
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๔๕๐ รูป ขาดสอบ ๑๑๔ รูป คงสอบ ๓๓๖ รูป สอบได้ ๑๓๘ รูป สอบตก ๑๙๘ รูป (๔๑.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระณัฏฐภัค ธมฺมทีโป พรชินศรีสกุล

๑๗/๐๒/๒๕๑๑ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

กงจักร  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระศักดา ปภาโส นำดอกไม้

๑๒/๐๓/๒๕๒๔ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

ไชนาวาส  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระไพทูลย์ วิสุทฺธจิตฺโต สุขโสม

๐๗/๑๐/๒๕๑๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

ดอนกลาง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระอนุชิต ธมฺมสโร วิพัฒน์ครุฑ

๐๔/๐๙/๒๕๐๘ ๐๓/๑๑/๒๕๕๒
ดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระยิมพงษ์

้

วรธมฺโม ขำดวง

๑๔/๐๕/๒๕๒๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๕
ดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระเฉลิมเกียรติ ธมฺมพโล รามแสง

๐๖/๑๒/๒๕๓๑ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระศักดา จนฺทธมฺโม คมวุฒิชัย

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๒๒/๑๒/๒๕๕๘

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระนพรัตน์ ิตปฺุโ เคหะนาค

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระธีรศักดิ

์

ิติธมฺโม กรจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระประสงค์ อภินนฺโท แก้วเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๑๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

ไตรรัตนาราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระธวัชชัย ขนฺติธโร เปรมทองสุข

๑๐/๐๙/๒๕๒๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๒

บางปลาหมอ  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระยุทธนา ชยวุฑฺโฒ แอบเพชร

๐๔/๐๓/๒๕๒๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๓

บางปลาหมอ  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรอธิภัทร  อินทร์โกษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

 บางปลาหมอ  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระวัชระ ฉนฺทสโร สายทอง

๑๑/๐๖/๒๕๑๗ ๐๑/๐๓/๒๕๕๒

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระไพเราะ สิริปฺโ มาตรวิจิตร

๑๑/๐๖/๒๕๐๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระไชยพันธ์ ชยธมฺโม พันธ์ใย

๒๑/๐๑/๒๕๑๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระคนึง สนฺตมโน ห้วยหงษ์ทอง

๑๖/๘/๒๕๐๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๔

ประชุมชน  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระสุชาติ เตชปฺโ สุวรรณหงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๐๖ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗

ปราสาททอง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระบุญนำ อคฺคปฺุโ จิระกุลกิตติ

๐๑/๐๖/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระอนุชา อนุชาโต เดชบุญ

๓๑/๐๑/๒๕๓๖ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระสิทธิศักดิ

์

สุทฺธิจิตฺโต จิวเจริญ

๋

๓๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระสุทัช ภทฺทธมฺโม หอมสุคนธ์

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระนันท์พัชร์ อภิาโณ ชาวหัวเวียง

๒๖/๐๔/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ไผ่ขวาง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระชาตรี จกฺกวโร ละออ

๑๘/๑๐/๒๕๒๐ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

พระรูป  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระกฤษณะ ขนฺติสาโร ชูกลินหอม

่

๓๑/๐๕/๒๕๓๖
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

พระรูป  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระคุณานนท์ สีลคุโณ บัวเอียม

่

๐๔/๐๗/๒๕๑๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระวิจิตร อตฺตเปโม หงษ์งาม

๑๓/๐๗/๒๕๐๑ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระจีรพันธ์ จิรธมฺโม ช่างไม้

๑๐/๐๕/๒๕๒๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ม่วง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระวินัย อธิปฺโ กรหิรัญ

๐๕/๑๐/๒๕๒๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

มเหยงคณ์  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระธนพล ขนฺติธมฺโม ประจวบสุข

๑๖/๐๒/๒๕๒๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

โรงช้าง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระไพศาล อภินนฺโท ปานอำพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๕
๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วังพระนอน  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระวิรัช รกฺขิตธมฺโม สุทธิคณานันท์

๑๕/๐๗/๒๕๒๒ ๑๔/๐๒/๒๕๕๗

สกุณปกษี  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระสมพล มหาลาโภ โสมชัย

๑๕/๐๖/๒๕๑๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

สระประทุม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระภาสวุฒิ พลวุฑฺโฒ ชาตะวะสุ

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๘

สวนแตง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระอรรถพล จิตฺตวโร วันชัย

๒๓/๐๙/๒๕๒๙
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

สองเขต  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรสุทธิพร  สาน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดชีธาราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระอำนวย สนฺตจิตฺโต สีนำเงิน

๒๗/๘/๒๕๐๘ ๑๘/๕/๒๕๕๙

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระอภิวัฒน์ ธมฺมาภิวฑฺโฒ ศรีคำ

๒๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดธัญญวารี  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระศรราม สุเมโธ อ่อนดี

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระด่าน  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระเกรียงไกร กตธมฺโม ชูกันหอม

๓/๙/๒๕๑๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระสมศักดิ

์

ิตาโภ ดวงตาดำ

๒๔/๐๑/๒๕๒๑
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดหนองสลักได  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระทัตเทพ ทตฺตพโล เงินฉลาด

๐๒/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนประดู่  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระกิมเลียง

้

ปยสีโล ชาวคูเวียง

๒๓/๐๖/๒๕๐๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๕

วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๔๔
พระณัฐวุฒิ านิโย กลินเกษร

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๔๕
พระทรงศักดิ

์

วิสุทฺโธ นำทิพย์

๐๓/๐๓/๒๕๓๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระปรเมท สมจิตฺโต สวนดอกไม้

๐๒/๐๕/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดเขาดิน  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระจักรกฤษณ์ จกฺกธมฺโม กลินหอม

่

๑๓/๐๕/๒๕๓๔ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดเขาน้อย  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระพรอมร รกฺขิตสีโล พิทักษฺธารารัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๐๑ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดท่าฟน  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระวรพล ชิตมาโร เกตุแปน

๑๕/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าฟน  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระทัชชกร สิริธมฺโม พิศวง

๐๓/๐๑/๒๕๓๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดนางบวช  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระจุมพฏ อตฺถโกวิโท พุมมาเกิด

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดนางบวช  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระจิรพันธ์ จิรสุโภ อู่อรุณ

๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระบัญชา ปฺาวโร พุ่มเฉลียว

๑๖/๐๔/๒๕๓๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระวราพงษ์ วราโภ กระแสสินธ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดนำพุ  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระปยะพงษ์ วิสุทฺธสีโล มณีวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๒๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

วัดคลองชะโด  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระโกศล รวิวณฺโณ สารใจ

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระศิลา สีลธมฺโม แก้วศรี

๐๕/๑๑/๒๕๓๔ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระณเรทร์ สุคนฺโธ มะลิวัลย์

๑๕/๐๗/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดปลายนา  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระณรงค์ จิตฺตธมฺโม จำปเรือง

๓๑/๐๗/๒๕๑๕ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดปลายนา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๕
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๖๐/๐๐๖๐
พระพร้า ธมฺมธโร ปนทอง

๑๔/๐๕/๒๔๘๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๐

วัดไผ่พันมือ  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระประเทือง พนฺธมุตฺโต อ่างทอง

๒๐/๐๗/๒๕๑๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระวันใหม่ อาจารยุตฺโต สมจิตร

๑๗/๐๔/๒๕๓๑ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระวุฒิพงศ์ ปรมตฺโถ บุญรอด

๓๐/๐๙/๒๕๒๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

วัดโพธาราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๖๔
พระพิชิตชัย ภทฺรชโย ทองละมุล

๐๓/๐๔/๒๕๑๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๖๕
พระสวาส สวาโส วรรณเดช

๐๓/๑๑/๒๕๑๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๖๖
พระภูษิต ิตธมฺโม วังทองชุก

๑๖/๐๕/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีเจริญ

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๖๗
พระโชคชัย ขนฺติสุโภ วรรณวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๓๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๔

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระประวิทย์ ธมฺมโชโต มุ่งอ้อมกลาง

๒๕/๑๑/๒๔๘๑
๒๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๖๙
พระเฉียว ภทฺทสีโล ไกรทอง

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๑๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดคลองขอม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๗๐
พระโรม ธมฺมคุตฺโต ธัญญเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๑๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดดอนไร่  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรกิตติรัช  เกตุพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๗๒
พระนพรัตน์ จารุวณฺโณ คนงาม

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบางขวาก  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๗๓
พระศรางกูล านฺลาโภ คุยทรัพย์

๒๑/๐๓/๒๕๓๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดบ้านทึง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๗๔
พระพิภพ ปฺาวโร กิจสงสาร

๐๘/๑๑/๒๕๒๒ ๒๔/๑๒/๒๕๖๐

วัดลำพระยา  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๗๕
พระสมเกียรติ ธีรปฺโ ทรัพย์ศรีสมุทร

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังหิน  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๗๖
พระธนพล กิตฺติเมโธ อินสว่าง

๐๒/๐๒/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๗๗
พระสุรพล สุรพโล ปานมุนี

๒๘/๐๗/๒๕๐๑ ๐๔/๐๖/๒๕๔๙
วัดศรีจันทร์ภาวนาราม

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๗๘
พระวิศรุต าณกนฺโต สมใจเดช

๑๒/๐๖/๒๕๑๙ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดสามชุก  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๗๙
พระบุญส่ง ฉนฺทธมฺโม ขันทอง

๑๗/๑๑/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๘๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

านวีโร เกษประทุม

๒๐/๐๘/๒๕๒๙ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๘๑
พระดำรงเดช ธมฺมจาโร สว่างศรี

๐๙/๑๐/๒๕๑๙ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๘๒
พระภัทรพล จารุวํโส เลาวาณิชกุล

๑๐/๑๐/๒๕๑๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองไผ่  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๘๓
พระสุพล วิสุทฺโธ ชูชาติ

๒๘/๐๖/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองไผ่  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๘๔
พระประจักษ์ จกฺกวโร เมษา

๑๘/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรณัฐชนนท์  มณีสว่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

 วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๘๖
พระชัยพร กิจฺจภาโร พลราษฎร

๐๘/๐๓/๒๕๒๓ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๘๗
พระฉัตรเพชร กิตฺติสาโร กล่อมจอหอ

๒๖/๐๘/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองทราย  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๘๘
พระธีรพัฒน์ ธีรภทฺโท ศิริบพิตร

๐๘/๐๘/๒๕๒๑ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

วัดหนองหลวง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๘๙
พระวรรวิชา จนฺทูปโม รอดเมฆ

๐๘/๐๓/๒๕๓๗ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

บางซอ  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๙๐
พระรุ่งโรจน์ จิรฏิติโก ดาปาน

๒๒/๐๘/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๙๑
พระณรงค์ สิทฺธาโส บุญญโต

๑๓/๐๕/๒๕๐๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรจิรวัฒน์  ชัยธวัช

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรพงค์ภรณ์  เอียมศรี

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรกวีวัธน์  สิริทรัพย์ทวี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 สองพีน้อง

่

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๖๐/๐๐๙๕
พระสมัย านุตฺตโร ผิวสุข

๐๙/๐๘/๒๕๐๔ ๑๘/๐๔/๒๕๕๓

หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๙๖
พระธีรพันธ์ ธีรปฺโ ปารา

๒๙/๑๒/๒๕๑๒
๓๑/๑/๒๕๕๗

เขากำแพง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรณัฐพงษ์  ขันแข็ง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 เขากำแพง  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๙๘
พระสมศักดิ

์

ธมฺมกาโม คล้ายอุบล
๔/๘/๒๕๒๗

๒๘/๑๐/๒๕๕๖

เขาทำเทียม  

สพ ๒๒๖๐/๐๐๙๙
พระจารุวิทย์ ฉนฺทธมฺโม ศรีอำดี

๒๔/๐๓/๒๕๐๔ ๑๐/๐๓/๒๕๕๕

คอกวัว  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๐๐
พระหิรัญ หิตกโร ปยะวัฒนานนท์

๑๖/๐๕/๒๔๙๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คีรีรัตนาราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๐๑
พระทรัพย์ จิตฺตกโร เชือเพชร

้

๒๕/๐๓/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกสำโรง  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๐๒
พระพล จตุตวโร ทองจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

๗/๗/๒๕๖๐
ดอนไฟไหม้  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๐๓
พระภณ ปยวณฺโณ โพธิทอง

์

๐๒/๐๕/๒๕๑๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

ดอนหอคอย  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๐๔
พระวิญู อาภากโร เวทเวทานต์

๑/๑/๒๕๑๑
๑๑/๑๒/๒๕๕๗

ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๐๕
พระฉัตรชัย จิตปฺโ กิจวรวุฒิ

๖/๓/๒๔๙๔ ๒๐/๑/๒๕๕๙

ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๐๖
พระสุรินทร์ ธีรปฺโ ศลินศิริ

๐๕/๐๘/๒๕๑๐ ๑๙/๐๕/๒๕๕๑

ทุ่งตลิงชัน

่

 

สพ ๒๒๖๐/๐๑๐๗
พระกิต

๊

ปภาโส แซ่ตัน

๐๗/๐๖/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

นันทวัน  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๐๘
พระนิพนธ์ นิพฺพโล โสมเสริมทรัพย์

๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นันทวัน  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๐๙
พระนพพร ชาคโร พูลพันธ์เอียม

่

๒๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ปากแสก  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๑๐
พระปองพล ขนฺติธโร ปุยทองดี

๒/๑/๒๕๓๘ ๔/๑/๒๕๕๙
โปงพรานอินทร์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๑๑
พระสุทัศน์ อาภาโชโต โตวัฒนา

๒๗/๐๗/๒๕๒๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

พลับพลาไชย  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๑๒
พระเอือพงษ์

้

อาจาโร จันทะศรี
๓/๒/๒๕๑๗ ๒๘/๖/๒๕๖๐

โพธิเงิน

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๑๑๓
พระวรินทร านวีโร ธรรมจาดี

๑๙/๗/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๑๑๔
พระธีระพงษ์ ขนฺติวโร หอมบานเย็น

๕/๑๒/๒๕๑๐ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรคณิณ  สูนสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

 วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๑๑๖
พระรณรงศ์ านงฺกโร การยสิทธ์

๑๙/๑๑/๒๕๑๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สระยายโสม  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๑๗
พระชรินทร์ สุภาจาโร โพธิทอง

์

๒๐/จค๒/๒๕๐๒
๑๖/๐๕/๒๕๕๖

สามัคคีธรรม  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๑๘
พระวิทยา มหาวีโร พันธ์ศรี

๑๖/๐๑/๒๕๑๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

โสภาวราราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๑๙
พระธานินทร์ วิสุทฺโธ หงษ์เวียงจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๒๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

โสภาวราราม  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๒๐
พระเชาว์ ถิรธมฺโม ใจใส

๑๘/๙/๒๕๐๒
๒/๓/๒๕๕๓

หนองกระโซ่  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๒๑
พระอิทธิวุทธิ

์

ทีปธมฺโม ประยูรศุข

๑๙/๐๙/๒๔๙๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

หนองตาสาม  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๒๒
พระพลกฤษณ์ านิสฺสโร ศรีพรหมงาม

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

หนองยายทรัพย์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๒๓
พระณัฐพงค์ สนฺตมโน ม่วงคำ

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยายทรัพย์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๒๔
พระสมชาติ กิตฺติภทฺโท ห้วยหงษ์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๐๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

หนองยายทรัพย์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๒๕
พระอัษฎาวุธ ชยธมฺโม แก้วบัวดี

๐๔/๑๒/๒๕๒๗ ๑๐/๑๑/๒๕๕๕

วัดน้อย  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๒๖
พระสุรจิตร จิตฺเมโท อยู่แพทย์

๓๑/๑๐/๒๕๑๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดน้อย  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๒๗
พระพงษกร ธมฺมธโร สิทธิกุล

๒๒/๑/๒๕๒๒
๘/๕/๒๕๕๙

วัดโพธิลังกา

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรธนกร  แซ่ตัง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดโพธิลังกา

์

 

สพ ๒๒๖๐/๐๑๒๙
พระศราวุธ สํวุฑฺโฒ พุฒห้อย

๒๑/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๒/๒๕๕๖

วัดสวนหงส์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ยอดพูน

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรโชคชัย  แก้ววันนา

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรวงค์ศักดิ

์

 นาคใหญ่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรอมรเทพ  มิตรทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรธันวา  จำปาจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรนพชัย  จันทร์ทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรวิชัยยุทธ  นาคชัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๓๗
สามเณรชัยวัฒน์  ทรดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 วัดสวนหงส์  

สพ ๒๒๖๐/๐๑๓๘
พระทรงวิทย์ ธมฺมโชโต ชินชยาภรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดสาลี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕ / ๕

้
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