
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑ (ธ)

ส่งสอบ ๙๘ รูป ขาดสอบ ๕๐ รูป คงสอบ ๔๘ รูป สอบได้ ๓๖ รูป สอบตก ๑๒ รูป (๗๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระสหพันธ์ ปยวณฺโณ เทพบุตร

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๑๘/๖/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระทศพร อธิวโร ปานมน

๑๒/๓/๒๕๒๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระเขมินท์ สุเขิโต มีคม

๒๗/๑/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระอภิวัฒน์ อภิปุณฺโ พรหมบุตร

๕/๓/๒๕๓๔ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระเฤอศักดิ

์

ผลปุโ เย็นมัน

่

๑๑/๑๑/๒๕๒๐

๙/๗/๒๕๕๙
ปาหนองแคร่  

บร ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระสุวิทย์ จิตฺตปาโล สุขจันทร์

๙/๕/๒๕๒๑ ๙/๗/๒๕๕๙
ปาหนองแคร่  

บร ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระบุญเจริญ สนฺตจิตฺโต สุมาลัย

๒/๓/๒๕๐๑ ๑๐/๓/๒๕๕๙
ปาประชาสันติธรรม

 

บร ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระเดชาธร ธมฺมทีโป ปดกอง

๖/๑๐/๒๕๓๓
๑/๔/๒๕๕๙

สักทองหนองไทร  

บร ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระอุดร ธมฺมกาโม โฮนอก

๒๙/๗/๒๕๑๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สักทองหนองไทร  

บร ๖๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรเกวิน  สานสุข

๓๐/๕/๒๕๔๔

 สักทองหนองไทร  

บร ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระสมศักดิ

์

ถิรปฺุโ แย้มศรี

๑๑/๘/๒๕๒๒ ๑๖/๗/๒๕๕๗

ปาโพธิแก้ว

์

 

บร ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระสุรชัย เตชปฺุโ มาประจวบ

๑๒/๓/๒๕๐๓ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ปาโพธิแก้ว

์

 

บร ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระปกกมล สิริจนฺโท มาประจวบ

๒๐/๑๐/๒๕๑๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ปาโพธิแก้ว

์

 

บร ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระทวีเกียรติ ติกฺขวีโร หมันนึก

่

๗/๑๒/๒๕๑๗ ๒๖/๗/๒๕๕๙

หนองทะยิง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระวินัย มุทุจิตฺโต เย็นไธสง

๑๓/๑/๒๕๓๖ ๒๐/๑/๒๕๕๙

ปาโนนเจริญ  

บร ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระณัฐดนัย ขนฺติจิตฺโต สังคะโห

๑๕/๑๐/๒๕๑๑
๑๓/๕/๒๕๕๙

กระดึงทอง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระอรรณพ ิตพโล เจริญใหญ่

๒๒/๑/๒๕๒๙
๙/๖/๒๕๕๙

กระดึงทอง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระมงคลชัย ธมฺมสโร เนือนิล

้

๑๖/๘/๒๕๒๓
๓/๗/๒๕๕๙

กระดึงทอง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระจุราวุธ เขมรโต ชะบารัมย์

๑๕/๑/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๕๙

กระดึงทอง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระทรงเกียรติ ถิราโณ ชะโลมรัมย์

๖/๕/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
กระดึงทอง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระวิธยุตม์ วิชยธมฺโม สุวรรณรัตน์

๒๙/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กระดึงทอง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระกอบ โสตฺถิโก ดีมาก

๒๑/๙/๒๔๙๙ ๒๗/๖/๒๕๕๗

ปาโคกเครือ  

บร ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระชวน ปภาธโน กิรัมย์

๔/๖/๒๕๑๘ ๒๐/๑/๒๕๕๙

ปาหนองแสง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระลาม ิตสุโข โสมะมี

๑๑/๑๒/๒๕๑๗
๒๔/๕/๒๕๕๙

ปาหนองแสง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระบัญชา อภิวณฺโณ ทองประดับ

๒๒/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาหนองแสง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระดิลกพัฒน์ จารุวณฺโณ โอชาเฉลิมโรจน์

๗/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาหนองแสง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระสิทธิพงษ์ จารุธมฺโม หินหาดหงษ์

๑๗/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาหนองแสง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระบุญรัตน์ อโสโก กอแก้ว

๑๖/๘/๒๕๓๕ ๒๖/๕/๒๕๕๙

ไพศาลพัฒนา  

บร ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระศิริพงศ์ สุชาโต มาชอบ

๖/๑๑/๒๕๓๐ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ไพศาลพัฒนา  

บร ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระไตรเทพ ถาวโร วาลีประโคน

๑๑/๖/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

บร ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระณัชพล โกวิโท ด่านจงเจริญกิจ

๘/๑๑/๒๕๓๖
๕/๖/๒๕๕๙

ปาสตึกพัฒนา  

บร ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระบุญส่ง อธิจิตฺโต เพ็งวัน

๖/๑๐/๒๕๐๖
๕/๗/๒๕๕๙

สนามชัย  

บร ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระเพชรดนัย อาภสฺสโร ยอดประทุม

๗/๓/๒๕๑๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สนามชัย  

บร ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระสมานมิตร จารุวณฺโณ ศรีประไหม

๒๔/๕/๒๕๐๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สนามชัย  

บร ๖๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรปยะวัฒน์  พูนสวัสดิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๓

 สนามชัย  

บร ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระจิตรกร วิจิตฺตธมฺโม เทพนรินทร์

๖/๖/๒๕๑๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดอนอะราง  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมวิสุทธาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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