
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑ (ธ)

ส่งสอบ ๖๒ รูป ขาดสอบ ๒๐ รูป คงสอบ ๔๒ รูป สอบได้ ๒๙ รูป สอบตก ๑๓ รูป (๖๙.๐๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๓๕๙/๐๐๐๑ พระสวัสดิ

์

วิจิตฺโต เรืองทอง

๐๗/๐๒/๒๕๑๕ ๒๓/๐๒/๒๕๓๗

วัดกะทมวนาราม  

สร ๖๓๕๙/๐๐๐๒ พระอนุเทพ สุทฺธิาโณ นิยมกล้า

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดกะทมวนาราม  

สร ๖๓๕๙/๐๐๐๓ สามเณรทักษิณ  ดีสม

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

 วัดกะทมวนาราม  

สร ๖๓๕๙/๐๐๐๔ พระสุเจียม สุจิตฺโต ทีอุปมา

๑๔/๐๖/๒๕๒๐ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดจอมสุรินทร์  

สร ๖๓๕๙/๐๐๐๕ พระฉัตรชัย าณวีโร สรรพจารย์
๒๔/๙/๒๕๓๔

๙/๗/๒๕๕๔ วัดตำปูง  

สร ๖๓๕๙/๐๐๐๖ พระประชา ถาวรธมฺโม ยืนยง

๐๑/๐๓/๒๕๓๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖

วัดตำปูง  

สร ๖๓๕๙/๐๐๐๗ สามเณรกฤตเมธ  นามพรม

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

 วัดไตรรัตนาราม  

สร ๖๓๕๙/๐๐๐๘ พระชนะชัย ิตาโณ งามทรัพย์

๐๔/๑๑/๒๕๐๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดบูรพาราม  

สร ๖๓๕๙/๐๐๐๙ สามเณรสิริมงคล  เทียนทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

 วัดบูรพาราม  

สร ๖๓๕๙/๐๐๑๐ พระสุริยา ถิราโณ ห้วยจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๒๗
๑๐/๐๓/๒๕๕๕

วัดปาสมใจธรรมาราม
 

สร ๖๓๕๙/๐๐๑๑ พระจุฬา จิตวุฒฺโฑ เหมือนคิด

๑๖/๑๐/๒๕๐๗ ๑๕/๐๒/๒๕๓๒

วัดภูพรสวรรค์  

สร ๖๓๕๙/๐๐๑๒ พระพลวัตร พลวโร ใจเอือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๓๕๙/๐๐๑๓ พระพัลลภ ฉินฺทเปโม เพ็งสวัสดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๒๔ ๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วัดปาเขวาสินรินทร์  

สร ๖๓๕๙/๐๐๑๔ พระภิเดช จิรวฑฺฒโน สลับเพชร

๒๐/๑๐/๒๕๐๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดระไซร์  

สร ๖๓๕๙/๐๐๑๕ พระสุรศักดิ

์

ธมฺมิโก นพเก้า

๑๐/๐๔/๒๕๑๔ ๑๔/๐๙/๒๕๕๓

วัดปาท่าตูม  

สร ๖๓๕๙/๐๐๑๖ พระเกียรติศักดิ

์

ถิรปฺุโ ชิดชอบ
๕/๙/๒๕๓๐ ๗/๗/๒๕๕๖ วัดปาร่มไทร  

สร ๖๓๕๙/๐๐๑๗ พระบุญชู ปริมุตฺโต บุษราคัม

๒๗/๑๒/๒๕๒๐
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๓๕๙/๐๐๑๘ พระอิทธิบาท อินฺทปฺุโ คำหาญ

๑๗/๑๐/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๓๕๙/๐๐๑๙ พระภานุวิชญ์ มหาวายาโม พูลเพิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๒๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรขรรค์ชัย  สุขสุวรรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

 วัดเชือเพลิง

้

 

สร ๖๓๕๙/๐๐๒๑ สามเณรกิตติศักดิ

์

 เทียงคาม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

 วัดบ้านจบก  

สร ๖๓๕๙/๐๐๒๒ พระแก่น มหานาโม จันทร์ดา

๑๐/๐๘/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗ วัดปราการชัยพัฒนาราม

 

สร ๖๓๕๙/๐๐๒๓ พระสมชาย ปฺาธโร บุญเท้า
๑๐/๕/๒๕๒๐ ๐๗/๐๖/๒๕๔๐

วัดประดิษฐ์พุทธางกูร  

สร ๖๓๕๙/๐๐๒๔ พระเกรียงไกร เมตฺตจิตฺโต สมนาค

๓๑/๐๕/๒๕๓๗
๐๖/๐๕/๒๕๕๖

วัดโบสถ์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๓๕๙/๐๐๒๕ พระเดชา ยโสธโร จันทร์ด้วง

๑๑/๑๐/๒๕๒๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๑

วัดทัพไทย  

สร ๖๓๕๙/๐๐๒๖ พระสุวรรณ อุฏาโน หมันบ่อแก

่

๑๖/๑๒/๒๕๒๒ ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ วัดปาอตุโลบุญญลักษม์
 

สร ๖๓๕๙/๐๐๒๗
พระชาญยุทธ อภิาโณ ทินวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๑๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕
วัดปาอตุโลบุญญลักษม์

 

สร ๖๓๕๙/๐๐๒๘ พระสายยัน ฉนฺทกาโม วงค์เจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๒๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๑

วัดเทพประทาน  

สร ๖๓๕๙/๐๐๒๙ พระประจักษ์ ปจฺจโข อ่อมน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๒๔ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดเทพประทาน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์(ธ)  ๒ / ๒

้
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