
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑ (ธ)

ส่งสอบ ๒๗๐ รูป ขาดสอบ ๑๒๑ รูป คงสอบ ๑๔๙ รูป สอบได้ ๙๕ รูป สอบตก ๕๔ รูป (๖๓.๗๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรพานทอง  วิชัยกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 จอมสุรินทร์  

สร ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระสุนทร กตปฺุโ บุญอยู่

๒๔/๖/๒๕๐๖
๒/๔/๒๕๕๙

ตำปูง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระกัญถพล อติวีโร บุรุษภักดี

๗/๓/๒๕๓๘ ๒/๖/๒๕๕๙
ตำปูง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระอตินันท์ ิตปฺุโ อิมวงศ์

่

๑๑/๖/๒๕๓๔ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ตำปูง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระไพบูลย์ สุทฺธิาโณ เสายอด

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ตำปูง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระดุสิต คุณสาโร โหมหัก

๒๓/๓/๒๕๑๕ ๒๓/๗/๒๕๕๙

ตำปูง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระไพฑูรย์ ทีปธมฺโม โคตะมี

๑๓/๐๘/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

ไตรรัตนาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระฐิติพัฒน์ ติกฺขปฺโ เจือจันทร์

๕/๐๒/๒๕๑๕ ๖/๐๖/๒๕๕๙

ไตรรัตนาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระธรรมเนียม ธมฺมทีโป สมุนทอง

๒๕/๑๐/๒๕๐๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

บ้านจันรม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระโกศล กุสลจิตฺโต บุญเสก

๑๑/๑๒/๒๕๒๘
๐๕/๐๓/๒๕๕๙

บ้านจันรม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระอภิรักษ์ อภิปฺุโ สมานโสร์

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านจันรม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระสรวิศ มุตฺตจิตฺโต วิเศษรัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจันรม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระประกอบ ธนปฺโ ภาสดา

๗/๐๖/๒๕๑๒ ๖/๑๒/๒๕๕๕

บูรพาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระวุฒิ วุฑฺฒิาโณ อุดมสินานนท์

๑๔/๑๑/๒๔๙๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บูรพาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระภัทรพงศ์ พลวฑฺโฒ สายกระสุน

๑๗/๐๖/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บูรพาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระชโนทัย อภิปฺโ มุลาลินท์

๐๘/๑๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บูรพาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรชวลิต  เหมศุกล

๒๙/๑๒/๒๕๓๕

 บูรพาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรปราโมทย์  นิยมสวน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 บูรพาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรอนุพงษ์  จำนงรักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 บูรพาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรสุวิจักขณ์  ตืนเต้นดี

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 บูรพาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระอริชัย มหาลาโภ รัตธสาร

๐๓/๐๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

ปาบวรสังฆาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระสมยศ ปภากโร จันทอง

๑๑/๐๖/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาบวรสังฆาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระพงศกร เขมิโย ตีระวัฒนานนท์

๐๕/๑๑/๒๕๒๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาบวรสังฆาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระวิสุทธิ

์

จนฺทสาโร ศิลาขาว

๑๖/๑๒/๒๕๑๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๕

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระณัฐพล คุณสํวโร ลาภจิตร

๑๔/๐๕/๒๕๒๒ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระชูศักดิ

์

กตปฺุโ สุนทร

๒๐/๐๗/๒๔๙๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระจักรกฤษณ์ ขนฺติสาโร มณีรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระกิตติ สุทฺธิาโณ ประไวย์

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระพลเศรษฐ์ ิติธมฺโม ดมอุ่นดี

๑๐/๗/๒๕๑๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาสมใจธรรมาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระศราวุฒิ กิตฺติวุฑโฒ ฝายขุนพรม

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาสมใจธรรมาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระนัฐกรณ์ วรจิตฺโต เสือไพฑูรย์

๒๐/๐๙/๒๕๓๒ ๑๕/๑๒/๒๕๕๘

พนมศิลาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๓๒
พระระพีพงษ์ ธนปฺโ พูดเพราะ

๑๙/๔/๒๕๑๘
๓/๑/๒๕๕๙

พนาบุญ  

สร ๖๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรวุฒินันท์  ทองเลิศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

 พนาบุญ  

สร ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระชาญชัย ิตคุโณ ฉัตรเงิน

๑๖/๐๒/๒๕๒๕ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

แสงธรรม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระอภิชัย อุปสนฺโต หอมหวล

๒๕/๐๘/๒๕๓๔
๖/๐๔/๒๕๕๙

แสงธรรม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระวงศ์ศักดิ

์

ปยธมฺโม พงษ์แพทย์

๑๕/๐๙/๒๕๒๖ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๕๙/๐๐๓๗
พระดนัยนันท์ าณทีโป พวงจันทร์ศรี

๑๓/๐๗/๒๕๒๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๕๙/๐๐๓๘
พระรุ่งโรจน์ อาภสฺสโร จันทร์แสนตอ

๒๓/๐๘/๒๕๒๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 บุญสม

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านแร่  

สร ๖๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรพัทชรพล  บุญสม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

 บ้านแร่  

สร ๖๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรพฤฒิชัย  บุญสม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

 บ้านแร่  

สร ๖๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรหยกยิม

้

 ศรีเศษ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

 บ้านแร่  

สร ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระรังษี นาถสีโล คำทองอินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๐๗ ๑๑/๐๗/๒๕๔๑

ปาเขวาสินรินทร์  

สร ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระกิตติศัพท์ กิตฺติธโร ครบพร

๐๒/๑๑/๒๔๙๙ ๑๖/๐๑/๒๕๕๒

ปาเขวาสินรินทร์  

สร ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระณรงค์ชัย อาภสฺสโร นิยมชอบ

๓๐/๑๑/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาเขวาสินรินทร์  

สร ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระจักรพันธ์ ิตโสภโณ พันธ์ศรี

๒๒/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาอำปล  

สร ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระพิเชษฐ์ ปฺาธโร ทองดี

๑๗/๑๑/๒๕๓๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ปาอำปล  

สร ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระพีรเดช ตนฺติปาโล ประเสริฐ

๒๒/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาอำปล  

สร ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระสมปอง พลปฺุโ ยืนยาว

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาอำปล  

สร ๖๑๕๙/๐๐๕๐
พระพลวัฒน์ อติพโล แสนดี

๑๙/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกกุง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระพนม านุตฺตโร ชูเชิด

๐๘/๐๙/๒๕๒๕ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

ปาท่าตูม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระประวิทย์ อภิฌาโต สุระคนธ์

๒๐/๑๒/๒๕๓๐
๙/๑๒/๒๕๕๘

ปาร่มไทร  

สร ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระวัชรพล ปรกฺกโม พรมหงษ์

๒๔/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาร่มไทร  

สร ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระสมชัย ธมฺมานนฺโท โอสถานนท์

๒๖/๐๑/๒๕๓๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระบุญงาม ชุติปฺุโ แจ้งจิตรไสว

๒๘/๐๑/๒๕๐๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระวสันต์ จิตฺตเสฏโ วะลับ

๑๖/๐๔/๒๕๓๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระกิตติชัย ธมฺมปาโล ดัชถุยาวัตร

๒๖/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระพิมลศักดิ

์

พลวโร นามเวช

๑๙/๐๔/๒๕๑๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

กระวันหินโคน  

สร ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระชาญชัย สิริทตฺโต โปษกานนท์

๑๔/๐๗/๒๕๒๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

โคกทมบรมจินดา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๔

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระสุรศร สุมงฺคโล ศรีตะวัน

๒๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระพงษ์สิทธิ

์

าณธโร ศรีตะวัน

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระธีรชัย อภิวํโส ชูชืนพรหม

่

๐๕/๐๕/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระสมศักดิ

์

ถิรมโน ชูชืนพรหม

่

๒๖/๐๕/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระจรุวิทย์ จารุวณฺโณ เหมาะตัว

๑๖/๐๖/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระพงษ์พัฒน์ ิตาโณ พูดเพราะ

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระจักรพันธ์ ขนฺติพโล จันทร์ปรุง

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระคนาธิป ยสชาโต แก้วใหญ่

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระชาคร ผลปฺุโ บุญทัน

๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรชานน  สังข์ลาย

๕/๗/๒๕๔๔
 โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรสมรักษ์  บุญเสรร็จ

๖/๕/๒๕๔๔
 โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรพิทักษ์  เรืองเกษม

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

 ตาลวก  

สร ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระทนงศักดิ

์

สุวีโร เจริญสุข

๐๘/๐๖/๒๕๐๓ ๒๔/๐๒/๒๕๕๒

นิคมพัฒนาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระนฦเมศร์ สิริธโร ทองจตุ

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

นิคมพัฒนาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระชนัทฐา ิติสมฺปนฺโน เรืองสุขสุด

๑๙/๐๔/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

นิคมพัฒนาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระสุเพ็ญ สุมงฺคโล เพ็ชรใสดี

๑๗/๐๔/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

นิคมพัฒนาราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระกฤตภาส สิริธมฺโม ชัยประโคน

๒๐/๐๑/๒๕๐๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

บ้านจบก  

สร ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระพิณโย สิริวํโส ศิริพงศ์วุฒิ

๑๖/๐๒/๒๕๓๐ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

บ้านจบก  

สร ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระพนิน ยติกโร เบิกบาน

๑๗/๐๙/๒๕๑๙ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

ปาไทรทอง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรณัฐเกียรติ  หมันดี

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

 ปาไทรทอง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรพัชรพล  พรหมบุตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 ปาไทรทอง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระจีรพันธ์ จิรตฺถิโก เชือสายดวง

้

๒๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วรรณวราราม  

สร ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระมานะ รตนาโณ เหมาะดีหวัง

๐๑/๐๗/๒๕๑๔ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

สีเหลียม

่ ่

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระวรินทร์ วรจิตฺโต รวดเร็ว

๑๘/๐๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สีเหลียม

่ ่

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระอโณทัย อนุชาโต ผิวงาม

๑๗/๐๕/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สีเหลียม

่ ่

 

สร ๖๑๕๙/๐๐๘๕
พระภีรวัตร สุทฺธิาโณ หวลระลึก

๑๓/๐๘/๒๕๓๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกกลาง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระสุขสันต์ สุเมโธ ปยะไพร

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกกลาง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๘๗
พระธีรวุฒิ ธีรธมฺโม นามโคตร

๐๕/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกกลาง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระเสกสรร อธิวโร มีสัตย์

๑๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกกลาง  

สร ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระขวัญชัย ถาวโร ผกาทอง

๒๙/๐๙/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาเขาโต๊ะ  

สร ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระอนุวัฒน์ จนฺทสาโร สายบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาสมานมิตร  

สร ๖๑๕๙/๐๐๙๑
พระวิทยา กนฺตสีโล แยบเฉลียว

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาสมานมิตร  

สร ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระสมพงศ์ านธมฺโม สาธร

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ประดิษฐ์พุทธางกูร  

สร ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระธนากร กนฺตวีโร สายแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๓๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

ปาอตุโลบุญญลักษม์
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๑๕๙/๐๐๙๔ พระปรีชา ปฏิภาโณ สหพงษ์

๑๒/๐๑/๒๔๙๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙
ปาอตุโลบุญญลักษม์  

สร ๖๑๕๙/๐๐๙๕ พระปยะชัย สปฺปฺุโ ผสมกล้า

๒๑/๐๑/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙
ปาอตุโลบุญญลักษม์  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมวิสุทธาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์(ธ)  ๔ / ๔

้
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