
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑ (ธ)

ส่งสอบ ๓๐๘ รูป ขาดสอบ ๑๒๒ รูป คงสอบ ๑๘๖ รูป สอบได้ ๑๔๙ รูป สอบตก ๓๗ รูป (๘๐.๑๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระปรีสักรา อภินนฺโท ยิมชืน

้ ่

๑๐/๐๔/๒๕๑๔ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

กะทมวนาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระมานะ มนฺตจิตฺโต ขบวนงาม

๑๙/๐๕/๒๕๑๑ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

กะทมวนาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระสุวิทย์ ธีรปฺโ พวงยีโถ

่

๒๖/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

กะทมวนาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระพีระพล านวีโร มีศิลป

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

กะทมวนาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระอัจฉริยะ ธมฺมวโร สมบูรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กะทมวนาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระอนุชา อธิจิตฺโต สนันนำหนัก

่

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กะทมวนาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรภาณุวัชร  ขบวนงาม

๒๑/๑๐/๒๕๓๖

 กะทมวนาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรอนุวัฒน์  เอียงทารัมย์

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 กะทมวนาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระเปอง กนฺตวีโร รุ่งเรือง

๑๖/๐๗/๒๔๙๙ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ตำปูง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระธนากร อนาวีโร เหล็กอยู่มะดัน

๗/๗/๒๕๓๗
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ตำปูง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระจตุพร เขมวโร คิดสุข

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตำปูง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระนนทพัทธ์ หิริธมฺโม กระจ่างใส

๒๑/๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตำปูง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระสราวุธ ปฺาวโร ปุตุมาจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเฉนียง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระอรุณ ปริมุตฺโต นาคการะสิน

๒๙/๐๙/๒๕๐๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเฉนียง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระบุญศรี วฑฺฒโน เหมาะใจ

๐๕/๐๒/๒๕๑๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเฉนียง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระอนุสรณ์ อคฺคธมฺโม สามสี

๒๗/๐๔/๒๕๒๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเฉนียง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระปณณ์พงศ์ ปภสฺสโร ถุนาพรรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๐๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเฉนียง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระบุญเลิศ กิตฺติธโร หลังทรัพย์

๐๙/๑๒/๒๕๐๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

บูรพาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระกังวาฬ สุกิตฺติโก ธัญธนาพล

๒๕/๑๐/๒๕๑๙ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

บูรพาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระชเนรินทร์ ขนฺติปาโล แสวงมี

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๑๓/๐๒/๒๕๖๐

บูรพาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระเอกสิทธิ

์

อุชุจิตฺโต นารักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๑๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปานิมิตมงคล  

สร ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระสมพงษ์ ธนปฺุโ ทางดี

๐๘/๑๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปานิมิตมงคล  

สร ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระอนันต์ เขมิโย ปญญาเอก

๑๕/๐๖/๒๕๓๕
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาบวรสังฆาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระณัฐวุฒิ สุขกาโม ไชยสุริยงค์

๐๙/๑๒/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาบวรสังฆาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระเทพทัย อภโย บัวจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาบวรสังฆาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระชิตพล ชินวโร พิศิลป

๑๔/๐๘/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาบวรสังฆาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระภาคภูมิ านิสฺสโร พรพิพัฒน์

๒๑/๑๐/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาบวรสังฆาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระวุฒิ ิตสทฺโธ หลอมประโคน

๐๔/๐๖/๒๕๑๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระพงศกร ธมฺมคุตฺโต สิงคนิภา

๐๖/๐๗/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระเสาร์ สุมโน สุขแสวง

๑๘/๑๑/๒๕๓๖
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระขุนทอง คมฺภีโร บุญทุ้ม

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระธนากร ธมฺมิโก องอาจเชาว์เลิศ

๑๒/๐๘/๒๕๐๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระอริยะ โสภโณ จงอุตส่าห์

๐๑/๑๒/๒๕๒๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาโยธาประสิทธิ

์

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระศรเทพ สุทฺธจิตฺโต หมู่ทอง

๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๑๒/๒๕๕๙

พนาบุญ  

สร ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระสันติ ทตฺตธมฺโม แก้วเมียน

๒๕/๘/๒๕๒๗ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

พนาบุญ  

สร ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระทวีศักดิ

์

เตชปฺโ สมานทอง

๓๑/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๐๔/๒๕๖๐

พนาบุญ  

สร ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระโกวิทย์ ผาสุโก ครบอยู่

๙/๑/๒๕๓๕
๒๑/๐๔/๒๕๖๐

พนาบุญ  

สร ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระสุชาติ ธมฺมธีโร บุญมาก

๒๐/๗/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พนาบุญ  

สร ๖๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรชนกันต์  เทศแก้ว

๑๙/๑/๒๕๔๖

 พนาบุญ  

สร ๖๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรวัชระ  หมู่ทอง

๑๘/๒/๒๕๔๗

 พนาบุญ  

สร ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระเมตตาโส นิภาธโร เหมาะหมาย

๐๑/๐๔/๒๕๒๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๕

โพธิญาณรังสี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระชาติตุพงษ์ านวีโร รำจวน

๒๙/๐๖/๒๕๐๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๗

โพธิญาณรังสี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระพิทักษ์ พทฺธธมฺโม ดวงราษี

๐๑/๐๕/๒๔๙๙ ๒๓/๑๒/๒๕๕๙

โพธิญาณรังสี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระนครินทร์ คุเนสโก ชงโค

๐๖/๐๖/๒๕๐๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

โพธิญาณรังสี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระบุญธรรม ยติกโร เรืองสุข

๑๒/๑๑/๒๕๒๒
๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ละเอาะกะทมพัฒนา
 

สร ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระลัด ปุณฺณโก สุขจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๑ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดไตรรัตนาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระสราวุธ สุคนฺโธ จิตรเอือ

้

๒๓/๐๔/๒๕๒๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สุทธิธรรมาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรพงศ์ศิริ  สายทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 สุทธิธรรมาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรพีระวัชญ์  ใจเสงียม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 สุทธิธรรมาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรธีระพันธ์  ดีดวงพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 สุทธิธรรมาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรก้องภพ  วิลาจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 สุทธิธรรมาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรมงคล  ศิริยันต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 สุทธิธรรมาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรรัชพงศ์  ทีดี

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 สุทธิธรรมาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรนิกร  ไชยสัตย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

 สุทธิธรรมาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรวรรณชัย  ศรีสุนนท์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 สุทธิธรรมาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระแสงธรรม าณสีโล เสาสูง

๒๑/๐๘/๒๕๓๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

แสงธรรม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระสอน จิรุตฺถิโท ศรีน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๑๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระสมยศ สมจิตฺโต มีศรี

๐๘/๐๑/๒๕๑๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

ปาสระทอง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระสมหมาย สิริสาโร ศรีบุญเรือง

๑๘/๐๖/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาสระทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระสมเจตน์ สมจิตฺโต เจริญยิง

่

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๐๕/๒๕๖๐

ปาสระทอง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระวัชระ วชิราโณ สุวรรณคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๐ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ปาสระทอง  

สร ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระฮวด สุทฺธจิตฺโต ต่อดอก

๐๕/๐๕/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๓

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระสมชาย ปทีปธมฺโม เรืองกระจาย

๒๙/๐๗/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระธนภัทร เขมทสฺโส เสรีชัยพร

๓๐/๑๒/๒๕๓๕ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระวรานนท์นุทัศน์ เตชธมฺโม สายโคกสูง

๐๗/๐๘/๒๕๑๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระพิทักษ์ านตฺตโร ตีรณกุล

๒๒/๐๑/๒๕๐๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระพิเชฐ ปภากโร พันธุ์สุข

๐๗/๐๔/๒๕๐๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระสันติ อุตฺตโร ตีรณกุล

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระธนิก สิริทตฺโต กาญจนรังษี

๑๗/๐๔/๒๕๔๑ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐

ภูแก้วพรหมมณี  

สร ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระประกฎ ตปสีโล ศรีโพลา

๒๔/๐๔/๒๕๐๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

บ้านแร่  

สร ๖๑๖๐/๐๐๗๑
พระธนากร าณธโร ศาลา

๓๐/๐๓/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแร่  

สร ๖๑๖๐/๐๐๗๒
พระนครินทร์ นาคธมฺโม บุณศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแร่  

สร ๖๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรเจษฎาบดินทร์  ประเสริฐกลาง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

 ปาเขวาสินรินทร์  

สร ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระชวลิต อภิปุณฺโณ คนึงเพียร

๐๔/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ระไซร์  

สร ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระสุริยา าณวีโร ลาโพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ระไซร์  

สร ๖๑๖๐/๐๐๗๖
พระวรพล นนฺทิโย เอนูนารี

๐๓/๐๕/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ระไซร์  

สร ๖๑๖๐/๐๐๗๗
พระนนทวัฒน์ นนฺทิโย เหลาคม

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาท่าตูม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๗๘
พระนิติ รตนโชโต จันทร์นอก

๐๑/๑๐/๒๕๒๓ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ปามหานครธรรม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระชาตรี ปฺุทโก ขิมทอง

๒๖/๑๑/๒๕๑๓
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ปามหานครธรรม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๘๐
พระสมรส โฆสธมฺโม สาระพางค์

๒๓/๑๐/๒๕๑๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ปามหานครธรรม  

สร ๖๑๖๐/๐๐๘๑
พระธนานันท์ ขนฺติธมฺโม ละเหลา

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาร่มไทร  

สร ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระสนอง นายโก รอบแคว้น

๑๑/๐๔/๒๕๐๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๑ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระวิชัย ธมฺมสิริ ศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระนิวาส กตทีโป โคตรบุรี

๐๒/๐๒/๒๕๐๒ ๑๔/๑๐/๒๕๕๖ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระพสิษฐ์ านวิสิฏโ ศรีวัฒนพงศ์

๑๒/๐๖/๒๕๓๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระรุ่งโรจน์ สนฺตจิตฺโต สวรรค์โรจน์

๑๕/๑๒/๒๕๓๒ ๒๗/๐๙/๒๕๕๙ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระพิพัฒน์ สุจิตฺโต ยามดี

๑๔/๑๒/๒๕๓๘ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๘๘
พระภาคภูมิ สิริภทฺโท ชีวินวิวัฒนชัย

๑๘/๐๓/๒๕๓๑
๑๐/๐๖/๒๕๖๐ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระวรพงศ์ อริยวํโส ชมทอง

๑๕/๐๑/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๙๐
พระไพชยนต์ จิตฺตปฺุโ จันทเขต

๐๑/๐๕/๒๕๐๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๙๑
พระทักษิณ สิริคุโณ สัชชานนท์

๒๕/๐๖/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

กระวันหินโคน  

สร ๖๑๖๐/๐๐๙๒
พระวุฒิชัย กุสลจิตฺโต ศรีกุลกลาง

๑๙/๐๗/๒๕๒๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๖๐/๐๐๙๓
พระวิชัย จิตฺตวุฑโฒ แสงออน

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

โคกทมบรมจินดา  

สร ๖๑๖๐/๐๐๙๔
พระรุ่งโรจน์ ปยปตฺโต กมลเดช

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

โคกทมบรมจินดา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๑๖๐/๐๐๙๕
พระเหยือบ กนฺโตภาโส ปยะไพร

๐๓/๐๖/๒๕๐๖ ๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โคกลาว  

สร ๖๑๖๐/๐๐๙๖
พระสาลี เตชวณฺโณ รีบเร่งดี

๓๑/๐๕/๒๕๑๘ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

โคกลาว  

สร ๖๑๖๐/๐๐๙๗
พระรุ่งเรือง ปฺาวฑฺฒโน พงศ์ปราโมทย์

๑๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

เชือเพลิง

้

 

สร ๖๑๖๐/๐๐๙๘
พระบัวจิตร สุรจิตฺโต กรำกระโทก

๐๖/๐๖/๒๕๐๑ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านตาโสร์  

สร ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระเขียว อาภสฺสโร สระประโคน

๐๕/๑๒/๒๕๐๘ ๒๔/๐๑/๒๕๕๑

เบญจศิลาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระไพรวัลย์ มงฺคโล ประฉอดนอก

๑๘/๐๕/๒๕๑๕
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

เบญจศิลาราม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระทนงชัย สิริธมฺโม งามเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๒๓ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

ปาไทรทอง  

สร ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระบุญเช็ด ปฺาโภ ภาสดา

๐๕/๑๑/๒๕๑๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

ปาไทรทอง  

สร ๖๑๖๐/๐๑๐๓
พระสายชล อสิาโณ ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๒๔ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ปาไทรทอง  

สร ๖๑๖๐/๐๑๐๔
พระเสกสรร อตฺตทนฺโต หายทุกข์

๐๕/๑๐/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาไทรทอง  

สร ๖๑๖๐/๐๑๐๕
พระสดใส ปฺาธโร ทรงวาจา

๓๐/๑๒/๒๕๒๕ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

วรรณวราราม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๐๖
พระบุญส่ง ชาติโก สมนิยาม

๐๕/๐๔/๒๕๒๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

วรรณวราราม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๐๗
พระเชษฐา โชติปฺโ สมนิยาม

๒๔/๐๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วรรณวราราม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๐๘
พระอิทธิ อิทฺธิธโร วงษ์ฉิม

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วรรณวราราม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๐๙
พระศุภกิตต์ ปรกฺกโม บุญทน

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

สีเหลียม

่ ่

 

สร ๖๑๖๐/๐๑๑๐
พระอนุชิต อนุชิโต ดมอุ่นดี

๒๙/๐๖/๒๕๒๓

๗/๐๕/๒๕๖๐

สีเหลียม

่ ่

 

สร ๖๑๖๐/๐๑๑๑
พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร เจรอบ

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สีเหลียม

่ ่

 

สร ๖๑๖๐/๐๑๑๒
พระกอบชัย คมฺภีโร แจ้งสว่าง

๐๖/๐๓/๒๕๓๘
๒/๐๗/๒๕๖๐

สีเหลียม

่ ่

 

สร ๖๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรกิตติภณ  เสาเกลียว

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

 สีเหลียม

่ ่

 

สร ๖๑๖๐/๐๑๑๔
พระแสวง สิริปฺุโ เหลามี

๐๖/๐๙/๒๕๐๔ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

โคกกลาง  

สร ๖๑๖๐/๐๑๑๕
พระบุญศรี นาาทโร คำดี

๑๖/๐๕/๒๕๒๒ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

โคกกลาง  

สร ๖๑๖๐/๐๑๑๖
พระพงศ์วัฒน์ สีลสาโร ศาลางาม

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกกลาง  

สร ๖๑๖๐/๐๑๑๗
พระเกียรติชัย กิตฺติคุโณ เกลียวทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกกลาง  

สร ๖๑๖๐/๐๑๑๘
พระธวัฒน์ชัย ธมฺเมสโก วรรณา

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกกลาง  

สร ๖๑๖๐/๐๑๑๙
พระสมพร ติสฺสวโร คิดดีจริง

๑๖/๐๓/๒๕๒๘ ๑๓/๐๒/๒๕๖๐

ปาเขาโต๊ะ  

สร ๖๑๖๐/๐๑๒๐
พระชนนท์ภัทร์ ชวนปฺโ ลีทอง

้

๒๑/๐๕/๒๕๒๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาเขาโต๊ะ  

สร ๖๑๖๐/๐๑๒๑
พระพรมแก้ว านวีโร ศรีพรม

๐๔/๐๗/๒๕๐๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

ปาสมานมิตร  

สร ๖๑๖๐/๐๑๒๒
พระโสภา ปทีปธมฺโม สระแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๒๓
๑๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาสมานมิตร  

สร ๖๑๖๐/๐๑๒๓
พระสมศรี จารุวณฺโณ ประสานทอง

๐๕/๐๓/๒๔๙๐ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๒๔
พระเหรียญ ขนฺติโก ขนวน

๓๐/๐๕/๒๕๐๘ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๒๕
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิจิตฺโต แสงศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาสามัคคีธรรม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๒๖
พระวินัย วิชาธโร สายทอง

๑๐/๐๕/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปาสามัคคีธรรม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๒๗
พระไพทูรย์ วฑฺฒธมฺโม พันทอง

๐๒/๑๒/๒๕๒๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประดิษฐ์พุทธางกูร  

สร ๖๑๖๐/๐๑๒๘
พระบุญชู สุมงฺคโล น้อยจันคัด

๒๒/๑๑/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐ ประดิษฐ์พุทธางกูร  

สร ๖๑๖๐/๐๑๒๙
พระอดิศักดิ

์

อภิาโณ แจ่มใส

๒๒/๐๕/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประดิษฐ์พุทธางกูร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๖๑๖๐/๐๑๓๐
พระเจน สจฺจาโณ แก้วลำ

๒๖/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐ ประดิษฐ์พุทธางกูร  

สร ๖๑๖๐/๐๑๓๑
พระมานะชัย มนฺตชาโต ทาจารวัตร

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประดิษฐ์พุทธางกูร  

สร ๖๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรอนันตศักดิ

์

 มหาสนิท
๔/๙/๒๕๔๕

 ประดิษฐ์พุทธางกูร  

สร ๖๑๖๐/๐๑๓๓
พระพรสัณฑ์ อิทปฺโ พลจันทึก

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

โคกอาโพนสวาย  

สร ๖๑๖๐/๐๑๓๔
พระสมเจตน์ สุปภาโส กุหลาบเพ็ชร

๒๐/๐๘/๒๕๒๙ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

โคกอาโพนสวาย  

สร ๖๑๖๐/๐๑๓๕
พระสมาน เตชปฺโ พรหมงาม

๐๙/๐๙/๒๕๐๔ ๐๙/๐๗/๒๕๓๒

โบสถ์  

สร ๖๑๖๐/๐๑๓๖
พระสมพิศ สนฺติกโร บุญกล้า

๒๓/๐๖/๒๕๑๐ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โบสถ์  

สร ๖๑๖๐/๐๑๓๗
พระคำมูน มหามงฺคโล สระแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาอตุโลบุญญลักษม์
 

สร ๖๑๖๐/๐๑๓๘
พระชัยมงคล คุณสํวโร เหรัญญิกานนท์

๒๔/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาอตุโลบุญญลักษม์
 

สร ๖๑๖๐/๐๑๓๙
พระสมพร สมตฺโถ เติมงาม

๓๐/๕/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
ปาอตุโลบุญญลักษม์

 

สร ๖๑๖๐/๐๑๔๐
พระทนงศักดิ

์

สุจิตฺโต เหล่าดี

๒๐/๐๗/๒๕๐๗ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

โคกสมบัติ  

สร ๖๑๖๐/๐๑๔๑
พระภัทระ อติภทฺโร ยิงชืน

่ ่

๒๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกสมบัติ  

สร ๖๑๖๐/๐๑๔๒
พระอุทัย ขนฺติธโร เอียมสา

่

๒๔/๑๐/๒๕๐๓ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกสมบัติ  

สร ๖๑๖๐/๐๑๔๓
พระธีระพงษ์ ธมฺมทีโป แก้วพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๒๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

เทพประทาน  

สร ๖๑๖๐/๐๑๔๔
พระวินัย สมจิตฺโต วินัยเจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๑๘
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

เทพประทาน  

สร ๖๑๖๐/๐๑๔๕
พระตากสิน สมจิตฺโต บุญเสริม

๒๕/๐๗/๒๔๙๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ปาบ้านงิว

้

 

สร ๖๑๖๐/๐๑๔๖
พระสามารถ ปริปุณโณ สอนสุข

๒๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

ปาบ้านงิว

้

 

สร ๖๑๖๐/๐๑๔๗
พระองอาจ ถามิโก สีโคอุ่น

๐๓/๐๔/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาบ้านงิว

้

 

สร ๖๑๖๐/๐๑๔๘
พระสมผล กิจฺจสาโร มะลิศรี

๐๒/๐๖/๒๕๑๓ ๐๖/๐๓/๒๕๔๘

หนองไผ่ล้อม  

สร ๖๑๖๐/๐๑๔๙
พระพุทธิสิทธิ

์

ิตคุโณ เชือทอง

้

๑๖/๐๒/๒๕๒๐ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

หนองไผ่ล้อม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมวิสุทธาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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