
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๒๖๕ รูป ขาดสอบ ๓๒ รูป คงสอบ ๒๓๓ รูป สอบได้ ๑๙๔ รูป สอบตก ๓๙ รูป (๘๓.๒๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๖๐/๐๐๐๑ พระสามารถ จตฺตมโล โพธิแก้ว

์

๑๐/๐๒/๒๕๒๔ ๓๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดกงจักร  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๐๒
พระใบฎีกา กิตติ โอปาณยิโก น้อยพันธุ์ดี

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดจำป  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๐๓ พระอานัณติ อนาลโย เวทวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๒๕ ๑๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดไชนาวาส  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๐๔ พระญาณโชติ อุตฺตโร สมตา

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดไชนาวาส  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๐๕ พระเอกสิทธิ

์

อานนฺโท พรหมสว่างศิลป

๒๗/๑๐/๒๕๑๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดไชนาวาส  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๐๖ พระเอก จตฺตมโล ศรีบุญเพ็ง

๑๐/๐๓/๒๕๓๐ ๐๔/๐๓/๒๕๖๐

วัดไชนาวาส  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๐๗
พระชานนท์ จนฺทสีโล ศรีเมือง

๐๒/๐๘/๒๕๒๖ ๒๐/๑๒/๒๕๔๖ วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๓๖๐/๐๐๐๘ พระแดง อชิโต รัวสำราญ

้

๐๕/๐๓/๒๕๐๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๓๖๐/๐๐๐๙
พระจิโรจน์ สุรจิตฺโต กิจศิลปชัย

๑๒/๐๑/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดท่าโขลง  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๑๐ พระจิตร์ติ านวุฑฺโฒ กิวสันเทียะ

๐๒/๐๗/๒๕๒๒
๓๐/๑๑/๒๕๕๔ วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๓๖๐/๐๐๑๑ พระเอนก ธมฺมทินฺโน สำราญมาก
๑๘/๔/๒๕๐๗ ๐๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๑๒
พระเพชรจักรกฤษณ์ พุทฺธสีโล วิศวบวรภิบาล

๒๒/๐๑/๒๕๐๒ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดประตูสาร  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๑๓
พระศุภมิตร สุจิตฺโต การเสนารักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๒๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดประตูสาร  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๑๔ พระฐานปกรณ์ านวโร ศรีสะอาด

๒๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดประสพสุข  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๑๕ พระทวีบ จนฺทวํโส กอแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๒๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดประสพสุข  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๑๖ พระเสน่ห์ กิตฺติธโร ลีนิยม

้

๒๔/๑๑/๒๔๙๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดปราสาททอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๑๗
พระวิชัย วิสุทฺโธ หมายมัน

่

๕/๐๓/๒๕๑๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๑๘ พระบุญฤทธิ

์

อภิวณฺโณ จารุอารยนันท์

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๑๙
สามเณรเรืองเดช  เสวิคาร

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

 วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรทินภัทร  ทฤษฎี

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

 วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๒๑
สามเณรภานุวัฒน์  พะง้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๒๒
สามเณรชินกฤต  โพธิศรี

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๒๓
พระชาติชาย สิริจนฺโท จิตนิยมสิน

๐๕/๑๐/๒๕๓๓ ๐๕/๐๙/๒๕๕๘

วัดพระรูป  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๒๔
พระจารุพงศ์ จารุโภ บุญปางวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดพระลอย  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๖๐/๐๐๒๕
พระประเสริฐ จนฺทโก ลาสีเกตุ

๑๔/๐๗/๒๕๒๔ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดพระลอย  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๒๖
พระสมพบ โอฬาริโก ริดกันโต

๑๓/๐๗/๒๕๒๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๒๗
พระสุประวีณ์ ปฺาธโร หอมทรัพย์

๐๖/๑๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๑/๒๕๕๕

วัดลาวทอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๒๘
พระเกษมศักดิ

์

อติพโล แก้วโกมุท

๐๔/๑๒/๒๕๒๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๒๙
พระดิเรก ธมฺมวโธ เปลียนผลัด

่

๓๐/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๔

วัดสามทอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๓๐ พระธงชัย ปยวณฺโณ สุขเขียว

๒๘/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดสามทอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๓๑ พระอนุสรณ์ โรจนวํโส อู่อรุณ

๒๒/๐๘/๒๕๑๙ ๑๐/๑๒/๒๕๕๗

วัดสามทอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๓๒
พระพิษณุ ปภากโร สมบัติเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๓๓
พระจเรย์ ทีปธมฺโม เผือกวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๒๒ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

วัดสารภี  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๓๔
พระอัฐพล านวโร ทาศรพันธุ์

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดสุทัศนาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๓๕
สามเณรไพศาล  อนุญาหงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

 วัดสุทัศนาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๓๖
พระอภิรักษ์ อภิรกฺขิโต ฝกกาย

๑๖/๐๖/๒๕๑๘ ๒๖/๑๐/๒๕๕๖

วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๓๗
พระไพรัตน์ ฌานวโร พรมแดน

๐๑/๐๖/๒๕๑๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๓๘
พระศุภกิตติ

์

สุภทฺโท เจิมเจนการ

๒๘/๐๓/๒๕๒๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๔

วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๓๙
พระพิษณุ ิตธมฺโม เรืองภู่

๑๖/๓/๒๕๒๖ ๑๕/๒/๒๕๕๕
วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรชยกฤต  ปญญากุล
๒/๘/๒๕๔๔

 วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรนที  สังคดี
๔/๘/๒๕๔๔

 วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๔๒
พระพชรพล ธมฺมรโต เกิดขำ

๒๖/๑๑/๒๕๓๑
๔/๑๑/๒๕๕๗

วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๔๓
พระกสิณพจน์ สิรวณฺโณ ธนวัฒนโชติไชย

๐๔/๐๓/๒๕๓๑

๘/๔/๒๕๕๖ วัดธัญญวารี  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๔๔
พระสงวน สุรกฺโข พลายละหาร

๒๔/๐๓/๒๔๘๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๔๕
พระมะลิ สุมโน พุ่มเข็มทอง

๐๓/๐๕/๒๕๐๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๔๖
พระสุนทร สุนฺทรธมฺโม สุขเกษม

๑๐/๐๕/๒๕๒๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๔๗
พระสมชาย ยติภทฺโท คำไพเราะ

๙/๑๒/๒๕๑๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙
วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๔๘
พระสมุห์ สุจินต์ สุจิณฺโณ สังข์รุ่ง

๑๗/๐๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดหนองขุม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๔๙
พระธงชัย โฆสธมฺโม โพธิสุทธิ

์ ์

๑๐/๐๒/๒๕๑๐ ๑๐/๐๒/๒๕๕๓

วัดหนองขุม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรอนุวัฒน์  ดวงแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองสลักได  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรอาทิตย์  ถีระแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 วัดหนองสลักได  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๕๒
พระครูสุวรรณกิตติธาดา กิตฺติาโณ จริยะยรรยง

๑๕/๐๑/๒๕๐๐ ๒๖/๐๕/๒๕๒๖

วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๕๓
พระจำนง ขนฺติพโล พุ่มวัน

๑๑/๐๔/๒๕๐๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗
วัดชลประชาเทพนิมิตร

 

สพ ๒๓๖๐/๐๐๕๔
พระชาลี อภิปุโ หวานฉำ

๐๗/๑๑/๒๔๙๗
๓๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดดอนประดู่  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๕๕
พระชัยชนะ ทีปวํโส สว่างศรี

๑๓/๑๐/๒๕๒๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดโปงคอม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๕๖
พระอดิศร สนฺตมโน สว่างเนตร

๐๑/๐๒/๒๔๙๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๕๗
พระธาดา ธมฺมธโร งามยิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดองค์พระ  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๕๘
พระชนะพล กิตฺติวุฑฺโฒ จันทร์ลอย

๐๒/๑๒/๒๕๓๔ ๐๘/๑๒/๒๕๕๔

วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๕๙
พระจริญ อกิฺจโน ทองไพรวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๑๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดกำมะเชียร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระอภิวัฒน์ อตฺโล สิงห์เดช

๒๖/๑๐/๒๕๒๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรมินทร์ธาดา  บุญประกอบ

๐๙/๐๓/๒๕๕๔

 วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๖๒
พระพูนศักดิ

์

อุตฺตมวํโส มิตรติตร

๒๕/๑๒/๒๕๑๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดนำพุ  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๖๓
พระคมสันต์ วิวิตฺโต นำทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๒๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดนำพุ  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๖๔
สามเณรทัตพงษ์  กลินเกตุ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

 วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๖๕
พระปรีชา สุเมโธ คล้ายนาค

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดปากนำ  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๖๖ พระนัทศักดิ

์

เขมจาโร สวนแจ้ง

๑๖/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดโพธิทอง

์

 

สพ ๒๓๖๐/๐๐๖๗
พระพรชัย กนฺตธมฺโม ประสิทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๐๑ ๐๖/๐๒/๒๕๕๖

วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๖๘
พระเทิดศักดิ

์

สุเมธโส นาเอก

๐๙/๐๑/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดสามเอก  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๖๙
พระทิวา อินฺทปฺโ นาเอก

๐๘/๑๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดสามเอก  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๗๐
พระประสิทธิ

์

ชินปุตฺโต ช่อพยอม

๑๖/๑๑/๒๔๙๗ ๒๐/๐๕/๒๕๕๕

วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๗๑
สามเณรชนะพล  คล้ายสุบรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๗๒
พระอธิการ สมชาย ิตฺปฺโ กล่อมประเสริฐ

๑๑/๐๖/๒๕๑๒ ๒๗/๐๗/๒๕๓๙

วัดหนองบอน  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๗๓
พระสมัย จารุธมฺโม มังคุด

๐๓/๐๖/๒๕๑๘ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

วัดคลองชะโด  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๗๔
พระปรินทร ปรินฺทโร บุญปลูก

๑๒/๐๓/๒๕๑๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดคลองชะโด  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๗๕
พระประดิษฐ์ สฺโต โฉมงาม

๒๘/๑๑/๒๕๑๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดจรรย์  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๗๖
พระชูลิต อภิรโต คุปตพงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๐๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๗๗
พระไพบูลย์ รตนโชโต ช้างเผือก

๓๑/๓/๒๕๒๒ ๒๘/๐๘/๒๕๕๘

วัดเถรพลาย  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๗๘
พระปรีชา เฉโก ทองลำเลิศ

๐๗/๐๗/๒๕๐๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดน้อยชมภู่  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๗๙
พระโกเมฆ กมโล นูมหันต์

๐๑/๑๐/๒๕๐๖ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระฤทธิไกร โกวิโท ชัยชนะบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๒๑ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระสุทา อุตฺตรภทฺโท จันทร์อิน

๒๘/๐๕/๒๕๐๔ ๒๗/๑๐/๒๕๕๑

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๘๒
พระเอนก ิตาโส ขาวโต

๑๐/๐๔/๒๕๑๕ ๒๔/๐๑/๒๕๔๐

วัดไผ่พันมือ  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๘๓
พระเช้า อภินนฺโท วงษ์สุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๔๙๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๑

วัดไผ่พันมือ  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๘๔
พระเกียรติ ปุณฺณโก ลลิตนันทวัฒน์

๒๐/๐๒/๒๔๙๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๘๕
พระปญญาภพ ปฺุสมฺภโว มานะอาภรณ์

๑๒/๑๑/๒๔๘๕ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๘๖
พระชาญชัย ชยานนฺโท ประมวล

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๘๗
พระธน กิตฺตินนฺโท ธนิศรานนท์

๒๘/๑๐/๒๕๑๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๘๘
สามเณรจิรายุทธ  มากเทพวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๔

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๘๙
สามเณรตะวัน  ไข่ฟก

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๙๐
สามเณรชญานนท์  นาคใหม่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๙๑
สามเณรปฐมพร  สุโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๙๒
พระพรเทพ อภิจนฺโท วงศ์เทศ

๓๐/๐๙/๒๕๒๗ ๓๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดโพธาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๙๓
พระอัศวิน านวินโย โนทะยะ

๑๗/๐๙/๒๔๙๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๓

วัดละหาร  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๙๔
พระเอนกนันต์ จนฺทโชโต บัญญัติสมบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๒๔ ๒๑/๐๑/๒๕๕๗

วัดสัปรสเทศ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๖๐/๐๐๙๕
พระสุรัตน์ ภูริรกฺโข จันทวาส

๑/๐๑/๒๔๙๑ ๘/๐๒/๒๕๕๓
วัดคลองขอม  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๙๖
พระสมพงษ์ สมภาโร สว่างศรี

๐๒/๐๗/๒๕๒๑ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดดอนไร่  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๙๗
พระโสภณวิชญ์ ปฺาทีโป ฟกอินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๒๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดเนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๙๘
พระไชโย ปฺาปโชโต ประชุมวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๒๔ ๒๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดบ้านหนองหิน  

สพ ๒๓๖๐/๐๐๙๙
พระสรธร กิตฺติปฺโ ผลาเผือก

๒๒/๑๒/๒๕๑๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดลำพระยา  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๐๐ พระประเสริฐ ธนสีโร ปาละวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๑๓
๒/๐๗/๒๕๓๓

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๐๑ พระใบฎีกา ประเสริฐ ปฺาวโร ชาวบ้านกร่าง
๙/๐๑/๒๕๐๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๑

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๐๒
พระทรงกาญจน์ อริยธฒฺโฒ วัชรโกมลพันธ์

๒๔/๐๘/๒๔๘๔
๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๐๓
พระนิกร อคฺคคีโต กรุณกรุด

๒๘/๐๒/๒๕๐๘ ๒๒/๐๘/๒๕๕๘
วัดศรีจันทร์ภาวนาราม

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๐๔ พระชนินท์ นนฺทชโย พุ่มเข็ม

๑๔/๐๓/๒๕๐๔
๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดสามชุก  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๐๕ พระสมพอ ธมฺมสุโภ แตงโสภา

๒๗/๐๓/๒๔๙๕
๑๙/๐๑/๒๕๕๘

วัดสามชุก  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๐๖ พระสมพร กิตฺติสีโล แก่นจันทน์

๑๖/๐๗/๒๕๒๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๗

วัดสุวรรณตะไล  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๐๗
พระมรกต โชติปฺโ หอมชืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๐๘ พระวาสุกรี านิสฺสโร รามฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๒๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๐๙
พระสายชล ธมฺมภทฺโท สว่างศรี

๐๑/๑๒/๒๕๒๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๑๐ พระสายัณร์ สารคณฺโธ คะณา

๒๗/๐๗/๒๕๑๒
๐๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดกองเงินเชตะวัน  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๑๑ พระสุพจน์ สุขวฑฺฒโน วงษ์สร้อยสน

๑๒/๐๕/๒๕๑๙ ๑๑/๑๑/๒๕๕๖

วัดกองเงินเชตะวัน  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๑๒
พระวิชาญ กนฺตวณฺโณ วงษ์สุรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๑๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองทราย  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๑๓
สามเณรพนา  การร้อย

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองทราย  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๑๔
พระปยบุตร ปยปุตฺโต วงศ์ศรีเผือก

๐๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๑๕
พระวุฒิพงษ์ ทินฺนพโล อำพันทอง

๐๓/๐๕/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดดงตาล  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๑๖ พระวีระ โชติวโร รุ่งเรือง

๐๙/๑๑/๒๕๐๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

วัดท่าข้าม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๑๗
พระศิโรจน์ เตชพโล เพชรปานกัน

๑๖/๑๒/๒๔๙๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๑๘
พระภาวิน าณธโร จูงใจ

๐๑/๐๒/๒๔๙๒ ๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วัดบางซอ  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๑๙
พระปราโมทย์ ปภงฺกโร แสวงหา

๑๓/๐๗/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดบางซอ  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๒๐
พระประสิทธิ

์

สติสมฺปนฺโน ใจยังยืน

่

๐๙/๐๗/๒๔๘๕ ๐๓/๐๕/๒๕๕๒

วัดบางสะแก  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๒๑
พระศัลย์ชัย ปภาโส เทียนทอง

๑๐/๑๒/๒๕๑๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดบางสะแก  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๒๒
พระนิคม สิริมงฺคโล ศรีวิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๐๕ ๒๐/๐๙/๒๕๕๗

วัดรางกร่าง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๒๓
พระยอดรัก สุทสฺสโน พูนพืชชน

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๒๔
พระสหัสวรรษ ถิรจิตฺโต ผิวแก้วดี

๒๙/๐๕/๒๕๑๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๒๕
สามเณรพงศ์ภัค  บุญย่อ

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๒๖
สามเณรณัฐดนัย  สังคดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๒๗
สามเณรศุภกร  นิดคำหาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๒๘
สามเณรพรทวี  พวงทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๒๙
สามเณรปรีชา  พึงนำ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสองพีน้อง

่

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๖๐/๐๑๓๐
สามเณรวัฒนลักษณ์  ปนทองคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๓๑
สามเณรรัชนนท์  กริสประจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๓๒
พระเขตร์อรัญ ธมฺมธีโร นุชบูรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๐ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๓๓
พระประจักษ์ พุทฺธสโร ชะเอมวัน

๒๓/๐๘/๒๕๒๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๓๔
พระขวัญชัย กิตฺติสาโร ศรีหรัง

่

๑๒/๐๒/๒๕๓๓ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดอัมพวัน  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๓๕
พระวินัย วินยธโร ตุ่มศรียา

๑/๐๖/๒๕๐๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

วัดเขากำแพง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๓๖
สามเณรเอกชัย  พาดำเนิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 วัดเขากำแพง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๓๗
สามเณรทักษิณ  ไพเราะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเขากำแพง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๓๘
พระธนากร ธมฺมโรจโน จันทร์สคราญ ๒/๙/๒๕๑๐

๒๒/๗/๒๕๕๓
วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๓๙
พระสมชาย ยโสธโร จตุรพิธพรพิเศษ

๒๙/๗/๒๕๐๓

๒/๑/๒๕๕๘ วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๔๐ พระชลอ กตสาโร เรืองขจร

๒๓/๐๙/๒๕๐๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๖

วัดคณฑี  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๔๑
พระปณณวัฒน์ ปฺาวโร ทองอ่อน

๓๐/๐๔/๒๕๑๒ ๐๙/๑๑/๒๕๕๖

วัดคณฑี  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๔๒
พระอโณทัยร์ สุเมธโส เจียมประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๐๒ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดคอกวัว  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๔๓
สามเณรชัยยันต์  ฝอยทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

 วัดคอกวัว  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๔๔
สามเณรอภิชาต  มะลัยชุมแสง

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดคอกวัว  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๔๕
สามเณรพงศ์ธร  สระวังแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

 วัดคอกวัว  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๔๖
พระสุชาติ สุวีโร ศรีบุญเพ็ง

๖/๑๐/๒๕๓๒ ๒๙/๗/๒๕๕๘
วัดจำปา  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๔๗
พระนิธิศ นิทฺเทสโก โวลา

๒๐/๑๐/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดชัยเภรีย์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๔๘
พระวันชัย กตธมฺโม คำหอมกุล

๐๑/๑๐/๒๕๐๖ ๐๗/๐๒/๒๕๕๔

วัดชัยมงคล  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๔๙
สามเณรจักรรินทร์  บุญถิน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 วัดดอนหอคอย  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๕๐ พระอภิชาต อภิชาโต แสงเพลิง
๒๕/๕/๒๕๒๓

๕/๗/๒๕๕๗ วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๕๑
พระวิสิทธิ

์

ปริปุณฺโณ ใช้ทอง

๒๕/๑๐/๒๕๐๕ ๑๒/๐๕/๒๕๔๙

วัดทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๕๒
พระสุรชาติ สุชาโต มาพันธ์ศรี

๐๒/๐๖/๒๔๙๖ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๕๓
พระบุญเลิศ อภิปฺปสนฺโน แช่เล้า

๒๕/๐๖/๒๕๓๒ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๕๔
พระเสกสรร ธมฺมธีรคุโณ หล้าธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๕๕
พระเทียนชัย ปภากโร จุมพรม

๑๔/๐๑/๒๕๐๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๕๖
พระอภิชัย าณธโร ปานนุกร

๐/๑๑/๒๕๓๔
๐/๗/๒๕๕๗ วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๕๗
พระสำรวย ปภากโร หงษ์เวียงจันทร์

๑๔/๑/๒๕๑๔
๙/๒/๒๕๕๘ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๕๘
พระวินัย กนฺตสีโล ชุ่นรอด

๗/๑๑/๒๕๓๑ ๑๓/๕/๒๕๕๘
วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๕๙
พระณรงค์ สิริวณฺโณ ปนทอง

๐๑/๐๓/๒๕๐๖ ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม
 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๖๐ พระสุพิพาก เตชวณฺโณ ปนกุมภีร์

๐๓/๑๐/๒๕๓๐ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดโพธาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๖๑ พระณัฐพร ิตคุโณ แก้วปลาด
๒/๖/๒๕๓๖ ๙/๖/๒๕๕๖ วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๖๒
พระมะนัส ปฺาทโร ศรีบุญเพ็ง

๑๕/๙/๒๕๒๖ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๖๓
พระพูลศักดิ

์

สุตธมฺโม ทัศนาแท้
๒๑/๔/๒๕๓๘ ๒๔/๓/๒๕๕๘

วัดโภคาราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๖๔
พระภานุพงศ์ ปฺาวุฑฺโฒ อินทรศรี

๑๕/๙/๒๕๓๑ ๒๔/๖/๒๕๕๘
วัดโภคาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕ / ๗
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๖๐/๐๑๖๕
พระศรราม มหาวีโร หงษ์เวียงจันทร์

๑๘/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙ วัดสระกร่างเจริญธรรม
 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๖๖ พระอนุกูล อธิปฺโ สุวรรณสิงห์

๐๒/๐๗/๒๕๑๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๖๗
พระพันนา านิโย สุดใจ

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๖๘
พระวันชัย ปภสฺสโร ปรีชาภานุวัฒน์

๐๒/๐๒/๒๕๐๙ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๖๙
พระมนัส นาควโร เกตุทอง

๒๕/๐๔/๒๕๐๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๗๐
พระประสาน เตชธมฺโม ต่างใจ

๑๗/๑๐/๒๕๐๒

๗/๓/๒๕๕๙ วัดหนองกระโซ่  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๗๑
พระสมศักดิ

์

อํสุกาโร รัตนปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๒๐ ๑๓/๐๖/๒๕๔๒

วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๗๒
พระพรเทพ เขมิโย ใจเก่งดี

๒๕/๑๒/๒๕๓๒

๘/๓/๒๕๕๓ วัดหนองบัว  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๗๓
พระละเอียด ิตเมโธ แซ่อุ้น

๒๐/๐๘/๒๕๐๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๔

วัดหนองหลุม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๗๔
พระนิคม โสภณจิตฺโต เวียงเหล็ก

๓/๑๑/๒๕๑๓ ๒๖/๗/๒๕๕๓
วัดอู่ทอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๗๕
พระชลิต สุปภาโส ขันธะวงษ์

๒๖/๒/๒๕๒๔ ๒๖/๒/๒๕๕๖
วัดอู่ทอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๗๖
พระรังสรรค์ กิตฺติาโณ พงษ์พยัคเลิศ

๒๘/๓/๒๕๑๐ ๑๙/๑/๒๕๕๗
วัดอู่ทอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๗๗
พระพิชิต ปยวณฺโณ มีมงคล

๓/๖/๒๕๒๕ ๙/๑๑/๒๕๕๗
วัดอู่ทอง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๗๘
พระอภิชาติ ปสนฺนจิตโต เดชจุ้ย

๐๔/๐๘/๒๕๐๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดขุนไกร  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๗๙
พระสมนึก ิตมโน จิตรักชาติ

๒๘/๐๘/๒๕๑๗
๐๑/๐๘/๒๕๕๕

วัดช่องลม  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๘๐
พระไพโรจน์ จตฺตมโล ศรีสุวรรณ

๓๐/๑๑/๒๔๙๑ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดโพธิลังกา

์

 

สพ ๒๓๖๐/๐๑๘๑
พระภานุกร ภูริปฺโ ช้อยสามนาค

๐๑/๐๘/๒๕๒๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดลาดหอย  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๘๒
พระอรรถชัย คุณสมฺปนฺโน จำป

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดลาดหอย  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๘๓
พระอนุสรณ์ ิตคุโณ รุนคุนยงค์

๑๒/๐๕/๒๕๒๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๑

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๘๔
พระมหาบุญตา เมธิโน ทรงศรี

๐๑/๐๙/๒๕๒๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๘๕
พระมหาอนุรุทธ อภิชาโน เกณฑ์มา

๑๒/๐๔/๒๕๓๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๘๖
พระพัชระ สุทฺธจิตฺตโพธิ พงษ์ทวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๐ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๘๗
สามเณรปฏิภัทร์  พานตา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๘๘
สามเณรรามภูมิ  อินทราศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๘๙
สามเณรอิสริยะยศ  น้อยพรหม

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๙๐
พระวรพจน์ ขนฺติโก รสศิริ

๒๓/๐๗/๒๕๒๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดเสาธง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๙๑
พระนิพนธ์ ขนฺติพโล มาเปย

๑๖/๑๐/๒๕๓๒ ๐๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดเสาธง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๙๒
พระมานพ สุภโร อานนท์

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเสาธง  

สพ ๒๓๖๐/๐๑๙๓
พระศักรินทร์ ปยสีโล เล็กทิมทอง

๑๒/๐๘/๒๕๑๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดเสาธง  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๓๖๐/๐๑๙๔
พระสุวสันต์ อตฺตทีโป สารสุวรรณ

๑๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดองครักษ์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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