
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๕๖๘ รูป ขาดสอบ ๑๒๖ รูป คงสอบ ๔๔๒ รูป สอบได้ ๙๕ รูป สอบตก ๓๔๗ รูป (๒๑.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระนราวุฒิ สิรินนฺทปฺโ น้อยหว้า
๙/๑๒/๒๕๓๙ ๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดกลาง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๐๒ สามเณรนิมิต  เชือเหิม

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

 วัดกลาง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๐๓ สามเณรชลสิทธิ

์

 สุขร่วม
๑๖/๕/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๐๔ สามเณรอนุวัฒน์  แมนประโคน
๒๐/๘/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๐๕ สามเณรประกอบ  ตุ่นใจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรธนานุกูล  ชมชืนดี

่

๖/๑๑/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๐๗ พระเวียง ฉนฺทรกฺขิโต ถาจ

๑๐/๑๑/๒๕๒๔ ๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วัดโคกบัวราย  

สร ๔๓๕๙/๐๐๐๘ พระเวียน กตธุโร ถาจ

๑๒/๐๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๒

วัดโคกบัวราย  

สร ๔๓๕๙/๐๐๐๙ พระสามารถ สุเมโธ สุขยา
๓/๑๒/๒๕๒๖ ๒๒/๕/๒๕๕๔

วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๓๕๙/๐๐๑๐ พระทักชิณา จิตมโน บุญมาก

๑๘/๑๒/๒๕๑๗
๒๘/๒/๒๕๕๕

วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๓๕๙/๐๐๑๑ พระสุพิน ปฺาปชฺโชโต หมายจันดี

๐๕/๐๖/๒๕๑๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๔

วัดจอมรัตนาราม  

สร ๔๓๕๙/๐๐๑๒ พระสุรชัย ิตเมโธ ทะลุจิตร
๙/๐๕/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดจำปา  

สร ๔๓๕๙/๐๐๑๓ พระศักรินทร์ โชติโก ชัยยิง

่

๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดจำปา  

สร ๔๓๕๙/๐๐๑๔ พระดำรง ติกฺขวีโร สงสาร

๒๒/๐๘/๒๕๓๐ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดจำปา  

สร ๔๓๕๙/๐๐๑๕ พระอานันท์ ปภสฺสโร เปลียนจันอัด
๗/๑/๒๕๓๖ ๘/๖/๒๕๕๗ วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรสถิตย์  ศรีสุข
๑๗/๔/๒๕๔๑

 วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรสุรศักดิ

์

 มันอ่วม

่

๓/๘/๒๕๔๑  วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรนครรินทร์  เพลินพร้อม

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

 วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๓๕๙/๐๐๑๙ สามเณรณัฐพล  เพชรนิตย์
๑๗/๑/๒๕๔๓

 วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรสราวุธ  เพ็งแจ่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๓๕๙/๐๐๒๑ พระพัน ธมฺมวโร สอนดี

๐๗/๐๖/๒๔๘๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๑

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระกิตติวัฒน์ ถาวรจิตฺโต งามยิง

่

๒๙/๑๑/๒๕๑๒ ๐๒/๐๒/๒๕๕๓

วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๓๕๙/๐๐๒๓ พระวิทยา สุเมธโส ทรงศรีสด
๒๔/๖/๒๕๓๑ ๒๘/๓/๒๕๕๔

วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๓๕๙/๐๐๒๔ พระพุธ สุภกิจฺโจ เพิมทรัพย์

่

๒๘/๕/๒๕๑๙ ๒๘/๗/๒๕๕๕
วัดเทพนิมิตร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๓๕๙/๐๐๒๕ พระศรีชัย ปฺาวุฑฺโธ ขาวดี

๐๕/๐๑/๒๕๒๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๓๕๙/๐๐๒๖ พระเอือง

่

สุเมโธ วรัมมานุสัย
๒๑/๒/๒๕๐๗

๒๑/๑/๒๕๕๑
วัดนาบัว  

สร ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระไกรพล จิรสุโภ สุดเสียงสังข์ ๑/๖/๒๕๑๐ ๑/๗/๒๕๕๕ วัดนาบัว  

สร ๔๓๕๙/๐๐๒๘ พระอุปถัมภ์ อินฺทปฺโ ชัยพฤกษ์นุกูล
๒๓/๘/๒๕๓๐ ๑๗/๑๒/๒๕๕๓

วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระประดิษฐ์ ธมฺมธีโร หอมขจร

๕/๑๐/๒๕๒๘ ๒๐/๑/๒๕๕๒
วัดเพียราม

้

 

สร ๔๓๕๙/๐๐๓๐ พระคมสัน สุจิตฺโต พูนสกุล
๖/๓/๒๕๐๗ ๙/๔/๒๕๕๗ วัดเพียราม

้

 

สร ๔๓๕๙/๐๐๓๑ พระประพล อคฺควํโส ผิวงาม

๐๓/๑๒/๒๕๐๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๓๕๙/๐๐๓๒
พระประดับ ทีปธมฺโม กงจักร

๓๐/๗/๒๕๒๖ ๑๒/๔/๒๕๕๐
วัดมูลานิเวศน์  

สร ๔๓๕๙/๐๐๓๓ พระวิเชียร กตปุณโ ทองนำ ๑/๓/๒๕๑๔ ๑๑/๕/๒๕๔๙
วัดระกาไกรสร  

สร ๔๓๕๙/๐๐๓๔ พระอารมณ์ กลฺยาณธมฺโม เสริมดี
๑/๑๑/๒๕๐๗ ๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๓๕๙/๐๐๓๕ พระสุเมธ สุเมโธ บุญเพิม

่

๑๓/๐๖/๒๕๐๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดลำชี  

สร ๔๓๕๙/๐๐๓๖ สามเณรประกอบ  ศรีแก้ว
๑/๒/๒๕๓๘

 วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระอัฐกร ปภากโร วังหนองหว้า

๐๕/๐๓/๒๕๓๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๕

วัดศาลาลอย  

สร ๔๓๕๙/๐๐๓๘ สามเณรไชยวัฒน์  สุทธิโสม

๑๙/๐๘/๒๕๔๐

 วัดศาลาลอย  

สร ๔๓๕๙/๐๐๓๙ สามเณรดำรงค์  บุดดาศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

 วัดศาลาลอย  

สร ๔๓๕๙/๐๐๔๐ สามเณรหัตถศิลป  จันทเขต

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

 วัดศาลาลอย  

สร ๔๓๕๙/๐๐๔๑ พระจารึก จิรธมฺโม รุ่งเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๑๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดศิริจันทร์  

สร ๔๓๕๙/๐๐๔๒ สามเณรรัฐพงศ์  เห็นจบทัว

่

๐๖/๐๙/๒๕๓๙

 วัดสง่างาม  

สร ๔๓๕๙/๐๐๔๓ พระสำเริง กตทีโป เสียงวังเวง
๔/๑/๒๕๒๕ ๒๙/๔/๒๕๕๔

วัดสำโรง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๔๔ พระสุพร วิสุทฺโธ สุขน้อย ๑/๓/๒๕๒๑
๑๗/๗/๒๕๕๗

วัดสำโรง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๔๕ พระประสิทธิ

์

พฺรหมฺปฺโ พรหมทอง
๑๕/๘/๒๕๒๑ ๑๙/๗/๒๕๕๖

วัดแสงบูรพา  

สร ๔๓๕๙/๐๐๔๖ พระนิคม สุชาโต กระจ่างดี
๒๔/๑/๒๕๓๔ ๑๕/๖/๒๕๕๗

วัดแสงบูรพา  

สร ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโก หล่าธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองบัว  

สร ๔๓๕๙/๐๐๔๘ สามเณรอุดมศักดิ

์

 ไกรทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

 วัดหนองบัว  

สร ๔๓๕๙/๐๐๔๙ สามเณรสมศักดิ

์

 พบสมัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

 วัดหนองบัว  

สร ๔๓๕๙/๐๐๕๐ พระอัชนัย อธิปฺโ พวงศรี
๒/๑๒/๒๕๒๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดอาม็อง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๕๑ พระเสาวภาคย์ สุวโจ ฉัตรศรี

๑๒/๐๕/๒๕๓๔ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗

วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๓๕๙/๐๐๕๒ พระสุพจน์ าณโสภโณ ชาญศรี

๒๑/๐๔/๒๕๑๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๓๕๙/๐๐๕๓ พระเจียม จิรธมฺโม พิมพ์งาม

๑๑/๐๙/๒๔๙๖ ๑๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๓๕๙/๐๐๕๔ สามเณรประสงค์  จันคำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

 วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๕๕ สามเณรสุขสม  มะลัยทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๓๕๙/๐๐๕๖ พระยุทธภูมิ ปฺาธโร จำปาศรี

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีสะอาด  

สร ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระพีรวิชญ์ ปยสีโล ใจเอือ

้

๐๕/๐๒/๒๕๒๙ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๓๕๙/๐๐๕๘ พระยอด วราสโย แสงเพชร
๓/๑๑/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดเทพอรุโณทัย  

สร ๔๓๕๙/๐๐๕๙ พระสมัย สุภทฺโธ ทองยวง
๑/๑๐/๒๕๑๓ ๒๓/๗/๒๕๕๕

วัดกันทราราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๓๕๙/๐๐๖๐ พระทองพูน ชยปาโล บูรณะ

๑๒/๑๒/๒๕๑๕
๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๖๑ พระสมชัย ชินวโร สีทา

๑๒/๐๓/๒๕๐๕
๙/๐๔/๒๕๕๕

วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๓๕๙/๐๐๖๒ พระวิชาญ วิสุทฺโธ ทรงราษี
๒๑/๒/๒๕๓๔ ๒๑/๔/๒๕๕๕

วัดบ้านเดือพัฒนา

่

 

สร ๔๓๕๙/๐๐๖๓ พระอดิศร กิตฺติสาโร วิโรจน์รัตน์
๓/๑๒/๒๕๓๔ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๓๕๙/๐๐๖๔ พระถวิล สุรปฺโ แนบดี

๑๙/๐๒/๒๕๓๐ ๑๙/๐๔/๒๕๕๖

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๖๕ พระรณจักร อนาลโย ใจงาม

๐๒/๐๒/๒๕๒๐ ๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วัดอุทุมพร  

สร ๔๓๕๙/๐๐๖๖ สามเณรก้องภพ  สกุลวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรรัตนพันธ์  สาลี

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

 วัดใต้บูรพาราม  

สร ๔๓๕๙/๐๐๖๘ สามเณรไชยศ  ผิวงาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

 วัดใต้บูรพาราม  

สร ๔๓๕๙/๐๐๖๙ พระวันดี เขมจิตฺโต เค้าดี

๐๒/๐๖/๒๕๑๙ ๑๓/๐๖/๒๕๔๑

วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๗๐ พระสุนทร อธิปฺโ สมัครสมาน

๒๕/๐๗/๒๕๒๖
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระสมบัติ สมาจาโร ชมพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๒๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระอรรถพันธื อธิจิตฺโต ทำทอง

๐๕/๐๕/๒๕๒๔ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระวันชัย ปสนฺโน แสนดี

๐๔/๐๗/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระชโยดม ิตธมฺโม อาทะกวี

๒๕/๐๙/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรวรรณพงษ์  อิทธิพรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

 วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรสันติ  มีเปยม

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

 วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรฐากร  เกิดสุวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดบ้านผือ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระธรรมนูญ อธิจิตฺโต ภูยางดี

๑๓/๙/๒๕๓๕
๔/๗/๒๕๕๗ วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระพันศักด์ อานนฺโท พรมลิ

๑๗/๐๓/๒๕๒๗
๐๙/๐๑/๒๕๕๔

วัดเทพมงคล  

สร ๔๓๕๙/๐๐๘๐ พระพรชัย ขนฺติธมฺโม แสนรู้

๑๓/๑๒/๒๕๑๙
๑๑/๐๖/๒๕๔๐

วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๓๕๙/๐๐๘๑ พระธเนศ านิโย ทองอ้ม

๐๕/๐๓/๒๕๒๙ ๒๓/๐๒/๒๕๕๖

วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๓๕๙/๐๐๘๒ พระชอบ เขมวโร คำบัว

๑๒/๐๕/๒๕๑๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดกางของ  

สร ๔๓๕๙/๐๐๘๓ พระไพล อาจารสิริ ชืนชม

่

๐๖/๐๒/๒๕๐๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๒

วัดดงถาวร  

สร ๔๓๕๙/๐๐๘๔ พระอนิโรจน์ ปยธมฺโม พิมเสน

๑๒/๑๑/๒๕๐๕ ๐๙/๑๑/๒๕๔๘

วัดนาฮัง  

สร ๔๓๕๙/๐๐๘๕ พระยืน ิตสีโล บุญเหมาะ ๑/๕/๒๔๘๓ ๓/๗/๒๕๔๕ วัดบ้านข่า  

สร ๔๓๕๙/๐๐๘๖ พระวิเชียร ภูริสีโล รัตนอาภากุล

๐๗/๐๗/๒๕๒๐ ๒๙/๑๒/๒๕๕๒

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระภัทรินทร์ ภทฺทจาโร ดาษทรัพย์

๑๘/๐๖/๒๕๒๙ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๓๕๙/๐๐๘๘ พระนพรัตน์ นนฺทิโก พรหมสุรินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๓๔
๑๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดโพธิสัตว์  

สร ๔๓๕๙/๐๐๘๙ พระวชิระ วชิราโณ รวดเร็ว

๒๘/๑๑/๒๕๒๒ ๒๐/๐๒/๒๕๕๕

วัดศรีสังแก  

สร ๔๓๕๙/๐๐๙๐ พระจิรศักดิ

์

ปยสีโล บุญเติม
๘/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดโสดารามบ่อนำใส  

สร ๔๓๕๙/๐๐๙๑ พระอนุพงษ์ กิตฺติปฺโ ศรีกาญจนสอน

๒๖/๐๑/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๗
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระวิโรจน์ สุจิตฺโต เอียมคำ

่

๒๒/๐๑/๒๕๒๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดโพธาราม  

สร ๔๓๕๙/๐๐๙๓ พระประยูร ปภสฺสโร แต้มทอง

๐๑/๑๑/๒๕๒๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๑

วัดศรีหนองปลาขาว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๓๕๙/๐๐๙๔ พระประเสริฐ ปภาโส จันทอง
๐๒/๐๗/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีหนองปลาขาว  

สร ๔๓๕๙/๐๐๙๕ พระหงส์ ิตธมฺโม เลาเลิศ
๑๕/๐๒/๒๔๙๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านดู่หัวนา  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔ / ๔

้
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