
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๒๔๑ รูป ขาดสอบ ๔๒ รูป คงสอบ ๑๙๙ รูป สอบได้ ๑๓๗ รูป สอบตก ๖๒ รูป (๖๘.๘๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๕๙/๐๐๐๑
สามเณรคมสัน  คุ้มพันธ์แย้ม

๒๖/๐๗/๒๕๔๐

 วัดการ้อง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๐๒
พระกรฐนน กิตฺติวฑฒโน ภัทรพงษ์ธร

๒๔/๐๖/๒๕๒๘ ๒๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดแค  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๐๓
พระสุทธิพงษ์ สิริสมฺปนฺโน เพ็ชรนุ่ม

๓๑/๐๓/๒๕๓๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดดอนกลาง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๐๔
พระศักรินทร์ ธมฺมทีโป มุภาษา

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดดอนกลาง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๐๕
พระกันต์ธนชัย กนฺตธมฺโม สีสัมพันธุ์

๓๑/๐๓/๒๕๒๓ ๒๒/๑๒/๒๕๕๒

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๐๖
พระชนะพล ิตธมฺโม แตงสวน

๑๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๖

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๐๗
พระไพโรจน์ สุภกิจฺโจ ก้อนทองดี

๑๖/๑๑/๒๕๑๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดถำสุทธาวาส  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๐๘
พระประมวล ยติกโร ชูเอียม

่

๑๒/๐๕/๒๕๐๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖ วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๐๙
พระอาทิตย์ อาธโร เพ็งคล้าย

๒๓/๐๓/๒๕๒๑ ๒๔/๐๖/๒๕๕๕

วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๑๐
พระยุทธนา มาลาวํโส มาลาวงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๓๑ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๑๑
พระคมศร ชุติปฺโ สุระเวช

๐๕/๐๒/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๔

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๑๒
พระสรรเพชญ อคฺคปฺโ ปานศรี

๒๓/๐๖/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๑

วัดปูบัว  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๑๓
พระประเสริฐ สุจิณฺโณ คุณโท

๒๔/๑๑/๒๔๙๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๓

วัดพระธาตุ  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๑๔
พระสุภกิจ สุทฺธิโก เผ่าพันธุ์

๐๘/๑๑/๒๕๒๗ ๒๖/๑๑/๒๕๕๖

วัดพระธาตุ  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๑๕
พระสมชาย เตชปฺโ แก้วใหญ่

๑๗/๑๒/๒๔๙๘
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

วัดพระลอย  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๑๖
พระบันดาล ธมฺมานนฺโท ชาวกำแพง

๒๓/๐๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๑๗
พระกิตติ านวีโร สิตะโปสะ

๑๒/๐๘/๒๕๒๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธินางเทรา

์

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๑๘
พระบุญสันต์ นรินฺโท รัตนาวงศ์ไชยา

๒๖/๐๔/๒๕๐๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๑๙
พระธัญญา อกิฺจโน กรประศาตร์

๒๕/๐๙/๒๕๒๐ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๒๐
พระบัญชา กตธมฺโม ใบบัว

๑๖/๐๕/๒๕๒๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๖

วัดสระประทุม  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๒๑
พระชาติชาย ปสมวํโส คุ้มรักษ์

๒๓/๐๗/๒๕๒๖ ๒๕/๐๗/๒๕๔๗

วัดสองเขต  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๒๒
พระเพชร อนาลโย จิตใจตรง

๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามทอง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๒๓
พระนิพล อตฺถวฑฺโฒ หลักนาราว

๑๒/๐๗/๒๕๑๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๒๔
พระสราวุฒิ านวโร เรือนเรือง

๒๙/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดจิกรากข่า  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๕๙/๐๐๒๕
พระขวัญเมือง สุทฺธสีโล อินสว่าง

๐๙/๐๓/๒๕๐๖ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดชีธาราม  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๒๖
พระศักดิดา

์

กนฺตสีโล สังคดี

๒๒/๐๙/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๒๗
พระสรนรินทร์ ธมฺมานุสฺสโร สมงาม

๓๐/๐๙/๒๕๑๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๒๘
พระชนะชัย ชินวํโส ศูนย์สิทธ์

๒๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๒๙
พระประจักษ์ อภิชาโต สุขสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๑๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๓๐
พระชูเกียร ปริปุณฺโณ ไพเราะ

๓๐/๑๐/๒๕๓๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดสระพระยา  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๓๑
พระสุมล ธมฺมธโร รูปสมดี

๐๖/๐๓/๒๕๑๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๓๒
พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ภักดีชาติ

๒๕/๐๔/๒๕๓๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๓๓
พระอรรถพล มหาลาโภ กุลฑา

๒๗/๐๗/๒๕๑๕
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๓๔
พระกิตติณัฐ กิตติาโณ กลินนิมนวล

่ ่

๑๙/๐๘/๒๕๒๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

วัดเขาน้อย  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๓๕
พระอนุชา อนุตฺตโร พรมมา

๑๙/๐๘/๒๕๒๒ ๐๘/๐๔/๒๕๕๐

วัดเขาพระ  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๓๖
พระณธรรมปพน กตปฺุโ มีถาวร

๓๑/๓/๒๔๙๕ ๒๖/๒/๒๕๔๕
วัดท่านางเริง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๓๗
พระวีรยุทธ อธิปโ วิรันสุข

๐๓/๑๐/๒๕๒๕ ๒๑/๐๗/๒๕๔๕

วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๓๘
พระวิเชษฐ จนฺทธมฺโม ชาวบ้านกร่าง

๐๕/๐๘/๒๕๐๘ ๒๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดปากนำ  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๓๙
พระพิเชษฐ์ านเชฏโ ทวีทา

๓๑/๐๕/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๔๐
พระชานนท์ ธมฺมวุฑฺโฒ ดอกตาลยงค์

๒๑/๐๔/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรพูนทรัพย์  ปฐวีพนาสณฑ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

 วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๔๒
พระสุชาติ ธมฺมธชฺโช ชาวอุทัย

๒๒/๐๒/๒๕๐๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๔๓
พระสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ ทรัพย์เฉลิม

๒๖/๐๗/๒๔๙๔
๑๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๔๔
พระอนันต์ สุขิโต กล้าหาญ

๒๗/๐๗/๒๕๐๗
๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดพังม่วง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๔๕
พระอิทธิกร เทวธมฺโม ศรีมาตร

๑๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๔๖
พระนรินทร์ ยติกาโร รากวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๖

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๔๗
พระสมเกียรติ ธมฺมปาโล โพธิระย้า

์

๑๓/๐๖/๒๕๐๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๔๘
พระวิทยา สุภกิจฺโจ อู่ทอง

๑๓/๐๒/๒๕๒๔ ๐๓/๐๒/๒๕๕๖
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๔๙
พระศุภชาติ สุชาโต วงษ์ยาฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดดอนไร่  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๕๐
พระทวิช ถิรปฺโ ปนอำนาจ

๑๐/๐๗/๒๔๙๗
๐๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๕๑
พระอภิวัฒร์ ปฺาพโล ธัญญเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๑๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๓

วัดเนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๕๒
พระสมศักดิ

์

เตชวโร สุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๐๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๔

วัดบางขวาก  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๕๓
พระจินดา กิตฺติปาโล เชือน้อย

้

๑๗/๐๖/๒๕๑๗ ๒๕/๐๑/๒๕๔๙

วัดวังหว้า  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๕๔
พระวินิจ ขนฺติมโน มะริต

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๕

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๕๕
พระนิรุตติ

์

เตชธมฺโม เซ็งแซ่

๑๕/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๕๖
พระเสกสรร ปยสีโล สีสำแดง

๑๕/๐๙/๒๕๐๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดบัลลังก์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๕๗
พระเอกสิทธิ

์

ปฺาวชิโร สถาปตานนท์

๐๓/๐๙/๒๕๓๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดดงตาล  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๕๘
พระจักรพันธุ์ ชุติมนฺโต แสงสว่าง

๑๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดดงตาล  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๕๙
พระพีรพงษ์ คุณวํโส บูชา

๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดทองประดิษฐ์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๕๙/๐๐๖๐
พระทินณกร ทินฺนวโร เขียวทองน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๑๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๖

วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๖๑
พระสมวงศ์ วิชฺชากโร ทับทอง

๒๕/๑๐/๒๕๑๐ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดทับกระดาน  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๖๒
พระสุชาติ อกิฺจโน ชูศรีจันทร์

๒๘/๑/๒๕๓๓ ๒๔/๔/๒๕๕๘
วัดท่าเจดีย์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๖๓
พระสุโรจ พฺรหฺมปฺโ สัมมาพิทักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๐๙ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๖๔
พระโอภาส อนาลโย บุญรอด

๐๓/๐๔/๒๕๓๒ ๐๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๖๕
พระสิทธิชัย โชติโก ช้างปาดี

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๖๖
พระณัฐพล กตปฺุโ ไกรทองสุข

๒๕/๑๐/๒๕๒๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๖๗
พระขาว วิสุทฺธิวฑฺฒโน ออตุ๊

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๖๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 เค็มเบิง

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

 วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๖๙
พระอำนวย ปฺาวโร ชาวบางพระ ๐/๐/๒๕๐๓

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๗๐
พระสมศักดิ

์

านวีโร หลักดี
๑๗/๓/๒๕๐๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๓

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๗๑
พระวิโรจน์ วิโรจโน พุทธเจริญ

๒๔/๕/๒๕๑๙ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๗๒
พระมานพ นนฺทโก ใจซือ

่

๐๒/๐๘/๒๕๑๖ ๐๔/๐๒/๒๕๕๕

วัดรางเข็มทอง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๗๓
พระชัยวัฒน์ ธมฺมทีโป ชาวพันธ์

๒๑/๐๒/๒๔๙๑ ๑๖/๐๕/๒๕๕๔

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๗๔
พระคนึงเกียรติ รตฺนปฺโณ หงษ์โต

๐๓/๑๒/๒๕๐๑ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๗๕
พระสุรศักดิ

์

มหาวีโร ปานคำราม

๐๗/๐๑/๒๕๓๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๗๖
พระเกรียงไกร สทฺทธมฺโม แตงดี

๑๗/๐๙/๒๕๑๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๗๗
พระฉัตรมงคล สิริภทฺโท ศิลารัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๑๐ ๑๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรสุเมธี  ศรีประจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๗๙
สามเณรพีรพล  ศรีนาง

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๘๐
สามเณรสุทิน  หมืนโยชน์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๘๑
สามเณรสหรัฐ  สิงหเสนี

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๘๒
สามเณรณัฐพงษ์  เรณูแย้ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๘๓
สามเณรนภูรินทร์  ใต้คีรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๘๔
สามเณรก้องพนัส  สัญนาค

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๘๕
สามเณรปรีชา  บูชา

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๘๖
พระนภดล กิตฺติปฺโ เธียรประณีต

๒๐/๐๒/๒๕๒๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดสำเภาทอง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๘๗
พระกิตติพงษ์ กิตฺติาโณ เผ่าบัณฑร

๓๑/๐๗/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๔

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๓๕๙/๐๐๘๘
พระประดิษฐ์ ชาติโก ศรีทอง

๑๗/๑๑/๒๔๙๖
๑๔/๗/๒๕๒๙

วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๘๙
พระบุญมา มหาปฺโ นิลศรี

๑๕/๑๑/๒๕๑๑
๑๕/๖/๒๕๕๖

วัดกกม่วง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๙๐
พระกรุง กิตฺติคุโณ ห้อยมาลา

๐๓/๑๑/๒๕๑๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๖

วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๙๑
พระไพบูลย์ อิสิาโณ บ้อเพชร

๑๓/๐๒/๒๕๒๑ ๐๕/๐๓/๒๕๕๗

วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๙๒
พระพงศวิชช์ ปฺุกาโม จำปานิล

๐๗/๐๒/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดเขากำแพง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรตันติกร  โล่ล่า

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดเขากำแพง  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรชัยวัฒน์  จำปาอ่อน

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

 วัดเขากำแพง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๕๙/๐๐๙๕
พระจักรกฤษณ์ ชาตเมธี โพธิสิงห์

์

๐๙/๐๘/๒๕๒๖ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๙๖
พระปรีชา ปริชาโน นนท์แก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๒๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๙๗
พระปรีชา ปโยโค โพธิทอง

์

๐๙/๐๗/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดเขาถำเสือ  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๙๘
สามเณรตะวัน  แก้วสระแสน

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

 วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๓๕๙/๐๐๙๙
พระกิตติพงษ์ สุจิตฺโต โพธิศรี

๒๕/๐๒/๒๕๑๐ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๓๕๙/๐๑๐๐
พระอุทัย าณวโร จังนุกูล

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดคณฑี  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๐๑
พระโกศล โกสโล บุญธรรม

๒๐/๑๒/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

วัดคอกวัว  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๐๒
พระชัชชัย านธมฺโม แผนสมบูรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดคอกวัว  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๐๓
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 บ่อทรัพย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

 วัดคอกวัว  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๐๔
พระศิริวัฒน์ มหาคุโณ หงษ์เวียงจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๓๕
๒๑/๓/๒๕๕๕

วัดจำปา  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๐๕
พระประทีป อาภสฺสโว พงษ์ชืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๐๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดชัฏดงคำ  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๐๖
พระบัวพันธ์ เตชวณฺโต ปยะจินดา

๐๓/๐๕/๒๕๑๘ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดชัฏดงคำ  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๐๗
พระกำจร ขนฺตวโร ไหงพึงทอง

่

๒๗/๐๔/๒๕๑๘ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดชัฏดงคำ  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๐๘
สามเณรณัฐวุฒิ  นันท์ชม

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

 วัดชัฏดงคำ  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๐๙
พระศิริชัย สิริภฺทโท ประทับจิต

๕/๐๒/๒๕๓๑
๖/๔/๒๕๕๑ วัดชัยเภรีย์  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๑๐
พระจิรชีพ อสิาโณ มิงขวัญ

่

๐๖/๐๗/๒๕๓๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดดอนไฟไหม้  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๑๑
พระจุ่น มหาวีโร มาใจหาญ

๐๒/๐๙/๒๔๘๙
๑๐/๔/๒๕๕๔

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๑๒
พระนที ขนฺติโก ไตรวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๒๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๑๓
พระรัชชานนท์ พุทฺธรกฺขิโต พัฒรักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๑๔
พระพีรพงษ์ คมฺภีโร ดำริพานิชย์

๓๑/๑๐/๒๕๐๔ ๑๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๑๕
พระเกียรติกร โชติโก เกตุสุข

๑๑/๑๒/๒๕๑๑ ๑๕/๐๙/๒๕๕๖

วัดปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๑๖
พระบุญส่ง กิตฺติภทฺโท แซ่ลี

้

๐๕/๐๗/๒๕๐๑ ๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๑๗
พระจำเนียร จนฺทปฺโ นำใจดี

๐๓/๑๒/๒๕๑๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๑๘
พระสมพร สุขวฑฺฒโก เผ่าจี

๋

๒๕/๐๖/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดโภคาราม  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๑๙
พระสุพรรณ มหาปฺโ อ้วนเจริญ

๑๔/๐๗/๒๔๙๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๒๐
พระพงษ์เพชร กนฺตวณฺโณ ไฝไร่

๒๕/๐๒/๒๕๒๔ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๒๑
พระอนุชา านุตฺตลาโภ ชนะบันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๒๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๒๒
พระเอกสิทธิ

์

อนาวิโล สุมนัส

๒๘/๑๐/๒๕๒๒ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

วัดหนองกระโซ่  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๒๓
พระอโณทัย สุเมโธ โพธิน้อย

์

๐๙/๑๑/๒๕๐๕ ๑๐/๑๐/๒๕๕๖

วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๒๔
พระสุรชัย ธมฺมธโร ตรีศูนย์

๐๙/๐๒/๒๕๒๕ ๑๙/๑๑/๒๕๕๖

วัดกลาง  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๒๕
พระสมชาย าณสุโข อยู่สอน

๐๑/๐๕/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดคูบัว  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๒๖
พระปุณไพบูลย์ ิตวํโส ปนแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๑๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดเจ้าขาว  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๒๗
พระนาวิน อนงฺคโณ ชูศรีเอียม

่

๒๔/๑๑/๒๕๑๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดดาว  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๒๘
พระอนุชา กิตฺติปาลโล โพธิทอง

์

๓๐/๐๙/๒๕๑๗ ๐๗/๐๑/๒๕๕๖

วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๒๙
พระบุญคัง เขมจาโร ไชยฉลาด

๒๗/๐๑/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดทุ่งอุทุมพร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๕๙/๐๑๓๐
พระเสน่ห์ ปยวณฺโณ หาญทนงค์

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๓๑
พระพิชิต วิชิโต ชุ่มสว่าง

๓๐/๐๗/๒๕๐๔ ๒๕/๑๐/๒๕๕๖

วัดลำบัว  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๓๒
พระมนตรี ขนฺติมโน ธาตุแก้วใจธรรม

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๒/๐๘/๒๕๕๕

วัดศพเพลิง  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๓๓
พระอาทิตย์ อินฺทรตโน บุญทอง

๐๗/๐๙/๒๕๒๙
๐๖/๐๑/๒๕๕๗

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๓๔
พระพิพัฒน์ จนฺทสาโร ชืนอารมย์

่

๑๔/๐๒/๒๕๓๖ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๓๕
พระประสงค์ ิตสํวโร เจียรละม่อม

๑๒/๐๒/๒๕๐๗ ๓๑/๐๘/๒๕๕๗

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๓๖
สามเณรบุพพกร  มะณีกรรณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๕๙/๐๑๓๗
พระวิเชียร วชิรวํโส พงษ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๔๙๕ ๐๕/๐๔/๒๕๕๓

วัดองครักษ์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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