร สาธีทัศ

๑๒/๑๑/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๒๒

พระอุบล อนาลโย กาฬภักดี

๐๙/๐๖/๒๕๒๑ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าเดือ

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๒๓

พระเอกภพ ถาวโร ขาวเปยม

๐๓/๐๕/๒๕๒๙ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๒๔

พระภานุมาส สุจิตฺโต วงศ์สนิท

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๒๕

พระมงคล มหาวีโร อู่ทอง

๒๕/๑๐/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๒๖

พระวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๒๗

พระกิตติชัย มหาวีโร ซ่าพู่

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๒๘

พระอัศวิน อคฺคธมฺโม เกษมไพบูลย์

๐๒/๐๙/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๒๙

พระนรากร นาถกโร นรสิงห์

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๓๐
พระโอภาส อาภากโร จอมพลเขียว

๑๙/๐๕/๒๕๐๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๓๑

พระทรงภพ สุมโน สาระยิง

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๓๒

พระณัฐวุฒิ านิโย กลินเกษร

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๓๓

พระอาคม จารุวณฺโณ นาคประเสริฐ

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๓๔

พระนรงค์ กิตฺติวณฺโณ จันทิมา

๒๗/๐๔/๒๕๑๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๓๕

พระวีรยุทธ วราโน สุขสงวน

๐๘/๐๖/๒๕๓๑ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๓๖

พระนฤทธิ

์

คุเณสโน ดำขำ

๒๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๓๗

พระสุกิจ สุภกิจฺโจ อะโรคา

๑๔/๐๘/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๓๘

พระมนัสศักดิ

์

กตสาโร ตรีประโคน

๐๒/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๓๙

พระคำศิลป จาลจาโร ไชยอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๒๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดพุนำร้อน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๓๔๐
พระธวัชชัย ปยสีโล วังงาม

๑๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๔๑

พระอำนาจ าณวีโร ปนทอง

๑๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๔๒

พระกฤษตยพร กมโล โพธิชะนัง

์

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๔๓

พระทวีศักดิ

์

เทวสุโภ แสนชู

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๔๔

พระอรรครพล อาทโร คมขำ

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๔๕

พระสุวัตร มหาสกฺโก กองจำปา

๒๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๔๖

พระไพศาล ปภสฺสโร สมตัว

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๔๗

พระธนายุทธิ

์

าณธโร ร่มโพธิชี

์

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๔๘

พระสมพร สุขจิตฺโต พานิชชา

๐๓/๐๘/๒๕๒๙ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๔๙

พระอารีย์ อาริโย พานิชชา

๑๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๕๐
พระอดิเทพ อุตฺตโม มะอยู่เทียง

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๕๑

พระบวร ขนฺติโก กาฬภักดี

๒๕/๐๖/๒๕๓๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังกุ่ม  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๕๒

พระคมสันต์ คุณากโร กาฬภักดี

๑๐/๑/๒๕๒๙ ๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดวังคัน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๕๓

พระสันติ นรินโท กสิกิจพาณิชย์

๐๒/๑๑/๒๕๒๘ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

วัดวังจรเข้  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๕๔

พระณรงค์ชัย อนุตฺตโร กงฮงจุ้ย

๐๖/๐๙/๒๕๓๒ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดวังจรเข้  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๕๕

พระสุวรรณ ทีปธมฺโม เสือสุข

๑๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดวังจรเข้  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๕๖

พระสุรศักดิ

์

าณวโร สุวรรณศิริ

๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดวังจรเข้  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๕๗

พระธวัช ธนวฒฺฑโน ทีปะลา

๐๓/๑๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังจรเข้  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๕๘

พระธเนศ ธนปาโล คชพรม

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังจรเข้  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๕๙

พระสุทิน สุจิตฺโต เงินมา

๒๐/๐๙/๒๕๐๐ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดวังยาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๖๐
พระเอกชัย ฉนฺทธมฺโม ทองดี

๓๑/๐๗/๒๕๓๓ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดวังยาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๖๑

พระวุฒิพงษ์ านกโร เทศต้อม

๓๐/๐๕/๒๕๑๖ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๖๒

พระณัฐพงษ์ ปยธโร จันทร์แก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๖๓

พระอมรเทพ จนฺทสาโร แซ่อุ๊น

๑๙/๑๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๖๔

พระอนุพงศ์ อานนฺโท ภูฆัง

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๖๕

พระโยธิน ิติสมฺปนโน ก๊กสี

๑๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๖๖

พระธนโชติ ิติโก เมฆฉาย

๒๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๖๗

พระภูวดล ภูริปฺโ ภูฆัง

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแขนปอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๖๘

พระธนภูมิ สติสมฺปนฺโน นรสิงห์

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแขนปอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๖๙

พระสุรศักดิ

์

ภูริาโณ กองเงิน

๒๒/๐๔/๒๔๙๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๗๐
พระณัฐพสิษฐ์ สุชาโต นาคซือตรง

่

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองโดน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๗๑

พระดำรง ติสฺสโร นามมูลน้อย

๑๕/๑๐/๒๕๐๐ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๗๒

พระสมพงษ์ ปรนิพฺพานโต หอมกระจุย

๐๕/๐๔/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๗๓

พระสุรเดช จิตฺมโน ทำจะดี

๐๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๓๗๔

พระวิรัตร์ อุตตโม ดวงงาม

๑๗/๑๑/๒๕๑๔ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดหนองปลากระดี

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๓๗๕

พระพฤกษ์ ิตสีโล มารมย์

๐๕/๑๑/๒๕๒๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองผือ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๗๖

พระสมคิด กิตฺติปาโล ดามี

๒๔/๑๑/๒๕๒๙
๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองผือ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๗๗

พระกิตติพร อุตฺตโร หอมสุวรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองผือ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๗๘

พระบุญรุ่ง สุมโน แหวนทองคำ

๒๗/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองผือ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๗๙

พระอนุพันธ์ กตปุโ คำหล้า

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๘๐
พระวิโรจน์ วิโรจโน ดวงแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๘๑

สามเณรดนัย  เมืองนาคิน

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

 วัดหนองยาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๘๒

พระวรศักดิ

์

ตปสีโล ชาติอุดม

๓๐/๐๙/๒๕๒๑ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองยาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๘๓

พระมานพ รกฺขิตธมฺโม เหมือนพรหม

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองยาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๘๔

พระพระสาคร ิตมโน ภูมิชัย

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองอีเงิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๘๕

พระพระงามศักดิ

์

ปฺานนฺโท วรพุฒิ
๐/๐/๒๕๐๓

๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองอีเงิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๘๖

พระพระอานน อานนฺโท กาฬภักดี

๑๙/๐๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองอีเงิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๘๗

พระกฤษณะ กิตฺติาโณ ธรรมศร

๒๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองอีเปาะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๘๘

พระสมศักดิ

์

อสโม เขียวประทุม

๐๗/๐๓/๒๕๐๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดองค์พระ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๘๙

พระชำนาญ าณธีโร ภุมมา

๒๐/๑๐/๒๕๒๑ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดองค์พระ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๙๐
พระบุญญาฤทธิ

์

สิริธโร จันทร์ลอย

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดองค์พระ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๙๑

พระจักรกฤษณ์ สุจิตฺโต เจริญทรัพย์

๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดองค์พระ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๙๒

พระหัสนัย ปภากโร ขันทองดี

๒๖/๑๑/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดองค์พระ  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๙๓

พระโสภณ โสภโณ อินทโชติ

๒๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

กาบบัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๙๔

พระสมัชชา ปฺาวชิโร ปนทอง

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กาบบัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๙๕

พระอานนท์ นาควโร สุขเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

กาบบัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๙๖

พระวัชรพล พลธมฺโม คำโคตรสูนย์

๐๘/๐๑/๒๕๓๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

กุ่มโคก  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๙๗

สามเณรวิชัยยุทธ  นาคชัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

 กุ่มโคก  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๙๘

พระอนันต์ นาควโร อุ้มครุฑ

๑๒/๑๒/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาดิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๓๙๙

พระศักดา ปฺาเตโช นำดอกไม้

๑๒/๐๓/๒๕๒๔ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

เขาดิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๐๐
พระทรงธรรม ติสฺสวโร จันทร์เรือง

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เขานางบวช  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๐๑
พระรักษิต รกฺขิโต บุนนาค

๑๓/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เขานางบวช  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๐๒
พระพีรพล เตชพโล มีผล

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

เขานางบวช  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๐๓
พระประทวน อคฺคจิตฺโต แตงโสภา

๐๗/๐๙/๒๕๓๕ ๒๗/๐๑/๒๕๕๖

ฉวาก  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๐๔
พระประเทือง ปนาโท เปรมทอง

๑๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ดอนเก้า  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๐๕
พระเทพพิทักษ์ ิตปฺโ สะราคำ

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเก้า  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๐๖
พระสยามรัฐ มหาลาโภ บุญมีพิพิศ

๑๐/๑๐/๒๕๑๗ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

เดิมบาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๐๗
พระวรพล ิตฺวตฺโต พฤกษ์โกษา

๑๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เดิมบาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๐๘
พระศิริพงษ์ สิริจนฺโท เชียวชาญ

่

๑๐/๐๙/๒๕๓๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เดิมบาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๐๙
พระสถาพร ถาวโร ฉวีรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เดิมบาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๔๑๐
พระสุทัศน์ สุชาโต นามเพิง

้

๒๔/๑๐/๒๕๑๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เดิมบาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๑๑

พระอัฐพร อฏวโร ออมสิน

๑๐/๐๕/๒๕๓๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ท่าเตียน  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๑๒

พระกิตติศักดิ

์

กนฺตวีโร ดอกกุหลาบ

๑๐/๐๗/๒๕๒๘ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ท่านางเริง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๑๓

พระวรศิลป วรปฺโ แสงนิล

๒๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๙/๒๕๕๙

ท่านางเริง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๑๔

พระพรอมร รกฺขิตสีโล พิทักษ์ธารารัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๐๑ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

ท่าฟน  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๑๕

พระอภิวัฒน์ อคฺควโร ศักดิทอง

์

๑๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

ท่าฟน  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๑๖

พระวรพล ชิตมาโร เกตุแปน

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

ท่าฟน  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๑๗

พระอรรคพล สิริมงฺคโล ปาคำ

๑๗/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ท่าฟน  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๑๘

พระพูลทรัพย์ จนฺทวงฺโส โพธิศรี

์

๒๙/๑๒/๒๕๒๕
๓๑/๕/๒๕๕๙

ท่ามะนาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๑๙

พระเอกลักษณ์ อริฺชโย อินทรโต

๑๕/๖/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท่ามะนาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๒๐
พระรุจรวิศร์ สิริภทฺโท ธนาศักดิคเณพร

์

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

นางบวช  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๒๑

พระทัชชกร สิริธมฺโม พิศวง

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

นางบวช  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๒๒

พระชัยยศ ยสธโร หิรัญรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๒๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

นางบวช  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๒๓

พระอภิชัย อภิชโย ไชยอยู่

๒๖/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

นางบวช  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๒๔

พระจุมพฏ อตฺถโกวิโท พุมมาเกิด

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

นางบวช  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๒๕

พระอนุรักษ์ รกฺขิตธมฺโม สุรางแสงมีบุญ

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

นางบวช  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๒๖

พระภูวิวัฒน์ านวโร กาญจนกุลภักดี

๑๒/๐๔/๒๕๓๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ่อกรุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๒๗

พระบุรินทร์ ิตาโน กาฬภักดี

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อกรุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๒๘

พระอำนาจ อํสุธมฺโม กาฬภักดี

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อกรุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๒๙

พระปรเมท สมจิตฺโต สวนดอกไม้

๐๕/๐๒/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๓๐
พระวิรัช อภิวฑฺฒโน สุวรรณพลาย

๒๑/๐๔/๒๕๐๖ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๓๑

พระอนุศักดิ

์

จนฺทสาโร ศรีดี

๒๗/๐๕/๒๕๐๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๓๒

พระนาวิน กตธมฺโม ระโหฐาน

๐๔/๑๒/๒๕๑๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ปาสะแก  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๓๓

พระศักดา ปฺาวฑฺฒโก สิงห์ทอง

๑๖/๐๖/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาสะแก  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๓๔

พระอำพล ขนฺติพโล ชาวประทีป

๒๘/๐๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ฝาโถ  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๓๕

พระพิเชษฐ์ วิมโล สิงห์สอน

๒๕/๑๐/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

โพธิศรีสำราญ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๔๓๖

พระณพพร เขมโก สุขเกษม

๒๗/๐๑/๒๕๒๐ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรีสำราญ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๔๓๗

พระสุพรรณ สุวณฺโณ วิมาโคกกรวด

๓๐/๑๐/๒๕๐๑ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๓๘

พระปรีดี สุปฺโ เบญจรงคพันธ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๒ ๐๖/๐๙/๒๕๕๙

วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๓๙

พระบุญเลิศ อภิปฺโ เต๋าทอง

๐๙/๐๔/๒๕๐๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๔๐
พระสนัน

่

วรธมฺโม สุวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๐๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๔๑

พระสรรเพชญ เขมธมฺโม สูงปานเขา

๑๕/๐๔/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๔๒

พระสิทธิชัย ธมฺมกาโม รัตนโชติชัยฤทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดขวางเวฬุวัน  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๔๓

พระปภินวิช มหาปฺโ เกตุปาน

๐๗/๑๐/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๔๔

พระศศลักษณ์ จนฺทปฺโ มังกรพันธุ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๔๔๕

พระพันธวิศ ิตธมฺโม จุ้ยเปยม

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๔๖

พระจารุวิทย์ อคฺคธมฺโม พูลเพิม

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเขาน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๔๗

พระจักรฤษณ์ จกฺกธมฺโม กลินหอม

่

๑๓/๐๕/๒๕๓๔ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดเขาน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๔๘

พระเกียรติศักดิ

์

โฆสโก เทียงจิตร

่

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาพระ  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๔๙

พระสมพงษ์ สํวโร ศรีสุข

๒๗/๐๖/๒๕๒๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๕๐
พระทิวงกร สนฺตกาโย จันทร์นุ่ม

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๕๑

พระสุขวิช จนฺทวณฺโณ เหลืองอรุณ

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๕๒

สามเณรศุภลักษณ์  ลีลาวัลย์

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดท่าทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๕๓

พระณรงค์ ชินวโร วงศาโรจน์

๑๔/๐๖/๒๕๑๔ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๕๔

พระสมภพ ยตินฺธโร สุภคุต

๓๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๕๕

พระธีระยุทธ ธีรวํโส มีมำพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๕๖

พระอนัน ธีรวโร พวงมาลี

๒๐/๐๘/๒๕๑๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๕๗

พระธนกร าณสุทฺโธ คำพร

๐๓/๐๘/๒๕๑๙ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

วัดท่าทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๕๘

พระเกณฑ์ ปภาโส ผ่องผา

๑๘/๑๐/๒๕๑๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๕๙

พระจิรพันธุ์ จิรสุโภ อู่อรุณ

๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๖๐
พระบัญชา ปฺาโร พุ่มเฉลียว

๑๖/๐๔/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๖๑

พระต้นตระการ อธิจิตฺโต สังข์งาม

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๖๒

พระวราพงษ์ วราโภ กระแสสินธ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๖๓

สามเณรปวรุตม์  ทองสร้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดปากดง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๖๔

สามเณรชัยวัฒน์  อินทร์ถาวร

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

 วัดโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๔๖๕

พระพิษณุ ปสโณ สุวรรณพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๒๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๔๖๖

พระเฉลิมชัย ปคุโณ แตงโสภา

๒๐/๐๗/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๔๖๗

สามเณรศุภชัย  แจ้งสุข

๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสามเอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๖๘

สามเณรชัยมงคล  วงษ์เพ็ญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสามเอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๖๙

สามเณรอติเทพ  เดชมนตรี

๒๗/๕/๒๕๔๖

 วัดสามเอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๗๐
พระเสกสรร สุเมธโส สาแก

๒๘/๖/๒๕๒๘
๘/๕/๒๕๕๙

วัดสามเอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๗๑

พระบุญพา ปฺุลาโภ เพียงผล

๒๐/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๗๒

พระอุปโชค กนฺตสีโร สุขรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๗๓

พระฐิติพงศ์ สํวโร ดาราทอง

๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๗๔

สามเณรอนุรักษ์  เอกอ้น

๐๑/๑๐/๒๕๓๙

 หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๗๕

พระวิทวัส ถาวโร นรสิงห์

๑๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

อู่ตะเภา  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๗๖

พระต่อศักดิ

์

ชินวํโส หิรัญวงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๗๗

พระอานนท์ อรุโณ ทองส่ง

๑๗/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๗๘

พระปกรณ์ กนฺตาโภ กาฬษร

๐๙/๐๙/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๗๙

พระสุทัศน์ สุภทฺโท ดียิง

่

๓๐/๐๘/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อู่ตะเภา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๔๘๐
พระชัยชนะ คุณงฺกโร ลิมปชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดกกม่วง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๘๑

พระบรรชา ณฏิโก มุสิกานนท์

๑๓/๐๘/๒๔๙๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดกลาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๘๒

พระขวัญโดม อรุโณ ณ สงขลา

๑๔/๑๒/๒๕๑๒
๐๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดกลาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๘๓

พระณรงค์ศักดิ

์

ณรงฺคิโต บุญประกอบ

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดกลาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๘๔

พระชุติพนธ์ อจโล ขนรกุล

๑๙/๑๒/๒๕๑๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดกลาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๘๕

พระอพิเชษฐ์ วราโภ ทรัพย์สงค์

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดกลาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๘๖

พระสุเทพ นริสฺสโร ช้างเขียว

๓๑/๑๐/๒๕๑๓ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดขุนไกร  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๘๗

พระประสิทธิ

์

อาสโภ ทับทิมทอง

๐๑/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดขุนไกร  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๘๘

พระสานิตย์ สุตธมฺโม บุญมี

๒๐/๐๘/๒๕๑๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดคลองโมง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๘๙

พระสมศักดิ

์

สุจิตฺโต มาเพชร

๓๑/๐๓/๒๕๑๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดคลองโมง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๙๐
พระชจร ฉินฺนาลโย มีสีสุข

๐๕/๑๒/๒๕๑๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดคลองโมง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๙๑

พระกิตติธัช กิตฺติธโร ฉิมพาลี

๒๖/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดคลองโมง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๙๒

พระธนากร วิสุทฺธสทฺโธ สาโพธิสิงห์

์

๓๐/๐๓/๒๕๓๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองโมง  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๙๓

พระชลทิตย์ โสภณมโน กลินเกษร

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดคูบัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๙๔

พระฉัตรพล ถิรธมฺโม หมอยาดี

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดโคกโพธิ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๔๙๕

พระมนูญ มนาโป เพชรปานกัน

๒๗/๑๑/๒๕๐๖ ๑๗/๐๙/๒๕๕๗

วัดเจ้าขาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๙๖

พระอาทิตย์ มหาคุโณ เทพณรงค์

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเจ้าขาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๙๗

พระวโรดม วรุตฺตโม ศรีสังข์งาม

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดช่องลม  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๙๘

พระเจตจรินทร์ กุสลจิตฺโต อ่อนผ่องใส

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดช่องลม  

สพ ๒๑๕๙/๐๔๙๙

พระชำนาญ ชยาภิรโต สุขเกษม

๒๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดช่องลม  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๐๐
พระสมพงษ์ สุเมโธ ยุพาพิน

๑๔/๑๑/๒๕๐๑ ๒๑/๐๙/๒๕๕๗

วัดชีปะขาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๐๑
พระวิมล เตชปฺโ เทพณรงค์

๐๕/๐๒/๒๕๒๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดชีปะขาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๐๒
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน อบกลิน

่

๐๓/๑๑/๒๔๙๔ ๒๕/๑๑/๒๕๕๖

วัดดอกบัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรก้องเกียรติ  เบ้าคำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๑๕๙/๐๕๐๔
พระสัมพันธ์ ิตปฺุโ ด้วงพันธุ์

๒๓/๑๐/๒๕๑๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดดอนขาด  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๐๕
พระอุเทน อุทโย ทิวาลัย

๑๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนขาด  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๐๖
พระเอกลักษณ์ ปยสุวณฺโณ สุวรรณเกตุ

๑๔/๑๒/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนขาด  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๐๗
พระชยุตพงศ์ ถิรวิริโย ไพรพณ

๒๐/๐๘/๒๕๓๐ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๐๘
พระจิตเกษม ิตจิตฺโต ยังยืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๐๘ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

วัดดอนทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๐๙
พระมนัส ิตลาโภ ม่วงพรม

๑๗/๐๔/๒๕๒๘ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

วัดดอนทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๑๐
พระนิเวศน์ เขมจาโร นำใจดี

๐๓/๐๗/๒๕๑๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดดอนยอ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๑๑

พระธนากร ิตสีโล คุ้มภัย

๒๐/๐๒/๒๕๑๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดดอนยอ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๑๒

พระประหยัด ิตสทฺโธ ทิวาลัย

๑๕/๑๐/๒๕๐๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนยอ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๑๓

พระศรราม มหาลาโภ สุขสำราญ

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๑๔

สามเณรจักรพันธุ์  สาลีผล

๑๐/๐๖/๒๕๔๐

 วัดดาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕ / ๓๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๕๑๕

พระอัษฎาวุธ ชยธมฺโม แก้วบัวดี

๐๔/๑๒/๒๕๒๗ ๑๐/๑๑/๒๕๕๕

วัดน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๑๖

พระรณภูมิ จนฺทปฺโ มนูปุริญญานนท์

๐๑/๐๒/๒๕๐๙ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๑๗

พระสุรจิตร ิตเมโธ อยู่แพทย์

๓๑/๑๐/๒๕๐๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๑๘

พระอานนท์ อานนฺโท แย้มพราม

๒๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๑๙

สามเณรนภดล  สมสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

 วัดน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๒๐
สามเณรมานะชัย  คำเภา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

 วัดบางจิก  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๒๑

พระปยพันธ์ ปยวํโส เดือนแสงเพ็ญ

๒๑/๐๗/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๒๒

พระสุริยา ติสฺสวโร หงษ์โต

๔/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๒๓

พระณรงศักดิ

์

คุณวีโร คณิตเลขการ

๒๘/๐๘/๒๕๑๐ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดบางเลน  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๒๔

พระกิตติวัฒน์ อนุตฺตโร รุ่งเรือง

๐๙/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางเลน  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๒๕

พระวรวิทย์ านวีโร สุภาบุตตรี

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางเลน  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๒๖

พระธนาพันธ์ อคฺควโร ปอมลาย

๒๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านด่าน  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๒๗

พระทวิช อติชาโต จันทร์ดวงดี

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดบ้านด่าน  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๒๘

พระภิญโญ ขนฺติพโล ชัยวงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๑๘ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๕๒๙

พระเฉลิมพร กุลวฑฺฒโน กุลวงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโบสถ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๓๐
พระพิพัฒน์พงษ์ วฑฺฒนวํโส ศรีบัวเผือน

่

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๓๑

พระอนันต์ อานนฺโท มีนิล

๒๕/๐๓/๒๕๐๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดไผ่มุ้ง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๓๒

พระบุญส่ง ปฺูาคโม
โพธิแสงเจริญพงศ์

์

๐๒/๐๔/๒๕๐๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๕๓๓

พระรุจนพล ธนปาโล โอฬารฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๕๓๔

พระรณฤทธิ

์

ิตสทฺโธ อินทขันตี

๐๓/๐๒/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๓๕

พระสมคิด สุภทฺโท ศิริเวช

๒๖/๐๙/๒๕๒๙ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดรอเจริญ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๓๖

พระธนาวุธ รตนโชโต รัตนะวัน

๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๓๗

พระกษิดิเดช

์

สุรเตโช มากสวาสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๓๘

พระศักดิสิทธิ

์ ์

อสิาโณ ยิงยวด

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๓๙

พระศักดา โฆสธมฺโม ตันเจริญ

๑๒/๐๔/๒๕๒๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดลาดหอย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๔๐
พระธีรโชติ นนฺทิโย ช่วงเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดลาดหอย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๔๑

พระวิระศักดิ

์

วราโณ ปานมาก

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดลาดหอย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๔๒

พระพงษกร ธมฺมธโร สิทธิกุล

๒๒/๐๑/๒๕๒๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดลานคา  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๔๓

พระวันเฉลิม สุจิตฺโต นุเรศ

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดลานคา  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๔๔

พระพระอภิชาติ โชติปฺโ นำใจดี

๐๑/๐๓/๒๕๒๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดลำบัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๔๕

พระพรเทพ เขมโก เทพสนัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๗ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

วัดลำบัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๔๖

พระศุภชัย านวโร แรงดี

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดลำบัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๔๗

พระโชคชัย กิตฺติาโณ แซ่ตัน

๑๗/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดศพเพลิง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๔๘

พระณัฐสิทธิ

์

ิตธมฺโม ฆ้องกำจัด

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๔๙

พระคมสันต์ คุเณสโน เปรมปรี

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดศุขเกษม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรธนกร  แซ่ตัง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๕๑

สามเณรอมรเทพ  มิตรทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๕๒

พระจุมภฏ รตนโชโต สืบจากสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๕๓

สามเณรธันวา  จำปาจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๕๔

สามเณรชัยวัฒน์  ทรดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๕๕

สามเณรนพชัย  จันทร์ทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๕๖

พระจิตวัต อนุตฺตโร สารสุวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๕๗

พระณัฐชัย ปสนฺโน ลิมประพันธ์ศิลป

้

๒๓/๐๑/๒๕๒๐ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดสาลี  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๕๘

พระเกตุแก้ว กิตฺติธโร บุญเหลือ

๐๙/๑๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดสาลี  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๕๙

พระสมาน ิตสีโล เจียมจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสาลี  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๖๐
พระเอกสิทธิ

์

ปภาโส เทียมประกาศิต

๑๑/๐๔/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดสาลี  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๖๑

พระวิโรจน์ ธีรวโร พันธุ์ชัย

๐๗/๐๗/๒๕๒๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดเสาธง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๖๒

พระปยุต ชยวุฑฺโฒ เกิดบ้านเปา

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดเสาธง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๖๓

พระธงชาติ ขนฺติโก เกตุนาค

๒๐/๐๒/๒๔๙๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดเสาธง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๖๔

พระกฤษพงศ์ษิณ อุปสโม ใจกำแหง

๑๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดองครักษ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๖๕

พระไพโรจน์ พลวฑฺฒโน สีนาคสุข

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดองครักษ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๖๖

พระณัฏฐกิตติ

์

ภทฺทโก สารสุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดองครักษ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๖๗

พระภาดา ิตสีโล มารา

๑๐/๐๘/๒๕๒๗ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดอินทราวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๖๘

พระคมสันต์ ฉนฺทสีโล หงษ์ทอง

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดอินทราวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๖๙

พระสามารถ คุตฺตจิตฺโต วัชวงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๒๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดอู่ทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๗๐
พระศิลา กิตฺตสีโล แก้วทอง

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดอู่ทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๗๑

พระนพพร ธมฺมธโร ไวศยกุลกิจ

๒๒/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๗๒

พระวัชรา วชิรปฺโ ปะวะโน

๑๒/๐๕/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๗๓

พระปริพัฒน์ ปริพฑฺฒโน ขยอมดอก

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๗๔

พระปราณชลิต ปภากโร ดอกตะเคียน

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๗๕

พระณัฐวุฒิ ฉนฺทสุโภ ศิลาทอง

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๗๖

พระวิษณุ สุชาโต มณีวงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๗๗

พระเนติพงศ์ เนติวโร ระลึก

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๗๘

พระสัญญา อาจารสีโล บุญเรืองรอด

๒๕/๐๓/๒๔๙๙ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดคลองชะโด  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๗๙

พระธนกฤต โชติธมฺโม เครือวุฒิชัย

๐๙/๐๗/๒๕๑๘ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดคลองชะโด  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๘๐
พระปยะพงษ์ วิสุทฺธสีโล มณีวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๒๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดคลองชะโด  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๘๑

พระชยานนท์ ชิตนนฺโท บุญมาก

๑๗/๑๒/๒๕๑๗
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

วัดคลองชะอม  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๘๒

พระธนกร กิตฺติภทฺโท เทพวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๑๖ ๓๑/๐๑/๒๕๕๔

วัดคลองชะอม  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๘๓

พระธนชล กิตฺติธฺโร ศรีเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดคลองชะอม  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๘๔

พระเทียนชัย เทวธมฺโม โพธิสุทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๓๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดจรรย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๕๘๕

พระศิริโชค ปาณุทิโต พรจำเริญ

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดจรรย์  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๘๖

สามเณรวรพงศ์  ผิวแดง

๐๕/๑๑/๒๕๔๐

 วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๑๕๙/๐๕๘๗

พระไชยพันธ์ ชยธมฺโม พันธ์ใย

๒๓/๐๑/๒๕๑๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๑๕๙/๐๕๘๘

พระอรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺโฒ บุญแสง

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๑๕๙/๐๕๘๙

พระนรุตม์ชัย ถิรจิตฺโต กิจการเจริญรุ่ง

๑๓/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๑๕๙/๐๕๙๐
พระโกศล รวิวณฺโณ สารใจ

๐๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๙๑

พระธีรพงษ์ สคารโว ตันมณี

๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๑๐/๒๕๕๘

วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๙๒

พระพินิจ สติสมฺปนฺโณ เมืองวงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๙๓

พระทรงวุฒิ าณโสภโณ พลเสน

๒๑/๐๗/๒๕๑๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๙๔

สามเณรเวชยันต์  
กาญจนพูนทรัพย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๙๕

พระสุทธิพงษ์ ปฺุกาโม ราชรองเมือง

๐๓/๐๙/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดถัว

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๕๙๖

พระบวร เตชธโร ฤทธิรืน

์ ่

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดเถรพลาย  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๙๗

พระอนุรักษ์ จนฺทสาโร ขุนจันทร์ดี

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๙๘

พระวณัฐ ปภสฺสโร ปนไว

๑๙/๐๔/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๕๙๙

พระธนวัต คนฺธสาโร จันทร์วงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๐๐
พระวิสูตร ธมฺมสโร สุวรรณประทีป

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๐๑
พระสมจิตต์ จนฺทโก นูมหันต์

๑๘/๑๐/๒๕๐๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๐๒
พระบัญญัติ ปวฑฺฒโน ปรางศรี

๐๗/๐๑/๒๕๐๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๐๓
พระอรรถสิทธิ

์

ธมฺมตฺโถ อารยางกูร

๐๘/๑๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๐๔
พระวุฒิชัย านรโต สุวรรณประทีป

๒๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๐๕
พระสุวัฒน์ ปฺุกโร รูปสม

๐๑/๐๙/๒๕๒๐ ๐๗/๐๙/๒๕๕๘

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๐๖
พระอนุสรณ์ รกฺขิตธมฺโม เนียมสุวรรณ

๐๖/๐๗/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๐๗
พระอดิศักดิ

์

ธมฺมจาโร แก่นกระโทก

๑๔/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๐๘
พระสิทธิศักดิ

์

สุทฺธิจิตฺโต จิวเจริญ

๋

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๐๙
พระเสริมรัก ิตสีโล ฉลาดเอือ

้

๑๔/๐๖/๒๕๓๘ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๑๐
พระเอกพัฒน์ พทฺธธมฺโม ชูวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดปลายนา  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๑๑

พระสุปวัติ หิรินโม ประกอบผล

๐๑/๐๖/๒๕๒๒ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดปลายนา  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๑๒

พระณรงค์ จิตฺตธมฺโม จำปเรือง

๓๑/๐๗/๒๕๑๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดปลายนา  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๑๓

พระพรเทพ ิตมโน บุญเรืองรอด

๒๓/๐๕/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปลายนา  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๑๔

พระนิสิต กตสาโร ชะรารัมย์

๐๙/๐๔/๒๕๑๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดปูเจ้า  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๑๕

พระเด่นชัย ชุตินฺธโร กำลังเดช

๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดไผ่พันมือ  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๑๖

พระสุทธิวัฒน์ วิสุทฺธสีโล เกตุวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดไผ่พันมือ  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๑๗

พระประเทือง พนฺธมุตฺโต อ่างทอง

๒๐/๐๗/๒๕๑๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๑๘

สามเณรชยันต์  โตมากรักษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๑๙

สามเณรสุปญญา  รุ่งสว่าง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

 วัดพยัคฆาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๖๒๐
สามเณรโชคนพคุณ  อำขำพงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๒๑

สามเณรธีรวัฒน์  โคตรไชยยา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๒๒

สามเณรธีรศักดิ

์

 พลายแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๒๓

พระวันใหม่ อาจารยุตฺโต สมจิตร

๑๗/๐๔/๒๕๓๑ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๒๔

พระมงคล สิริมงฺคโล สังฆะโคตร

๐๘/๐๒/๒๕๓๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๒๕

พระชลัท ปฺาวุโธ ตริยะเกษม

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๒๖

พระรัฐภูมิ ถาวรธมฺโม เปรมปรี

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

วัดพังม่วง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๒๗

พระภูษิต ิตธมฺโม วังทองชุก

๑๖/๐๕/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดพังม่วง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๒๘

พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน กล้าหาญ

๓๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพังม่วง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๒๙

พระสุขสันต์ สนฺติสุทฺโธ วัฒนวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๐๙ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๓๐
พระพิชิตชัย ภทฺรชโย ทองละมุล

๐๓/๐๔/๒๕๑๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๓๑

พระทองคำ คุณวโร พรมนัด

๐๔/๑๐/๒๕๑๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๓๒

พระศิริวุฒิ พลารกฺโข พุฒศิริ

๒๗/๐๘/๒๕๐๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๓๓

พระพิชัยรัตน์ ฉนฺทพโล ดอนพิมพ์

๑๑/๐๒/๒๕๐๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๓๔

พระสวาส สวาโส วรรณเดช

๐๓/๑๑/๒๕๑๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๓๕

พระสุทัศน์ วฑฺฒปฺโ ชราชิต

๒๘/๐๒/๒๕๑๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๓๖

พระหัสสกรรจ์ หํสกโร มาโสมพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๓๗

พระอนุชา อนุโช พินิจ

๒๙/๐๖/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๓๘

พระนภภณ กิตฺติธโน บุญชืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๓๙

พระกิตติศักดิ

์

ปหฏโ คูหากาญจน์

๐๘/๑๑/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๔๐
พระณัฐพงษ์ ธมฺมินฺโท เปลียนวงษ์

่

๐๒/๑๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๔๑

พระประเสริฐ ธีรวุฑฺโฒ แสงคำ

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๔๒

พระณรงค์ฤทธิ

์

เตชปฺโ ชราชิต

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๔๓

พระธนิสร ธนิสฺสโร สีหามาตย์

๓๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๔๔

พระอุดม ธมฺมิโก ประไพสุวรรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๖๔๕

พระพรเทพ กตสาโร เข็มทอง

๒๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๖๔๖

พระนิคม กตธมฺโม ปานนิยม

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๖๔๗

พระชินวัตร ชยวุฑฺโฒ พระศรี

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๔๘

พระกฤษฎา โสภณจิตฺโต โพธิบุรีพานิช

์

๒๐/๑๑/๒๕๓๐ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๔๙

พระเสนาะ จิตฺตคุตฺโต พลายละหาร

๑๐/๑๑/๒๔๘๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดยาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๕๐
พระศิวพงษ์ ปภาธโร ดวงจินดา

๓๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดยาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๕๑

พระชนาธิป จิตฺตสํวโร พลเสน

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดยาง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๕๒

พระชัยวัฒน์ อติภทฺโท พิศมัย

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดละหาร  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๕๓

พระอาทิตย์ ปฺุนาโค สุพรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๕๔

พระสมศักดิ

์

สุตธมฺโม ศรีวิเชียร

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดลาดปลาเค้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๖๕๕

พระสุริยันต์ จารุธมฺโม โฉมงาม

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๕๖

พระอนิรุทธ์ อนาลโย พวงกำหยาด

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดวสันตาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๕๗

พระประจวบ ธมฺมทีโป วิบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดวสันตาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๕๘

พระจำเริญ ฉนฺทธมฺโม เจริญสุข

๒๐/๑๐/๒๕๐๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๕๙

พระสราวุธ ปยวาจโก พุ่มไม้

๒๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๖๐
พระวิชิตชัย อิทฺธิเตโช พรายแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๖๑

พระนภัสสร เตชธมฺโม วงษ์จันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๖๒

พระนิวัต มหาปฺุโ

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
๑๔/๐๓/๒๕๑๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีจันต์  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๖๓

พระมานพ ิตโสภโณ เสร็จกิจ

๐๙/๐๖/๒๕๐๗ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๖๔

พระกฤษติน สํวุฒฺโฑ ปติรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๖๕

พระศตวรรษ วฑฺฒโณ เฉกแสงทอง

๐๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๖๖

พระพณิสร ปสนฺนจิตฺโต เกษมณี

๐๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๖๗

สามเณรวีระพงษ์  สมจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

 วัดสามจุ่น  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๖๘

พระยุทธชัย วรธมฺโม อ่วมเสือ

๒๙/๐๘/๒๕๓๕ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๖๙

พระณัฐนันท์ คุณสมฺปนฺโน สุขประเสริฐ

๑๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๗๐
สามเณรศราวุฒิ  แผ่นสุวรรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

 วัดสามจุ่น  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๗๑

พระศรายุทธ สุทฺธจิตฺโต ช้างเผือก

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๗๒

พระสามารถ สุขกาโม จันทร์เสงียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๗๓

สามเณรธนากร  แสงวรรณทอง

๒๑/๐๓/๒๕๓๔

 วัดสามจุ่น  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๗๔

พระมนูญ กตปฺุโ รักชาติ

๐๓/๑๒/๒๕๑๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๗๕

พระมานิต านิสฺสโร เสือน้อย

๒๑/๐๘/๒๕๑๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเพียร  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๗๖

พระณัฐวุฒิ ปริชาโน สีนำเงิน

๐๗/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเพียร  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๗๗

พระณัฐพงษ์ สนฺตจิตฺโต อิมแสงจันทร์

่

๑๗/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองเพียร  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๗๘

พระสัมฤทธิ

์

อนาลโย แก้วปาน

๐๕/๐๕/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสรวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๗๙

สามเณรธนวัฒน์  อู่ทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๖๘๐
พระสมพิศ ธมฺมวโร ปนทอง

๑๕/๐๓/๒๕๒๒ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๖๘๑

สามเณรธวัชชัย  บุญเรืองทิพย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

 
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๖๘๒

พระเพชรกำธร ติสาโร แผนปน

๐๒/๐๑/๒๕๑๙ ๑๑/๐๙/๒๕๕๘

เขาแมงมุม  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๘๓

พระยิงยงค์

่

ชานวโร ทองคำสุข

๑๑/๐๗/๒๕๓๔ ๒๗/๐๙/๒๕๕๘

โคกงูเห่า  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๘๔

สามเณรศุกล  เรืองขจร

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

 โคกงูเห่า  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๘๕

พระอำนาจ จิตธมฺโม ชูพุทธพงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๐๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

โคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๘๖

พระประยูร โฆสโก นิลโหมด

๒๕/๘/๒๕๑๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๘๗

พระวรรณเฉลิม อตฺตทีโป คิดราม

๑๕/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ดงตาล  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๘๘

พระพลากร ิตมโน โกเสนตอ

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

ดงตาล  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๘๙

พระจันทร์รอน จนฺทูปโม อินทรสร

๒๓/๑๐/๒๕๑๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ดงตาล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๖๙๐
พระสถาพร จิรสุโภ สถาปตานนท์

๒๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดงตาล  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๙๑

พระสิทธิชาติ สุทฺธิสทฺโธ กิตติคุณธรรม

๐๔/๐๘/๒๕๓๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมะนาว  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๙๒

พระเศษฐา ปสุโต แพรจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๑๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ดอนสงวน  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๙๓

พระธีระศักดิ

์

ธีรปฺโ บุญพวง

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสงวน  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๙๔

พระทศพล ธมฺมเตโช ล้อมวงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๙๕

พระศรศิริ สิริวฑฺฒโก ชาวนาโค

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๙๖

พระสุพัฒน์ สุวฑฺฒโน เขียวทองน้อย

๑๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๙๗

พระภินท์โญ ภิฺวโร อยู่ดี

๒๘/๑๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๙๘

พระศุภกิจ อคฺควิริโย บุญราศรี

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๖๙๙

พระศรราม ปยธมฺโม นามเสนาะ

๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๐๐
พระสมศักดิ

์

สิริวณฺโณ ห้วยหงษ์ทอง

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๐๑
พระบุญฤทธิ

์

ปฺุมโน ใจดีเฉย

๓๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๐๒
พระพงศ์ศักดิ

์

ปภาโส จันทร์รุ่งเรือง

๑๐/๔/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ทับกระดาน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๐๓
พระนรากร นรากโร รกมณี

๑๘/๐๔/๒๕๓๕
๕/๑๒/๒๕๕๘

ท่าจัด  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๐๔
พระสมพร สมวโร บุญเรือง

๒๕/๐๙/๒๕๒๗ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

ท่าจัด  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๐๕
พระราชศักดิ

์

ราชสกฺโข ประสพ

๑๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

ท่าจัด  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๐๖
สามเณรศิริชัย  สินสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

 ท่าจัด  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๐๗
พระณัฐพล ิตลาโภ ทองขาว

๑๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

ท่าไชย  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๐๘
พระกิตติภพ สุภาจาโร มดตะน้อย

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๒๔/๑/๒๕๕๙

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๐๙
พระอานนท์ อานนฺโท แซ่เล้า

๘/๘/๒๕๑๘ ๒๒/๔/๒๕๕๙

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๑๐
พระณัฐพล มหพฺพโล จันทร์แจ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๓๘
๒๙/๕/๒๕๕๙

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๑๑

พระชัยณรงค์ สติสมฺปนฺโน ชัยวงค์
๑/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๑๒

พระประสิทธิ

์

อรุโณ ศรีอินทร์กฤษ

๑๖/๑๐/๒๕๐๓
๑๙/๖/๒๕๕๙

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๑๓

พระนรินทร นรินฺโท ใจเอือย

้

๒๗/๔/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๑๔

พระสายลับ สุภทฺโท โกฎแสง
๔/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๑๕

พระจรัล เตชวโร รามจุล

๒๙/๑/๒๕๐๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๑๖

พระอนุวัฒน์ อาภาธโร ปลอดภัย

๑๐/๕/๒๕๓๐ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๑๗

พระอนุรักษ์ ทีปธมฺโม เกิดสมบูรณ์
๔/๘/๒๕๓๖ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๑๘

พระปฐมพงษ์ ทตฺตวณฺโณ วงษ์พาเหียน

๑๗/๒/๒๕๓๙
๓/๔/๒๕๕๙

ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๑๙

พระสราวุฒิ อภิชาโน ทับช่างไม้

๒๒/๕/๒๕๓๗
๔/๗/๒๕๕๙

ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๒๐
พระอุดม จนฺทวํโส สุขทองดี

๑/๔/๒๔๘๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๒๑

พระรัทนา เมตฺติโก จันทร์แจ่ม

๑๖/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๒๒

พระณัฐวุฒิ รวิวณฺโณ ชูดี

๑๓/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๒๓

พระอนุวัฒน์ อนุตฺตโร สายรีรักษ์
๑/๕/๒๕๓๙ ๑/๖/๒๕๕๙

เทพพิทักษ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๒๔

พระมาโนช มหาคุโณ แตงอ่อน
๑/๘/๒๕๓๙ ๑/๖/๒๕๕๙

เทพพิทักษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑ / ๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๗๒๕

พระณรงค์ รตนโชโต โพชนิกร
๔/๕/๒๕๒๐

๑๖/๗/๒๕๕๙

เนินพระปรางค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๒๖

พระกฤษติชัย ชยวฑฺฒนี แสงแพร

๐๙/๑๑/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บวรศิริธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๒๗

พระรัตนพล พลวฑฺฒนี บูชา

๑๒/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บวรศิริธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๒๘

พระธีรเดช สุเมโธ อินทโชติ

๐๓/๐๗/๒๕๐๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

บ่อสุพรรณ  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๒๙

พระวันชัย ชยนนฺโท เซียงหลิว

่

๒๑/๐๑/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อสุพรรณ  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๓๐
พระอนันท์ อานนฺโท การนิตย์

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อสุพรรณ  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๓๑

พระอรรถกร อภินนฺโท เจริญศรี

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อสุพรรณ  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๓๒

พระธานินทร์ จิรนาโค ทรัพย์ประเสริฐ

๑๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางซอ  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๓๓

พระนิเวศน์ นาควโร โพธิศรีแก้ว

์

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางซอ  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๓๔

พระอ้น ชยนฺโต จันทร์หอม

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

บางบอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๓๕

พระกานต์ณพงศ์ สุมงฺคโล ศรีสุวรรณ

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

บางบอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๓๖

พระรณฤทธิ

์

อนุตฺตโร มันมะโน

่

๑๕/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

บางบอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๓๗

พระสาธิต อชิโต ทนชังยา

่

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

บางบอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๓๘

พระเธียรวิชญ์ อานนฺโท ศรีสุวรรณ

๐๑/๐๒/๒๕๓๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

บางบอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๓๙

พระมนต์ชัย อานนฺโท ชาวเขือนขันธ์

่

๒๙/๐๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

บางบอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๔๐
พระอภิชาติ อภิชาโต กระดี

่

๑๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

บางบอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๔๑

พระณรงค์ศักดิ

์

านวโร ศรีโพธิงาม

์

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บางบอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๔๒

พระทีรพล สุคนฺโธ ชุ่มเกศ

๑๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางบอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๔๓

พระสุทัศน์ านวโร บัวล้อมใบ

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางบอน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๔๔

พระหน่อย กตสาโร ปนแก้ว

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

บางสะแก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๔๕

พระสมัย รกฺขิตฺปฺโ จินดาอินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๐๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๕

บางสะแก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๔๖

พระปญญา กตปฺโ พิทักษ์วงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๐๒ ๑๑/๐๘/๒๕๕๗

บางสะแก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๔๗

พระวิรัตน์ อรุโณ ปนเหน่งเพชร

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางสะแก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๔๘

พระบุญเสริม อคฺคธมฺโม ชูก้าน

๒๓/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางสะแก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๔๙

พระสนิท สุเนตโต แจ่มจำรัส

๐๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางสะแก  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๕๐
พระนเรศ ขนฺติมโน พุกถัน

๒๙/๐๓/๒๕๑๔
๕/๑๒/๒๕๕๘

บางสาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๕๑

พระสมชาย จนฺทสุวณฺโณ บูชา

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

บางสาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๕๒

พระบัณฑิต ปฺาธโร จันทร์ตรี

๓๐/๒/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

บางสาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๕๓

พระสุพล านากโร ชูแก้วไม้

๓๐/๑๒/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

บางสาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๕๔

พระศักดา สุเมธโส
ประภาสมณเฑียร

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บางสาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๕๕

พระอนุชา เตชธมฺโม บูชา

๑๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางสาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๕๖

พระภูมิรัตน์ านสุโภ โชระเวก

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางสาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๕๗

พระอิทธิพล เตชพโล ศรีสว่าง

๑๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บางสาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๕๘

พระสนอง นายโก รอบแคว้น

๐๑/๐๕/๒๕๐๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโพธิ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๗๕๙

พระเทพศักดิ

์

สุวณฺโณ รุ่งเรือง

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โบสถ์ดอนลำแพน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๗๖๐
พระวรพรหม กตปฺุโ วิจินธนสาร

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๖๑

พระเจนณรงค์ ชุติทตฺโต แก้วบัวดี
๑/๒/๒๕๓๙ ๑/๕/๒๕๕๙

ไผ่ขาด  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๖๒

พระปฏิยุทธ ปยุตฺโต รักหนึง

่

๑/๕/๒๕๓๙ ๑/๕/๒๕๕๙
ไผ่ขาด  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๖๓

พระกรกฎา วฑฺฒนการี ยินดีสุข
๑/๗/๒๕๓๖ ๑/๖/๒๕๕๙

ไผ่ขาด  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๖๔

พระพงษ์ศักดิ

์

ปสนฺโน วัชชวงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๒๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๖๕

พระชัยธิสิทธิ

์

มงฺคโล ปุยภิรมย์

๒๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๖๖

พระนพพร ชวนปฺโ อ่อนน้อม

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๖๗

พระวิรัตน์ ผาสุโก ศรีภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๖๘

พระจีรศักดิ

์

กาฺจโน หอมยามเย็น

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๖๙

พระจตุพร จนฺทิโม เทียนถนอม

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๗๐
พระบัณฑิต ปภสฺสโร ศรีภักดี

๑๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๗๑

พระสาคร ธีโร คุณแพ

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๗๒

พระขจร มหาปฺโ ผมหอม

๑๖/๐๑/๒๕๐๖ ๑๐/๐๑/๒๕๕๖

พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๗๓

พระธเนศ มหาปฺโ แพ่งผล

๒๒/๐๔/๒๕๑๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๗๔

พระไตรรงค์ ติรตนวฑฺฒโน บุตรโชติ

๑๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๗๕

พระขาว วิสุทฺธิวฑฺฒโน ออตุ๊

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๗๖

สามเณรอภิสิทธิ

์

 เค็มบิง

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๗๗

สามเณรณัฏฐ์ดนัย  เมธานัฏวรภัทร

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๗๘

สามเณรชตฤณ  พงษ์พานิช

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๗๙

สามเณรธนพล  เมืองพิล

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๘๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 อ่อนดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๘๑

สามเณรนาวิกโยธิน  ทองกัญญา

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๘๒

สามเณรคณิต  คุ้งลึงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๘๓

สามเณรอนุชิต  เค็มบิง

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๘๔

สามเณรอติชาติ  อินต๊ะเปง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๘๕

สามเณรจิราวัฒน์  วานุนาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๘๖

พระวีรเดช วฑฺฒนเตชสี จงเพิมวัฒนผล

่

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

พรสวรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๘๗

พระกิตติคุณ ถาวโร ศรีโปฎก

๑๕/๑/๒๕๑๖ ๙/๑๑/๒๕๕๘

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๗๘๘

พระสุรพจน์ ปสุโต ไชยฤกษ์
๘/๘/๒๕๐๖

๑๕/๑๒/๒๕๕๙

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๗๘๙

พระอานนท์ วชิโร แย้มกลีบ

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๔/๒๕๕๙

ร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๗๙๐
พระกฤษฎา อาสโภ เกิดโภคา

๗/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๔/๒๕๕๙

ร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๗๙๑

พระอินทนน านสมฺปนฺโน ผิวเกลียง

้

๒๐/๐๗/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๕๙
ร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๗๙๒

พระจะเด็ด จาครโต บุตรโคตร

๑๔/๑/๒๕๑๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๗๙๓

พระภูเบศร์ ธมฺวโร รัศมี

๒๕/๘/๒๕๓๓ ๑๖/๔/๒๕๕๙

รางกร่าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๙๔

พระพรหมมินทร์ ตปสีโล จินดาอินทร์

๐๖/๐๓/๒๕๒๖
๒๙/๕/๒๕๕๙

รางกร่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๗๙๕

พระสุพจน์ สุเมโธ ใจหลัก

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

รางเข็มทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๙๖

พระอัชวี จารุวณฺโณ เรณูแย้ม

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

รางบัวทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๙๗

พระสมชาย ทีปมโน ครุดใจกล้า

๑๒/๐๘/๒๕๐๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๕

ลาดบัวหอม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๙๘

พระอนุวัฒน์ อนุภทฺโท ภมรพล

๒๘/๐๕/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ลาดบัวหอม  

สพ ๒๑๕๙/๐๗๙๙

พระสันติภาพ สนฺติกโร เณรจาที

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ลาดบัวหอม  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๐๐
พระณรงค์ สุรปฺโ บุญมาดี

๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลาดประทุมทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๐๑
พระทศพล คมฺภีโร มันใจ

่

๑๗/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลาดประทุมทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๐๒
พระอภินันท์ อภินนฺโท เนียมยิม

้

๓๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ลาดประทุมทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๐๓
พระสัจจา สทฺธาธิโก แซ่จึง

๑๗/๓/๒๕๓๗ ๒๐/๖/๒๕๕๙

วังตะกู  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๐๔
พระสิทธิพงษ์

์

ปฺุผโล ใจมัน

่

๑๑/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังตะกู  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๐๕
พระธีรพจน์ จรณธมฺโม ธิติมาธัญญากุล

๑๖/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังตะกู  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๐๖
พระชัชดล จิตฺตปฺโ มีใหญ่

๒๘/๐๕/๒๕๒๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดใหม่บำรุงธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๐๗
สามเณรสาโรจน์  แก้วสะอาด

๐๓/๐๒/๒๕๐๘

 วัดใหม่บำรุงธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๐๘
พระสำรวย กตธมฺโม สาลีผล

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดใหม่บำรุงธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๐๙
สามเณรสรศักดิ

์

 ทองยวง
๘/๒/๒๕๔๐

 ศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๑๐
พระคมสัน ปคุโณ เครือวัลย์

๑/๒/๒๕๓๙ ๔/๖/๒๕๕๙
ศรีประทุนทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๑๑

พระวีระยุทธ ปวโร ศรีสุวรรณ

๒๓/๖/๒๕๒๖ ๑๔/๖/๒๕๕๙

ศรีประทุนทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๑๒

พระสัมฤทธิ

์

ปฺุกาโม ศรีสมเดช

๒๘/๙/๒๔๙๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีประทุนทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๑๓

สามเณรสุริยา  อินทร์สร้อย

๑๗/๔/๒๕๓๙

 ศรีประทุนทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๑๔

พระปฎิภาณ เทวสโร สมบุญจร

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์ราษฎร์
 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๑๕

พระณรงค์ สิทฺธาโส บุญญโต

๑๓/๐๕/๒๕๐๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๑๖

พระพิพัฒน์พงศ์ พลวฑฺฒโน ทองนุ่ม

๒๖/๑๑/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๑๗

สามเณรธนากรณ์  สร้อยทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๑๘

สามเณรเจตน์สฤษฎิภูมิ

์

 ดวงจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๑๙

สามเณรกวีวัธน์  สิริทรัพย์ทวี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๒๐
สามเณรจิรวัฒน์  ชัยธวัช

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๒๑

สามเณรนพกร  ศรีเลิศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๒๒

สามเณรธานินทร์  สมบูรณ์พันธุ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๒๓

สามเณรทศนาถ  มะลิพรม

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๒๔

สามเณรบอย  คุ้ดโต้ง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๒๕

สามเณรพนม  คนงานดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๒๖

สามเณรพงค์ภรณ์  เอียมศรี

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๒๗

สามเณรภูชิต  ใจกล้า

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๒๘

พระสมโชค โชติธมฺโม รุ่งเรือง

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๒๙

สามเณรชลิต  หมดจด

๐๙/๐๙/๒๕๒๐

 สองพีน้อง

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๘๓๐
พระเจษฎา กนฺตสีโล วิชัยวงษ์วัฒน์

๖/๒/๒๕๓๘
๑๑/๑๑/๒๕๕๘

สะพังกร่าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๓๑

พระรัฐศาสตร์ ปฺาสาโร มาตรวิจิตรวงศ์
๕/๙/๒๕๓๙ ๓/๓/๒๕๕๙

สะพังกร่าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๓๒

พระกมล กิตฺติปฺโ ตังวัฒนกูลวงศ์

้

๑๖/๑๑/๒๕๓๕
๑๙/๗/๒๕๕๙

สะพังกร่าง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๓๓

พระอัชฌา จนฺทสีโล คำหอมกุล

๐๑/๐๔/๒๕๒๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สำเภาทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๓๔

พระสิทธิ ธมฺมวโร ล้อมวงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สำเภาทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๓๕

พระฉัตรชัย หิริมโน หงษ์เวียงจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองกระดี

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๓๖

พระกฤติชับ นรินฺโท เปากระโทก

๑๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระดี

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๓๗

พระอภิวัฒน์ ธีรปฺโ สร้อยสน

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองกระดี

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๓๘

พระรุ่งโรจน จิตคุโณ ดาปาน

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระดี

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๓๙

พระอมรเทพ อมรธมฺโม อำนวยวัฒนกุล

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระดี

่

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๔๐
พระอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒนี เกิดทอง

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทู้  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๔๑

พระเอกลักษณ์ อติพโล คำหอมกุล

๑๙/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองเฝา  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๔๒

พระวชิรวิชญ์ วชิราโณ ดอกตาลยงค์

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองเฝา  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๔๓

พระอุทิศ สุธีโร มีปญญา

๒๖/๑๑/๒๕๑๗ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๔๔

พระสุดใจ ฉนฺทยุตฺโต แกมนิรัตน์
๓/๕/๒๕๐๙

๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๔๕

พระบัญชา ผาสุโก นาคแท้

๑๖/๑๒/๒๕๒๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๔๖

พระสุภัทร์ สุขเวสโก ฉายพันธ์

๑๕/๕/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๔๗

พระปรีชา ปฺาธโร คำมีศรี
๒/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๔๘

พระราเชนทร์ จนฺทวณฺโณ ใจกล้า

๑๒/๒/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๔๙

สามเณรนุสรณ์  ทองเชือ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

 หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๕๐
พระสมัย านุตฺตโร ผิวสุข

๙/๘/๒๕๐๔
๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๕๑

พระศักดินันท์ วิทูโร อร่ามศรี

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

หัวกลับ  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๕๒

พระกฤษณะ านวโร สุวรรณศรี

๒๘/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๕๙

หัวโพธิ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๕๓

พระสราวุธ เขมทตฺโต จินดาอินทร์
๓/๔/๒๕๓๘ ๕/๖/๒๕๕๙

หัวโพธิ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๕๔

พระสุทธิราช สิริจนฺโท ศรีทองแท้
๑/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หัวโพธิ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๕๕

พระจิระพงษ์ อริยวํโส เกิดศิริ

๒๓/๑๐/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวโพธิ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๐๘๕๖

พระจำลอง ิตสีโล คนใหญ่

๑๕/๐๗/๒๕๐๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๕๗

พระศรัณู จิรธมฺโม บ้านกรด

๒๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๕๘

พระณัฐพล กิตฺติมโน ใจรักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๕๙

พระสายฟา สุปฺุโ แซ่ตัน

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๖๐
พระธวัชชัย สุชาโต คงคาหลวง

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๖๑

พระสุทธิชัย อคฺคปฺโ เกิดโภคา

๒๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๖๒

พระธนกร ธนกโร พูนทวีทรัพย์เพิม

่

๒๒/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๖๓

พระสุเมธ สุมงฺคโล วงศ์ไพศาล

๑๑/๑/๒๕๑๘ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๖๔

พระรุ่งอรุณ านุตฺตโร ศรีละวัน

๑๖/๘/๒๕๓๒ ๒๐/๓/๒๕๕๙

อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๘๖๕

พระอาจ อนาลโย แสงจันทร์

๑๙/๗/๒๕๐๒ ๒๒/๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๖๖

พระรุ่งอนันต์ ธมฺมเตโช ทนเถือน

่

๙/๙/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๖๗

พระกิตติ หาสสีโล ปรึกษา

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดกระเสียว  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๖๘

พระเรืองฤทธิ

์

มหาวีโร ขันวิชัย

๒๗/๑๐/๒๕๐๒ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดคลองขอม  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๖๙

พระแปะ มณีอินฺโท อินทรมณี

๐๑/๐๗/๒๔๙๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดคลองขอม  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๗๐
พระสิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน วัลยกิจรุ่งเรือง

๐๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองขอม  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๗๑

พระอนุศักดิ

์

ิติโก แสนพันทา

๒๓/๑๒/๒๕๑๓
๐๙/๐๘/๒๕๕๙

วัดคลองขอม  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๗๒

พระละออ รตินฺธโร แก้วเขียว

๒๘/๑๐/๒๕๑๖ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดดอนไร่  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๗๓

พระอนุสรณ์ ปภงฺกโร วารีนิล

๑๘/๐๗/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนไร่  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๗๔

พระจิรยุทธ์ จิรยุทฺโธ จันทวาส

๒๑/๐๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนไร่  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๗๕

พระอรรณนพ านลาโภ สว่างศรี

๑๖/๐๕/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าประชาสรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๗๖

พระนิษฐารัชต์ กิตฺติปฺโ ทองโสภา

๒๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าประชาสรรค์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๗๗

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เกตุรัตน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๗๘

สามเณรพิชัย  อุบล

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๗๙

สามเณรรัชชานนท์  ขันการขาย

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

 วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๘๐
พระอำนาจ อนาลโย สนธิศรี

๐๖/๑๒/๒๕๐๒ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๘๑

พระไกรสร อตฺถกาโร ศรีนาค

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๘๒

พระกำพล กนฺตธมฺโม ประพันธ์พัฒน์

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๘๓

พระโอภาส โอภาโส มณีฉาย

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่ามะกรูด  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๘๔

สามเณรกิตติรัช  เกตุพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๘๕

พระเชาว์ ชวโน อร่ามโรจน์

๒๐/๑๐/๒๕๐๕ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๘๖

สามเณรจิตรกร  สุดจันทึก

๐๓/๐๓/๒๕๔๐

 วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๘๗

สามเณรปรีชานนท์  แก้วกัลยา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๘๘

พระชลิต ชินวํโส สังข์เจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๐๑ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดบางขวาก  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๘๙

พระอรรถพล โชติวโร แก้วเขียว

๒๑/๐๙/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดบางขวาก  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๙๐
พระนันทชัย กิตฺติปฺโ อ่อนวิมล

๑๔/๐๖/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดบางขวาก  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๙๑

สามเณรพิเชฐ  เสือสกุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

 วัดบ้านทึง  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๙๒

พระสุริยา กิตฺติโสภโณ บุญบันดาล

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านสระ  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๙๓

พระกนกพล กิตฺติาโน สุขภาพ

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๙๔

พระสิทธิชัย จิรสุโภ สิทธิเขตการ

๑๗/๐๓/๒๕๑๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๙๕

พระเอกรินทร์ อนามโย คงสนธิ

๒๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๙๖

พระบัญชา สุเมโธ อ่างทอง

๒๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๙๗

พระสรวง ิตคุโณ คงสนธิ

๐๒/๐๖/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๙๘

พระณัฐวุฒิ ตปสีโล จันทร์มณี

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดลำพระยา  

สพ ๒๑๕๙/๐๘๙๙

พระธนัธ สุวณฺโณ เข็มเพ็ชร์

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดลำพระยา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๙๐๐
พระอานนท์ อานนฺโท เข็มเพ็ชร์

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดลำพระยา  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๐๑
พระกิตติศักดิ

์

ปฺาวชิโร ทีปะลา

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังจิก  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๐๒
พระสมภพ อภินนฺโท โพธิศรี

์

๑๗/๐๘/๒๕๒๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดวังหว้า  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๐๓
พระรัชภูมิ สีลสํวโร ชุ่มวิเชียร

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดวังหว้า  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๐๔
พระณัฐวุฒิ ิตสีโล อินสว่าง

๒๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังหว้า  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๐๕
พระทินภัส สนฺตจิตฺโต ขาวขำ

๓๐/๑๒/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๐๖
พระภาณุวัฒน์ ปุณฺณาโณ มังกร

๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๐๗
พระสมเกียรติ ธีรปฺโ ทรัพย์ศรีสมุทร

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๐๘
พระสมศักดิ

์

กิตฺติโก รามัญ

๐๗/๐๒/๒๔๙๕ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๐๙
พระอนุวัตร อิทฺธิธมฺโม รัตนสูตร

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๑๐
พระธนภัทร าณธโร สุขสำราญ

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๑๑

พระธนพล กิตฺติเมโธ อินสวาท

๐๒/๐๒/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๑๒

พระกลวัชร กวิวณฺโณ จำนงค์จีนารักส์

๒๕/๐๙/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๑๓

พระวรเมธ ปฺาวุโธ เจริญวัย

๒๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๑๔

พระสุรพล สุรพโล ปานมุนี

๒๘/๐๗/๒๕๐๑ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙
วัดศรีจันทร์ภาวนาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๙๑๕

พระเจษฎา านสีโล ทองไพรวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๒๔ ๐๕/๐๘/๒๕๕๙
วัดศรีจันทร์ภาวนาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๙๑๖

พระฉลวย อาภสฺสโร ปองฉิม

๐๔/๐๕/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามชุก  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๑๗

พระสมพร ปณฺาทีโป ต้นหยงทอง

๒๕/๑๒/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามชุก  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๑๘

สามเณรเอกราช  มูลธรรม

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

 วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๑๙

พระณรงค์ฤทธิ

์

านวีโร เกษประทุม

๒๐/๐๘/๒๕๒๙ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๒๐
พระทองพูล จนฺทปฺโ ยอดคำมี

๒๗/๐๘/๒๕๑๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๒๑

พระดำรงเดช ธมฺมจาโร สว่างศรี

๐๙/๑๐/๒๕๑๙ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๒๒

พระธานีไทย นรินฺโท ยิมยวน

้

๑๔/๐๖/๒๕๒๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๒๓

พระกำพล จารุวํโส สว่างศรี

๒๐/๐๗/๒๔๙๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๒๔

พระเอือม

้

ชวนปฺโ ขำสุวรรณ

๒๗/๐๘/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๒๕

พระกิตติพงษ์ ิตลาโภ โฉมงาม

๐๒/๐๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
วัดหนองโรงรัตนาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๐๙๒๖

พระบรรจง ธมฺมวโร โพธิสุวรรณ

์

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๒๗

พระสิทธิชัย ชยสาโร อุทา

๑๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๒๘

พระชัยรัตน์ ยติกโร สุนทรวิภาต

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๒๙

พระอมร ิตาโภ รัตนพงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๓๐
พระนิคม กตปฺุโ พรมเสนา

๐๗/๐๓/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๓๑

พระประวิต านุตฺตโร สุขสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๓๒

พระสมศักดิ

์

ธมฺมจาโร รัตนจันทรา

๒๓/๑๐/๒๔๙๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๓๓

พระณัฐพงษ์ อานนฺโท โพธิสุวรรณ

์

๒๑/๑๒/๒๕๓๕
๐๓/๐๒/๒๕๕๙

วัดกองเงินเชตะวัน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๓๔

พระพิษณุ ปริสํสโร ดวงแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๒๐/๐๔/๒๕๕๙ วัดก้อนแก้วสามัคคีธรรม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๙๓๕

พระธนกฤต อภินนฺโท เมฆฉาย

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดโคกพระ  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๓๖

พระสหรัฐ ปณฺณาโภ ธัญญเจริญ

๑๙/๐๗/๒๕๑๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดโคกพระ  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๓๗

สามเณรธวัชชัย  บุญส่ง

๑๒/๐๔/๒๕๓๕

 วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๓๘

สามเณรกฤษดา  ทัศเกษร

๐๕/๐๕/๒๕๓๙

 วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๓๙

พระประจักษ์ จกฺกวโร เมษา

๒๑/๐๕/๒๕๑๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๔๐
พระชนาถร โชติปฺโ ผลบุญ

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดทะเลเพลาะ  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๔๑

พระเอือน

้

วราสโภ แก้วระย้า

๒๙/๐๗/๒๕๒๕ ๑๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดทัพหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๔๒

พระบำรุง านุตฺตโร ศรีวิเชียร

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดทัพหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๔๓

พระปญญา ปฺาสาโร อุทกโยธะ

๑๘/๐๗/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดทัพหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๔๔

พระวุฒิชัย มหาปฺโ สิทธิน้อย

์

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดทัพหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๔๕

พระอัมรินทร์ สุภาจาโร เฉกแสงทอง

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดทัพหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๔๖

พระธนกฤษ กนฺตสีโล สุวรรณหงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๒๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดบัลลังก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๔๗

พระสนัน

่

จนฺทสีโล สีสำแดง

๑๙/๐๔/๒๕๒๒ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดบัลลังก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๔๘

พระวรวุฒิ กิตฺติาโณ นุชนารถ

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดบัลลังก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๔๙

พระศรุต กิตฺสาโร จันทร์เรือง

๑๖/๐๘/๒๕๒๙ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดบัลลังก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๕๐
พระบุญส่ง ิตวํโส ทัสเกษร

๐๕/๐๙/๒๕๒๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดบัลลังก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๕๑

พระอนุรักษ์ กนฺตสีโล พลอยสุข

๑๔/๐๙/๒๕๒๑ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดบัลลังก์  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๕๒

พระทิวา อาทโร มะนาวหวาน

๒๗/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๕๓

พระขจรศักดิ

์

สีลเตโช แพสาหร่าย

๑๘/๐๔/๒๕๐๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดลำพันบอง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๕๔

พระวิเชียร ขนฺติทุโณ เหรียญปฐมศักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๐๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีทองคำ  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๕๕

สามเณรกรวิทย์  ธัญญเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๓๗

 วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๕๖

พระชัยพร กิจจฺกาโร พลราษฎร

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๕๗

พระอดิศักดิ

์

อติภทฺโท แก้วเรือง

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองกระถิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๕๘

พระเอกลักษณ์ กตปฺุโ แตงทอง

๑๕/๐๘/๒๕๒๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองกระถิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๕๙

พระสมเจิด สุจิตฺโต แก้วเรือง

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองกระถิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๖๐
พระชรินทร์ อริยวํโต วัชระ

๑๘/๐๘/๒๕๒๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองกระถิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๖๑

พระสราวุฒิ ชยวุฑฺโฒ สุดทีรัก

่

๒๙/๐๖/๒๕๐๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองกระถิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๖๒

พระโสภณ ภทฺรวโร สุดทีรัก

่

๒๑/๐๓/๒๕๐๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองกระถิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๖๓

พระปฐมพร ปภากโร เทพณรงค์

๑๘/๐๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองกระถิน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๖๔

พระชลอ ธมฺมสโร พึงประสิทธ์

่

๒๕/๐๔/๒๕๐๓ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองกระทิงทอง
 

สพ ๒๑๕๙/๐๙๖๕

พระสุรชัย สุภโร เรืองบุญ

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

วัดหนองกระทิงทอง
 

สพ ๒๑๕๙/๐๙๖๖

พระจอน ขนฺติจิตฺโต สีเหลา

๐๕/๐๕/๒๕๒๓

๐/๐/๒๕๕๙ วัดหนองขาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๖๗

พระตวัน เขมาภิรโต สิงห์โต

๑๘/๑๐/๒๕๑๗ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๖๘

พระสำรวย วิสุทฺธิสาโร เสนาะพิน

๒๓/๐๒/๒๕๐๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๖๙

พระทนงค์ ปฺาสาโร คงคา

๐๒/๑๑/๒๕๐๗ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๐๙๗๐
พระกิตติศักดิ

์

ติสฺสวโร แก่นรุ่งเรือง

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๗๑

พระทวีป ทีปธมฺโม สรงพรมทิพย์

๑๔/๐๔/๒๕๐๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๗๒

พระณัฐนนท์ กิตติาโน แปนเขียว

๑๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๗๓

พระแสน อมรวํโส ทัศเกษร

๒๑/๐๒/๒๕๐๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองขาม  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๗๔

พระสุทิน ธมมานนโท วงศ์สุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๔๙๐ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองทราย  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๗๕

พระศรสินทร์ อโสโก จีมย้าย

๑๐/๐๖/๒๕๒๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองทราย  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๗๖

พระอานนท์ ขนฺติมฺโน อุทา

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองทราย  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๗๗

สามเณรปารเมศ  นูมหันต์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

 วัดหนองทราย  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๗๘

พระวิบูลย์ มหาวีโร มหาไทร

๑๖/๑๒/๒๕๐๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองทราย  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๗๙

พระประไพ าณโสถโน กัณสังข์

่

๐๘/๐๓/๒๕๒๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองทราย  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๘๐
พระสหรัฐ ปาสาโร อำแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองทราย  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๘๑

พระฉลวย อนาวิโร เอียมสอาด

่

๑๓/๐๕/๒๕๐๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองทราย  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๘๒

พระจีระศักดิ

์

สิริปุโ กลิงกล่ม

้

๑๖/๐๘/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองทราย  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๘๓

พระณัฐพร ณฏธวโร ธัญญเจริญ

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๘๔

พระนพณัช ปูรินฺนโท แชวหยวก

๐๑/๐๙/๒๕๒๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๘๕

พระสุพัฒน์ สุวฑฺฒโน พรมม่วง

๒๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๘๖

พระชนะชัย เขมชโย จันทร์เสวก

๐๖/๐๔/๒๕๓๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๘๗

พระชุติพงศ์ ชุติวํโส สว่างศรี

๒๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๘๘

พระสุเมธ สุเมโธ พานิชวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๘๙

พระเจษฎา ปภากโร สว่างศรี

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๙๐
พระคัชกรัณ านวฑฺฒโน แตงทอง

๐๓/๐๓/๒๕๓๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๙๑

พระเอกชัย ปสนฺโน พึงชะอุ่ม

่

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๙๒

พระเกียรติศักดิ

์

อภิสกฺโก ฉวีรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๙๓

พระวิจิตร อาสโภ สระทองซ้ง

๒๒/๐๕/๒๕๒๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองแหน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๙๔

พระสายชล สิริปุณโณ แย้มวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๒
๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองแหน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๙๕

พระสถาพร ปภากโร พวงโลก

๒๙/๐๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองแหน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๙๖

พระอนาวิล ิตวินโย แตงโสภา

๒๖/๐๗/๒๕๓๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองแหน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๙๗

พระสมคิด านิสฺสโร สุพรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแหน  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๙๘

พระจันตา ตปสีโล เครือศรี

๒๘/๑๐/๒๕๓๑ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดใหม่เทพนิมิต  

สพ ๒๑๕๙/๐๙๙๙

พระเฉลิมรัฐ คุณวีโร แตงทอง

๑๓/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดใหม่เทพนิมิต  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๐๐
พระถาวร ฉนฺทถโร คงกะพัน

๒๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เทพนิมิต  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๐๑
พระสุพจน์ ทีปวํโส ทับทอง

๒๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เทพนิมิต  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๐๒
พระชำนาญ สุทฺธิมโน จำปานิล

๑๘/๗/๒๕๑๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กกม่วง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๐๓
พระบพิตร านวโร วงค์คำมี

๖/๑๑/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กกม่วง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๐๔
พระสุริยา ยสินฺธโร โพธิพรม

๒๙/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กกม่วง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๑๐๐๕
พระธนรัชต์ ฌานวโร วัดน้อย

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

กลางบ้านดอน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๐๖
พระสิทธิศักดิ

์

สิริภทฺโท แก้วสระแสน

๒๖/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลางบ้านดอน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๐๗
พระวิเชียร สีลเตโช ชืนสำลี

่

๔/๑๐/๒๕๐๑ ๕/๑๒/๒๕๕๗

เขากระจิว  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๐๘
พระอนันต์ อภินนฺโท ยอดมะปรางค์

๒๔/๑๑/๒๕๑๑
๒๖/๗/๒๕๕๘

เขากระจิว  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๐๙
พระประคอง กตปฺุโ นพวงศ์

๑๗/๖/๒๕๒๐ ๒๐/๓/๒๕๕๙

เขากระจิว  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๑๐
พระรัชชานนท์ อนาลโย สว่างศรี

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

เขากระจิว  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๑๑

พระธีรพันธ์ ธีรปฺโ ปารา

๒๙/๑๒/๒๕๑๒ ๓๑/๐๑/๒๕๕๗

เขากำแพง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๑๒

สามเณรศรรตวรรษ  คุณบุราณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๐

 เขากำแพง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๑๓

สามเณรณัฐพงษ์  ขันแข็ง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 เขากำแพง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๑๔

พระอิศรา จนฺทสาโร ไตรรุ่ง

๒๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เขากำแพง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๑๕

พระสราวุธ ฉนฺทธมฺโม เขียวพา

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

เขากำแพง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๑๖

พระเฉลิมชัย ฉนฺทสุโภ เพียรสงวนงาม

๑๐/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาดีสลัก  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๑๗

พระสาธิต จารุธมฺโม ศรีโสภณ

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๑๘

พระเมษา เขมจาโร แพงพันธุ์

๒๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๑๙

พระสมชาย สุธมฺโม แก้วสระแสน

๒๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๒๐
พระสิริมงคล สิริสาโร สืบนาค

๓๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๒๑

พระอนุวัตร พลวฒฺโฑ ศรีเหรา

๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

เขาถำเสือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๒๒

พระสมัคร ปรกฺกโม ศรีเหรา

๒๕/๑๒/๒๕๑๐ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

เขาถำเสือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๒๓

พระอิสรชนม์ วรปฺโ บุญอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำเสือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๒๔

พระปรีดี จนฺทสาโร ธรรมโชติ

๐๗/๐๑/๒๕๐๔ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

เขาถำเสือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๒๕

สามเณรพร้อมพงษ์  วรรณวงศ์

๒/๐๖/๒๕๔๖

 เขาทำเทียม  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๒๖

สามเณรเร  สุมาไล

๔/๐๖/๒๕๔๖

 เขาทำเทียม  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๒๗

สามเณรนันธพล  ภักดีรักษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

 เขาทำเทียม  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๒๘

พระสมพล สมฺปนฺโน จุ้ยมรี

๒๖/๐๓/๒๕๐๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาทำเทียม  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๒๙

พระสุทัศน์ าณสุโธ แก้วบัวดี

๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ เขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๑๕๙/๑๐๓๐
พระณัฐพงษ์ ปฺาวุฑฺฒโก ผลอ่อน

๐๓/๐๓/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

คลองตัน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๓๑

พระสมิทธวุฒิ ปริสาสโภ อาจคงหาญ

๓๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คลองตัน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๓๒

พระสงคราม สฺโม อาจคงหาญ

๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองตัน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๓๓

พระอนันต์ สุทฺธิมโน สนธิพันธุ์

๑๗/๐๓/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองตัน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๓๔

พระวิมาน ชิตมาโร จุมพรม

๐๙/๐๙/๒๕๑๒ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

คีรีเจริญผล  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๓๕

พระหิรัญ หิตกโร ปยะวัฒนานนท์

๑๖/๐๕/๒๔๙๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คีรีรัตนาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๓๖

พระมาโนช ชาตวีโร อินทรคล้าย

๑๒/๐๙/๒๕๑๐ ๐๔/๑๐/๒๕๕๗

โคกสำโรง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๓๗

พระไพศาล ขนฺติโก เพียรทอง

๑๙/๑๐/๒๕๑๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

โคกสำโรง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๓๘

พระวุฒิชัย ปฺาวโร ศรีญากูล

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกสำโรง  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๓๙

พระทรัพย์ จิตฺตกโร เชือเพชร

้

๒๕/๐๓/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกสำโรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๑๐๔๐
พระประสิทธิชัย ชุตินฺธโร บริสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๒๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

จันทราวาส  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๔๑

พระสุชินศักดิ

์

สุภทฺโท เณรจาที
๒/๙/๒๕๓๗ ๑๙/๓/๒๕๕๙

จำปา  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๔๒

พระไพรัช ปฺาวชิโร มีชนะ

๑๕/๒/๒๕๒๒ ๒๖/๕/๒๕๕๙

จำปา  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๔๓

พระจักรพันธ์ จนฺทวํโส ศรีบุญเพ็ง
๙/๕/๒๕๓๘ ๒๖/๕/๒๕๕๙

จำปา  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๔๔

พระณัฐพล วรปฺโ ราชวงศ์

๒๑/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๕๙

จำปา  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๔๕

พระศราวุฒิ สิริสาโร ตังมนัสธรรม

้

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ชัยเภรีย์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๔๖

พระประเทือง อตุโล ศรีขาวผ่อง

๒๒/๐๔/๒๕๐๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

ดอนไฟไหม้  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๔๗

พระฉลอง ปฺาิโต ทิพย์ชัย

๑๐/๐๖/๒๕๑๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ดอนไฟไหม้  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๔๘

พระวสันต์ วสโภ กันเพียง

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนไฟไหม้  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๔๙

พระถิรวุฒิ อิสฺสโร เกิดรุ่งเรือง

๐๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนไฟไหม้  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๕๐
พระกิตติณรินทร์

์

อภิาโณ ซังยืนยง

๑๓/๐๓/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๕๑

พระวรนาถ สนฺตจิตฺโต ทองเชือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๕๒

พระเจนณรงค์ จิตฺตกโร กอดสะอาด

๑๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๕๓

พระพิษณุ ธมฺมวโร ยอดเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๕๔

พระชัยวัฒน์ ชุตินฺธโร กอดสะอาด

๒๙/๐๖/๒๕๓๓ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๕๕

พระกฤษดา กิตฺติโก อุ่มรูปงาม

๒๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๕๖

พระปญญา ปฺาวโร เปรมศิริพัฒน์

๐๕/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๕๗

พระณัฐพล อินทปฺโ สุทธะ

๐๘/๐๓/๒๕๓๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ดอนหอคอย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๕๘

พระชาลี กิตฺติาโณ วงศ์จันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๐๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอนหอคอย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๕๙

พระธนงศักดิ

์

ิตาโณ รักแสง

๒๐/๑๒/๒๕๒๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอนหอคอย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๖๐
พระจีรศักดิ

์

ปฺาวโร เกษมศาสตร์

๒๗/๐๔/๒๕๐๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนหอคอย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๖๑

พระสุพจน์ สุเมโธ รักอู่

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนหอคอย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๖๒

พระฉัตรชัย จิตปฺโ กิจวรวุฒิ

๐๖/๐๓/๒๔๙๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๖๓

พระสนอง วิมโล เหมือนศรี

๑๕/๑๑/๒๕๑๐ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๖๔

พระมนตรี ชวโน ชุมจรัสพสุ

๑๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๖๕

พระพล โชติโก ทองจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๒๔
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๖๖

สามเณรสมชาย  บ้านโข้ง

๔/๑๒/๒๕๔๕

 ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๖๗

สามเณรทีน  บ้านโข้ง

๑๘/๙/๒๕๔๖

 ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๖๘

พระสุวัตร สิริภทฺโต ศรีบุญเพ็ง

๑๙/๙/๒๕๒๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๖๙

พระสวรรค์ ปภสฺสโร ศรีบุญเพ็ง

๐๑/๐๘/๒๔๗๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๑๕๙/๑๐๗๐
พระวันชัย ธมฺมเตโช ศรีบุญเพ็ง

๐๕/๐๔/๒๕๐๖ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๑๕๙/๑๐๗๑

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ฉิมมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

 นันทวัน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๗๒

พระทวีศักดิ

์

ธมฺมพโล สุดธง

๓๑/๐๘/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

นันทวัน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๗๓

พระชัยโย านทินฺโน แซ่เล้า

๐๒/๑๐/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

นันทวัน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๗๔

พระชลที สุจินฺโน ทองแคล้ว

๐๔/๑๐/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

นันทวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๑๐๗๕

พระอเนก อติเมโธ ผิวเกลียง

้

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๒๐/๐๗/๒๕๕๙

นันทวัน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๗๖

พระสำเริง สมาหิโต พราหมสกุล

๒๘/๐๗/๒๕๐๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

นันทวัน  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๗๗

พระธีรเดช ธมฺมโชโต แซ่เตียว

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ่อคู่  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๗๘

สามเณรอริญชัย  จำมิง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านดงน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๗๙

สามเณรปวริศ  เดชาเรือง

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

 บ้านดงน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๘๐
พระนฤพนธ์ สิริจนฺโท เพชรดี

๒๐/๐๘/๒๕๓๘
๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๘๑

พระกิตติพงษ์ สุทฺธิมโน ผิวพิมพ์ดี

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๘๒

พระวุฒิพงศ์ ปฺาวโร โตวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๘๓

พระสุทธิรักส์ านิสฺสโร อุ่นคณฑี

๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๘๔

สามเณรณัฐวุฒิ  ทองใบ

๐๓/๐๗/๒๕๓๙

 โบสถ์วิทยาคาร  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๘๕

พระรัชชานนท์ ติกฺขวีโร อมรการ

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์วิทยาคาร  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๘๖

พระอนันต์ เตชวโร วราชัชวาล

๑๓/๓/๒๕๓๔ ๒๐/๒/๒๕๕๙

ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๘๗

พระสนอ สุเมโธ วรสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๑๐
๑๐/๕/๒๕๕๙

ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๘๘

พระโยธา รตนากโร แก้วมุกดาอมร

๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๘๙

พระขวัญ ทีปธมฺโม ชัยเชือ

้

๒๙/๑/๒๕๒๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๙๐
พระออมสิน คุณากโร สายบัว

๓/๔/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๙๑

สามเณรเสกสรร  ฉุยทองดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

 ปทุมวนาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๙๒

พระธีรพัฒน์ ธีรภทฺโท ศิริบพิตร

๐๘/๐๘/๒๕๒๑
๓๑/๙/๒๕๕๘

ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๙๓

พระชาติชาย โชติวโร แซ่จึง

๐๙/๐๖/๒๕๐๒ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๙๔

พระกฤษฎา เตชวโร โมธา

๐๘/๑๒/๒๕๒๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๙๕

พระพิภพ ปภสฺสโร ปรีสงค์

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ปากแสก  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๙๖

พระปองพล ขนฺติธโร ปุยทองดี

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๙๗

พระกรกิต าณวีโร คล้ายสอน

๑๘/๐๙/๒๕๒๒ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๙๘

สามเณรสหภพ  บัวบุตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๐๙๙

พระวิเชียร วิชิโต เกตุแก้ว

๐๒/๐๓/๒๔๙๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๐๐
พระชัยวัฒน์ ขนฺติวีโร บุญจุน

๒๐/๐๗/๒๕๒๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๐๑

พระกล้าณรงค์ อาทโร สิงห์อยู่วงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๐๒

พระภานุเดช ขนฺติธมฺโม ชัยวิเชียร

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๐๓

พระจตุพร ปยสีโล หงษ์เวียงจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๐๔

สามเณรธนรัตน์  บุญจุน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๐๕

พระสมศักดิ

์

านกาโร สกุลพานิชชัย

๕/๐๑/๒๕๒๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ไผ่แอกสามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๐๖

พระสันติภาพ กิตฺติสาโร ปนทอง

๑๒/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ไผ่แอกสามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๐๗

พระทรงพล ขนฺติวโร แสงหิรัญ

๓๐/๐๗/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พลับพลาไชย  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๐๘

พระกิตติศักดิ

์

สนฺตกาโย ศรีเหรา

๑๒/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๐๙

พระวัชรินทร์ เตชปฺุโ มีสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๓๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๒ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๑๑๑๐

พระศุภกร ปภงฺกโร มาลัยทอง

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๑๑

พระทิวา กิจฺจกาโร พงไผ่ขำ

๐๕/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๑๒

พระณัฐนันท์ รกฺขิตวณฺโณ แผนสมบูรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๑๓

พระชัชชัย ชาตวีโร ปทุมสูติ

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๑๔

พระธีรพงษ์ รตินฺธโร โพธิกุล

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๑๕

พระอิทธิชัย ปยวณฺโณ มัธยม

๒๙/๐๗/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๑๖

พระจาตุรนต์ เตชวโร เนตรสว่าง

๒๖/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๑๗

พระพัทธดนย์ สีลสํวโร สุดใจ

๓๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๑๘

พระธีระพล กิตฺติภทฺโท วงศ์ศรีสังข์

๐๗/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๑๙

พระสมปอง สนฺติกโร เผดิมอรรถกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๒๐

พระชูเกียรติ ชุตินฺธโร แผนสมบูรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๒๑

พระสุโรรัตน์ ปฺาโณ นรสิงห์

๒๖/๒/๒๕๒๗ ๑๖/๒/๒๕๕๙

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๒๒

พระสมชาย นาควโร ศรีบุญเพ็ง

๒๓/๖/๒๕๓๓ ๒๔/๔/๒๕๕๙

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๒๓

พระอัตสดง จิตฺตธมฺโม พรมช่วย

๒๕/๘/๒๕๓๗ ๒๔/๔/๒๕๕๙

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๒๔

พระมนัส ิตธมฺโม พ่วงเสือ

๑๔/๙/๒๕๓๗ ๑๖/๖/๒๕๕๙

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๒๕

พระธีระพงษ์ ขนฺติวโร หอมบานเย็น
๕/๒/๒๕๑๐

๑๕/๗/๒๕๕๙

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๒๖

พระสมเกียรติ อินฺทปฺโ ผิวอ่อนดี

๓๐/๔/๒๕๓๘
๔/๓/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๒๗

พระอรัญ ชาคโร มณีหยกโสฬส

๒๒/๓/๒๕๒๖ ๑๕/๓/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๒๘

พระธาดา ธมฺมวโร กาบแก้ว

๘/๑๐/๒๕๓๗
๓/๔/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๒๙

พระทศพล กิตฺติโสภโณ ผิวอ่อนดี
๓/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๓๐

พระสมชาย อินฺทโชโต เณรทอง

๒๐/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๓๑

พระอมรเทพ อินฺทธมฺโม อินทศรี

๒๙/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๓๒

พระกฤษดา ชิตมาโร อุ่นคำ

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

โภคาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๓๓

พระภาสกร านุตฺตโร เหมเวียงจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โภคาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๓๔

พระเขมทัต ธีรปฺโ เณรจาที

๒๓/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โภคาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๓๕

พระจินดา อภิชาโต แสงทอง

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๓๖

สามเณรธนาพร  โพธิศรีทอง

์

๐๒/๑๒/๒๕๓๙

 ยางยีแส

่

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๓๗

พระเจตศนัย สมตฺโต บัวสองสี

๑๕/๐๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๓๘

พระมารุต อมโร โพธิเรือนดี

์

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๑๕๙/๑๑๓๙

พระยอดชาย ภทฺทโภ ยอดเพชร

๐๙/๐๘/๒๕๒๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๔๐

พระนพจร สิริปฺโ แสงอรุณ

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วิปสสนาดงเย็น  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๔๑

พระธนา โพธิสุวณฺโณ โพธิทอง

์

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีพร  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๔๒

พระศักดิชัย

์

านธมฺโม หงษ์เวียงจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริวรรณาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๔๓

พระรชต กนฺตวณฺโณ เปยมทอง

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริวรรณาราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๔๔

สามเณรอาทิตย์  มอญ

๑๐/๕/๒๕๔๒

 สระบัวทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๓ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๑๑๔๕

สามเณรเด่น  จิรภาวี

๒๐/๑/๒๕๔๕

 สระบัวทอง  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๔๖

พระณัฐดนัย สุธมฺโม อุ่นปรี

๑๕/๑/๒๕๓๙ ๒๐/๖/๒๕๕๙

สระบัวทอง  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๔๗

พระแซม านํกโร จันทร์ดี
๗/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

สระบัวทอง  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๔๘

พระพรรณพล ขนฺติพโล สถาปตานนท์

๒๔/๐๙/๒๕๓๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

สระยายโสม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๔๙

พระรังสรรค์ ธมฺมธโร ลิชำ

๐๙/๐๔/๒๕๓๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

สระยายโสม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๕๐

พระลิขิต ฉนฺทสุโภ นำใจดี

๒๗/๐๔/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สระยายโสม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๕๑

พระรณรงค์ านงฺกโร การยสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๑๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สระยายโสม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๕๒

พระสมคิด สนฺตมโน แร่เพชร

๑๐/๐๘/๒๔๙๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สระยายโสม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๕๓

พระนิรุตติ

์

จิตฺตปฺโ กิจนิยม

๒๓/๐๑/๒๕๓๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๕๔

พระกฤษณะ ทนฺตจาโร ทองกาญณ์

๒๙/๑๒/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๕๕

พระสิทธิโชค โชติาโณ กลัดอยู่

๑๔/๐๖/๒๕๒๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

โสภาวราราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๕๖

พระธานินทร์ วิสุทฺโธ หงษ์เวียงจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๒๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

โสภาวราราม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๕๗

พระธงชัย ธนปาโล ตันศิริชัย

้

๐๑/๐๓/๒๕๐๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

หนองกระโซ่  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๕๘

พระสมยศ ทิวากโร กาละภักดี

๑๒/๐๖/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

หนองกระโซ่  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๕๙

พระประจบ สุจิตฺโต รักษี

๑๘/๑๒/๒๕๐๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

หนองตาลัย  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๖๐

พระไชยวัฒน์ โชติโก สงกระสิน

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๖๑

พระกันตภณ สุปฺโ ปลัดปกครอง

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๖๒

พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ อรุณโชติ

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๖๓

พระมนตรี จารุโภ ปทุมสูตร

๑๕/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๖๔

พระพลกฤษณ์ านิสฺสโร ศรีพรหมงาม

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

หนองยายทรัพย์  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๖๕

พระอนุชา โชติโก ใจบุญ

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยายทรัพย์  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๖๖

พระณัฐพงศ์ สนฺตมโน ม่วงคำ

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยายทรัพย์  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๖๗

พระรัฐนนท์ รตนปุตฺโต กลีบเมฆ

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หลวง  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๖๘

พระธนพร ขนฺติจิตฺโต เกตุแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยมงคล  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๖๙

พระประชา สิริธมฺโม สุวรรณสิทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๑๒ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๗๐

พระกล้าณรงค์ ปฺาพหุโล ศรีกุมมา

๒๖/๐๓/๒๕๓๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๗๑

พระกฤษณะ สิริมงฺคโล ศรีเหรา

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๗๒

พระพงษ์กฤตย์ ธมฺมรกฺขิโต โพธิน้อย

์

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๗๓

พระสุทธิวัฒน์ กมฺมสุทโธ สุทธิจิต

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๗๔

พระธนากร กนฺตธมฺโม สุดใจ

๑๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๗๕

พระนฤพนธ์ สิริธมฺโม สุดใจ

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๕๙/๑๑๗๖

พระสมชาย สิริปฺโ วรรณโชติ

๑๓/๐๖/๒๕๑๒ ๐๙/๑๑/๒๕๕๗

อู่ทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๔ / ๓๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๕๙/๑๑๗๗

สามเณรวิรุฬห์  สุวรรณเวช

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

 อู่ทอง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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