
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๕๓๓ รูป ขาดสอบ ๑๑๗ รูป คงสอบ ๔๑๖ รูป สอบได้ ๒๓๕ รูป สอบตก ๑๘๑ รูป (๕๖.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๕๙/๐๐๐๑
พระสามารถ จตฺตมโล โพธิแก้ว

์

๑๐/๐๒/๒๕๒๔ ๓๑/๐๕/๒๕๕๗

กงจักร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๐๒
พระวิรัช ถิรจิตฺโต คุ้มเสนียด

๑๘/๑๒/๒๕๐๔ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

กงจักร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๐๓
พระจันทร์ กนฺตสีโล พิมพ์งาม

๒๐/๐๗/๒๕๐๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

การ้อง  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๐๔
พระสมคิด กิตฺติปฺโ โพธิพรม

์

๐๕/๐๖/๒๕๐๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

การ้อง  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๐๕
พระอดิศักดิ

์

สนฺติกโร อินทร์ใจเอือ

้

๑๙/๐๓/๒๕๑๔ ๒๗/๐๓/๒๕๕๘

โคกโคเฒ่า  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๐๖
พระกิตติ โอปาณยโก น้อยพันธุ์ดี

๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

จำป  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๐๗
พระญาณโชติ อุตฺตโร สมตา

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

ไชนาวาส  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๐๘
พระเอกสิทธิ

์

อานนฺโท พรหมสว่างศิลป

๒๗/๑๐/๒๕๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ไชนาวาส  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๐๙
พระแน่น านกโร จงกลาง

๐๖/๑๑/๒๕๐๖ ๐๔/๐๙/๒๕๕๗

ไตรรัตนาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๑๐
พระพายุ มหาวีโร พลชโตทัย

๑๓/๕/๒๕๒๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๕
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๒๕๙/๐๐๑๑
พระรัชชกร กิตฺติสาโร พลอยแสง

๑๒/๑๒/๒๕๒๖
๒๖/๗/๒๕๕๘

ไทรงามธรรมธราราม
 

สพ ๒๒๕๙/๐๐๑๒
พระสุวิทย์ สุชาโต แซ่ตัน

๊

๒๙/๑๐/๒๕๓๖
๒๖/๗/๒๕๕๘

ไทรงามธรรมธราราม
 

สพ ๒๒๕๙/๐๐๑๓
พระประสิทธิ

์

ชินปตฺโต ช่อพยอม

๑๖/๑๑/๒๔๙๘ ๒๔/๐๕/๒๕๕๕

ประชุมชน  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๑๔
พระยุทธนา าณวีโร พวงสุข

๒๔/๐๓/๒๕๐๔ ๓๐/๐๑/๒๕๕๘

ประชุมชน  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๑๕
พระเพชรจักรกฤษณ์ พุทฺธสีโล วิศวบวรภิบาล

๒๒/๐๑/๒๕๐๒ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

ประตูสาร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๑๖
พระศุภมิตร สุจิตฺโต การเสนารักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๒๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

ประตูสาร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๑๗
พระฐานปกรณ์ านวโร ศรีสะอาด

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ประสพสุข  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๑๘
พระทวีป จนฺทวํโส กอแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๒๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ประสพสุข  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๑๙
พระเสน่ห์ กิตฺติธโร ลีนิยม

้

๒๔/๑๑/๒๔๙๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

ปราสาททอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๒๐
พระบุญฤทธิ

์

อภิวณฺโณ จารุอารยนันท์

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรภานุวัฒน์  พะง้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

 ปาเลไลยก์  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๒๒
พระอภิรักษ์ อภิรกฺขิโต ฝกกาย

๑๖/๐๖/๒๕๑๘ ๒๖/๑๐/๒๕๕๖

ปูบัว  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรชินกฤต  โพธิศรี

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๒๔
พระชาติชาย สิริจนฺโท จิตนิยมสิน

๑๘/๐๕/๒๕๓๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

พระรูป  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๕๙/๐๐๒๕
พระจารุพงศ์ จารุโภ บุญปางวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

พระลอย  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๒๖
พระประเสริฐ จนฺทโก ลาสีเกตุ

๑๔/๐๗/๒๕๒๔ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

พระลอย  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๒๗
พระสมพบ โอฬาริโก ริดกันโต

๑๓/๐๗/๒๕๒๓ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘

พุทธมงคล  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๒๘
พระสลิม

้

โชติโก ปองพิมพ์

๐๑/๑๑/๒๕๐๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

ลาดกระจับ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๒๙
พระสุพิศ อตฺตสาโร รัตนวง

๑๓/๐๖/๒๔๙๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

สังฆจายเถร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๓๐
พระเกษมศักดิ

์

อติพโล แก้วโกมุท

๐๔/๑๒/๒๕๒๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

สังฆจายเถร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๓๑
พระธงชัย ปยวณฺโณ สุขเขียว

๒๘/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

สามทอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๓๒
พระอนุสรณ์ โรจนวํโส อู่อรุณ

๒๒/๐๙/๒๕๑๙ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

สามทอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๓๓
พระสมหวัง จนฺทโชโต จันทร์เจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๓๑ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

สามทอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๓๔
พระพิษณุ ปภากโร สมบัติเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๓๕
พระฐิติกร ิติกโร เจริญสุข

๐๙/๑๐/๒๕๓๒ ๑๒/๐๒/๒๕๕๗

สุทัศนาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๓๖
พระมงคล มหาลาโภ ศรีมุข

๑๔/๐๔/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุทัศนาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๓๗
พระไพรัตน์ ฌานวโร พรมแดน

๐๖/๐๖/๒๕๑๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

หน่อสุวรรณ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๓๘
พระสุพจน์ ปฺาวุโธ สุขวงษ์จันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๓๖ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

อินทร์เกษม  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๓๙
พระศุภกิตติ

์

สุภทฺโท เจิมเจนการ

๒๘/๐๓/๒๕๒๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๔

วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๔๐
พระณัฐพงษ์ กิตฺติวฑฺโฒ วงษ์จันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๔๑
พระจรินทร์ ธมฺมจาริโก ธรรมเนียม

๒๘/๐๙/๒๕๒๗ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดชีธาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๔๒
พระพิษณุ ิตธมฺโม เรืองภู่

๑๖/๐๓/๒๕๒๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๔

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๔๓
พระภัทรพงศ์ กตปุโ ทองมา

๑๓/๐๗/๒๔๙๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๕

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอาทิตย์  แสงทัพ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

 วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรชยกฤต  ปญญากุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรนที  สังคดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

 วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๔๗
พระพชรพล ธมฺมรโต เกิดขำ

๒๖/๑๑/๒๔๗๔
๐๔/๑๑/๒๕๐๐

วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๔๘
พระสงวน สรกฺโข พลายละหาร

๒๔/๐๓/๒๔๘๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๔๙
พระมะลิ สุมโน พุ่มเข็มทอง

๐๓/๐๕/๒๕๐๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๕๐
พระสุนทร สุนฺทรธมฺโม สุขเกษม

๑๐/๐๕/๒๕๒๒ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรณัฐพงษ์  แสงแดด

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๕๒
พระโสภณวิชญ์ ปฺาทีโป ฟกอินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๒๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดไร่รถ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๕๓
พระสมุห์สุจินต์ สุจิณฺโณ สังข์รุ่ง

๒๓/๐๔/๒๕๑๔ ๑๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดหนองขุม  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรอนุวัฒน์  ดวงแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหนองสลักได  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรอาทิตย์  ถีระแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 วัดหนองสลักได  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๕๖
พระหวน ชาตปฺโ สุทธิ

๑๒/๐๕/๒๕๐๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๕๗
พระสมพร อภิวโร ประดิษฐพล

๒๒/๐๘/๒๕๐๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๕๘
พระดาวเรือง ธมฺมสโร สาททอง

๑๒/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๕๙
พระจำนง ขนฺติพโล พุ่มวัน

๑๑/๐๔/๒๕๐๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗ วัดชลประชาเทพนิมิตร

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๕๙/๐๐๖๐
พระวิชัย วิสุทฺโธ หมายมัน

่

๐๕/๐๓/๒๕๑๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗
วัดชลประชาเทพนิมิตร

 

สพ ๒๒๕๙/๐๐๖๑
พระนรากร วราโภ แสงอยู่ดี

๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดดอนแย้  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๖๒
พระทศพล สุจิณฺโณ กาฬภักดี

๑๕/๐๙/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๖๓
พระเทวินทร์ ิตสีโล ลิมเจริญ

้

๒๒/๐๑/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๖๔
พระสุวิทย์ สุภาจาโร งามยิง

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๖๕
พระชัยชนะ ทีปวํโส สว่างศรี

๑๓/๑๐/๒๕๒๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๖๖
พระไพรัช จนฺทปฺโ ขุมทอง

๐๖/๐๔/๒๕๐๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๗

วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๖๗
พระเสกสันต์ โชติโก เพิมวิชา

่

๒๔/๐๘/๒๕๑๙ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

วัดหนองอีเงิน  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๖๘
พระนพดล อภิปุณฺโณ กออนุรักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๑๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๖๙
พระจรัญ อกิฺจโณ ทองไพรวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๑๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๗๐
พระสันติ จิตธมฺโม เพ็งชวด

๑๖/๐๔/๒๕๐๕ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๗๑
พระอภิวัฒน์ อตุโล สิงห์เดช

๒๖/๑๐/๒๕๒๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๗๒
พระอนุรุทธ อภิชาโน เกณฑ์มา

๑๒/๐๔/๒๕๓๓ ๑๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๗๓
พระบุญตา เมธิโน ทรงศรี

๐๑/๐๙/๒๕๓๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรชนะพล  คล้ายสุบรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๗๕
พระเดชา สีลเตโช นำดอกไม้

๑๒/๐๑/๒๔๙๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดเขาดิน  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๗๖
พระอุ่น สมจิตฺโต รืนฤทธิ

่ ์

๐๑/๐๑/๒๔๘๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๑

วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๗๗
พระวินัย วิปุลโล ละอองทอง

๑๕/๐๘/๒๔๙๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรมินทร์ธาดา  บุญประกอบ

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๗๙
พระยงยุทธ อติสโย อยู่ยืนเปนสุข

๒๘/๒/๒๕๑๗ ๒๘/๒/๒๕๕๓

วัดไทรย์  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๘๐
พระพูนศักดิ

์

อุตฺตมวํโส มิตรจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๑๘
๐๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดนำพุ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๘๑
พระคมสัน วิวิตฺโต นำทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๒๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดนำพุ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรทัตพงศ์  กลินเกตุ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

 วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๘๓
พระปรีชา สุเมโธ คล้ายนาค

๑๓/๑๒/๒๕๐๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดปากนำ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๘๔
พระสุภรัตน์ สมจิตฺโต กาฬภักดี

๒๔/๒/๒๕๓๒ ๒๒/๖/๒๕๕๗

วัดปาสะแก  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๘๕
พระนัทศักดิ

์

เขมฺจโร สวนแจ้ง

๑๖/๓/๒๕๓๕ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

วัดโพธิทอง

์

 

สพ ๒๒๕๙/๐๐๘๖
พระพรชัย กนฺตธมฺโม ประสิทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๐๑ ๐๖/๐๒/๒๕๕๖

วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๘๗
พระเทิดศักดิ

์

สุเมธโส นาเอก

๐๙/๐๑/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดสามเอก  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๘๘
พระทิวา อินฺทปฺโ นาเอก

๐๘/๑๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดสามเอก  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๘๙
พระสมัย จารุธมฺโม มังคุต

๐๓/๐๖/๒๕๑๘ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

วัดคลองชะโด  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๙๐
พระปรินทร ปรินฺทโร บุญปลูก

๑๒/๐๓/๒๕๑๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดคลองชะโด  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๙๑
พระธนกร ธนกโร มาผาสุข

๒๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดคลองชะโด  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๙๒
พระคำปน ธีรวโร สีลาธุลี

๑๕/๐๕/๒๕๑๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๙๓
พระพิพัฒน์พงษ์ นริสฺสโร บาลนคร

๐๖/๐๑/๒๕๓๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๕

วัดเถรพลาย  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๙๔
พระไพบูลย์ รตนโชโต ช้างเผือก

๐๓/๐๑/๒๕๒๒ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดเถรพลาย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๕๙/๐๐๙๕
พระฤทธิไกร

์

โกวิโท ชัยชนะบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๒๑
๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๙๖
พระสุกฤษฎิ

์

สุจิตฺโต วงษ์ลคร

๑๓/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๙๗
พระเอนก ิตาโส ขาวโต

๑๐/๐๔/๒๕๑๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๐

วัดไผ่พันมือ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๙๘
พระเช้า อภินนฺโท วงษ์สุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๔๙๗ ๑๙/๐๔/๒๕๕๑

วัดไผ่พันมือ  

สพ ๒๒๕๙/๐๐๙๙
พระเกียรติ ปุณฺณโก ลลิตนันทวัฒน์

๒๐/๐๒/๒๔๙๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๐๐
พระปญญาภพ ปฺุสมฺภโว มานะอาภรณ์

๑๒/๑๑/๒๔๘๕
๐๓/๐๕/๒๕๕๘

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๐๑
พระชาญชัย ชยานนฺโท ประมวล

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๐๒
พระธน กิตฺตินนฺโท ธนิศรานนท์

๒๘/๑๐/๒๕๑๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๐๓
พระกฤตพงษ์ คุณสมฺปนฺโน ศรีเหรา

๑๘/๐๗/๒๔๙๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรตะวัน  ไข่ฟก

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรชญานนท์  นาคใหม่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรปฐมพร  สุโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรจิรายุทธ  มากเทพวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๐๘
พระประดิษฐ์ สฺโต โฉมงาม

๒๘/๑๑/๒๕๑๘
๐๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดยาง  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๐๙
พระอัศวิน านวินโย โนทะยะ

๑๗/๐๙/๒๔๙๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๓

วัดละหาร  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๑๐
พระเอนกนันต์ จนฺทโชโต บัญญัติสมบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๒๔ ๒๑/๐๑/๒๕๕๗

วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๑๑

พระปราโมทย์ ขนฺติธมฺโม พึงงาม

่

๒๙/๐๓/๒๕๑๙ ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

วัดกระเสียว  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๑๒

พระชูเกียรติ อธิจิตฺโต มะลิวัลย์

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๑/๒๕๕๘

วัดกระเสียว  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๑๓

พระสมพงษ์ สมภาโร สว่างศรี

๐๒/๐๗/๒๕๒๑ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดดอนไร่  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๑๔

พระอัศวิน ปฺาธโร การงาน

๑๗/๐๗/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๑๕

พระธนัช ธมฺมนนฺโท เนมีย์

๑๑/๐๓/๒๕๒๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๒

วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๑๖

พระไชโย ปฺาปโชโต ประชุมวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๒๑ ๒๙/๐๙/๒๕๕๘

วัดบ้านหนองหิน  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๑๗

พระวิโรจน์ ปฺาวโร ประกอบการ

๐๗/๐๘/๒๔๙๐ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

วัดโพธิสุวรรณ

์

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๑๘

พระทรงกาญจน์ อริยธมฺโม วัชรโกมลพันธ์

๒๔/๐๘/๒๔๘๔ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๑๙

พระนิกร อคฺคคีโต กรุณกรุด

๒๘/๐๒/๒๕๐๘ ๒๒/๐๘/๒๕๕๘
วัดศรีจันทร์ภาวนาราม

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๒๐
พระชนินท์ นนฺทชโย พุ่มเข็ม

๑๔/๐๓/๒๕๐๔ ๐๗/๐๒/๒๕๕๓

วัดสามชุก  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๒๑

พระสมพอ ธมฺมสุโก แตงโสภา

๒๗/๐๓/๒๔๙๗ ๑๙/๐๑/๒๕๕๘

วัดสามชุก  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๒๒

พระสมพร กิตฺติสีโล แก่นจันทน์

๑๖/๐๗/๒๕๒๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๗

วัดสุวรรณตะไล  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๒๓

พระมรกต โชติปฺโ หอมชืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๒๔

พระวาสุกรี านิสฺสโร รามฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๒๘
๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๒๕

พระสายชล ธมฺมภทฺโท สว่างศรี

๐๑/๑๒/๒๕๒๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๒๖

พระจำลอง สีลสุทฺโธ ปรึกษา

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๒๗

พระสายัณร์ สารคณฺโท คะณา

๒๑/๐๗/๒๕๑๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดกองเงินเชตะวัน  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๒๘

พระสุพจน์ สุขวฑฺฒโน วงษ์สร้อยสน

๑๕/๑๑/๒๕๑๙ ๐๙/๑๑/๒๕๕๖

วัดกองเงินเชตะวัน  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๒๙

พระกิตติพัฒน์ กนฺตสีโล เกิดโภคา

๑๙/๐๖/๒๔๙๘ ๑๕/๐๘/๒๕๕๒

วัดกาญจนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๕๙/๐๑๓๐
พระสุเมธ สุจิณฺโณ สว่างศรี

๐๑/๐๖/๒๕๒๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองกระถิน  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๓๑

สามเณรกฤษณะ  เฉกแสงทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 วัดหนองกระถิน  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๓๒

พระวิชาญ กนฺตวณโณ วงษ์สุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๑๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองทราย  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๓๓

พระปยบุตร ปยปุตฺโต วงศ์ศรีเผือก

๐๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

โคกงูเห่า  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๓๔

พระวุฒิพงษ์ ทินฺนพโล อำพันทอง

๐๓/๐๕/๒๕๒๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

ดงตาล  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๓๕

พระเชาวลิทธ์ ธมฺมทีโป โพธิงาม

์

๒๑/๐๙/๒๕๑๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๔

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๓๖

พระอาชา อาทโร อุดาหน

๒๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๓๗

พระวรากร วรสทฺโธ แตงอ่อน

๑๕/๐๒/๒๕๒๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๓๘

พระจรัล จรณธาโร คงคาหลวง

๐๖/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ทองประดิษฐ์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๓๙

พระศิโรจน์ เตชพโล เพชรปานกัน

๑๖/๑๒/๒๔๙๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งเข็น  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๔๐
พระชนะ ปฺาวโร ใจกล้า

๑๓/๐๗/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

ทุ่งคอก  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๔๑

พระณัฐวัฒน์ กิตฺติภทฺโท ชายศรีชัยรัต

๐๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

เทพพิทักษ์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๔๒

พระกุลย์ปญญา ิตเมโธ สุดสาคร

๐๘/๑๐/๒๕๑๓ ๑๓/๐๕/๒๕๕๔

บวรศิริธรรม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๔๓

พระอิทธิพัทธ์ วฑฌฺฒวฑฺฒโน จาววัฒนศิริ

๑๘/๐๗/๒๕๓๑ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

บวรศิริธรรม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๔๔

พระภาวิน าณธโร จูงใจ

๐๑/๐๒/๒๔๙๒ ๐๑/๐๒/๒๕๔๓

บางซอ  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๔๕

พระประสิทธิ

์

สติสมฺปนฺโน ใจยังยืน

่

๐๙/๐๗/๒๔๘๕ ๐๓/๐๕/๒๕๕๒

บางสะแก  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๔๖

พระอนุศักดิ

์

ปภาโต รุ่งเรือง

๐๑/๐๗/๒๔๙๗ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๔๗

พระชยธร อโนโม หอมจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๓๐ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๔๘

พระเขมชาติ สิริมงฺคโล ยังรอต

๐๖/๐๑/๒๔๙๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๖

พรสวรรค์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๔๙

พระธเนศ มหาปฺโ แพ่งผล

๒๒/๐๔/๒๕๑๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗

พรสวรรค์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรนาวิกโยธิน  ทองกัญญา

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

 พรสวรรค์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๕๑

สามเณรคณิต  คุ้งลึงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 พรสวรรค์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๕๒

สามเณรอนุชิต  เค็มเบิง

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

 พรสวรรค์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๕๓

พระถาวร ภูริปฺโ กากี

๐๑/๑๒/๒๕๒๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๕๔

พระนิคม สิริมงฺคโล ศรีวิเศษ

๑๒/๑๐/๒๕๐๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๗

รางกร่าง  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๕๕

พระจรัล ปภสฺสโร คล้ายสุบรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ลาดบัวหอม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๕๖

พระยอดรัก สุทสฺสโน พูลพืชชน

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ลาดบัวหอม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๕๗

พระถนอมศักดิ

์

ถาวรธมฺโม สุดวัดแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๒๑ ๒๙/๐๔/๒๕๕๘

ลาดประทุมทอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๕๘

สามเณรพงศ์ภัค  บุญย่อ

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๕๙

สามเณรวิษณุ  เสือเฒ่า

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรศุภกร  นิดคำหาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๖๑

สามเณรพรทวี  พวงทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๖๒

สามเณรศุภชัย  พิมพ์สิงห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๖๓

สามเณรปรีชา  พึงนำ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๖๔

สามเณรปฐวีกานต์  ชินวงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๕๙/๐๑๖๕

สามเณรนิติธร  รุ่งแจ้งรัมย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๖๖

สามเณรธนกมล  นิลขำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๖๗

สามเณรพัชรพล  เข็มเพ็ชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๖๘

สามเณรวัฒนลักษณ์  ปนทองคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๖๙

สามเณรพัชรพล  เฟองสิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๗๐
สามเณรรัชนนท์  กริสประจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๗๑

พระพยงค์ อคฺควโร ร่วงลือ

๐๙/๐๖/๒๕๐๖ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๗๒

พระประจักษ์ พุทฺธสโร ชะเอมวัน

๒๓/๘/๒๕๒๒ ๒๒/๖/๒๕๕๗

อัมพวัน  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๗๓

พระขวัญชัย กิตฺติสาโร ศรีหรัง

่

๑๒/๐๒/๒๕๓๓
๒๒/๓/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๗๔

พระเอกสิทธิ

์

พุทฺธาโน ธาตุทอง

๒๓/๐๕/๒๕๓๔
๒๗/๖/๒๕๕๘

อัมพวัน  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๗๕

พระวินัย วินยธโร ตุ่มศรียา

๐๑/๐๖/๒๕๐๓ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

เขากำแพง  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๗๖

สามเณรเอกชัย  พาดำเนิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 เขากำแพง  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๗๗

สามเณรทักษิณ  ไพเราะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

 เขากำแพง  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๗๘

พระธนากร ธมฺมโรจโน จันทร์สคราญ

๒/๐๙/๒๕๑๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

เขาทำเทียม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๗๙

พระสมชาย ยโสธโร จตุรพิธพรวิเศษ

๑๙/๐๗/๒๕๐๓
๒/๐๒/๒๕๕๘

เขาทำเทียม  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๘๐
พระชลอ กตสาโร เรืองขจร

๒๓/๐๙/๒๕๐๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๖

คณฑี  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๘๑

พระบุญเลิศ อภิปฺปสนฺโน แซ่เล้า

๒๕/๐๖/๒๕๓๒ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

คณฑี  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๘๒

พระนิรุต อาภานนฺโท พูลกำลัง

๒๔/๐๕/๒๕๒๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

คลองตัน  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๘๓

สามเณรชัยยันต์  ฝอยทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

 คอกวัว  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๘๔

สามเณรพงศ์ธร  สระวังแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

 คอกวัว  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๘๕

พระจักรวาล จนฺทสีโล ภูษณะพงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๑๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

จันทราวาส  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๘๖

พระหิรัญ สนฺติกโร มากสมบูรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๑๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทราวาส  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๘๗

พระสุชาติ สุวีโร ศรีบุญเพ็ง

๖/๑๐/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

จำปา  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๘๘

พระนิธิศ นิทฺเทสโก โวลา

๒๐/๑๐/๒๕๒๒
๒๖/๗/๒๕๕๘

ชัยเภรีย์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๘๙

พระนิกร ชาคโร ทองใบโต

๒๐/๑๒/๒๕๑๒ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖

ดอนไฟไหม้  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๙๐
สามเณรจักรรินทร์  บุญถิน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 ดอนหอคอย  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๙๑

พระอภิชาต อภิชาโต แสงเพลิง

๒๕/๐๕/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๙๒

สามเณรอนันต์  บ้านโข้ง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๙๓

พระสุรชาติ สุชาโต มาพันธ์ศรี

๐๒/๐๖/๒๔๙๖ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

ทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๑๙๔

พระวันชัย กตธมฺโม คำหอมกุล

๐๑/๑๐/๒๕๐๖ ๐๗/๐๒/๒๕๕๔

นันทวัน  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๙๕

พระเทียนชัย ปภากโร จุมพรม

๑๔/๐๑/๒๕๐๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๙๖

พระอโณทัยร์ สุเมธโส เจียมประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๐๒ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๙๗

พระสำรวย ปภากโร หงษ์เวียงจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๑๔ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๙๘

พระวินัย กนฺตสีโล ชุ่มรอด

๐๗/๑๑/๒๕๓๑ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๒๕๙/๐๑๙๙

พระสุพิพาก เตชวณฺโณ ปนกุมภีร์

๐๓/๑๐/๒๕๓๐ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

โพธาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๕๙/๐๒๐๐
พระณัฐพร ิตคุโณ แก้วปลาด

๒/๖/๒๕๓๖ ๙/๖/๒๕๕๖
โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๒๕๙/๐๒๐๑
พระมะณัฐ ปฺาธโร ศรีบุญเพ็ง

๑๕/๙/๒๕๒๖ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๒๕๙/๐๒๐๒
พระพูลศักดิ

์

สุตธมฺโม ทัศนาแท้

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

โภคาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๐๓
พระภานุพงศ์ ปฺาวุฑฺโฒ อินทรศรี

๑๕/๐๙/๒๕๓๑ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

โภคาราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๐๔
พระศรราม มหาวีโร หงษ์เวียงจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สระกร่างเจริญธรรม
 

สพ ๒๒๕๙/๐๒๐๕
พระอนุถกูล อธิปฺโ สุวรรณสิงห์

๐๒/๐๗/๒๕๑๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

โสภาวราราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๐๖
พระพันนา านิโย สุดใจ

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

โสภาวราราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๐๗
พระวันชัย ปภสฺสโร ปรีชาภานุวัฒน์

๐๒/๐๒/๒๕๐๙ ๒๐/๑๒/๒๕๕๗

โสภาวราราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๐๘
พระอากร าณวีโร คงทอง

๒๘/๐๗/๒๕๓๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

โสภาวราราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๐๙
พระมนัส นาควโร เกตุทอง

๒๕/๐๔/๒๕๐๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

โสภาวราราม  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๑๐
พระประสาน เตชธมฺโม ต่างใจ

๑๗/๑๐/๒๕๐๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

หนองกระโซ่  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๑๑

พระพรเทพ เขมิโย ใจเก่งดี

๒๕/๑๒/๒๕๓๒
๐๘/๐๓/๒๕๕๓

หนองบัว  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๑๒

พระละเอียด ธิตเมโธ แซ่อุ้ย

๒๐/๐๘/๒๕๐๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๔

หนองหลุม  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๑๓

พระปน โชติปฺโ ชูวงศ์

๑๖/๐๙/๒๔๘๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๓

หลวง  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๑๔

พระสายัญญ์ ธมฺมวโร ทาทะสุท์ธิ

๑๘/๑๑/๒๕๓๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

หลวง  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๑๕

พระทิวา รติโก คชินทร

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๑๖

พระศุภฤกษ์ ภูริปฺโ ปกษา

๐๓/๑๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๑๗

พระนิคม โสภณจิตฺโต เวียงเหล็ก

๐๓/๑๑/๒๕๑๓
๒๖/๗/๒๕๕๓

อู่ทอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๑๘

พระชลิต สุปภาโส ขันธะวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๒๔
๒๖/๒/๒๕๕๖

อู่ทอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๑๙

พระพิชิต ปยวณฺโณ มีมงคล

๐๓/๐๖/๒๕๒๕
๙/๑๑/๒๕๕๗

อู่ทอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๒๐
พระอภิชาต ปสนฺนจิตฺโต เดชจุ้ย

๐๔/๐๘/๒๕๐๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดขุนไกร  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๒๑

พระศรีทัศน์ อาภาธโร เนหล้า

๐๔/๐๕/๒๔๙๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดดอนทอง  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๒๒

สามเณรชาญชัย  วงศ์สุขดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๐

 วัดเนินเกษม  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๒๓

พระกมล วราสโภ สว่างศรี

๑๑/๐๔/๒๔๙๙ ๑๘/๐๔/๒๕๓๘

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๒๕๙/๐๒๒๔

พระไพโรจน์ จตฺตมโล ศรีสุวรรณ

๓๐/๑๑/๒๔๙๑ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

วัดโพธิลังกา

์

 

สพ ๒๒๕๙/๐๒๒๕

พระพิรุฬกิจ ปยสีโล หนูอินทร์

๒๔/๐๖/๒๕๒๕ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

วัดโพธิลังกา

์

 

สพ ๒๒๕๙/๐๒๒๖

พระสนิท สุมโน พรหมแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๐๑ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดโพธิลังกา

์

 

สพ ๒๒๕๙/๐๒๒๗

พระจักรกฤษณ์ ิตวฑฺฒโน ผายพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดรอเจริญ  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๒๘

พระภานุกร ภูริปฺโ ช้อยสามนาค

๐๑/๐๘/๒๕๒๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดลาดหอย  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๒๙

พระอรรถชัย คุณสมฺปนฺโน จำป

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดลาดหอย  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๓๐
สามเณรปฏิภัทร์  พานตา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๓๑

สามเณรพัชระ  พงษ์ทวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๐

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๓๒

สามเณรรามภูมิ  อินทราศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๓๓

สามเณรอิสริยะยศ  น้อยพรหม

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

 วัดสวนหงส์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๕๙/๐๒๓๔ สามเณรภาวัต  สังฆรัตน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๕๙/๐๒๓๕ สามเณรสุวิทย์  แก้วฝาย

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 วัดสวนหงส์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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้

http://www.tcpdf.org

