
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑,๓๙๐ รูป ขาดสอบ ๑๗๙ รูป คงสอบ ๑,๒๑๑ รูป สอบได้ ๙๖๐ รูป สอบตก ๒๕๑ รูป (๗๙.๒๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๐๐๑
พระวันชัย จนฺทปฺโ ปญญาวุฒิชัย

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐

กงจักร  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๐๒
พระคิมหันต์ อติภทฺโท เลียงเลข

้

๓๐/๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๙/๒๕๖๐

กงจักร  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๐๓
พระสุขุม สุภโร นวสถาพร

๑๔/๐๙/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

การ้อง  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๐๔
พระสหภาพ จิรสุโภ อ่วมเสือ

๐๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

ขวาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๐๕
พระบุญเชิด ปฺุกุสโล ท้วมสาหะ

๒๗/๑๒/๒๕๐๕
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ขวาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๐๖
พระประสิทธิ

์

ิตธมฺโม ปนแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๒๘ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

คันทด  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๐๗
พระสามารถ สนฺติกโร หลำสุวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๒๗
๐๘/๐๒/๒๕๖๐

คันทด  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๐๘
พระวสันต์ านกโร สักการเวช

๒๘/๐๗/๒๕๒๕ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

คันทด  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๐๙
พระจักรพงศ์ จกฺกธมฺโม บุตรแสงดี

๑๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

คันทด  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๑๐
พระวิรุฬท์ ปภาโต วงษ์พันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คันทด  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๑๑
พระอนุชิต อนุชาโต ยสสุวรรณ

๑๗/๐๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คันทด  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๑๒
พระปวริศ านวโร ชาติกูล

๐๕/๐๘/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

คันทด  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๑๓
พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร ประเสริฐ

๓๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

คันทด  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๑๔
พระสหรัฐ สหธมฺมิโก ครองสมบัติ

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แค  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๑๕
พระณัฐพล กลฺยาโณ อภิรมย์

๒๓/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

โคกโคเฒ่า  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๑๖
พระนฤเบศน์ อธิปฺโ ศรีจิตเปลียน

่

๐๘/๐๙/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกโคเฒ่า  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๑๗
พระอมร านรโต คุ้มพร

๑๓/๐๕/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จำปา  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๑๘
พระสุพรรณ าวโร กลินกาหลง

่

๑๙/๐๗/๒๕๑๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จำป  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๑๙
พระมณี านวโร หลีพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๐๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

จำป  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๒๐
พระธีรพงศ์ จิตฺตธมฺโม เนตรไทย

๐๘/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

จำป  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๒๑
พระดุสิต จิตฺตกโร กลำคุ้ม

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ชีสุขเกษม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๒๒
พระสุชาติ านุตฺตโร สืบไทย

๐๒/๑๑/๒๕๐๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ไชนาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๒๓
พระเกียรติศักดิ

์

อนาลโย คงสกุล

๓๑/๐๓/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ไชนาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๒๔
พระดำรงศักดิ

์

เตชวโร เมฆลอย

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ไชนาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๐๒๕
พระจาตุรงค์ เตชปฺโ แหนพันธุ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ดอนกระรอก  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๒๖
พระพิษณุ สุเมโธ ไทยคำ

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนกระรอก  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๒๗
พระศิริชัย ปภงฺคโร อนันตชัยสิริกุล

๐๙/๐๓/๒๕๒๑ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ดอนกลาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๒๘
พระวันฉัตร สิริจนฺโท ภาคโพธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ดอนกลาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๒๙
พระอนุสรณ์ วิชิโต ฉิมพาลี

๑๔/๐๙/๒๕๒๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนกลาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๓๐
พระสรวิศ มหาลาโภ เหงขุนทด

๒๖/๐๘/๒๕๑๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ดอนกลาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๓๑
พระเสกสรร ปยวณฺโณ พุฒศรี

๒๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๙/๐๑/๒๕๕๓
ดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๓๒
พระบุญเลิศ สีลสุทฺโธ งามสะอาด

๑๗/๐๓/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๓
ดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๓๓
พระสุจินต์ ธนลาโภ ชืนชีพ

่

๒๘/๑๑/๒๕๐๒ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙ ดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๓๔
พระอนุกูล สุธีโร มาพันธุ์

๒๗/๐๗/๒๕๓๓
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๓๕
พระประสพชัย จนฺทวณฺโณ ชิววงษ์

้

๑๗/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๓๖
พระสุชาติ กิตฺติปฺโ อ่อนอินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๓๗
พระอดิศักดิ

์

เตชปฺโ จันทะสุข

๑๓/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๓๘
พระลำยอง านจาโร เสือเมือง

๐๗/๐๖/๒๕๒๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๓๙
พระสงกรานต์ านกโร คงสิริ

๑๑/๐๔/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ไตรรัตนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๔๐
พระวีรพล เตชวณฺโณ จำปาเงิน

๓๐/๐๗/๒๔๙๘ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๔๑
พระสิทธิโชค เทวสโร บุญประคม

๑๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๔๒
พระสมเจตต์ วรจิตฺโต เดชดี

๒๐/๐๙/๒๔๙๓ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๔๓
พระไพฑูรย์ านธมฺโม รอดสถิตย์

๑๗/๑๐/๒๔๙๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๔๔
พระจตุภูมิ จิตฺตกาโร เนตรอนงค์

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๔๕
พระเทิม

้

คุตฺตธมฺโม เทียมเจริญพงษ์

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๔๖
พระธวัช เขมธโร ฮวดสกุล

๒๙/๐๔/๒๕๐๐ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๔๗
พระธันวา ธีรปฺโ อ้อยจินดา

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๒๑/๐๗/๒๕๖๐

ถำสุทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๔๘
พระเจษฎา ธนปฺโ เคหะจิตต์

๑๘/๐๕/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าโขลง  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๔๙
พระชัยวัฒน์ อาภากโร พิพิธพงศานนท์

๒๘/๐๖/๒๕๐๗ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๕๐
พระวินญา นาถกโร ละจันลี

๐๗/๐๔/๒๕๒๔ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๕๑
พระรพีพงศ์ อชิโต สุพรรณนคร

๒๓/๐๖/๒๕๒๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๕๒
พระกฤติน สุทฺธจิตฺโต คำเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๓๒ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๕๓
พระโชคอำนวย วรลาโภ เพ็ชรรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๒๔
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ไทรงามธรรมธราราม
 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๕๔
พระปองพล ปุริปฺโ ไวทยกุล

๒๐/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๕๕
พระพรหมกฤษณ์ ิตธมฺโม จันทร

๐๗/๑๑/๒๕๐๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๕๖
พระวรรณรัตน์ ชุติวณฺโณ อิมเกษม

่

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๕๗
พระธีรวัฒน์ ิตาโณ อันเต้ง

้

๒๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

ธรรมมงคล  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๕๘
พระสหรัฐ ิตวินฺโย ภู่เหมา

๑๘/๐๙/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมมงคล  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๕๙
พระกฤษฎา จารุธมฺโม ม่วงดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๐๖๐
พระสหรัฐ สุคตธมฺโม พวงอุบล

๒๔/๐๗/๒๕๓๗
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๖๑
พระอภิสิทธิ

์

อภิสิทฺโธ คยะกุล

๐๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรสันติ  รุ่งโรจน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรสมเจตต์  ยืนยงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

 นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรภาคภูมิ  ศรีสุวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

 นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรอิทธิ  ม่วงศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

 นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรเอกรินทร์  เข็มเพชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๖๗
พระทองหยด จารุวํโส โชระเวก

๑๑/๐๒/๒๕๑๖ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

นิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๖๘
พระทินกร ติกฺขวีโร ชาวคูเวียง

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๖๙
พระชัชวาล จนฺทสาโร หวันเจริญ

่

๒๒/๐๔/๒๕๓๑ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

บางปลาหมอ  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๗๐
พระเฉลิมชัย จตฺตมโล อำแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

บางปลาหมอ  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๗๑
พระน้อย สุเมโธ อุมัน

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๔

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๗๒
พระอภิรัตน์ วรธมฺโม กลินประชา

่

๒๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๗๓
พระสุชน อธิปฺโ นิลไทร

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๗๔
พระศักดิสมุทร

์

สุทฺธิจิตฺโต เทียนศรไชย

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๗๕
พระปยะ สนฺตมโน สายทอง

๒๓/๑๐/๒๕๓๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๗๖
พระสรศักดิ

์

สมจิตฺโต ปนสกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๗๗
พระจักรกฤษณ์ กิตฺติวณฺโณ พันธ์พุฒ

๒๓/๑๑/๒๕๓๕
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๗๘
พระอนิรุทธ์ อธิปฺโ แก้วพิลา

๑๓/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๗๙
พระมาโนช ธมฺมจาโร ดาเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๑๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๘๐
พระณฐพนธ์ กิตฺติสาโร เพ็งเรือง

๐๒/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๐๘๑
พระจิรศักดิ

์

ชุตินฺธโร นุชบางเคียน

๒๓/๐๔/๒๕๓๙

๒/๐๕/๒๕๖๐

บำรุงราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๘๒
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก เกิดสมนึก

๒๖/๑๐/๒๕๒๕

๑/๐๗/๒๕๖๐

บำรุงราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๘๓
พระวรรณชาติ อภิชาโน นันทะนะ

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

บำรุงราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๘๔
พระสิทธิพร ถาวโร ยศศักดิศรี

์

๒๐/๐๔/๒๕๓๔
๖/๐๗/๒๕๖๐

บำรุงราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๘๕
พระวรัญธร ฉินฺนาลโย ว่องสาล

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

ประชุมชน  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๘๖
พระสมเกียรติ คุณวีโร คณฑา

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

ประชุมชน  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๘๗
พระไชยรัตน์ รตินฺธโร กุลนุ้ย

๐๔/๐๒/๒๕๒๓ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ประชุมชน  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๘๘
พระธนวัฒน์ ฉนฺทธมฺโม บัวผัน

๐๕/๑๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ประชุมชน  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๘๙
พระสิทธิกร ิตวีโร สิงห์จุ้ย

๒๑/๐๓/๒๕๒๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ประสพสุข  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๙๐
พระรัตนชัยศาฬ เตชพโล โชควงศืวิวัฒน์

๒๗/๑๐/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ประสพสุข  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๙๑
พระณัฐพล เขมวีโร ฉิมพลีศิริ

๑๕/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประสพสุข  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๙๒
พระสุพร ปฺาธโร สมพงษ์

๑๕/๐๓/๒๔๙๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ประสพสุข  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๙๓
พระณัฐพงษ์ สิริธโร สุนทรวิภาต

๑๕/๑๑/๒๕๑๑
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ประสพสุข  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๙๔
พระศตวรรษ านธมฺโม กัมปนานนท์

๑๖/๐๒/๒๕๓๔
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาททอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๐๙๕
พระแดน ชิตมาโร ภาคสถาน

๑๙/๐๒/๒๕๑๗ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ปูบัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๙๖
พระยศพล ขนฺติจิตฺโต เลิศดำรงกุล

๑๐/๐๘/๒๕๑๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ปูบัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๙๗
พระโสภณ โสภโณ บุญทรง

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๙๘
พระภูมรินทร์ ถาวโร จันทร์เพ็ชร์

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๐๙๙
พระจิรพันธ์ คตวโร กงสบุศย์

๐๖/๐๒/๒๕๒๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๐๐
พระสถิต สุชาโต พันธ์แตง

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๐๑
พระประพัฒน์ ปวฑฺฒโน มาโสมพันธุ์

๑๙/๑๑/๒๕๓๗
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๐๒
พระสุรพงษ์ เตชธมฺโม มะเจียกจร

๑๔/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรสุริโย  โพธิตระกูล

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

 ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๐๔
พระธงไชย อนุตฺตโร สิงห์สุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๑๐๕
พระอนุพงศ์ อนาลโย อรุณโชติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๐
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๑๐๖
พระธีรศักดิ

์

ธีรสกฺโก แก่นทน

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ขวาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๐๗
พระชัชนก ปยปุตฺโต บุตรแสงดี

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ขวาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๐๘
พระอดิศร อนุสฺสโร ทันซาว

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ขวาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๐๙
พระณัฐวิชช์ อติพโล นวพลเตโชพัฒน์

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ขวาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๑๐
พระบุญชัย โชติปฺโ แดงประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๑๑ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๑๑
พระกฤติน สิริสุวณฺโณ มาตรวิจิตร

๒๐/๐๙/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๑๒
พระฉัตรชัย จิรวฑฺฒโน อินทรสุนทร

๒๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรปยพงษ์  รถมณี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

 ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๑๔
พระมนัส านรโต เพ็ชร์ปลูก

๒๖/๐๔/๒๕๐๐ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

พระธาตุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๑๕
พระอานนท์ สุชาโต หนูสุวรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๑๖
พระณรงค์ศักดิ

์

ถิรปฺุโ จันไทยจิตร์

๑๒/๐๕/๒๔๙๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๑๗
พระวราพล วรปฺุโ บุญน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

พระลอย  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๑๘
พระรัฐพงษ์ รฏวํโส แพรศรี

๒๔/๐๕/๒๕๓๕
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

พระลอย  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๑๙
พระธนภูมิ ธนภาโล จันทะวงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พระลอย  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๒๐
พระสฤษฏ์ สุธมฺโม ไชยปญญา

๒๓/๐๒/๒๕๑๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระลอย  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๒๑
พระวิชชา วิชฺชาโน ทับสี

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

พระศรีรัตนมหาธาตุ
 

สพ ๒๑๖๐/๐๑๒๒
พระณัชพล กนฺตวีโร หลำสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

พร้าว  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๒๓
พระวิษณุ จนฺทวํโส อยู่สา

๑๖/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

พร้าว  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๒๔
พระไชยวัฒน์ ิตธมฺโม หันระพัด

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พร้าว  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๒๕
พระอุเทน อนาลโย หุตะประเสริฐ

๒๒/๑๐/๒๕๑๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พร้าว  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๒๖
พระมนตรี มนฺตคุตฺโต คำสุวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พิหารแดง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๒๗
พระณฐวัฒน์ คุณวุฑฺโฒ สงวนทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

พุทธมงคล  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๒๘
พระเอกภพ อตฺตสุโภ ไกรพัฒน์

๑๐/๑๑/๒๕๓๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

พุทธมงคล  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๒๙
พระชลอ สุตาคโม นุ่มจุ้ย

๑๑/๐๔/๒๕๓๔
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ภูเขาดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๑๓๐
พระอภิรักษ์ ปภากโร แย้มพันธุ์นุ้ย

๒๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ภูเขาดิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๓๑
พระวินัย ธมฺมรโต บัวกลิน

่

๒๙/๑๑/๒๕๒๓
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

ม่วง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๓๒
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน จันทร์แย้ม

๑๕/๑๑/๒๕๓๗
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ม่วง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๓๓
พระณัฐกมล คุณวโร พัทคำ

๑๙/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ม่วง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรสิทธิพล  ชำนาญเวช

๑๒/๑๑/๒๕๔๐

 ม่วง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรธนพล  จุ้ยมะณี

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

 ม่วง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๓๖
พระจิรพงษ์ จิรธมฺโม อุบลเขียว

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๓๗
พระบุญส่ง ขนฺติวโร บุตรแสงดี

๑๖/๐๕/๒๕๒๐ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

มเหยงคณ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๓๘
พระศรัณู กิตฺติโก บุญท้วม

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๓๙
พระฐิติพร รวิวณฺโณ บุญท้วม

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๔๐
พระวรวัฒน์ านทินฺโน นานคำ

๑๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรสิทธิเดช  แจ่มแจ้ง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

 ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๔๒
พระสหการ ปสนฺโน ยิมละไม

้

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

โรงช้าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๔๓
พระเกรียงไกร กมโล พันธุ์ศิริ

๐๑/๐๔/๒๕๑๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

โรงช้าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๔๔
พระทวี เขมวีโร สุดสาย

๑๓/๐๕/๒๕๑๗ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

ลุ่มบัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๔๕
พระบรรเจิด จารุธมฺโม จินดาเลิศ

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ลุ่มบัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๔๖
พระสนอง กตปฺุโ อินทร์ทองน้อย

๒๘/๐๙/๒๔๙๖ ๑๒/๐๘/๒๕๖๐

ลุ่มบัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๔๗
พระครรชิต กตปฺุโ ข้องจัน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๐ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

วรจันทร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๔๘
พระยุรนันท์ ปฺาวฑฺฒโก การขันที

๒๙/๑๒/๒๕๓๑
๑๒/๐๖/๒๕๖๐

วรจันทร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๔๙
พระจุมพล จิตฺตสํวโร ปนทะศิริ

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วรจันทร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๕๐
พระคำศรี จิตฺตกาโล เกษสมบูรณ์

๐๖/๑๑/๒๕๐๑ ๑๙/๑๒/๒๕๔๑

ศรีษะเกษ  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๕๑
พระทรงพล ิตธมฺโม โชระเวก

๓๐/๐๓/๒๕๐๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีษะเกษ  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๕๒
พระประดิษฐ์ อภินนฺโท พลายพิชิต

๐๓/๐๙/๒๕๐๖ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสันต์มณฑาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรขจรเกียรติ  ตานนท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 สกุณปกษี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรสถาพร  ภาคีวัฒน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 สกุณปกษี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรฐาปกรณ์  อินทร์ใจเอือ

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

 สกุณปกษี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๕๖
พระวิฑูรย์ อาทโร กล้าหาญ

๐๗/๑๐/๒๕๒๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สมอลม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๕๗
พระกฤษณะ ิตคุโณ เภาเสน

๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

สระประทุม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๕๘
พระวรวุฒิ จนฺทโชโต เสียงสังข์

๑๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สระประทุม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๕๙
พระมโนรมณ์ ภทฺทโก จันทวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระประทุม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๖๐
พระสิทธิชัย ปยสีโล แหนพันธุ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สระประทุม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๖๑
พระจรัล ปสนฺโน จันทร์วงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๐๗ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

สวนแตง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๖๒
พระอภิวัฒน์ อภิวณฺโณ จ้อยนพรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๐ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

สวนแตง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๖๓
พระลัทธวิทย์ โกวิโท ชาตะวะสุ

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สวนแตง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๖๔
พระวิชัย วิชโย เปนสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

สวนแตง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕ / ๒๘
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สพ ๒๑๖๐/๐๑๖๕
พระธรากร อํสกาโร สุวัฒนา

๐๔/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

สวนแตง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๖๖
พระพงศวัชร์ อคฺควํโส ธราฉัตร์วรภัทร์

๐๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

สวนแตง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๖๗
พระมนตรี มนฺตชาโต บัวศรีแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

สวนแตง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๖๘
พระมนตรี ชาตวีโร เหว่าด้วง

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๖๙
พระปริยวิศว์ รตนวิโรจโน รัตนาวิโรจน์

๒๘/๐๓/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๗๐
พระชัชวาล อภิชาโน เกิดภาคี

๐๑/๐๓/๒๕๒๓ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

สองเขต  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๗๑
พระไพฑูรย์ าวโร ยอดทอง

๐๘/๐๘/๒๕๑๖ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

สองเขต  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๗๒
พระพรชัย ปุริโส ยอดมะปราง

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

สองเขต  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๗๓
พระสุพจน์ ตปสีโล เคหะจิตร์

๑๑/๐๔/๒๕๐๒ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๗๔
พระสุรัตน์ สิรินฺธโร อ่อนสำอางค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๗๕
พระจีรพนธ์ กนฺตสีโล โพธิอภัย

์

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๗๖
พระพรไพลิน ปฺาธโร สืบศรี

๒๕/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๗๗
พระมงคล กตปฺุโ จันลา

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สังฆจายเถร  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๗๘
พระพงศกรณ์ พฺรหฺมสโร หวานชะเอม

๑๒/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สังฆจายเถร  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๗๙
พระจักรกฤษ์ คุณกโร ฉิมมา

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สังฆมงคล  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๘๐
พระจำลอง ชินวํโส ฟกอินทร์

๐๑/๐๓/๒๔๘๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

สามทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๘๑
พระเอกรัตน์ สมจิตฺโต มาโสมพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สามทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๘๒
พระนัทธพงศ์ นรินฺโท ฉัตรเฉลิม

๑๗/๐๒/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

สามทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๘๓
พระเจษฎา จิตฺตทนฺโต พงศ์สกุลวงศ์

๐๕/๐๓/๒๕๒๘ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

สามทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๘๔
พระวิโรจณ์ เตชวโร สุพรศิลปชัย

๒๐/๐๓/๒๕๒๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สามทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๘๕
พระเชาว์ ติสฺสโร เผ่าพันธุ์แปลก

๐๓/๐๕/๒๔๙๕ ๑๔/๑๐/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๘๖
พระมงคล อภินนฺโท วงษ์ทอง

๑๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๘๗
พระอนุศาสน์ มหพฺพโล แห้วหาญ

๒๘/๐๙/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๘๘
พระโยธิน สนฺตกาโย นาคคุ้ม

๑๐/๑๒/๒๕๑๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

สารภี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๘๙
พระประยูร จกฺกธมฺโม สุวรรณมุข

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

สารภี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๙๐
พระสว่างพงษ์ ปภงฺกโร สายสังข์

๒๗/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สารภี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๙๑
พระสมศักดิ

์

เตชปฺโ ตู้เจริญ

๐๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สารภี  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๙๒
พระนิรัตศัย นิมฺมโล วิสุทธิอำพัน

์

๓๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๗/๐๒/๒๕๖๐

สำปะซิว  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๙๓
พระศุภกร โสภโณ เคนมา

๑๔/๐๘/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สำปะซิว  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๙๔
พระกชกร ขนฺติโก ยอดมะปราง

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

หนองโสน  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรภวพัฒน์  ศรีโสภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

 หน่อสุวรรณ  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๙๖
พระอิทธิพล ชยธมฺโม นำทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๒๒
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๙๗
พระธัญเทพ สจฺจวโร รูปโฉม

๒๔/๐๙/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๙๘
พระพัฒนพงษ์ ปฺาวุโธ หงษ์ทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๐ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

อินทร์เกษม  

สพ ๒๑๖๐/๐๑๙๙
พระเอกภพ ปฺาทีโป รอดพึง

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อินทร์เกษม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖ / ๒๘
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๒๐๐
พระธนาภณ เขมจิตฺโต พันธ์ชัย

๐๒/๐๘/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อินทร์เกษม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๐๑
พระยวน เขมจาโร ขาวมีวงศ์

๐/๐๐/๒๔๙๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

อุทุมพราราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๐๒
พระกิตติ กิตฺติาโณ บุญเอียม

่

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

อุทุมพราราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๐๓
พระสมภพ กิตฺติภทฺโท ธรรมวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๑๓ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

อู่ยา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๐๔
พระณัฐพงษ์ อาภาทโร ศรีจ้อยวงศ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๐
๒๖/๕/๒๕๖๐

คลองสิบหก  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๐๕
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส บำอำไพ

๒๖/๐๕/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ทะเลบก  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๐๖
พระโมงพิชัย านุตฺตโร สีบานเย็น

๓๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ทะเลบก  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๐๗
พระพระณัฐพงษ์ กิตฺติปาโล อาทรพิทยพร

๒๕/๐๒/๒๕๓๑
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ท่ากุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๐๘
พระชัยวัฒน์ ตปสีโล ศรีคำ

๑๙/๐๗/๒๕๐๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่ากุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๐๙
พระทองดี กิตฺติปฺุโ บุตรสี

๒๕/๐๑/๒๕๑๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

บ้านกรวด  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๑๐
พระสาโรจน์ จกฺกวโร มะลิลา

๑๖/๐๒/๒๕๒๓ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๑๑
พระศราวุฒิ สีลสํวโร พุดเดช

๑๑/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐ วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

สพ ๒๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรอัคเดช  ดีตัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๐

 

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

สพ ๒๑๖๐/๐๒๑๓
พระอนุสรณ์ อุชุโก พู่เพียน

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๑๔
พระนิรุตต์ จกฺกมโล ภูมรินทร์

๐๗/๐๘/๒๕๒๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๑๕
พระชัยยันต์ ปสนฺโน สุพรรณคง

๑๕/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๑๖
พระนุกูล เตชวโร จงเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๑๗
พระสมชาย ิตวํโส วงษ์สุวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดชีธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรดนุพล  อุบลแสงจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

 วัดชีธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรกิตติพงษ์  นามไพโรจน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 วัดชีธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรสมพงษ์  หอมไม่หาย

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

 วัดชีธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรธันวา  บุญศรีรอด

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

 วัดชีธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๒๒
พระนิรันดร์ คุณวีโร ทองมา

๐๑/๑๑/๒๕๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงกะเชา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๒๓
พระยอดรัก เตชวณฺโณ แก่นเชือชัย

้

๐๕/๐๔/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงกะเชา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๒๔
พระชัยสิทธิ

์

จิรธมฺโม ผิวชะอุ่ม

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงกะเชา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๒๕
พระจตุรวุฒิ วุฑฺฒิวํโส โภชน์ประสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดดงกะเชา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรอาทินันท์  โตไธสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๒๗
พระกฤษณะ กตปฺุโ สีนำเงิน

๑๕/๙/๒๕๔๐ ๒๗/๓/๒๕๖๐

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๒๘
พระวสุพล ิติปณฺโณ ญาติมิ

๒๗/๑๐/๒๕๑๔

๕/๗/๒๕๖๐
วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรกบินทร์  สังคดี

๒/๕/๒๕๔๗
 วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรนที  หอมไม่หาย

๒๗/๕/๒๕๔๗

 วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรกิตติทัต  สังคดี

๒๓/๖/๒๕๔๗

 วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรธนกฤต  ภูฆัง

๑๙/๙/๒๕๔๗

 วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๓๓
พระณัฐพงษ์ ณฏิโก ศรีคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๓๔
พระชัชวาล โชติธมฺโม คงใจดี

๑๔/๐๘/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดธัญญวารี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗ / ๒๘

้
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สพ ๒๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรวรเดช  ศรีโปฎก

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๓๖
พระทศพร ขนฺติพโล ภูฆัง

๐๘/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดไร่รถ  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๓๗
พระสิริภณ สิริโสภโณ อิมเอิบธรรม

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดไร่รถ  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๓๘
พระอนันต์สิทธิ

์

ฌานวโร สนธิเจริญ

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดไร่รถ  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๓๙
พระสมยศ วิสุทธสีโล คำสุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๓๔ ๐๓/๐๒/๒๕๖๐

วัดสระด่าน  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๔๐
พระพีรพงศ์ ภทฺทรธมฺโม เลียวประยูร

้

๒๓/๐๕/๒๕๓๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองขุม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๔๑
พระมาวิน โชติโย สมบูรณ์ใจ

๒๔/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองหลอด  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๔๒
พระสุทัศน์ อายุวฑฺฒโก หนูวรรณะ

๑๕/๓/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

สระกระโจม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๔๓
พระครรชิต อินฺทาโณ ไพเราะ

๘/๒/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

สระพระยา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๔๔
พระปราโมทย์ ิตธมฺโม ทังทอง

่

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สระพระยา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๔๕
พระทวีศักดิ

์

อภิวํโส แปนทอง

๑๖/๕/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

สระพระยา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๔๖
พระกฤษณวรรณ กนฺตวีโร เรียนจันทร์

๕/๘/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สระพระยา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๔๗
พระมหาโชติ มหาสกฺโก ศรีบุญเพ็ง

๓/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สระพระยา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๔๘
พระสันติ สนฺตมโน ศรีบุญเพ็ง

๓/๙/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
สระพระยา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๔๙
พระศุภชัย อภิปุณฺโณ ชาวบ้านคอย

๐๑/๑๐/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระศรีเจริญ  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๕๐
พระณัฐวัฒน์ านุตฺตโร อินสว่าง

๒๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระหลวง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๕๑
พระขวัญชัย สุริยวํโส สุริยนต์

๒๖/๐๙/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สวนไทรวนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๕๒
พระสมพงศ์ สมสมฺปฺโณ เพชรวาว

๓๐/๗/๒๕๒๕ ๑๕/๗/๒๕๖๐

หนองกะดวง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๕๓
พระสุเทพ สุเทโว สมใจเดช

๗/๗/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หนองโกสูง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๕๔
พระศิริศักดิ

์

สิริจิตฺโต บุตรดา
๕/๙/๒๕๓๔ ๒/๗/๒๕๖๐

หนองโกสูง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๕๕
พระนัฐกานต์ นิติสาโร อารยะนรากูล

๑๕/๐๔/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองบุญเกิด  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๕๖
พระวีรพงษ์ จกฺกวีโร สามง่ามไกร

๐๕/๑๒/๒๕๓๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

หนองสลักได  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๕๗
พระนพรัตน์ านปฺโ ดวงแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๒๗ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

หนองสลักได  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๕๘
พระทวีชัย เทวจิตฺโต ดวงตาแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๒๔ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองสลักได  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๕๙
พระสัญชัย ปภากโร สีเสนเกิด

๑๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

หนองสลักได  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๖๐
พระนพพร ชิตมาโร ฟทธิเดช

์

๑๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองสลักได  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๖๑
พระจักรกฤษณ์ านจกฺโก หอมสุวรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

หนองสลักได  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๖๒
พระศุภกิจ ธนสีโล สุวรรณพลาย

๐๗/๐๙/๒๕๐๖ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองสลักได  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๖๓
พระรัชชานนท์ ชินวโร พุทธา

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองสลักได  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๖๔
พระสุเมธ สุเมโธ แสนเมือง

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองเสาธง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๖๕
พระวรชิต ชินลาโภ สุรามาตร์

๐๙/๑๑/๒๕๑๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดกกเต็น  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๖๖
พระสมชาย กิตฺติลาโภ ศรีจันทร์แปลง

๒๖/๐๑/๒๕๒๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๖๗
พระชัยธวัช ถามวโร ทองมี

๒๗/๐๓/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๖๘
พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร ธัญญเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๖๙
พระรัฐพล รวิวณฺโณ พรมมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเขาตะเภาทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๒๗๐
พระอรรถชัย ชยธมฺโม จิตตะระ

๑๙/๐๓/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๗๑
พระศักดิชัย

์

ธมฺมธีโป สนสารี

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดคอกช้าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๗๒
พระชิดชัย กตปฺุโ ม่วงเรือน

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดคอกช้าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๗๓
พระแล ปภาโส จันทร์ทุย

๒๙/๐๑/๒๕๐๒ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดคอกช้าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๗๔
พระวนัสนันท์ อุทยเมโธ นาคเส็ง

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดดงเสลา  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๗๕
พระณัฐชัย สุเมโธ กลินเกษร

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๐ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดดอนประดู่  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๗๖
พระเชษฐพงษ์ สุทธปฺโ แก้วบัวดี

๒๒/๐๙/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดดอนประดู่  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๗๗
พระปฏิภาณ กิตฺติาโน กาฬภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดดอนแย้  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๗๘
พระวันชัย ชยวุฑโฒ ทองโสภา

๐๗/๐๔/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดด่านช้าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๗๙
พระอินทร จนฺทสาโร วงษ์สุวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรเสกสรรค์  เชือสุวรรณ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๘๑
พระเทวพร เทวธมฺโม ทีปะลา

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๒๘๒
พระคณาพจน์ คุณากโร หมวดผา

๐๑/๐๑/๒๕๐๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๒๘๓
พระศตวรรษ วรวฑฺฒโน หมวดผา

๒๒/๐๔/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรดุสิต  กาฬภักดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

 วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรจักรกฤษ  กาฬภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๒๘๖
พระสิทธิโชค ิตธมฺโม ขุนณรงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าเดือ

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๒๘๗
พระอรรถศักดิ

์

ิตวํโส พิมพ์มนตรี

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าเดือ

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๒๘๘
พระอิสรานุพงศ์ มงฺคโล ศรีใจใส

๐๙/๑๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๘๙
พระสิทธิพงค์ โสภณคุโณ เฉยดี

๑๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๙/๐๙/๒๕๖๐

วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๙๐
พระทรงพล คุณวโร งามยิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๙๑
พระอิสระชัย ปยธโร เสวกพันธุ์

๒๕/๐๓/๒๕๑๙ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๙๒
พระอานนท์ อาภากโร อภิพลภัทรา

๐๗/๑๒/๒๕๒๖
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๙๓
พระพิษณุ ขนฺติมโน อยู่นัน

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๑๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๙๔
พระกฤษดา านิสฺสโร สุขีวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๙๕
พระวินัย ิตาโส งามยิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๙๖
พระขจรเกียรติ ขนฺติโก แสนละมะ

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๙๗
พระพรเทพ ิตาโภ ประสิทธ

๒๖/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๙๘
พระโยธิน ปฺาวโร สงนวน

๒๔/๐๘/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๑๖๐/๐๒๙๙
พระวิโรจน์ ปุณฺณวุฑฺโฒ ประกอบทรัพย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๐๐
พระณัฐพล อาภากโร กลินเกสร

่

๒๑/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโปงคอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๐๑
พระธนาวุฒิ โชติธมฺโม

เหลืองรัตน์วัฒนะ

๐๘/๑๒/๒๕๓๕
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๐๒
พระศุภชัย อติวีโร โยลัย

๐๔/๐๘/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดพุบ่อง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๐๓
พระนิคม รามธมฺโม คำมี

๑๑/๐๔/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดพุบ่อง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๐๔
พระศรัญู วณฺณธโร แห้วเพชร

๒๕/๐๕/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดพุบ่อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๓๐๕
พระถาวร สุจิตฺโต พิมพขันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๑๙ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๐๖
พระวิรัตน์ เตชวโร นิลยาน

๓๐/๐๙/๒๕๒๑ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๐๗
พระธนโชติ โชติวโร หวังกุ่ม

๒๕/๐๒/๒๕๔๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๐๘
พระวิฑูรย์ อรุโณ ประสงค์โก

๓๐/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๐๙
พระเสรี ธมฺมสโร จรโพธิกลาง

์

๐๑/๐๕/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังกุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๑๐
พระอิทธิชัย อิทฺธิาโณ บุตรดา

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังกุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๑๑
พระพระกัณตภณ อุปสนฺโต ยิมละมัย

้

๐๒/๐๖/๒๕๑๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดวังจรเข้  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๑๒
พระกัมปนาท กิติสาโร อนุรักษวงศา

๑๐/๐๒/๒๕๐๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังจรเข้  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๑๓
พระสุรศักดิ

์

ชินวํโส สุวรรณศิริ

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังจรเข้  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๑๔
พระประคอง อสโม เงินมา

๒๐/๐๙/๒๕๐๐ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดวังยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรภาสกร  ศรประสิทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

 วัดวังยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรฉัตรมงคล  อินนนท์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

 วัดวังยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรชัยสิทธิ

์

 ชาญสูงเนิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

 วัดวังยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรจิรายุท  สระทองแซว

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

 วัดวังยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรภานุ  ตลาดร้า

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

 วัดวังยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๒๐
พระวันชัย วิชโย แซ่อึง

้

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๒๑
พระปวิท วชิโร ชินโสภณจิต

๑๑/๑๒/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๒๒
พระสันต์ สนฺติธมฺโม หิรัญวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๑๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๒๓
พระเอกพล ธีรวโร พานจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๒๔
พระนรินทร์ สุจิณฺโณ สำราญมาก

๐๘/๐๗/๒๕๓๑ ๐๖/๑๒/๒๕๕๙

วัดหนองโดน  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๒๕
พระวัลลพ อุตฺตโม พันธ์อุดม

๐๒/๐๓/๒๕๒๖ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองโดน  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๒๖
พระสยุมพล กิตฺติโสภโณ จันทร

๐๓/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองโดน  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๒๗
พระวันประเสริฐ จรณสมฺปนฺโน วรรณเศษ

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองโดน  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๒๘
พระพงเทพ สุวณฺโณ วงษ์สุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๓๒๙
พระศราวุฒิ กตสาโร ปาละพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๓๓๐
พระอนุกูล อนุตฺตโร กล้าหาญ

๑๗/๐๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองผือ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๓๑
พระสมรักษ์ สุเมโธ สอนสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองผือ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๓๒
พระณัฐพล สุชาโต น้อยนวล

๒๒/๑๐/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองผือ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๓๓
พระสุขสมปราชฐ์ านกโร สอนฮัว

้

๒๘/๑๒/๒๕๓๒
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๓๔
พระอุเทน มหาปฺโ คุ้มดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๐ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๓๕
พระจตุรงค์ จนฺทสโร จันทรังษี

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๙/๒๕๖๐

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๓๖
พระรัก สุทธจิตฺโต เผ่นโผน

๑๑/๑๒/๒๔๙๙
๐๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๓๗
พระพิชชากร เตชธมฺโม กองคำ

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๓๘
พระชำนาญ จิตฺตสาโร เอียมสมาน

่

๓๐/๐๘/๒๕๒๑ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๓๙
พระสนธยา สิริธมฺโม

กาญจนประเสริฐ

๒๕/๐๘/๒๔๙๕ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดหนองยาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐ / ๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๓๔๐
พระชนะ โชติธมฺโม กาฬภักดี

๒๓/๐๗/๒๕๓๔
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๔๑
พระสมพิศ สนฺตมโน ทองนิโรจน์

๑๗/๐๘/๒๕๒๒
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๔๒
พระนำทิพย์ สิริธมฺโม เจเถือน

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๔๓
พระสุชาติ อุปสนฺโต เกิดดี

๒๙/๐๔/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๔๔
พระวัฒนา จิตคุโณ สดคมขำ

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองอีเงิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๔๕
พระวิทยา จารุธมฺโม สะและ

๒๕/๐๖/๒๕๔๐
๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองอีเงิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๔๖
พระวินัย สุธมฺโม กวางแก้ว

๖/๐๕/๒๔๙๒ ๘/๐๖/๒๕๕๕

วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๔๗
พระสันติ ฉนฺทลาโภ สุริฉาย

๑๑/๐๕/๒๔๙๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๔๘
พระอนันต์ ิตเมโธ บุญสงวน

๒๔/๑๐/๒๕๒๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๔๙
พระจรูญ ฉนฺทสีโล ทับยาง

๒๒/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดองค์พระ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๕๐
พระณัฐกานต์ ณฎฺสีโล ชมจันทร์

๒๐/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

กาบบัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๕๑
พระธงชัย ธมฺมโชโต มะนาวหวาน

๒๔/๐๕/๒๕๓๗
๐๕/๐๘/๒๕๖๐

กาบบัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๕๒
พระณัฐพล ณฏพโล รมกระโทก

๐๖/๐๑/๒๕๓๕ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

เขาดิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๕๓
พระกนกพล กนฺตวณฺโณ ขุมทอง

๒๕/๘/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ท่าฟน  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๕๔
พระศักดา สุนฺทโร เหมือนแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๑๘ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ท่ามะนาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๕๕
พระอานนท์ อนนฺโท ทองถมยา

๑๓/๙/๒๕๓๓ ๒๓/๑/๒๕๖๐

ท่ามะนาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๕๖
พระสุวรรณภูมิ พลปฺุโ

จุ้ยเซียวซงเพราะ

๑๔/๐๙/๒๕๐๒ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่ามะนาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๕๗
พระประสาร ิตพโล พงษ์สถิตย์

๓๐/๑๑/๒๕๒๗

๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่ามะนาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๕๘
พระณัฐวุฒิ ปฺาวชิโร ดวงแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๑๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

ทุ่งกฐิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๕๙
พระปารมี ปฺาคโม ผูกทวนทอง

๒๔/๒/๒๕๒๘ ๒๑/๓/๒๕๖๐

นางบวช  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๖๐
พระรัตพล เขมจาโร พลูสวัสดิ

์

๒๔/๓/๒๕๓๕

๒/๔/๒๕๖๐
นางบวช  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๖๑
พระสมพร จนฺทาโภ เฟองฟุง

๕/๗/๒๕๐๙ ๔/๕/๒๕๖๐
นางบวช  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๖๒
พระนพพร เขมงฺกโร คล้ายขำ

๒/๖/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

นางบวช  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๖๓
พระอ้น อินฺทปฺโ หอมยิง

่

๔/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

นางบวช  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๖๔
พระนารายณ์ ปฺาวชิโร ศิลปชัย

๑/๔/๒๕๑๓
๔/๗/๒๕๖๐

นางบวช  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๖๕
พระสุนทร สุนฺทรจิตฺโต หลังแพ

่

๑๖/๕/๒๔๙๓ ๒๘/๕/๒๕๕๓

นำพุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๖๖
พระศราธร ทีปธมฺโม อบอุ่น

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
นำพุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๖๗
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ รุ่งระวี

๑๓/๖/๒๕๔๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

นำพุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๖๘
พระเรด านวีโร ฤทธินายม

์

๔/๙/๒๕๒๑ ๒๒/๖/๒๕๖๐

นำพุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๖๙
พระมีโชค มหามงฺคโล อุบลแย้ม

๑๕/๔/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
นำพุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรเสรี  เทศไทย

๑๘/๙/๒๕๔๗

 นำพุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๗๑
พระณัฐพล อนุภทฺโท นีระพุฒ

๑๑/๐๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บ่อกรุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๗๒
พระวรวัฒน์ ปฺาวโร เชียงก่อ

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

บ่อกรุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๗๓
พระนิพนธ์ อํสุธมฺโม มาลัย

๙/๘/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บ่อกรุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๗๔
พระคเณศ โสภโณ โฉมเชิด

๒๑/๖/๒๕๓๙
๒๐/๖/๒๕๖๐

บ่อกรุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๓๗๕
พระธนาภัทร ชยานนฺโท ทองอยู่

๑/๒/๒๕๑๒
๘/๗/๒๕๖๐

บ่อกรุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สะราคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 บ่อกรุ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๗๗
พระวัชรินทร์ านวีโร แช่ตัน

๑๔/๕/๒๕๔๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๗๘
พระประหยัด อาริโร เปลืองกลาง

้

๐๒/๑๒/๒๔๙๑ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๓๗๙
พระจักรพงษ์ กนฺตาโภ มีชนะ

๐๒/๐๖/๒๕๒๙ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๓๘๐
พระสำเร็จ มหาปฺุโ รุ่งเรือง

๑๐/๕/๒๕๐๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๘๑
พระประพันธ์ ถิรจิตฺโต โตจิต

๑/๒/๒๕๒๙ ๒๐/๖/๒๕๖๐

วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๘๒
พระทนงศักดิ

์

ธมปฺโ นำเพชร
๒/๓/๒๕๒๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๘๓
พระสิริชัย อานนฺโธ นำเพชร

๒/๘/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๘๔
พระสุภาพ สุภโร จิตเจริญยศ

๒๘/๔/๒๕๐๙
๑/๗/๒๕๖๐

วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๘๕
พระวันเฉลิม ชุติปโ นิมมะณี

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดเดิมบาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๘๖
พระกิตติ กิตฺติธมฺโม ชมตะคุ

๑๑/๐๒/๒๕๓๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๘๗
พระปฏิวัติ ถาวโร บัวกระสินธุ์

๗/๐๔/๒๕๓๓ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๘๘
พระสมพงษ์ ปภากโร ศรีโมรา

๑๒/๐๙/๒๕๑๑ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดท่าทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๘๙
พระสมจิตร สมจิตฺโต ประสมศรี

๒๙/๐๑/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดท่าทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๙๐
พระสุเทพ วิสุทฺธสีโล ไผ่ใต้

๒๙/๐๘/๒๔๙๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดท่าทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๙๑
พระเทิดศักดิ

์

จิรสุโภ คงเกิด

๑๐/๐๓/๒๕๒๔ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดปากนำ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๙๒
พระสุนทร อตฺคกาโน พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๐๒ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดปากนำ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๙๓
พระเงิน มหาาโณ สุขศรี

๐๗/๐๔/๒๕๐๙ ๐๓/๐๒/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๙๔
พระสิทธิชัย มหิทฺธิโก จันทรังษี

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๙๕
พระเจษฎา มหาปฺโ สุโข

๐๘/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๙๖
พระวันชนะ ชยานนฺโท คำยา

๒๘/๐๒/๒๕๒๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดปากนำ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๙๗
พระขวัญชัย ปฺาวชิโร นำทิพย์

๑๓/๑๑/๒๕๒๓
๓๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดฝาโถ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๙๘
พระชัยวัฒน์ สุวฑฺฒโน ศรีเมือง

๑๑/๐๒/๒๕๒๐ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดฝาโถ  

สพ ๒๑๖๐/๐๓๙๙
พระวัลลภ ธมฺมวโร อู่นกาศ

๑๘/๐๔/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๐๐
พระสมพร จิตธมฺโม ทองไพรวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๐๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระเมืองท้าว  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๐๑
พระศิรสิทธิ

์

ธมฺมปฺโ ทองมะหา

๑๒/๐๔/๒๕๔๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๐๒
พระพิพัฒน์พงษ์ สิริปฺุโ กาฬภักดี

๑๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๐๓
พระศุภโชค สุภกิจฺโจ กาฬภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๐๔
พระพีรณัฐ าณวีโร ภูฆัง

๐๕/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๐๕
พระกิตติ กิตฺติาโณ

วิเศษฎ์ศรีประภา

๒๘/๐๖/๒๕๒๐ ๑๔/๐๖/๒๕๕๔

หัวเขา  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๐๖
พระอรุช อรุโณ นำแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หัวเขา  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๐๗
พระภคิน ปฺาปชฺโชโต เณรพรม

๒๑/๐๖/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดกลาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๐๘
พระบุญเสริม ปฺาปชฺโชโต มณีอินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดกลาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๐๙
สามเณรศุภกร  แก้วกัณหา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒ / ๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๔๑๐
พระนัฐพงษ์ เมธิโน เทศถมยา

๑๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดขุนไกร  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๑๑
พระปรีชา ปฺาวโร อภิเดช

๐๑/๐๕/๒๕๒๓ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดคลองโมง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๑๒
พระสัญญา อิทฺธิเตโช ดำรงค์ฤทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๔
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดคลองโมง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๑๓
พระสมหมาย อตฺตทีโป เทพสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดคลองโมง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๑๔
พระวรพล คุณสมฺปนฺโน วนัสบดี

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

วัดเจ้าขาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๑๕
พระณัฐดนัย กลฺยาโณ ศรีสังข์งาม

๒๓/๐๓/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดเจ้าขาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๑๖
พระฉลอง ขนฺติโก นิลเผือก

๑๐/๐๙/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดช่องลม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๑๗
พระชนะชัย วชิโร พุ่มเพ็ชร

๒๙/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดช่องลม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๑๘
พระไพฑูรย์ มูลธมฺโม มูลธรรม

๒๑/๐๕/๒๔๙๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดช่องลม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๑๙
พระฐาปกรณ์ าปกโร คุ้มสุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดช่องลม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๒๐
พระทรงกรด อินฺทวีโร หงษ์โต

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๒๑
พระอาทิตย์ อติธมฺโม สว่างเมือง

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๒๒
พระวรานนท์ วรานนฺโท โพธิรังนก

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๒๓
พระเอกวัฒน์ กิตฺติวุฑโฒ ลมูลศิลป

๑๕/๑๒/๒๕๓๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๒๔
พระณัฏฐกิตติ

์

อภิวณฺโณ หาญสันเทียะ

๒๖/๐๑/๒๕๒๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรขวัญชัย  บุญช่วย

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๒๖
พระสาธิต คุณงฺกโร ศรีดี

๐๔/๐๔/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๒๗
พระเขือนนคร

่

จารุธมฺโม ชูชีพ

๑๙/๐๓/๒๕๑๗ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดดอนทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๒๘
พระพยงค์ เขมทตฺโต วิบูลย์ชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๑๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๒๙
พระปรีชา นนฺทิโย ประสงค์พร

๒๑/๐๗/๒๕๑๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๓๐
พระภูวดล นาควโร ไผ่เพชร

๑๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๓๑
พระศิริพงษ์ สิริภทฺโท โพธิศรีทอง

์

๐๓/๐๕/๒๕๒๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนยอ  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๓๒
พระพจนินท์ รฺชโช วัดกุฏ

๑๑/๐๘/๒๕๓๖ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

วัดดาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๓๓
พระจิรโชติ จิรโชโต โพธิไพจิตร

์

๑๗/๑๑/๒๕๓๕
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดดาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๓๔
พระกฤตภาส สุเมธโส ยมะสมิต

๑๙/๐๒/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดดาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๓๕
พระกิตติ กิตฺติภทฺโท จันกร

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดตปะโยคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๓๖
พระคมกริช นาควโร กุลฑา

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดตปะโยคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๓๗
พระไพโรจน์ ธมฺมทินฺโน เสกสุวงค์

๐๒/๐๕/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดตปะโยคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๓๘
พระนพดล จนฺทสาโร โสมภีร์

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๓๙
พระชัยยันต์ สุชาโต ศรีนาค

๑๔/๐๓/๒๕๐๘ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘

วัดทุ่งอุทุมพร  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๔๐
พระมงคล านวีโร แผนสมบูรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดน้อย  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๔๑
พระนนทิวัฒน์ อาภากโร ผิวบัวเผือน

่

๒๕/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดน้อย  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๔๒
พระธนพล ณิโก แก้วยศ

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดน้อย  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๔๓
พระสมบัติ อคฺคปฺโ อรุณโชติ

๑๒/๐๓/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดน้อย  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๔๔
พระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ ฉิมวัย

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๔๔๕
พระพงศธร กตคุโณ บุญช่วย

๐๑/๑๑/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดน้อย  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๔๖
พระสินธุ เขมจาโร จุ้ยพันธุ์

๐๕/๑๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดบางจิก  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๔๗
พระเสน่ห์ ถาวโร อุ่นเรือง

๒๗/๑๐/๒๕๑๖ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

วัดบ้านด่าน  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๔๘
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย กลินสละ

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๔๙
พระสังวาลย์ อภโย ทองมี

๐๑/๐๘/๒๕๒๓ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านสูตร  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๕๐
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน สุยะทา

๒๒/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๕๑
พระสุภณัฐ ณฏสุโภ มงคลนาม

๒๖/๐๙/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๕๒
พระณัฐพนธ์ กนฺตสีโล ปานสมบัติ

๑๕/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดไผ่เดียว

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๕๓
พระปยะภัทร ปภสฺสโร ทองริด

๒๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดไผ่เดียว

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๕๔
พระทศพร ทีปธมฺโม ก้อนเงิน

๑๒/๐๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดไผ่เดียว

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๕๕
พระโสภณ โสภโณ สว่างศรี

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดพิพัฒนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๕๖
พระโสภณ สุมโน คงจินดา

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดพิพัฒนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๕๗
พระดิชพงษ์ อคฺคปฺุโ สุขเกษม

๑๘/๐๘/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดพิพัฒนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๕๘
พระณัฐพล ณฏวโร อินมานะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๕๙
พระกฤษณะเทพ เตชธโร โพธากุล

๑๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดรอเจริญ  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๖๐
พระเสกสรรค์ ปฺจฺจโย พันธุ์พุทธ

๑๐/๐๒/๒๕๐๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดรอเจริญ  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๖๑
พระกฤษนัย กิตฺติาโณ สมประสงค์

๑๓/๐๗/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดรอเจริญ  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๖๒
พระเกษม ธมฺมวโร ฉิมวัย

๑๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดรางบัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๖๓
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติปฺโ ร้อยจิว

๋

๐๔/๐๔/๒๕๔๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๖๔
พระอภิสิทธิ

์

ปภากโร ฉายแสง

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๖๕
พระวีรพงศ์ รตนโชโต มีรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๖๖
พระวงศธร กิตฺติปาโล นาคทอง

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดลาดหอย  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๖๗
พระธราวัฒน์ านสมฺปนฺโน สนองถวิลรัชต์

๐๙/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดลาดหอย  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๖๘
พระกันตินันท์ สุมงฺคโล บุตร์ดี

๑๑/๐๕/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๖๙
พระกษาปณ์ กตสาโร ใจรักดี

๐๑/๐๖/๒๕๑๐ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐

วัดศุขเกษม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๗๐
พระอนุรักข์ อนุรกฺโข เทพณรงค์

๐๕/๐๔/๒๕๒๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดศุขเกษม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๗๑
พระทวีพจน์ สิริปฺโ ชืนภิรมย์

่

๐๑/๐๘/๒๕๒๙ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๗๒
พระภานุพันธ์ สนฺติกโร ทัดปากนำ

๐๗/๐๒/๒๕๒๔ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๗๓
พระศักดิชัย

์

ธมฺมสโร อิมผ่อง

่

๑๓/๐๗/๒๕๓๔
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๗๔
พระสุพจน์ ถิรสีโล บูชา

๑๕/๐๓/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๗๕
สามเณรอรรถพันธ์  อุสาหะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๗๖
สามเณรราชัน  เหล่ากอแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๗๗
สามเณรจักรรินทร์  บุระเนตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๗๘
สามเณรเสนติศักดิ

์

 โพธิอุดม

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๗๙
สามเณรพุทธชาติ  โพธิอนันต์

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 วัดสวนหงส์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๔๘๐
สามเณรศุภกฤต  เหมกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๘๑
สามเณรคมสัน  นามยี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๘๒
สามเณรปริญญา  พรมคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๘๓
พระนัทษนัยน์ านรโต เลิศพสุมนตรี

๑๕/๕/๒๕๐๖ ๑๘/๕/๒๕๖๐

วัดสาลี  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๘๔
พระวิเชียร อนาลโย พันธุ์ศรี

๒๒/๑๐/๒๕๐๔ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

วัดสุขเกษม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๘๕
พระไชยวัฒน์ วฑฺฒโน ชีพนุรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๑๕ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดสุขเกษม  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๘๖
พระอำนวย ธมฺมรโต พุ่มขจร

๐๒/๐๙/๒๕๐๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๘๗
พระพระกรณ์ดนัย กตปฺุโ ทองมีประเสริฐ

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐ วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๔๘๘
พระสมเดช ปสนฺโน เงินเรืองโรจน์

๒๑/๐๓/๒๕๐๖ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

วัดเสาธง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๘๙
พระธรรมรงค์ สาตฺถิโก ปนสุวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๓๓ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดเสาธง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๙๐
พระอุกฤษ อาภากโร ชมงาม

๒๒/๐๙/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดเสาธง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๙๑
พระทศพร ชุตินฺธโร ใจดี

๒๒/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเสาธง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๙๒
พระนฤเบศร์ สุชาโต อินทร์รจนา

๒๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเสาธง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๙๓
พระพิทักษ์ มนาโป อินทร์ชะคราม

๑๖/๐๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเสาธง  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๙๔
พระอภิชาติ ปสนฺโน ปานอุทัย

๐๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

วัดองครักษ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๙๕
พระปวีร์ คุณากโร หวานฉำ

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดองครักษ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๙๖
พระธนันธร ชยานนฺโท พัชสาร

๒๑/๐๙/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดองครักษ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๙๗
พระกิตปภัส สุทฺธจิตฺโต ด้วงประสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดองครักษ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๙๘
พระทัพพสาร ปฺาสาโร หงษ์โต

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดอินทราวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๔๙๙
พระธัชชัย ปโมทิโต แจ่มจำรัส

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดอู่ทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๐๐
พระวิษณุกร ธมฺมกโร สาคำ

๑๘/๑๑/๒๕๓๘
๑๕/๐๔/๒๕๖๐

เกาะ  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๐๑
พระสุเชาว์ สุวณฺโณ วงษ์ทองดี

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะ  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๐๒
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติวโร สามารถ

๑๗/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะ  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๐๓
พระสิษฐ์ธิพิญาณ สิริจนฺโท ชัยทองเงิน

๑๔/๐๙/๒๕๐๕ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ไก่เตีย

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๕๐๔
พระนรวีร์ วฑฺฒโน โรจนวารีสกุล

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไก่เตีย

้

 

สพ ๒๑๖๐/๐๕๐๕
พระนิรันดร์ ปฺุกาโม ม่วงสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๒๐ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

คลองชะโด  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๐๖
พระอนุชา อนาลโย พลอยงาม

๑๗/๐๙/๒๕๒๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คลองชะโด  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๐๗
พระวัลลภ อนาลโย ศรีบานเย็น

๐๑/๐๙/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองชะโด  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๐๘
พระอนุภพ ธมฺมเตโช บุญคง

๐๔/๑๑/๒๕๓๒ ๒๑/๐๑/๒๕๕๘

คลองชะอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๐๙
พระสามารถ สมจิตฺโต ชูวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

คลองชะอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๑๐
พระดิเรก กิตฺติสาโร คงเพ็ชร

๐๖/๑๒/๒๕๑๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

คลองชะอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๑๑
พระปณวัฒน์ กิตฺติสาโร ชาวปลายนา

๑๐/๐๗/๒๕๒๑ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

คลองชะอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๑๒
พระนิพนธ์ อรุโณ มะลิวัลย์

๒๗/๑๒/๒๔๙๖
๐๑/๐๒/๒๕๕๙

จรรย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๑๓
พระพีระศักดิ

์

ิตคุโณ เสืออยู่

๐๖/๐๓/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จรรย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๑๔
พระนิสิต กิตฺติปฺโ อินสว่าง

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ดงขีเหล็ก

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๕๑๕
พระกิตติพัฒน์ สิรินนฺโท พูลเกิด

๐๖/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ดอนบุบผาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๑๖
พระภาณุวัฒน์ สํวุฑฺโฒ พลเยียม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนบุบผาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๑๗
พระสุชนม์ สุชาโต นันทโกศลศักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนบุบผาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๑๘
พระศุภกฤต์ สนฺตจิตฺโต นาคใหม่

๑๑/๐๗/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนบุบผาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๑๙
สามเณรสนธนัย  คิวเทียง

้ ่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 ดอนบุบผาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๒๐
พระจิรวัฒน์ อริยวํโส บรรจงพินิจ

๒๘/๐๑/๒๕๐๕ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๒๑
พระสิงหา านวุฑฺโฒ ศรีศักดา

๒๗/๐๘/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ถัว

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๕๒๒
พระประพนธ์ อคฺคธมฺโม แสงสุวรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถัว

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๕๒๓
พระภูริธันย์ จิตฺตปาโล เศรษฐคุณาศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

บ้านกร่าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๒๔
พระณัฐวุฒิ จิตฺตวุฑฺโฒ คำศรี

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

บ้านกร่าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๒๕
พระภาณุพงศ์ ภูริปฺโ แจ้งโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกร่าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๒๖
พระทวีศักดิ

์

ทินฺนพโล ศิลา

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกร่าง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๒๗
พระนพพล กมฺมสุทฺโธ สุขจรรยา

๐๘/๐๙/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๒๘
พระพิเชษฐ์ ธมฺมรโต นูมหันต์

๒๖/๐๕/๒๕๑๖ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๒๙
พระบัญชา ปูริตสีโล ประสพจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๓๐
พระเอกศักดิ

์

สีลธโร งามขำ

๒๙/๐๘/๒๕๒๙ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

ปลายนา  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๓๑
พระธนาพร ปริชาโน สาลีพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปลายนา  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๓๒
พระรณยุทธ ปฺาทีโป พุธสาย

๒๘/๑๒/๒๕๓๒
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาพระเจ้า  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๓๓
พระอภินันท์ อภินนฺโท สมบูรณ์ดี

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ปูเจ้า  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๓๔
พระสำรวย ถิรสํวโร นาคใหม่

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

พยัคฆาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๓๕
พระสุรวัฒน์ ชวนปฺโ ชวนารัติ

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

พยัคฆาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๓๖
พระฆนากร คุณสมฺปนฺโน สุขคง

๒๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

พยัคฆาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๓๗
พระเฉลิมชัย กิตฺติภทฺโท แย้มวงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

พยัคฆาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๓๘
พระปภาน ปฏิภาโน สุรบูรณ์กุล

๐๔/๐๓/๒๕๒๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

พยัคฆาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๓๙
พระอภิชัย อภิชฺชยานฺนโท แก้วเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พยัคฆาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๔๐
พระดวง คุเณสโก อุตรธิยางค์

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

พยัคฆาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๔๑
พระศุภขัย สุมงฺคโล โพธิทอง

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

พยัคฆาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๔๒
สามเณรกรรณธรณ์  บุญทัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 พยัคฆาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๔๓
พระวรากร วรากโร แก้วกระจ่าง

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

พังม่วง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๔๔
พระสุรชัย กิตฺติภทฺโท ศรีนาค

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พังม่วง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๔๕
พระนพดล สิริธโร ดุษดี

๓๑/๘/๒๕๑๖ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๔๖
พระเสกสันต์ สีลวีโร พุฒเกิด

๒๒/๑๒/๒๕๑๐ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๔๗
พระไพศาล ิตสีโล โพธิด้วง

์

๒๐/๐๙/๒๕๐๔ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

โพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๕๔๘
พระอนิรุท ปยธมฺโม แสงอินทร์

๒๕/๐๔/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๕๔๙
พระพุฒิพงศ์ สุจิตฺโต ชาติทรัพย์สิน

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิศรีเจริญ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๕๕๐
พระศิริเทพ สนฺตจิตฺโต พลเสน

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีเจริญ

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๕๕๑
พระอมรศิริ อมรสิริ ปานนุ้ย

๐๒/๐๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ม่วงเจริญผล  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๕๒
พระเสน่ห์ กิจฺจกาโร แก้วเขียว

๑๓/๐๑/๒๕๐๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

ยาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๕๓
พระณัฐวัตร คุณสํวโร สมตัว

๑๔/๐๔/๒๕๔๐ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

ยาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๕๔
พระคฑาวุธ อภิวฑฺฒโน แซ่ลิม

้

๒๙/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยาง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๕๕
พระพงศภรน์ กตปฺุโ นิยมล้อทิพย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ละหาร  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๕๖
พระสุรศักดิ

์

ิตเมโธ ศรแก้วดารา

๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ลาดปลาเค้า  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๕๗
พระก้องกิจ สุภกิจฺโจ พวงบุปผา

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ลาดปลาเค้า  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๕๘
พระอัครเดช กิตฺติภทฺโท ปุรายสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โลกา  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๕๙
สามเณรอิทธิพล  นารีจัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 โลกา  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๖๐
พระเอกรินทร์ าณวโร อินทวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีจันต์  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๖๑
พระธนธรณ์ จารุธมฺโม ศรีศักดา

๑๕/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีจันต์  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๖๒
พระกฤษณพงศ์ สุทฺธิาโณ ดอกกุหลาบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สัปรสเทศ  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๖๓
พระสรศักดิ

์

วิสุทฺธสีโล มณีรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สัปรสเทศ  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๖๔
พระพยุง พทฺธาโณ แก้วศรีงาม

๐๖/๑๑/๒๔๙๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สัปรสเทศ  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๖๕
พระสุเทพ สิริวฒฺโฒ ชาวปลายนา

๑๓/๐๘/๒๕๑๙ ๒๙/๐๑/๒๕๕๙

สามจุ่น  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๖๖
พระพีระพงษ์ ปริชาโน กล้าหาญ

๑๒/๐๘/๒๕๒๕ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

สามจุ่น  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๖๗
พระรัชชา คุณวุฑฺโฒ พงษ์พรพัฒน์

๒๒/๐๔/๒๕๑๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

สามจุ่น  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๖๘
พระเพียร จนฺทโสภโณ กล่อมดี

๐๗/๐๘/๒๕๐๕ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

สามจุ่น  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๖๙
พระวรรณฐวัฒน์ ขนฺติยุตฺโต ชัยวิริยะกิจ

๑๔/๑๑/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สามจุ่น  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๗๐
พระเชิด วราโณ ปานเพ็ชร

๐๕/๑๑/๒๕๐๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สามจุ่น  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๗๑
พระสุรินทร์ อตฺตทีโป เผ่าพันธุ์

๓๐/๐๑/๒๕๒๐ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗

เสาธงทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๗๒
พระสมจิต ิตสุโภ มณีพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๐๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เสาธงทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๗๓
สามเณรบุญล้อม  มณีพันธ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

 เสาธงทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๗๔
พระชวน ิตจิตฺโต จันทร์แดง

๑๘/๑๑/๒๕๐๙
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองเพียร  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๗๕
พระธีรวัฒน์ จิรวฑฺฒโณ บุญเจือจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองเพียร  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๗๖
พระนพพร ชยวุฑฺโฒ จันทร์แก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองสรวง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๗๗
พระศรราม ฉนฺทสุโภ แสงอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๐
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองสรวง  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๗๘
พระดุษฎี อภินนฺโท ทองนาค

๐๖/๐๕/๒๕๓๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยเจริญ  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๗๙
พระวิมล กุสลจิตฺโต วังกรานต์

๐๒/๐๖/๒๕๒๓ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

ห้วยเจริญ  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๘๐
สามเณรสุเทพ  แตงนิม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 
ห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๕๘๑
พระสมชาย ิตคุฏโณ ศิลาโรจน์

๑/๑/๒๕๐๕ ๑๒/๓/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๘๒
พระธงไชย เขมรโต คงสีดี

๒๗/๑๑/๒๕๓๘

๒๕/๖/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๘๓
พระชูวงษ์ ปยธมฺโม ทองคำสุข

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

โคกงูเห่า  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๘๔
พระนฤนาถ วราโณ จันทร์โอ

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกงูเห่า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๕๘๕
พระสถาพร สํวโร ทองคำสุข

๒๔/๐๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกงูเห่า  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๘๖
พระสมสกุล สุจิตฺโต กิจเทวี

๔/๑/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๖๐

โคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๘๗
พระวิเชียร อาภากโร แตงงาม

๒๓/๐๔/๒๕๑๗
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๘๘
พระวิรัช โรจโน บุญราศี

๑๗/๐๔/๒๕๒๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๘๙
พระแสงสุรีย์ อคฺควโร อุนนิมิตร

๒๕/๐๕/๒๕๒๓ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๙๐
พระพรศักดิ

์

วชิรวํโส สุนทรวิภาค

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๙๑
พระภควกร ปฺาวชิโร แจ่มแจ้ง

๑๔/๑๒/๒๕๒๑

๗/๗/๒๕๖๐
ท่าข้าม  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๙๒
พระธีระ จิรวฑฺฒโน วงษ์วัฒน์

๒๘/๑๑/๒๕๑๕
๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ท่าจัด  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๙๓
พระปรีชา อรรคปุณโ คงอายา

๗/๑๑/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ท่าไชย  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๙๔
พระวุฒิพงษ์ โสภโน งามนิมิตร

๑๘/๙/๒๕๓๕ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ท่าไชย  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๙๕
พระสมชาย สิริวฑฺฒโน บุญเกิด

๒๘/๒/๒๕๓๓

๑/๕/๒๕๖๐
ท่าไชย  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๙๖
พระสราวุธ ธมฺมรโส โคตรวงษ์

๒๕/๓/๒๕๓๒ ๑๒/๕/๒๕๖๐

ท่าไชย  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๙๗
พระนวพล รตนโชโต ขำซ้าย

๒๔/๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๙๘
พระภูวนาถ สํวโร วงศ์ยะรา

๓/๖/๒๕๒๘
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๖๐/๐๕๙๙
พระริศนัย ปฏิภาโน ใจซือ

่

๑๕/๙/๒๕๓๑ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๐๐
พระวัฒนา ธมฺมวุฑฺโฒ คำสร้อย

๑๙/๖/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๐๑
พระภานุวัฒน์ สุขวฑฺฒโน ใยบุญมี

๔/๔/๒๕๔๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๐๒
พระมงคล สุมงฺคโล ใจซือ

่

๑๘/๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๐๓
พระภัทรพล ถาวรคุโณ ศรีทองแท้

๒๙/๗/๒๕๓๘

๔/๔/๒๕๖๐
ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๐๔
พระอำพันยุทธ ิตาโณ สุกรีวนัส

๑๘/๗/๒๕๒๒

๔/๖/๒๕๖๐
ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๐๕
พระธนพล กิตฺติปฺโ เกิดสมบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๐๖
พระศุภชัย ธนปฺโ เกิดสมบูรณ์

๑๒/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๐๗
พระนพพร ิตาโณ ทองดอนน้อย

๒๔/๕/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๐๘
พระมานพ านิสฺสโร ผิวคล้าย

๒๓/๗/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

ทุ่งคอก  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๐๙
พระยอดธง สาทโร ใจรู้รอบ

๑/๑๑/๒๕๔๐
๑/๖/๒๕๖๐

เทพพิทักษ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๑๐
พระจักรพงษ์ อุตฺตมปฺโ น้อยเอียม

่

๑/๙/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
เทพพิทักษ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๑๑
พระวัชรชัย อธิปฺโ ยืนยง

๔/๙/๒๕๒๐
๑๐/๐๘/๒๕๕๙

เนินพระปรางค์  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๑๒
พระอำนาจ ฉนฺทกโร สถาปตานนท์

๒๓/๑๒/๒๕๑๘
๒๑/๐๔/๒๕๖๐

เนินพระปรางค์  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๑๓
พระสิน ปฺาธโร เงินสด

๑๐/๑/๒๕๑๗ ๓๐/๑๒/๒๕๖๐

เนินพระปรางค์  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๑๔
พระถาวร ถาวรวฑฺฒโน เจนกิจเจริญชัย

๑๒/๓/๒๕๓๕

๔/๖/๒๕๖๐
บวรศิริธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๑๕
พระอธิการ อธิวโร ชืนอารมณ์

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ่อสุพรรณ  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๑๖
พระชาติชาย ธีรปฺโ สุทธิยะรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๐๒ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

บางซอ  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๑๗
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย เจริญรัศมี

๑๗/๕/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๖๐

บางซอ  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๑๘
พระยศธร ยโสธโร วัลมาลี

๑๐/๘/๒๕๓๗
๘/๗/๒๕๖๐

บางซอ  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๑๙
พระนันทพัทธ์ ธมฺมปาโล แสงทอง

๐๘/๐๙/๒๕๓๘
๑๘/๑/๒๕๖๐

บางบอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๖๒๐
พระปยะ ขนฺติธโร สมบูรณ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

บางบอน  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๒๑
พระเดชา ปฺาธโร หอมหวล

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

บางบอน  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๒๒
พระวรุฒ ตนฺติปาโล แสงทับทิม

๐๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

บางบอน  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๒๓
พระสรพงษ์ ธีปธมฺโม แซ่โซว

๑/๐๒/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บางบอน  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๒๔
พระเฉลียว อิจิตฺโต เทียนถนอม

๐๗/๐๙/๒๕๐๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

บางสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๒๕
พระธงชัย ธชชโย สอนลี

๐๙/๐๗/๒๕๓๒ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

บางสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๒๖
พระดาว มณิวํโส มณีวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๒๑ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

บางสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๒๗
พระวัชรินทร์ าณวิโร บูชา

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

บางสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๒๘
พระอดิศักดิ

์

ธมฺมวโร ดอนริมไพร

๓๑/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๒๙
พระสมคิด านิสฺสโร ปนแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บางสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๓๐
พระณัฐวุฒิ อนุตตฺโร กันโสม

๑๙/๑/๒๕๔๐ ๒๖/๒/๒๕๖๐

ไผ่ขาด  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๓๑
พระธนายุทธิ

์

ปริชาโน พุ่มยิม

้

๒๑/๘/๒๕๔๐ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ไผ่ขาด  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๓๒
พระรัฐธรรมนูญ จารุโภ เนียมเพราะ

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ไผ่ขาด  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๓๓
พระไกรสร คุณากโร ศรีปางเงิน

๑๐/๘/๒๕๐๗ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๓๔
พระถาวร วิปฺปุโล ไพจิตร

๒๐/๑/๒๕๐๘
๒๒/๑๒/๒๕๕๙

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๓๕
พระนที รติโก รุญเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๑๔

๒๐/๑/๒๕๖๐

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๓๖
พระเจนณรงค์ ชินวโร สุกวนัส

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

๑๘/๓/๒๕๖๐

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๓๗
พระสมเกรียติ สฺโต ใจซือ

่

๒๙/๕/๒๕๓๕ ๒๔/๕/๒๕๖๐

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๓๘
พระจักรพันธ์ คุเณสโก บูชา

๒๑/๑/๒๕๔๐ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๓๙
พระวรุฒ านกโร จันทรืฉาย

๗/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๔๐
พระนวพล ขนฺติธโร วงศ์ทองดี

๑๗/๗/๒๕๓๒

๑/๗/๒๕๖๐
ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๔๑
พระณัฐกุล านยุตฺโต กลินพิกุล

่

๑/๓/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๔๒
พระธีรวัฒน์ กิตฺติปาโล มีทับทิม

๒๓/๑๒/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๔๓
พระพงษ์ศักดิ

์

สาสนวฑฺฒโน พูนศิลป

๐๕/๐๔/๒๕๑๗ ๒๖/๑๑/๒๕๕๘

พรสวรรค์  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๔๔
พระสุทธิพร สุทธิวฑฺฒโน สมพรสุขสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๓๕
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พรสวรรค์  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๔๕
สามเณรอติชาติ  พะโย

๑/๐๒/๒๕๔๗

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๔๖
สามเณรโชดก  พะโย

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๔๗
สามเณรสราวุฒิ  ภูฆัง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

 พรสวรรค์  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๔๘
พระศุภอรรถ สุภทฺโท ชินวงษ์จันทร์

๑๓/๓/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๖๐
โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๔๙
พระธีรกุล อคฺคธมฺโม แทนทรัพย์

๖/๑๒/๒๕๓๕

๙/๗/๒๕๖๐
โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๕๐
พระทนงศักดิ

์

อายุวฑฺฒโน ขันทองดี

๑๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๕๑
พระเกรียงศักดิ

์

กตสาโร ชูดี

๐๙/๐๑/๒๕๓๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๕๒
พระขัวญบรรเจิด สุชาโต สีหรัง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

รางเทียน  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๕๓
พระนฤพนธ์ สุธีโร ปานเพ็ชร

๒๐/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

รางเทียน  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๕๔
พระเสน่ห์ านุตตฺโร สำเนียงสูง

๐๒/๐๗/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

รางเทียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๖๕๕
พระสมชาย ปภสฺสโร ทับทิมทอง

๑๕/๐๕/๒๕๐๘ ๓๐/๐๘/๒๕๔๙

รางบัวทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๕๖
พระอำนาจ อนาลโย กาญจกุล

๒๘/๑๒/๒๕๑๒
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

รางบัวทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๕๗
พระธราเทพ อนชาโต เรณูแย้ม

๖/๐๖/๒๕๓๖ ๕/๐๗/๒๕๖๐

รางบัวทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๕๘
พระอนุพล จนฺทวณฺโณ พันธ์ลม

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

๑๔/๕/๒๕๖๐

ลาดบัวหอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๕๙
พระรุ่งโรจน์ ธีรปฺโ สาลีผล

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๒๐/๕/๒๕๖๐

ลาดบัวหอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๖๐
พระอภิรักษ์ อภิรกฺโข ทับทิมดี

๑๑/๑๐/๒๕๓๐

๖/๗/๒๕๖๐
ลาดบัวหอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๖๑
พระเรวัติ ิตธมฺโม โพธิเจริญ

์

๓๑/๑๐/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ลาดประทุมทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๖๒
พระสมมาตร สีลวฑฺฒโน ทนเถือน

่

๒๒/๖/๒๕๓๓ ๐๔/๐๒/๒๕๖๐

วังตะกู  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๖๓
พระวิศรุต ิตวฑฺฒโน มะโนลัย

๘/๒/๒๕๓๗
๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วังตะกู  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๖๔
พระอรรถชัย ธมฺมสรโน อินโคลาด

๒๕/๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วังตะกู  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๖๕
พระจตุภูมิ จกฺกธมฺโม ผิวชอุ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังตะกู  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๖๖
พระประเสริฐ านวุฑโฒ จันทรกิตติสิน

๓๐/๖/๒๕๑๙ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

วังตะกู  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๖๗
พระแอ๊ด ฉินฺนกาโม ต้นปลูก

๓๐/๐๘/๒๕๓๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

ศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๖๘
พระอุดร เทวธมฺโม อ่วมไพร

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

ศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๖๙
พระสรศักดิ

์

สมนฺตปาสาทิโก ทองยวง

๐๗/๐๒/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๗๐
พระปานศักดิ

์

ติกฺขวีโร อุดมเวช

๐๑/๐๑/๒๕๑๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๗๑
พระวิชาญ วิสุทฺธิาโณ กรมถิน

๑๙/๐๓/๒๕๒๑ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๗๒
พระธเนตร จนฺทูปโม มีแก้วน้อย

๐๗/๐๗/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๗๓
พระศิริชัย กนฺตวีโร โพธินอก

์

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๗๔
สามเณรสรวิชญ์  มีเค้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๗๕
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 คนเพียร

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๗๖
สามเณรณัฐพงศ์  ขุมขัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๗๗
พระอำนาจ จารุธมฺโม สระสีสม

๒/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สำเภาทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๗๘
พระสมเกียรติ เตชธโร คงเจริญ

๔/๓/๒๕๒๑
๒๙/๑๑/๒๕๖๐

หนองกระดี

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๖๗๙
พระธีรยุทธ ธีรปฺโ พันธ์สุข

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หนองกระทู้  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๘๐
พระจัด อภินนฺโท คลองโคน

๑/๗/๒๕๐๗ ๑/๔/๒๕๖๐
หนองเฝา  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๘๑
พระสมควร อมโร แก้วพุฒตาล

๑/๑๑/๒๕๑๗

๑/๔/๒๕๖๐
หนองเฝา  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๘๒
พระกฤษดาภรณ์ กิตฺติคุโณ ชุนณรงค์

๑/๑๐/๒๕๓๙
๑/๖/๒๕๖๐

หนองเฝา  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๘๓
พระธนพงษ์ สุธีโร ผิวเผือด

๐๑/๐๙/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองพันเทา  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๘๔
พระอรัญ จนฺทวํโส พิศาลโกศล

๔/๘/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๘๕
พระอภิชัย อนุตฺตโร จันพลแสน

๒๐/๔/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๘๖
พระพีรพัฒน์ ปภาโต เหลืองรุ่งทรัพย์

๒๒/๖/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๘๗
พระสราวุธ ธีปธมฺโม ทาศักดิ

์

๒๙/๗/๒๕๓๘ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๘๘
พระฐิติภัทร กิตฺติภทฺโท ใยบุญมี

๑๗/๐๖/๒๕๒๓ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๘๙
พระประวิทย์ จารุวณฺโณ มาก่อบุญ

๒๘/๑๐/๒๕๑๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ใหม่เพชรรัตน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๖๙๐
พระณัฐพล อริโย แสงเรือง

๒/๑๐/๒๕๓๑
๔/๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๙๑
พระอนุ ปภากโร ดีสกุล

๑/๕/๒๕๔๐ ๔/๖/๒๕๖๐
อัมพวัน  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๙๒
พระธนกฤติ อาภสฺสโร สิงห์สู่

๑๑/๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๙๓
พระนวชาต คนฺตวีโร ทองสุกใส

๒๗/๔/๒๕๓๖ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

กระเสียว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๙๔
สามเณรอนวัช  ธัญญเจริญ

๓/๐๑/๒๕๔๕

 กระเสียว  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๙๕
พระสมพร านวณฺโณ โฉมเชิด

๑๐/๐๙/๒๕๒๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองขอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๙๖
พระนพดนัย โชติปฺโ คำเมือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คลองขอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๙๗
สามเณรฤทธิพร  สาระวงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

 ช่องสะเดา  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๙๘
พระอำนาจ อมโร พวงมาลัย

๑๘/๐๘/๒๕๑๔ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

ดอนไร่  

สพ ๒๑๖๐/๐๖๙๙
พระพัฒนพงศ์ ิตปสาโท สว่างศรี

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนไร่  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๐๐
พระอุเทน อภินนฺโท ทิพย์สังวาลย์

๐๘/๐๔/๒๕๒๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ท่าประชาสรรค์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๐๑
พระปฏิภาณ มหาวีโร เปรมปรีดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ท่าประชาสรรค์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๐๒
พระวนัชพงษ์ อินฺทสีโล มะกรูดอินทร์

๒๓/๐๖/๒๕๑๒

๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่ามะกรูด  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๐๓
พระปติพัทธ์ จนฺทสาโร สุวรรณมาลี

๐๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งแฝก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๐๔
พระสหรัฐ กิตฺติาโณ ผิวพรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งแฝก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๐๕
พระกฤษณะ ปภสฺสโร เกตพิมาย

๒๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งแฝก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๐๖
พระธีรวุฒิ อุตฺตโร บุญจิตร

๑๔/๑๑/๒๔๙๗ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

ทุ่งสามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๐๗
พระณรงค์เดช ปฺาวฒฺฑโก ศรีจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๒๘
๘/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งสามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๐๘
พระวิรัช คมฺภีรปฺโ แสงอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นางพิมพ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๐๙
พระสุรัตน์ สุจิณฺโณ นันตา

๒๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

นางพิมพ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๑๐
พระวรพัทธ์ กิตฺติสโร เสมาจิรพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๑๒
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

เนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๑๑
พระสมชาย มหิสฺสโร ฟกอินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๓๒
๐๖/๐๓/๒๕๖๐

เนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๑๒
พระศรีโพธิ

์

ชินวํโส ต่ายไทย

๓๐/๑๑/๒๕๑๔ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

เนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๑๓
พระบุรินทร์ ภูริปฺโ ศรีโพดก

๐๒/๑๐/๒๕๔๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

บางขวาก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๑๔
พระนันทวัฒน์ ชวนปฺโ สุขคง

๒๔/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางขวาก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๑๕
สามเณรณัฐวัตร  พงษ์โชติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 บางขวาก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๑๖
พระพรชัย ขนฺติวโร พงษ์อุคทา

๒๙/๕/๒๕๑๐
๒/๗/๒๕๖๐

บ้านทึง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๑๗
พระภานุวัฒน์ อคฺคธมฺโม

ธรรมวัฒนากาญจน์ ๒๑/๔/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านทึง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๑๘
พระเฉลิม ชวโน เรืองทอง

๑๕/๐๔/๒๕๐๗
๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิสุวรรณ

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๗๑๙
พระธีรพล ปฺาพโล ดอกไม้เทศ

๒๔/๑๑/๒๕๓๒

๘/๐๗/๒๕๖๐

โพธิสุวรรณ

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๗๒๐
พระชโลธร จนฺทโชโต ฉิมพาลี

๒๓/๐๗/๒๕๓๙

๗/๐๑/๒๕๖๐

ลาดสิงห์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๒๑
พระธิติกร ิตมโน สุพรรณคง

๑๕/๑๐/๒๕๑๖ ๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ลาดสิงห์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๒๒
พระวันเฉลิม กตธมฺโม มอญจำแลง

๑๒/๐๘/๒๕๓๙

๗/๐๕/๒๕๖๐

ลาดสิงห์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๒๓
พระสามารถ ิตธมฺโม พิพิธ

๑๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วังจิก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๒๔
พระดำรง อภินนฺโท จันทรา

๐๘/๐๓/๒๕๐๒ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

วังจิก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๗๒๕
พระวิฑูรย์ จารุธมฺโม โสขุมา

๐๒/๐๘/๒๕๐๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

วังจิก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๒๖
พระสมเกียรติ ปยวณฺโณ ปานแอ๊ต

๒๕/๑๑/๒๕๑๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังจิก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๒๗
พระศุภชัย ปภสฺสรจิตฺโต มังคลา

๐๕/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังจิก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๒๘
พระศราวุธ สารธมฺโม อุทัศน์

๒๘/๐๙/๒๕๓๔
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

วังหิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๒๙
พระสันติ สนฺติกโร เข็มเพ็ชร

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วังหิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๓๐
พระวจรินทร์ จรณธมฺโม เนตรสว่าง

๑๖/๐๗/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วังหิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๓๑
พระสมพร อภโย กล้าหาญ

๒๐/๐๙/๒๕๒๔
๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๓๒
สามเณรรสนันท์  อ่องจาด

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๓๓
พระบิก

๊

าณธโร บุญชู

๖/๑๐/๒๕๐๗ ๕/๑๑/๒๕๕๙

วิมลโภคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๓๔
พระสุชาติ สติสมฺปนฺโน มหาสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๐๔ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

วิมลโภคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๓๕
พระวันเฉลิม สุทฺธจิตโต อินต๊ะไชยวงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

วิมลโภคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๓๖
พระวัชรพล ปฺาธโร ขาวสอาด

๑๑/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วิมลโภคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๓๗
พระอุดมโชค อุตตมธมฺโม ยอดแสง

๒๖/๐๑/๒๕๐๕
๘/๐๔/๒๕๖๐

ศรีจันทร์ภาวนาราม
 

สพ ๒๑๖๐/๐๗๓๘
พระปฏิพล ิตสีโล ไชยเกตุ

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

๙/๐๔/๒๕๖๐
ศรีจันทร์ภาวนาราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๗๓๙
สามเณรพีระพงษ์  ธัญญเจริญ

๙/๑๐/๒๕๔๕

 
ศรีจันทร์ภาวนาราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๗๔๐
พระประฑิษฐ์พงษ์ ปณฺฑิโต ทับไทร

๑๕/๐๑/๒๕๐๐ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

สามชุก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๔๑
พระสุรพงษ์ สุรวํโส สุวรรณประทีป

๑๒/๑๐/๒๕๐๔ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

สามชุก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๔๒
พระสมพร จนฺทโชโต ก๋งทอง

๒/๐๙/๒๔๙๕ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

สามชุก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๔๓
พระรับโชค ธฺสีโล ธัญญเจริญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณตะไล  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๔๔
พระศิริโชติ สิริโชโต ทรงหอม

๑๘/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๔๕
พระเสกสันติ

์

เขมาภิรโต หงษ์ทอง

๐๑/๐๖/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๔๖
พระนนธชัย ติาโน ไทยสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองผักนาก  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๔๗
พระสุเมธ อกิฺจโน วารีนิล

๒๕/๐๕/๒๕๒๘ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๔๘
พระมาโนช ิตธมฺโม เฉกเพลงพิน

๑๔/๐๔/๒๕๒๕
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๔๙
พระเสนาะ ธมฺมวโร ปานสุวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๐๒
๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสังข์ทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๕๐
พระอำนาจ อาภากโร ยอดอานนท์

๒๗/๐๗/๒๕๒๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ทัพตาแทน  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๕๑
พระอานนท์ ขนฺติวโร เดชทองคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ทัพหลวง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๕๒
พระสมบัติ ขนฺติธมฺโม พูณถวี

๒๑/๐๖/๒๕๑๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

บัลลังก์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๕๓
พระชัยมงคล ธมฺมวโร ใจกล้า

๑๕/๐๕/๒๕๔๐ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

บัลลังก์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๕๔
พระนคร กิตติวํงโส นำทิพย์

๑๕/๐๕/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บัลลังก์  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๕๕
พระนพดล นาคเสโน สว่างศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

มาบพยอม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๕๖
พระจำรัส ตุลธมฺโม รังษีบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๐๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ลำพันบอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๕๗
พระสมพร นิปฺปโก สมานมิตร

๑๕/๐๑/๒๕๒๒ ๒๐/๐๕/๒๕๕๔

สระเตย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๕๘
พระรุ่ง อภิวโร ทองแท้

๑๕/๐๙/๒๕๑๙
๐๒/๐๒/๒๕๖๐

สระเตย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๕๙
พระณัฐพงษ์ ภิรปฺโ พวงบุปผา

๑๔/๐๔/๒๕๓๕
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

สระเตย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๗๖๐
พระภานุพงศ์ ปภาธโร ศรีวัฒนสกุลสุข

๑๕/๐๕/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๖๑
พระอาทร คุณากโร บุญแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

หนองกระถิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๖๒
พระภมร ภทรธมฺโม แตงโสภา

๑๔/๐๒/๒๕๔๐ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

หนองกระถิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๖๓
พระกานต์ ธมฺมกาโม ละมูลมี

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองกระถิน  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๖๔
พระสายชล ปโมทิโต อำเถีอณ

่

๑๗/๘๐๖/๒๕๓๖
๑๙/๐๑/๒๕๖๐

หนองกระทิงทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๖๕
พระกฤษดา จนฺทโก พิมพขันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองขาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๖๖
พระสิทธิ ตปสีโล โสวัสสะ

๑๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองขาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๖๗
พระชัยวัตร เกสมลาโภ ภุทาพรม

๑๒/๐๖/๒๔๘๗
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองขาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๖๘
พระประกาศ นาคสํโล กองแตน

๒๑/๐๖/๒๕๐๒ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองขาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๖๙
พระวัชโรทร จนฺทสาโร ชัยโชติ

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองขาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๗๐
พระธรรมนูณ จกฺกธมฺโม ปทมลานนท์

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองขาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๗๑
พระหอมหวน มหามงฺคโล อุ่นเจริญ

๒๕/๐๗/๒๔๙๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๕

หนองจิกยาว  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๗๒
พระณรงค์ านวีโร จีนสุขแสง

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๗๓
พระแก้วเจริญ กิตฺติาโณ เชียวชาญ

่

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๗๔
พระทิม สุภทฺโท ดีปานแก้ว

๓๐/๐๕/๒๔๘๘ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๗๕
พระจักรกฤษณ์ ปภากโร สุวรรณวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๗๖
พระนิวัฒน์ ปฺาวุฑฺโฒ เมฆสำลี

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๗๗
พระบุณชู สุชาโต เปลืองประเสริฐ

๐๔/๐๘/๒๔๙๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๗๘
พระพงศกร ภูริวฑฺฒโก พรสี

่

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๗๙
พระคณิน สมฺปฺุโณ เมฆสำลี

๓๑/๐๑/๒๕๓๕ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๘๐
พระมนูญ สุหสฺสโน คำนวณ

๐๑/๐๙/๒๕๑๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๘๑
พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ มณีวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๘๒
พระปฏิภาณ ปภสฺสโร แปนทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๘๓
พระสมนึก สติสมฺปนฺโน แสงสุริยา

๒๑/๐๔/๒๕๑๐ ๐๘/๐๙/๒๕๖๐

หนองทราย  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๘๔
พระประสิทธิชัย กนตรีโร พุ่มมุล

๐๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองปล้อง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๘๕
พระกลวัชร กาวโร พุกวงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองปล้อง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๘๖
พระธีรพร โชติโก ศรีสุข

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองปล้อง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๘๗
พระธงชัย มหาปฺโ นุ่มนวล

๐๔/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองปล้อง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๘๘
พระปริญญา ปฺาธโร เรือนสา

๐๘/๐๑/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองสำโรง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๘๙
พระปฎิภาณ วรปฺโ น้อยนารถ

๒๖/๑๐/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองสำโรง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๙๐
พระวิชาญ จนฺทปฺโ วงษ์กฏ

๒๐/๐๘/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองหลวง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๙๑
พระอดุลย์ มหาวีโร โพธิสุวรรณ

์

๒๓/๐๖/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐

หนองหลวง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๙๒
พระธีรพงศ์ วชิราโณ โพธิสุวรรณ

์

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองหลวง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๙๓
พระพนม วิสุทฺโธ ทองโอภาส

๑๕/๐๘/๒๕๔๐ ๑๕/๑๒/๒๕๖๐

หนองหลวง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๙๔
พระสุวิทย์ สุวณฺโณ วงษ์สุวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองห้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๗๙๕
พระชัยวัฒน์ โชติโก มาลัย

๒๕/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๔/๒๕๕๙

กกม่วง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๙๖
พระสิริศักดิ

์

นาควโร แก้วนาง

๓๐/๑๑/๒๕๓๔
๒๗/๔/๒๕๖๐

กกม่วง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๙๗
พระคมกรีต อธิมุตฺโต พิเพก

๒๕/๓/๒๕๒๒

๑/๗/๒๕๖๐
กกม่วง  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๙๘
พระณัฐวุฒิ ิตคุโณ เทียนเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๓๔
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

กลางบ้านดอน  

สพ ๒๑๖๐/๐๗๙๙
พระเอกพล สิริธโร แสนแหล่

๑/๐๘/๒๕๑๘ ๒/๐๗/๒๕๖๐

กลางบ้านดอน  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๐๐
พระจักรายุทธ จกฺกวโร ลาแพงดี

๖/๕/๒๕๔๐ ๒๙/๔/๒๕๖๐

เขากำแพง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๐๑
พระอนุสรณ์ วราโณ เจตนาเสน

๒๑/๘/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

เขากำแพง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๐๒
พระธนชิต สิริธโร ทองจันทร์แดง

๑๙/๘/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
เขากำแพง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๐๓
พระจักรกฤษ จกฺกวโร ใจซือ

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
เขากำแพง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๐๔
พระสุเมธ สุเมโธ ศรีสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๓๕

๘/๗/๒๕๖๐
เขากำแพง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๐๕
สามเณรปฏิพัทธ์  ยาศรี

๙/๑/๒๕๔๕
 เขากำแพง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๐๖
สามเณรนิรราช  ไชยหานิด

๑๐/๕/๒๕๔๕

 เขากำแพง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๐๗
สามเณรเชียวชาญ

่

 เรือนเพชร
๕/๒/๒๕๔๖

 เขากำแพง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๐๘
สามเณรธีรภพ  จำปาอ่อน

๒๙/๕/๒๕๔๗

 เขากำแพง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๐๙
สามเณรสัณหณัฐ  สุโขทัย

๑๗/๘/๒๕๔๗

 เขากำแพง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๑๐
พระทศพล ปภสฺสโร พรหมทอง

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

๑๐/๑/๒๕๖๐

เขาดีสลัก  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๑๑
พระอรุณศักดิ

์

นิปโก เอียมศรี

่

๑๐/๓/๒๕๐๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เขาดีสลัก  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๑๒
พระจิรศักดิ

์

ธมฺมธโร บุญปลอด
๖/๗/๒๕๓๔

๑/๗/๒๕๖๐
เขาดีสลัก  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๑๓
พระธนพล ขนฺติธมโม ซ้อนเพชร

๓๑/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
เขาดีสลัก  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๑๔
พระสมรักษ์ ขนฺติพโล บรูณะสุวรรณ

๑๒/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

เขาดีสลัก  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๑๕
พระชัยชนะ ชยวุฑโฒ แก้วสุกใส

๑๐/๙/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๖๐

เขาดีสลัก  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๑๖
พระสมบุญ วิจาโร การวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๑๗
พระนันทิวัฒน์ วรธมฺโม วนาพรบุรจันทร

๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒/๐๗/๒๕๖๐

เขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๑๘
สามเณรสมศักดิ

์

 หงษ์ทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

 เขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๑๙
พระสุพัฒน์ สุวฑฺฒโน กลินอ่อน

่

๑๗/๗/๒๕๓๖

๒/๑/๒๕๖๐
เขาถำเสือ  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๒๐
พระจักรชัย อภิปฺโ มันสลาย

๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙
เขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๒๑
พระพิษณุ อาทิตฺวโร โพธิศรีทอง

์

๘/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐
เขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๒๒
พระอำนาจ อุตตมปฺโ ตามสมัย

๑๑/๑๑/๒๕๒๗
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

คลองตัน  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๒๓
พระภูไมล์ ธมฺมกาโม เหมสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คลองตัน  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๒๔
พระอภิสิทธิ

์

ิตธมฺโม พิมพ์สามสี

๖/๐๙/๒๕๓๘ ๘/๐๗/๒๕๖๐

คอกวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๒๕
สามเณรธีราธร  มณฑาทัศน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 คอกวัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๒๖
พระศิริวัฒน์ กตปฺุโ สนธิเณร

๑๐/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คีรีเจริญผล  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๒๗
พระจำนง สิริภทฺโท พลัดพูนผล

๑๗/๐๓/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คีรีเจริญผล  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๒๘
พระอภิสิทธิ

์

ชยานนฺโท จำปาดี
๔/๒/๒๕๔๐ ๑๔/๖/๒๕๖๐

คีรีรัตนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๒๙
พระธงชัย ิตเมโธ สระทองบ้อง

๒๑/๘/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
คีรีรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔ / ๒๘

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๘๓๐
พระพีรพัฒน์ ขนฺติธโร ประกอบทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
คีรีรัตนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๓๑
พระสันติ สนฺตกาโย ยศวิชัย

๗/๒/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
คีรีรัตนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๓๒
พระราเมศวร์ ธนฺปฺโ มากสมบูรณ์

๑๕/๙/๒๕๒๗ ๑๕/๔/๒๕๖๐

จันทราวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๓๓
พระอาชานนท์ กมฺมสุทฺโธ เทพสวงษ์

๑๓/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๖๐

จันทราวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๓๔
สามเณรวุฒิชัย  ประเสริฐสุข

๑๗/๙/๒๕๓๓

 จันทราวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๓๕
พระประลองพล เตชธโร หงษ์เวียงจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

จำปา  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๓๖
พระอภิมุข สิริสาโร ประถมพล

๓๑/๑๒/๒๔๙๗
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

จำปา  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๓๗
พระอมรเทพ อภิปุณฺโณ ศรีบุญเพ็ง

๑๙/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จำปา  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๓๘
พระทรงพล มหาปฺุโ เนตรพรหม

๐๒/๑๐/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

จำปา  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๓๙
พระสมโภชน์ ปภสฺสโร ชูศรีจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

จำปา  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๔๐
สามเณรอดิศักดิ

์

 น้อยแพงดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

 จำปา  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๔๑
สามเณรประทีป  ทับทิมเทศ

๕/๐๒/๒๕๔๑

 ชัยเภรีย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๔๒
พระวสันต์ ปฺาพโล คำปาน

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนไฟไหม้  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๔๓
พระอนันต์ สารโท สืบนาค

๑๗/๐๕/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๔๔
พระบุญวิทย์ ปภาโส นกแสง

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๔๕
พระจักรพันธ์ ปสนฺโณ กอดสะอาด

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๔๖
สามเณรวิสา  ไพรเราะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 ดอนมะเกลือ  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๔๗
พระอนุกูล อนุตฺตโร เชวงภักดีเวทย์

๒๓/๓/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๔๘
พระยุทธพงษ์ ยโสธโร เปยมญาติ

๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๔๙
พระผดุงพงษ์ กิจฺจสาโร ละมัยกิจ

๒๑/๓/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๕๐
พระสามารถ วณฺณโชโต สุวรรณวิจิตร

๓๐/๑๐/๒๔๘๙

๔/๗/๒๕๖๐
ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๕๑
พระต้อย วณฺณธโร ศรีคูบัว

๑๐/๙/๒๔๙๔
๔/๗/๒๕๖๐

ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๕๒
พระรณภพ วราโณ ศรีบุญเพ็ง

๓/๑๑/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๕๓
สามเณรรัตนพล  ยิมพลาย

้

๓๐/๕/๒๕๔๒

 ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๕๔
พระญาณเดช สุทฺธิาโณ เชือเพชร

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๐ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๕๕
พระประพันธ์ ปภสฺสโร ครเอียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๐๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๕๖
พระนนท์ สุมโน อินทรศร

๒๙/๐๖/๒๔๙๔
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๕๗
พระจร จรณธมฺโม ปทุมสูติ

๑๖/๓/๒๕๑๓ ๒/๑๑/๒๕๕๙

เทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๕๘
พระสัญญา กนฺตสีโล หมีดำ

๐๙/๐๕/๒๕๓๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

นันทวัน  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๕๙
พระประสิทธิเวศ

์

วิสุทธิสาโร วงษ์สุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ่อคู่  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๖๐
พระศิริธร ามิโย จิระกัลศูจน์

๒๘/๑๐/๒๔๙๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ่อคู่  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๖๑
พระณรงค์ ฉนฺทโก รอดหงษ์ทอง

๐๙/๐๙/๒๕๓๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๖๒
พระเพชรรัตน์ สีลเตโช ทองอินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๖๓
พระณัฐวุฒิ จนฺทโชโต กลินขจร

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๖๔
สามเณรประพจน์  เณรจาที

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 บ้านดงน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๘๖๕
พระปรีชา ติสฺสวงฺโส แสงสุข

๐๔/๑๐/๒๕๑๘ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

โบสถ์วิทยาคาร  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๖๖
พระธีรพล จนฺทสาโร มากระจัน

๒๘/๔/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โบสถ์วิทยาคาร  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๖๗
สามเณรชิตดนัย  สำราญมาก

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

 โบสถ์วิทยาคาร  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๖๘
พระนรวัฒน์ จารุธมฺโม วิริยะวรานนท์

๑๐/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๖๙
พระโสภณ โสภโณ ช้างเขียว

๔/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปทุมวนาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๗๐
พระพรชัย กิตฺติาโณ สมคิด

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๒๔/๖/๒๕๖๐

ปทุมสราวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๗๑
พระถิรวัฒน์ โชติโก บุญเพ็ง

๒๗/๐๙/๒๕๑๔ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๗๒
พระพร้อมทรัพย์ ฉนฺทสโร โล่นารายณ์

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปากแสก  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๗๓
พระธนะพัฒน์ สุธมฺโม เมธีธนเวโรจน์

๑๙/๐๕/๒๕๓๒
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปากแสก  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๗๔
พระประภาน จารุวํโส จำปาดี

๙/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๗๕
สามเณรภูวนาถ  ศรีสุวอ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๗๖
พระสุรินทร์ จนฺทโก อ้นรักดี

๐๙/๑๐/๒๕๐๔ ๒๑/๐๙/๒๕๕๙

ไผ่แอกสามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๗๗
พระเจษฎากร ปฺุโ ทองปุก

๐๖/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่แอกสามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๗๘
พระธนพล กาฺจโน รักอู่

๒๗/๐๕/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่แอกสามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๗๙
พระสมเกียรติ อาภาธโร สาธุ

๐๔/๐๔/๒๕๑๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

พลับพลาไชย  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๘๐
พระทศพล มหาคุโณ มากพูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

พลับพลาไชย  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๘๑
สามเณรทนงศักดิ

์

 เพ็ชรดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

 พลับพลาไชย  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๘๒
พระภูธน สนฺตกาโย แสงสอน

๒๖/๗/๒๕๓๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

โพธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๘๓
พระธนพัฒน์ กนฺตสาโร ศรีเหรา

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๒๑/๕/๒๕๖๐

โพธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๘๔
พระจักรพันธ์ สนฺตจิตฺโต ลาภธีรวุฒิ

๑๘/๓/๒๕๒๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๘๕
พระสืริราช ปฺาสิริ ช้างเขียว

๑/๘/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๘๖
พระวีรยุทธ อนาลโย ปทุมสูติ

๒๗/๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โพธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๘๗
พระพงษ์พัฒน์ พุทฺธสโร กล้ารอด

๒๓/๑/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๘๘
สามเณรคฑาวุธ  

บรรจงกะเสนา.ณ.อยุทยา
๑๑/๔/๒๕๔๘

 โพธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๘๙
สามเณรพัฒนพงษ์  อู่อรุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

 โพธาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๘๙๐
พระไพฑูรย์ ปฺาวโร แก้วเขียว

๑๔/๒/๒๕๒๔ ๑๔/๒/๒๕๖๐

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๙๑
พระชูศักดิ

์

านวโร วงษ์มา

๒๑/๒/๒๕๒๐ ๑๖/๒/๒๕๖๐

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๙๒
พระสังคม สิริสาโร ธรรมจาคี

๒๙/๙/๒๕๑๕
๓๐/๔/๒๕๖๐

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๙๓
พระพฤหัส พุทฺธรกฺขิโต พูลโคก

๘/๒/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๖๐

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๙๔
พระธวัชชัย สิริปฺุโ สุขสันเทียะ

๑๗/๑/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๙๕
พระกฤษณะ อภิปุณฺโณ ขันตี

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

๑๘/๖/๒๕๖๐

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๙๖
พระวิรัช อภินนฺโท เอียมศรี

่

๑๖/๕/๒๕๑๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๙๗
พระลัทธพล จนุทปฺโ ศรีบุญเพ็ง

๒๒/๘/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๙๘
พระอัศวิน ปฺาวชิโน ปนเปโต

๒๓/๒/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๘๙๙
พระประพันธ์ านวโร แก้วสุกใส

๒๒/๕/๒๕๒๘

๘/๑/๒๕๖๐
โพธิทองเจริญ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖ / ๒๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๙๐๐
พระวัฒนะ เตชวโร ใจกล้า

๑๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

โพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๙๐๑
พระธงชัย ธีรปฺโ จุมพรม

๑๐/๐๕/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

โพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๑๖๐/๐๙๐๒
พระจักกฤษ สุปฺโ ยศวิชัย

๒๑/๗/๒๕๓๘ ๒๖/๓/๒๕๖๐

โภคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๐๓
พระสุทธิพันธุ์ สุเมโธ ขอมธิดา

๒/๕/๒๕๓๔ ๙/๔/๒๕๖๐
โภคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๐๔
พระทิตวัฒน์ จิรธมฺโม จีนขี

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๑๗/๖/๒๕๖๐

โภคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๐๕
สามเณรธนัช  ลาแพงดี

๒๓/๒/๒๕๔๗

 โภคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๐๖
สามเณรอธิชัย  โพธิหอม

์

๒๐/๘/๒๕๔๗

 โภคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๐๗
สามเณรสิทธิพล  ศรีรุ่งเรืองกุล

๑๐/๒/๒๕๔๘

 โภคาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๐๘
พระบุญพา สิริสาโร เนียมเพราะ

๒๘/๑๐/๒๕๐๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๐๙
พระมนัส ขนฺติธโร สุขชูศรี

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

๑/๐๔/๒๕๖๐

ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๑๐
พระศรัญู สิริปฺโ บูรณสมบัติ

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๑๑
พระพงเพชร ปยธมฺโม พงษ์โนรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๑๒
พระสามารถ ตุลธมฺโม สามสี

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๑๖๐/๐๙๑๓
พระจักรกฤษ กตสาโร แร่เพชร

๑๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๑๔
พระคมสัน เตชวโร สารภิรมย์

๖/๘/๒๕๓๗ ๔/๗/๒๕๖๐
วิปสสนาดงเย็น  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๑๕
พระอำนาจ รวิวณฺโณ พูลทอง

๒๒/๐๕/๒๕๒๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ศิริวรรณาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๑๖
พระเสนาะ ปฺาทีโป ศรีทองใบ

๒๙/๑๐/๒๕๐๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศิริวรรณาราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๑๗
พระสมชาย ภูริสีโล เสือย่าง

๑๖/๗/๒๕๐๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙
สระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๙๑๘
พระอาคม ธมฺมวโร ผิวขาว

๒๐/๑๑/๒๕๑๔
๓/๑๒/๒๕๕๙

สระกร่างเจริญธรรม
 

สพ ๒๑๖๐/๐๙๑๙
พระปยะพงษ์ ถาวรลาโภ สีลาทอง

๒๔/๖/๒๕๓๒

๖/๗/๒๕๖๐ สระกร่างเจริญธรรม
 

สพ ๒๑๖๐/๐๙๒๐
สามเณรทองบ่อ  ประทุมทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 
สระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๑๖๐/๐๙๒๑
พระสิทธิพงษ์ สุทฺธสีโล กุลศรี

๒๐/๙/๒๕๓๔ ๑๐/๓/๒๕๖๐

สระบัวทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๒๒
พระกฤชชัย กตธมฺโม แก้วปาน

๑๗/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สระบัวทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๒๓
พระกมลชัย สิริจนฺโท ฉำดุม

๒๔/๑/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สระบัวทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๒๔
พระคชาศรี ปฺาวโร แก้วปาน

๗/๘/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สระบัวทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๒๕
พระจีระศักดิ

์

กิตฺติธโร เพิมเกษตร

่

๑๐/๓/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

สระบัวทอง  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๒๖
พระอาณัติ ณฏิโก บุญชัน

้

๐๙/๐๓/๒๕๑๘ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

สระยายโสม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๒๗
พระนิพนธิ

์

าณสุทฺโธ สงวนสิริกุล

๑๙/๑๐/๒๕๑๙ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

สระยายโสม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๒๘
พระส่งศักดิ

์

สนฺตกาโม ผิวบัวคำ

๑๐/๐๔/๒๕๒๔ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

สระยายโสม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๒๙
พระศุภชัย ิตาโณ มีระสิงห์

๑๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๓๐
สามเณรสุธน  โพธิศรีทอง

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

 สามัคคีธรรม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๓๑
พระสมบัติ ธมฺมวโร หอมละมุด

๐๙/๐๔/๒๕๐๐ ๑๐/๐๙/๒๕๕๙

โสภาวราราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๓๒
สามเณรอวิรุทธิ

์

 ฉลาดเลิศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 โสภาวราราม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๓๓
พระเสมอ สิริภทฺโท ผลดำเนินสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๔๙๘

๒/๗/๒๕๖๐
หนองกระโซ่  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๓๔
สามเณรชานนท์  พลายละมูล

๑๘/๕/๒๕๔๗

 หนองกระโซ่  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๑๖๐/๐๙๓๕
พระประสาร ปฺาปโชโต สิงห์สร

๓๐/๐๘/๒๕๐๕ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๓๖
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน พุกพาน

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๓๗
พระสุนันท์ อานฺนโท แก้วสระแสน

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๓๘
พระเชาวลิต สุรปฺโ แก้วบัวดี

๑๔/๐๖/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๓๙
พระชุมพล ชุตินฺธโร สุขสมจิตร์

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๔๐
พระหัสนัย ปคุโณ ยิงยวด

่

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๔๑
พระดำรงค์ ขนฺติจิตฺโต นำจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๔๒
พระธีรพงศ์ ถิรคุโณ สมบูรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๔๓
พระสมบุญ วรธมฺโม ลีสุขสาม

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๔๔
พระวรุตม์ จารุธมฺโม คำมณี

๑๐/๐๖/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๔๕
พระทัชชกร คุณงฺกโร แก้วสระแสน

๑๕/๐๒/๒๕๓๑
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองตาสาม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๔๖
พระลีลาศ จนฺทโชโต มันจิต

่

๓๐/๑/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๔๗
พระมนัส เตชปฺโ สำราญมาก

๒๓/๑๒/๒๕๑๕ ๐๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองยายทรัพย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๔๘
พระปลิว านิสฺสโร ชำนานดี

๐๔/๐๑/๒๔๙๘ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

หนองยายทรัพย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๔๙
พระบุญเอือ

้

อติภทฺโท สุขแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๒๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองยายทรัพย์  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๕๐
พระชินวัฒน์ จนฺทปฺโ ทองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหลุม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๕๑
พระชัชวาลย์ จตุตมโล รักน้อย

๘/๐๔/๒๕๔๐ ๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองหลุม  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๕๒
พระทศพร กนฺตสีโล จันตะสุ

๒/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ห้วยคู้  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๕๓
พระทรงวุฒิ มหาคุโน อาจคงหาญ

๑๙/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยคู้  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๕๔
สามเณรสายชล  ยิมแย้ม

้

๑๘/๔/๒๕๔๔

 ห้วยคู้  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๕๕
พระสมชาย สมคฺโค เดียวงามน้อย

่

๒๖/๖/๒๕๑๔ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๕๖
พระพงษ์ศักดิ

์

วณฺณวฑฺฒโก ภาคภูมิ

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๕๗
พระอรรถพล อาสโภ แก้วตันดี

๑๒/๐๒/๒๕๓๖
๑๔/๖/๒๕๖๐

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๕๘
พระปรีดา ธมฺมปาโล สือส่วน

๑๑/๐๖/๒๕๒๖
๐๗/๐๙/๒๕๖๐

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๕๙
พระสิทธิชัย อุฏจาโณ ศรีทองดี

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๑๒/๒๕๖๐

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๑๖๐/๐๙๖๐
พระคม คมฺภีโร ศรีสม

๔/๙/๒๕๑๕ ๒๗/๔/๒๕๕๗

อู่ทอง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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