
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑ (ธ)

ส่งสอบ ๑๒๐ รูป ขาดสอบ ๒๖ รูป คงสอบ ๙๔ รูป สอบได้ ๔๘ รูป สอบตก ๔๖ รูป (๕๑.๐๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระไสว ผลิโก บุราณสุข

๑๑/๔/๒๕๑๑ ๒๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระศักรินทร์ านิสฺสโร กองแก้ว

๒๓/๓/๒๕๐๙ ๑๖/๔/๒๕๖๐

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระกัษณ สทฺทาธิโก เรืองรัมย์

๒๕/๗/๒๕๒๓

๑/๗/๒๕๖๐
ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระทวง คุณวีโร ประเสริฐศรี

๒๐/๔/๒๕๓๐
๑/๗/๒๕๖๐

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระพรชัยแสน วรชโย ลีประโคน

๓๐/๘/๒๕๒๔
๒/๗/๒๕๖๐

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระธณิตกรณ์ จิรธมฺโม แวทไธสง

๒๘/๘/๒๕๓๓

๘/๗/๒๕๖๐
ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระณัฐ ผลปฺโ ชำรัมย์

๑๔/๗/๒๕๓๗

๘/๗/๒๕๖๐
ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระนรินทร์ฤทธิ

์

จิตฺตสํวโร จิตคติ

๓๐/๑/๒๕๓๖
๑/๙/๒๕๖๐

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระจักรินทร์ สุธมฺโม อึงวัชนปาน

๑๐/๒/๒๕๑๕
๓/๓/๒๕๕๙

ปารุ่งอรุณ  

บร ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระสุชาติ ิตสาโร พูลผล

๔/๔/๒๕๒๒ ๑๔/๓/๒๕๖๐

ปารุ่งอรุณ  

บร ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระอธิวัฒน์ โสภโณ ทองนาคหุ่น

๑/๙/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปารุ่งอรุณ  

บร ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระอนิรุทธิ

์

อภิปฺุโ ทัศนะ

๑๐/๔/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปารุ่งอรุณ  

บร ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระบดินทร์ อธิจิตฺโต บุญจันทร์

๑๒/๕/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ปารุ่งอรุณ  

บร ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระวีระศักดิ

์

ภทฺทโก บุญจันทร์
๑/๖/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ปารุ่งอรุณ  

บร ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระเกียรติศักดิ

์

จิรสุโภ คลังกระโทก

๓๑/๗/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
ปารุ่งอรุณ  

บร ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระสุรเชษฐ์ อคฺคธมฺโม นวนสาย

๒๘/๘/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

ปารุ่งอรุณ  

บร ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระสินชัย กตสาโร แซ่ตัน

๘/๗/๒๔๙๙ ๑๔/๕/๒๕๕๔

หนองแปป  

บร ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระวิรัตน์ สีลสํวโร กองคำ

๑๓/๗/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
หนองแปป  

บร ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระจำรัส กตปุโ โฉมรัมย์

๒๕/๖/๒๕๓๑

๔/๗/๒๕๖๐
หนองแปป  

บร ๖๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรวันเฉลิม  เอ็นดู

๒๖/๔/๒๕๔๐

 หนองแปป  

บร ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระสุภา อาชิโต นุชาญรัมย์

๑/๔/๒๕๑๗ ๑๓/๔/๒๕๕๙

บ้านปลาย  

บร ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระบุญส่ง ปยธโร กงรัมย์

๑๗/๓/๒๔๙๔ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

ปาหนองแคร่  

บร ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระอนุพล ชิตมาโร เคณสุโพธิ

์

๙/๗/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐ ปาประชาสันติธรรม

 

บร ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระสาธิค เตชพโล ควรนาม

๘/๕/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บัวตะเคียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระทรงพล กิจฺจสาโช บุญรอง

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บัวตะเคียน  

บร ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระทินกร อติภทฺโท สีดาสมา

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองม่วง  

บร ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระพิเชษฐ์ จิตฺตทนฺโต คุสิตา

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองม่วง  

บร ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระพิทยา ิตปฺโ อร่ามศรี

๒๖/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

บร ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระฐาปกรณ์ ชยปาโล ฟบประโคน

๗/๒/๒๕๐๙
๑๘/๖/๒๕๕๓

ปาโคกเบงเหนือ  

บร ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระพลเดช รตนปฺโ ดวงจิตร

๑๘/๕/๒๕๑๓ ๒๑/๖/๒๕๕๙

ปาโคกเห็ด  

บร ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระเสนอ จนฺทสาโร เรืองมณีนพ

๔/๑๑/๒๔๙๙ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ปาโคกเห็ด  

บร ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระธนะชัย เขมปฺโ ชูเกษ

๓๑/๑/๒๔๘๙

๔/๗/๒๕๖๐
ปาโคกเห็ด  

บร ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระเทพพิทักษ์ ตปคุโณ ทูลเกษม

๑๑/๕/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ปาโคกเห็ด  

บร ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระไสว สุนฺทโร สีทา

๘/๖/๒๕๑๖ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ไพศาลพัฒนา  

บร ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระประชัน ถิรจิตฺโต ผาสุก

๖/๑๐/๒๕๑๖ ๒๔/๕/๒๕๖๐

ไพศาลพัฒนา  

บร ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระประจวบ ธมฺมรโต สมเย็น

๙/๒/๒๕๑๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐

ไพศาลพัฒนา  

บร ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระพิชิต จารุธมฺโม วิชาเฟอง

๒๖/๓/๒๕๓๙ ๑๖/๔/๒๕๖๐

สหมิตรนฤมาน  

บร ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระบุญทัน เมธิโก หยดประโคน

๙/๑๑/๒๕๓๒ ๒๘/๑/๒๕๖๐

หนองม่วง  

บร ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระนันทวัฒน์ ยติโก มณีศรี

๘/๓/๒๕๓๘ ๙/๕/๒๕๖๐
หนองม่วง  

บร ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระสมชาย สนฺตมโน พรมรุกชาตื

๖/๙/๒๕๓๔ ๔/๖/๒๕๖๐
หนองม่วง  

บร ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระภพกร สารสีโล นามการณ์

๗/๒/๒๕๑๖
๗/๗/๒๕๖๐

ปาโคกตะเคียน  

บร ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระชยากร อมโร วิเศษบุพฝา

๒๒/๕/๒๕๓๗ ๒๗/๗/๒๕๖๐

ปาสตึกพัฒนา  

บร ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระอัศวิน ชินทตฺโต ฉิมพลี

๔/๔/๒๕๒๑ ๔/๗/๒๕๖๐
โคกกระเบา  

บร ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระนฤภัทร นาควโร จะเรรัมย์

๒๙/๖/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
โคกกระเบา  

บร ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระสงวน อคฺควโร จิมานัง

๒๑/๗/๒๕๐๙ ๓๐/๘/๒๕๕๗

บ้านถนน-กระสัง  

บร ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระวีรยุทธ จกฺกธมฺโม บุญรอด

๘/๑๑/๒๕๒๖ ๒๐/๓/๒๕๕๙

บ้านถนน-กระสัง  

บร ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระเมธาวี ปาริชาโน บุญพรหม

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

๓/๑/๒๕๖๐
บ้านถนน-กระสัง  

บร ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระจีรศักดิ

์

ขนฺติพโล บุญศรีรัมย์

๓/๑๐/๒๕๓๗
๔/๗/๒๕๖๐

บ้านถนน-กระสัง  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมวิสุทธาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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