
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๓,๑๖๘ รูป ขาดสอบ ๖๙๗ รูป คงสอบ ๒,๔๗๑ รูป สอบได้ ๑,๑๐๐ รูป สอบตก ๑,๓๗๑ รูป (๔๔.๕๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรสุรัช  สุดใสดี

๒๖/๙/๒๕๔๓

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรศุภกิจ  สายรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรรณชัย  ละอองศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรจิณณวัตร  ชุ่มเสนา

๑/๔/๒๕๔๔
 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรระติพงษ์  ผลาหาญ

๒๗/๙/๒๕๔๔

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรศุภชัย  ชัยพิบูลย์

๑/๑๑/๒๕๔๔

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรฉัตรดนัย  ศูนย์วงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรอนุชิต  อะมินรัมย์

๒๑/๒/๒๕๔๕

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรมงคล  หมอยา

๑๑/๔/๒๕๔๕

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรสัณฐิติ  กุลปยะดิษฐิ

๘/๑/๒๕๔๖
 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรกฤษฎา  แก้วโมกข์

๓๐/๓/๒๕๔๖

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรจิรวัฒน์  ศิริสุข

๑๖/๕/๒๕๔๖

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรวิธวัฒน์  คุณเถือน

่

๒๒/๖/๒๕๔๖

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรเมธัส  จริตรัมย์

๒๔/๙/๒๕๔๖

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรประสพโชค  ผลาหาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระนครินทร์ ธมฺมวิริโย เพียรชอบ

๒๒/๕/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระภูมเรศ เตชธมฺโม ศรีละออง

๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

กัลยาณโกมุท  

สร ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระโรจนศักดิ

์

สิริสกฺโก วรรณศิริ

๐๘/๑๐/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กัลยาณโกมุท  

สร ๔๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรฤทธิพงศ์  จ้อยร่อย

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

 คุ้มเหนือ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรบัณฑิต  ใบทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

 คุ้มเหนือ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระศิลาชัย ปฺาวุฒโฑ เครือวัลย์

๑๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

โคกบัวราย  

สร ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระธนกฤต ถาวรจิตฺโต ไพเราะ

๐๕/๐๑/๒๕๑๗ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

โคกบัวราย  

สร ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระวัชระ สนฺจิตฺโต สุวรรณศรี

๒๘/๐๕/๒๕๒๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

โคกบัวราย  

สร ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระสิน สุชาโต แสงสว่าง

๒๐/๐๘/๒๕๐๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

โคกพระ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๓๒

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระจือ จิตฺตวุฑฺโฒ สืบชุน

๐๑/๐๖/๒๕๒๐ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระบุญยัง ปฺุกาโม สวนงาม

๒๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระธีรศักดิ

์

ธีรปฺโ สุขยานุดิษฐ์

๒๘/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระกมล กลฺยาณธมฺโม ใจผ่อง

๒๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระชูเชิด อาทโร โสนทอง

๒๓/๐๘/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระเดียว

่

ภาสุกวาโส นามเขต

๒๐/๕/๒๕๒๙
๕/๖/๒๕๕๙

จันทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรนัทวุฒิ  แซ่ตัง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 จำปา  

สร ๔๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรวัชระ  ภาสดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 จำปา  

สร ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระสุเพียบ วิริยธมฺโม สาด

๑๖/๐๗/๒๕๓๕ ๒๙/๐๔/๒๕๕๗

จำปา  

สร ๔๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรวสันต์  จิตหาญ

๑๖/๐๒/๒๕๓๕

 จุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรชาง  เชง

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 จุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระคุณานนท์ สนฺตจิตโต ทองดาษ

๑๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

จุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระกายสิทธิ

์

โสรโต พูนดังหวัง

๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยประโคม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระจัตุพงษ์ อิสฺสโร เหนียวคง

่

๒๐/๐๓/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ชัยประโคม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระศิริชัย สิริมงฺคโล เลิศไธสง

๐๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

ดงมัน  

สร ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระอดิศักดิ

์

อินทปฺโ ชมดี

๒๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๘/๒๕๕๙

ดงมัน  

สร ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระบุญยืน มนฺติธมฺโม เตสกุล

๒๘/๐๑/๒๕๑๓ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

สร ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระมาโนช โชติวํโส ศรีเอียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๑๓ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

สร ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระเรน สจฺจกลฺยาโณ ชอน

๑๕/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ตาตอม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระพุทธินันท์ โชติปฺโ ศิริพุทธ

๐๑/๐๓/๒๕๑๓ ๐๑/๐๑/๒๕๓๓

ตุงคนิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระคุณากร คุณากโร สร้อยดอก

๐๒/๐๙/๒๕๒๑ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ตุงคนิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระพัสกร พลาโณ อินวงสา

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ทับกระบือ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระสายชล ปณฺฑิโต บุญคงคำ

๔/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๐๔๘
พระชัยชนะ สุติโต โพธิเงิน

์

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธีรโชติ  ฉ่อมประโคน

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

 ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๕๐
พระอนิวัตน์ านิสฺสโร เหลือดี

๐๗/๐๗/๒๕๐๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๕

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระสมบัติ สทฺธาธิโก แรงฤทธิดี

์

๑๕/๐๖/๒๕๑๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๕๒
พระวิสันต์ สิริปฺโ ฉายแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๓๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระประดับ สมาหิโต สุภิชะ

๓๑/๑๒/๒๕๑๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระกิงเพชร

่

สิริปฺโ สารเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระคมสัน จิรวฑฺฒโน เอิบอิม

๒๓/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระเดชฤทธิ

์

นาควํโส มะลิสา

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระเฉลิมพล จนฺทิโม ยิงใจกล้า

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระวุฒิชัย อาชิโต อินทร์สำราญ

๑๔/๐๓/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระอนุสรณ์ ธมฺมิโก โกรัมย์

๑๖/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๓๒

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระเอกชัย เอกชโย ฉุนแสนดี

๒๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระวนาทนัน มหาปฺุโ ควรหาญ

๒๑/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระสิทธิชัย ปณฺฑิโต เสกกล้า

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระณัฐพร านุตฺตโร หมายถูก

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระอานนท์ อนุตฺตโร กาวิชัย

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระสุเพียร เตชพโล รักชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๑๕
๒๒/๓/๒๕๕๙

นาบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระสมร ถาวโร อยู่รอย

๑๓/๑๑/๒๕๑๓
๑๐/๐๒/๒๕๕๕

นาสม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระประยงค์ ยุตฺตธมฺโม รอดทอง

๒๒/๑๐/๒๕๑๔
๒๑/๖/๒๕๕๙

นาสาม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระสนัน

่

ิตสาโร ดีสม

๑๙/๐๑/๒๕๐๘ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

บ้านเสม็ด  

สร ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระวีรชัย านวีโร สายธนู

๐๖/๐๙/๒๕๓๗
๒๔/๕/๒๕๕๙

บ้านเสม็ด  

สร ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระวีระทัศน์ สุภาจาโร แสนสุข

๒๒/๑๒/๒๕๓๒

๓/๖/๒๕๕๙
บ้านเสม็ด  

สร ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระพิพัฒน์ ิตธมฺโม พวงศิริ

๒๔/๐๕/๒๕๓๗
๑๔/๗/๒๕๕๙

บ้านเสม็ด  

สร ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรสุรยุทธ์  ชุดพิมาย

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

 ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรอิทธิพันธ์  ชุดพิมาย

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระจักรพันธ์ ปภากโร เมืองงาม

๐๔/๐๔/๒๕๑๗ ๑๘/๑๑/๒๕๕๖

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระทศพร ขนฺติวโร ปดภัย

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระวีระพงษ์ คุณวีโร สีดา

๐๕/๐๘/๒๕๒๘ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระสมชาย ปยวาจโก หอมหวล

๐๙/๐๔/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระสมประสงค์ จนฺทปฺโ จันทร์ เพ็ง

๒๗/๑๐/๒๕๐๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมเมฆ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระสุรจิตต์ ฉนฺทธมฺโม สวนจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๑๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมเมฆ  

สร ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระยวน ถาวโร บุหงา

๐๔/๐๒/๒๕๑๐ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

ประทุมศรัทธา  

สร ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระดาราศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ กิมแลง

๑๓/๐๙/๒๕๓๔ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ประทุมศรัทธา  

สร ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระสิทธิชัย สุทฺธิชโย ผ่องใส

๒๖/๑๑/๒๕๓๑
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมศรัทธา  

สร ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระวิรุจน์ ธมฺมธโร สมยา

๑๓/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมศรัทธา  

สร ๔๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรอำพล  ใยอิม

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 ปราสาทศีลาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรอำนาจ  ชัยณรงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 ปราสาทศีลาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระไพศาล พุทฺธาโณ สุขสงวน

๐๔/๐๒/๒๕๒๗ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

ปราสาทศีลาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระสมชาย ธมฺมทีโป ระลึกดี

๒๕/๑๒/๒๕๓๒
๑๙/๗/๒๕๕๙

ปราสาทศีลาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระสาธิต กิตฺติปฺโ สมานดี

๐๗/๑๑/๒๕๓๗
๑๙/๗/๒๕๕๙

ปราสาทศีลาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระพิเชฐ วรปฺโ วิบูลยา

๑๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาเจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระศักดิสนัน

์ ่

ธมฺมิโก เจาะเหมาะ

๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาเจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระจิรัฐิติ สนฺติโก สนสี

๒๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาเจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระพิเชฐศักดิ

์

สุทฺธจิตฺโต สุทธิมูล

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาเจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระจีระศักดิ

์

ปฺาธโร การัมย์

๑๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาเจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระพิชิต ิตธมฺโม สมเจตนา

๓๑/๑๐/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พรหมสุรินทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระเอกฉัตร พรหมฺปฺโ พรหมบุตร

๑๗/๐๔/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระศรัญู คุณสมฺปนฺโน โสสิงห์

๐๕/๐๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระตอง วชิราโณ เสนาะวาที

๒๘/๐๗/๒๕๑๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระกิง

่

กุลเชฏโ ประจวบสุข

๓๑/๑๐/๒๕๒๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระธีรพงษ์ ธมฺมปาโล กรมภักดี

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๑๐/๒๕๕๙

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระประดิษฐ์ ติกฺขวีโร เหมาะตัว

๑๒/๐๒/๒๔๙๓ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระเทียน จารุวณฺโณ วัติประโคน

๐๒/๐๔/๒๔๙๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระเอกพัน ปภสฺสโร ไทยอาจ

๑๑/๐๔/๒๕๓๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระพลสุข โชติปฺโ พรมริว

้

๒๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระราวิน สีลเตโช คล้ายบุตร

๐๒/๐๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระวิโรจน์ โชติวณฺโณ แก่นศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระสัญทยา สีลสํวโร เชิดดอก

๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระวิสิทธิ

์

กุสลจิตฺโต ศรีทองแดง

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรกฤษนัย  ตระการดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

 พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระอุเดช อคคฺเตโช ยืนยง

๑๓/๑๒/๒๕๒๓

๑๐/๔/๒๕๕๙

เพียราม

้

 

สร ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระณัฐวุฒิ โกวิโท กระแสโสม

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

เพียราม

้

 

สร ๔๑๕๙/๐๑๑๑
พระสนิท ปภสฺสโร มณีใส

๑๘/๐๒/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๔๒

มงคลรัตน์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระสุชาติ ธมฺมปฺโ นามเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

มงคลรัตน์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระสุระ สุจินธมฺโม สันทัด

๐๗/๑๑/๒๔๙๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

มงคลรัตน์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระภริพันญ์ ภูริทตฺโต เหมวิหก

๒๙/๐๗/๒๕๒๖ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

มงคลรัตน์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระพระอภิสิทธิ

์

มหาคุโน สายยศ

๑๙/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ระกาไกรสร  

สร ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระสติชัย จิรวฒฺฑโน เจริญศิริ

๑๒/๔/๒๕๓๗ ๒๖/๒/๒๕๕๘

ระกาไกรสร  

สร ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระประมวล โสภโณ ถะเกิงสุข

๒๗/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ระกาไกรสร  

สร ๔๑๕๙/๐๑๑๘
พระมณฑป เขมโก มะตนเด

๒๖/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ระกาไกรสร  

สร ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระวัชระ สุจิณฺโณ สกุลเรือง

๒๐/๓/๒๕๓๕
๙/๖/๒๕๕๙

ระกาไกรสร  

สร ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระธีรศักดิ

์

ปรกฺกโม บุญมาก
๙/๖/๒๕๓๗ ๙/๖/๒๕๕๙

ระกาไกรสร  

สร ๔๑๕๙/๐๑๒๑
พระวิรัตน์ กิตติปฺโ หอมขจร

๑๑/๒/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๕๙

ระกาไกรสร  

สร ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระภานุเดช นนฺโท สายยศ

๒๒/๑๐/๒๕๓๗
๑๓/๗/๒๕๕๙

ระกาไกรสร  

สร ๔๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรศิริชัย  แซ่เต็ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 ระกาคืน  

สร ๔๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 สมานนิตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

 ระกาคืน  

สร ๔๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรสมชาย  แต้มทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

 ระกาคืน  

สร ๔๑๕๙/๐๑๒๖
พระภูมิศักดิ

์

เตชธมฺโม ไทรศรีคำ

๒๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ระกาคืน  

สร ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระอดิศักดิ

์

ภูริาโณ เรืองสุข

๒๙/๔/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ราชวิถี  

สร ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระมลสยาม ถามพโล สมศรี

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระวิภัทร์ โสสภณจิตฺโต ลุลคมสันต์

๑๕/๐๒/๒๕๑๗ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญผล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระอภิชาต จารุธมฺโม ฉัตรทอง

๑๑/๐๔/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระจันทภพ กิตติปาโร เชืองกลาง

๒๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระสุวรรณ านวุฑฺโฒ แย้มงาม

๐๔/๑๐/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระวรวุฐ ทินฺนวโร พรหมเทพ

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๑๓๔
พระวรวุฒิ อนุตฺตโร สงวนดี

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระเกียรติศักดิ

์

สุภกิจโจ บุญลอย

๑๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ลำชี  

สร ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระนัฐพงษ์ อนาลโย ยิงมี

่

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ลำชี  

สร ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระราเมศ อิทธิาโณ กล้างาม

๒๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำชี  

สร ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระพชร วชิรธมฺโม สงวนทรัพย์

๒๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลำชี  

สร ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระสุภา สฺงฆปณฺฑิโต จันทร์

๖/๑๑/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๕๘

ศรีธรรมาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระปยวัฒ อริยวํงโส คมชาน

๒๑/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ศรีธรรมาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระกรัณฑ์ กนฺตสีโล พรมริว

้

๐๕/๐๗/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระพัฒนศักดิ

์

ธมฺมทินฺโน ใจบุญ

๐๘/๐๒/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระประพันธ์ ธีรปฺโ ปญประโคน

๐๒/๐๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระปฏิพล ปฺาทีโป หมายสำราญ

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๔๕
สามเณรวีรพล  ผาสุก

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๑๔๖
สามเณรณัฐนันท์  คงรอด

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรสุรเดช  เพ็งเพชร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรนิธิกรณ์  กุดเปง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๑๔๙
สามเณรคัมภีร์  แสงจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรสุทิวัส  การเกษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๑๕๑
สามเณรศราวุฒิ  นนท์สา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๑๕๒
สามเณรปกรณ์  มูลทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๑๕๓
สามเณรกฤตภาส  ผิวกากี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระบรรณวิชญ์ านวิชฺโช ส่งเสริม

๐๒/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระสุธีร์ ติกฺขวีโร ปลืมกมล

้

๐๗/๐๕/๒๕๓๑ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ศิริจันทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระครรชิต อรินฺทโม เพ็ชรมาก

๒๑/๐๖/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศิริจันทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระฤทธิเดช จินฺตามโย ครอบแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศิริจันทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระณัฐพล ขนฺติธมฺโม ภาสดา

๒๑/๑๒/๒๕๓๐ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

ศิรินทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระธงชัย ธีรวํโส ทิมประเสริฐ

๐๘/๐๔/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศิรินทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระเจษฎา อุทาโน ศัตรูพินาศ

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศิรินทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระสรไกร มหาปฺโ ชาติภูมิ

๑๙/๐๔/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิรินทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระสมยศ อานนฺโท แจ่มใส

๑๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิรินทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระธนดล อุทโย เห็นได้ชม

๑๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิรินทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระธนาวัฒน์ านิโย ภาสดา

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิรินทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕ / ๓๒

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระนรินทร์ พุทฺธสโร สายชุ่มดี

๒๗/๐๓/๒๕๐๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๕

ศีลาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระสำเริง อโสโก เชือมาก

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศีลาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระกิตติศักดิ

์

อิทธิาโณ นามณี

๒๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

สง่างาม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระพงษ์ศักดิ

์

ธิตปฺโ วิญูธรรม

๑๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

สง่างาม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระภานุวัฒน์ มหาปฺุโ สมยาทวี

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

สง่างาม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระนิติราช อธิปฺโ เพชรเสถียร

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

สง่างาม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระรุ่งสว่าง อุทคฺโค พูนผล

๑๘/๐๖/๒๕๒๘
๒๐/๔/๒๕๕๙

สลักได  

สร ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระมนัส โสภโณ วาหมงคล

๑๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สลักได  

สร ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระสิงห์ เสธมฺโม ประเสริฐสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๐๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สลักได  

สร ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระพิศิลป อตฺธิปฺโ จารัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๒๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สลักได  

สร ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระฉัตรริน อตฺธิปฺมตฺโต แก่นเพชร

๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สลักได  

สร ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระธนากร ชาคโร เกษรชืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระพรชัย กิตฺติโก ดวงใหญ่

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระอดิศักดิ

์

โชติโก มีศิล

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระจักราวุธ คุณกโร มะลิลา

๐๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระภานุเดช อุทโย จันทโสภา

๒๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระเสนา กลฺยาโณ คลองตรง

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระกิตติวัฒน์ อุชุโก ฤกษ์ไชย

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระมนัส ปณฺฑิโต จิตต์สัตย์

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๘๔
พระณัฐพล อุตฺตโร ศรีพรหมทอง

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระสุภาษิต กุสุโม กล่อมจิต

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระวีระ ิติโก กองสนัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระอร่าม รตฺติโก สรรพจารย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สุเขตตาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระจีรศักดิ

์

พาสุโก คงใจดี

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุเขตตาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๑๘๙
พระสีหา อินฺทปฺโ ที

๑๐/๐๗/๒๕๒๘
๒๐/๖/๒๕๕๐

แสงบูรพา  

สร ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระเสย รตนโชโต พูนแสง

๑๙/๐๓/๒๕๐๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

แสงบูรพา  

สร ๔๑๕๙/๐๑๙๑
พระนุกูล สิริธมฺโม สมัยพิมพ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

แสงบูรพา  

สร ๔๑๕๙/๐๑๙๒
พระอธิการสุข ปฺาทีโป อนันต์

๐๑/๐๒/๒๔๖๐ ๒๒/๐๖/๒๕๒๘

หนองกระดาน  

สร ๔๑๕๙/๐๑๙๓
พระสุมนต์ ธีรปฺโ โคนาบาล

๑๑/๐๓/๒๕๒๗
๒๐/๔/๒๕๔๘

หนองกระดาน  

สร ๔๑๕๙/๐๑๙๔
พระชาญ จารุธมฺโม หาสุข

๐๓/๐๒/๒๕๑๔ ๐๗/๐๙/๒๕๕๘

หนองกระดาน  

สร ๔๑๕๙/๐๑๙๕
พระโกวิท สนฺตจิตโต สำราญใจ

๒๐/๑๐/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระดาน  

สร ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระไพศาล วิสุทฺโธ บานยอ

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

หนองกระดาน  

สร ๔๑๕๙/๐๑๙๗
สามเณรปยะ  ทุนาบาน

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 หนองบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๑๙๘
สามเณรพานุพงษ์  บำรุง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

 หนองบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรเสกสรร  ทุนาบาน

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 หนองบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖ / ๓๒

้
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สร ๔๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรชินวัตร  เรียงเงิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 หนองบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระเอกมล อธิปฺโ สกุลเจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระนิลวัฒน์ จิรวฑฺฒโน สุจิรพงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระวินัย สุจิณฺโณ จินาทุยา

๒๖/๐๔/๒๕๑๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

หลักวอ  

สร ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระก้องเกียรติ กิตฺติภทฺโท รสหอม

๐๕/๐๒/๒๕๓๔ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

หลักวอ  

สร ๔๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรสุรธัช  แก้วหาวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 อังกัญโคกบรรเลง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรวัฒนา  รังทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 อังกัญโคกบรรเลง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระนวล อตุโล แก้มกล้า

๐๓/๐๓/๒๕๐๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๓

อังกัญโคกบรรเลง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระชิน สิริธมฺโม แสงอุ่น

๐๙/๐๒/๒๕๑๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

อังกัญโคกบรรเลง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระสมชาย กิตฺติโสภโณ ชาวปลายนา

๒๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อังกัญโคกบรรเลง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรทศพล  โสรกนิษฐ์

๑๗/๔/๒๕๔๗

 อุดรประชาราษฎร์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๑๑
สามเณรวิศวะ  จันทรเสนา

๑/๕/๒๕๔๘
 อุดรประชาราษฎร์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระสุพรรณ กิตฺติทนฺโต จารัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๑๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๕

กะพุ่มรัตน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระปฏิเวช โอภาโส ขาวงาม

๑๔/๑๑/๒๕๒๐ ๑๖/๐๔/๒๕๕๘

กะพุ่มรัตน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระพิธิวัฒน์ ชินวโร ผลไม้

๑๒/๐๕/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

กะพุ่มรัตน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระเจษฎา โชติโก ขาวงาม

๒๗/๑๐/๒๕๓๐ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

กะพุ่มรัตน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระนันทวัน ฌานวโร บูรณ์เจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กะพุ่มรัตน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระสมยศ ปภาโส ธนูศิลป

๑๐/๐๑/๒๕๐๔ ๑๗/๐๒/๒๕๕๗

นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระวันพิชิต ถาวโร ปานแสง

๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๐๘/๐๒/๒๕๕๙

นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระราวี จารุวณฺโณ มณีศรี

๒๓/๐๒/๒๕๓๑ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระธนะเมศฐ์ อินฺทวํโส ปยะอมรพงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระวิโรจน์ สุสงฺโต อินทร์ทอง

๑๕/๐๖/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระจตุพล โชติวณฺโณ ภาสุวรรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระณัฐพงษ์ สุนฺทโร มังมี

่

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระบรรดิษฐ์ มหาวีโร เจริญศรื

๓๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระทวีศักดิ

์

อินฺทาโณ แจ่มใส

๐๗/๐๓/๒๕๒๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๕

บรมธาตุ  

สร ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระธีรชัย าณธีโร แจ่มใส

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บรมธาตุ  

สร ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระเชิดศักดิ

์

านิสฺสโร สุทธภักดี

๑๕/๑๐/๒๕๒๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ปราสาทแก้ว  

สร ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระสุรัตน์ วิสุทฺธาโส บำรุงชือ

่

๑๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทแก้ว  

สร ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระโชคชัย ชวนปฺโ สมัครสมาน

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ปราสาททอง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระโยธิน ขนุติพโล สีทอง

๒๐/๐๙/๒๕๑๙ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ปราสาททอง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๓๑
พระใบ สมิทฺธิโก เงางาม

๐๗/๐๔/๒๔๙๖ ๐๘/๐๓/๒๕๕๓

โพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระหวน มหาาโณ สุขโชค

๐๕/๐๑/๒๕๓๗ ๐๘/๐๘/๒๕๕๗

โพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๒๓๓
พระไพโรจน์ พทฺธาโณ เชือมาก

่

๐๑/๐๘/๒๕๑๑ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

โพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๒๓๔
พระธนพนธ์ จิรสุโภ หาสุข

๓๑/๐๓/๒๕๒๔ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

โพธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระสราวุฒิ จกฺกวโร อุทัยนิตย์

๒๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระวีรชัย กิตฺติโก นพเก้า

๑๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระวรวูฒิ วฑฺฒาโณ พูนวุฒิพงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๒๓๘
พระวราวุธ วชิราโณ จารัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๒๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๓๙
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ภูสำเภา

๐๖/๐๒/๒๕๔๐

 วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรทรงพล  วงค์ดวงผา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระธนศักดิ

์

โชติปาโล รองมูล

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระธวัธชัย อาสโภ สุกใส

๑๖/๐๘/๒๕๓๕
๑๖/๔/๒๕๕๙

วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๔๓
สามเณรกิตติ  หาญเสมอ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรเอกพันธ์  ลำเหลือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

 วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระทวีศักดิ

์

ิตาโณ กิจอภิรักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระธนวัฒน์ ปฺาวิชิโร รังษีมณีรัตน์

๐๒/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระวัฒนพงษ์ สุทฺธปฺโ สัครสมาน

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระอนุภาพ ภทฺทโก ลำเหลือ

๐๖/๐๗/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระขจรศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ จารัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรธนพล  ศรีเทพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๑

 วัดฉันเพล  

สร ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระชิงชัย ชินวโร พริงเพราะ

้

๒๔/๐๕/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ศาลาเย็น  

สร ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระธนวัฒน์ อธิจิตฺโต พริงเพราะ

้

๑๐/๐๔/๒๕๒๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ศาลาเย็น  

สร ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระอำนวย าณสุทฺโธ โพธิแก้ว

์

๑๔/๐๕/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาเย็น  

สร ๔๑๕๙/๐๒๕๔
พระบรรจง กนฺตธมฺโม บูรณ์เจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๓๑ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สามโค  

สร ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระลือชัย ปยุตฺโต รูปโฉม

๑๗/๐๓/๒๕๐๘ ๑๒/๐๘/๒๕๕๖

วัดคาละแมะ  

สร ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระเชิดศักดิ

์

จตฺตมโล ทองมา

๐๓/๑๐/๒๕๑๐ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดคาละแมะ  

สร ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระประพันธ์ ิตเปโม จันทร์แดง

๑๙/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดโคกลำดวน  

สร ๔๑๕๙/๐๒๕๘
พระประกอบชัย สุทฺธิาโณ กองแก้ว

๑/๑๑/๒๕๐๖ ๑๙/๑๐/๒๕๕๘

วัดช่างป  

สร ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระธีระศักดิ

์

จรณธมฺโม มะพารัมย์

๗/๐๑/๒๕๒๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดช่างป  

สร ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรณฐภัทร  นามวิสัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๐

 วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระสุชาติ สุเมโธ ดาศรี

๑๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระสว่าง ปภาโส ดัชถุยาวัตร

๑๖/๒/๒๕๑๐ ๒๒/๓/๒๕๕๗
วัดธรรมาวุธวนาราม

 

สร ๔๑๕๙/๐๒๖๓
พระธวัชชัย ผาสุโก สุมัน

๑๘/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙
วัดธรรมาวุธวนาราม

 

สร ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระธนาวุฒิ อธิจิตฺโต เหลือมลำ

่

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาฮัง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระเอกรินทร์ สนฺตมโน สายสุด

๒๑/๔/๒๕๓๘
๙/๔/๒๕๕๙

วัดโนนแคน  

สร ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระหนุ่ม มหาชยเมธี แสงงาม

๖/๕/๒๕๓๖ ๕/๗/๒๕๕๙
วัดบ้านข่า  

สร ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระสุริยะ สุริยรํสี สหุนิล

๑๑/๔/๒๕๒๓ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านข่า  

สร ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระโจม จนฺทวํโส ยมณี

๑๕/๐๖/๒๕๒๕ ๑๖/๐๒/๒๕๕๗

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระสมรักษ์ รตนโชโต สายธนู

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

วัดบ้านตรมไพร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระสง่า ปยสีโล ดีพร้อม

๒๐/๐๒/๒๕๑๘ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระวุฒิชัย อุชุจาโร ใสนวน

๒๔/๐๘/๒๕๒๑ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระบุญติด กตปฺุโ อินทรารักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๑๘ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระสุวรรณ์ อธิจิตฺโต จันทอง

๐๖/๐๖/๒๔๙๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระสมถวิล สิริจนฺโท บุญสม

๒๒/๑๑/๒๕๓๔
๒๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระบุญเทียง อคฺคปฺโ โพธิกระสังข์

์

๑๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระดำรงศักดิ

์

อุชุจาโร บุญคำ

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระโกมล เขมปฺโ คำคูณ

๑๖/๑๑/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระวิทวัส กนฺตปฺุโ แผ่ผล

๒๐/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระสาโรช ปฺาธโร สืบสังข์

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระสุคนธ์ วิจกฺขโณ บุญคำ

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระสุคนธ์ สิริปฺโ จันทมนต์

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระอภิชาติ ภทฺทโก นนทสา

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระคงทรัพย์ จารุวํโส ดัชถุยาวัตร

๑๔/๓/๒๕๒๐
๙/๔/๒๕๕๘

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระอนุชา วราโภ วังนุราช

๕/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระปญญา สาทโร สมัญญา

๒๖/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระพจน์ สุเมโธ บุตรลักษณ์

๒๙/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระวิทยา าณธีโร โพธิเงิน

์

๒๒/๒/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระยุรนันท์ ธมฺมวุฑฺโฒ ปราณีชนม์

๒๐/๑๐/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระอภิวัฒน์ ชาตวีโร ศรีแก้ว

๒๕/๔/๒๕๓๒
๑/๑/๒๕๕๙

วัดบ้านสวาย  

สร ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระปราโมทย์ อินฺทาโณ มันยืน

่

๙/๔/๒๕๑๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดประทุน  

สร ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระทรงกรด ปภากโร ทองด้วง

๒๔/๑๐/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดประทุน  

สร ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระศักดา โชติโก คำดี

๒๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดประทุมวัน  

สร ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระเสกสรร กิจฺจธโร ผิวงาม

๑/๑๒/๒๕๑๑ ๑๑/๙/๒๕๕๘

วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระสินชัย านวโร วิบูลย์อรรถ

๗/๐๒/๒๕๒๒
๓/๑/๒๕๕๙

วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระกฤษกร เขมวีโร ผิวละออง

๒๑/๐๒/๒๕๓๗

๓/๑/๒๕๕๙
วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระวรรณวรรต เขมปฺโ โอดงาม

๔/๐๔/๒๕๓๗
๓/๑/๒๕๕๙

วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระธีระวัฒน์ ยุตฺตธมฺโม แสนจิว

๐๕/๐๖/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดผักไหม  

สร ๔๑๕๙/๐๒๙๘
สามเณรบุญนาม  สายแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

 วัดพันษี  

สร ๔๑๕๙/๐๒๙๙
สามเณรสมคิด  แขอาสา

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 วัดพันษี  

สร ๔๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรอำนาจ  แก้วยงกต

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 วัดพันษี  

สร ๔๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรเกรียงไกร  แสนศิริ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 วัดพันษี  

สร ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระณัฐวุฒิ โชติวโร เต็มเอียม

่

๒๖/๑๑/๒๕๓๔
๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดพันษี  

สร ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระนราธร นราธโร ตรงแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดพันษี  

สร ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระเฉลิมศักดิ

์

จิตฺตทนฺโต รู้จิต

๑๖/๐๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพันษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙ / ๓๒

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระภาณุมาศ อาภาธโร ผมงาม

๑๕/๓/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๕๙

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระวุฒิพงศ์ ถิราโณ ผมงาม

๒๖/๘/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระณัฐพล ิตธมฺโม ศิริจันทรา

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดระแงง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระพยุง คุณธมฺโม บำรุงนาม

๑๑/๑๒/๒๕๒๑
๒๒/๗/๒๕๔๕

วัดระเวียง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระเทพพร โฆสกิตฺติโก ประภาสัย

๓/๑๐/๒๕๓๗
๙/๔/๒๕๕๗

วัดระเวียง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระธีระ ิตธมฺโม ประภาสัย

๒๕/๗/๒๕๒๗ ๑๗/๔/๒๕๕๙

วัดระเวียง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระวิวัฒน์ กิตฺติธโร ตรงแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๒๙
๒๔/๖/๒๕๕๙

วัดระเวียง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระประสิทธิ

์

โชติโก กองทอง
๗/๓/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๕๙

วัดระเวียง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระคชฏพงศ์ ขนฺติโก ชินประโคน

๑๓/๑๐/๒๕๑๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดระเวียง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระวิริยะ ปยธมฺโม วงษ์สุนทร

๒๐/๐๑/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดเวฬุวันหนองไผ่  

สร ๔๑๕๙/๐๓๑๕
สามเณรปฐพี  ชำนาญเพียร

๒๓/๒/๒๕๔๔

 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระทิฐิพล พลาโณ เจือจันทร์

๑๖/๓/๒๕๓๖ ๒๒/๔/๒๕๕๙

วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระโกวิทย์ โกวิโท เจือจันทร์

๑๖/๓/๒๕๓๕ ๓๑/๕/๒๕๕๙

วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระอรรณพ ปฺาวฑฺฒโก ประเสริฐยิง

่

๑๖/๙/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระกัมพล กมฺมผโล สุจินพรัหม

๑๘/๐๘/๒๕๒๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระสุพรรณ ชาคโร ยศนีย์

๑๕/๖/๒๕๑๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดศรีสังแก  

สร ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระวีรยุทธ์ ปริปุณฺโณ มหาสนิท

๑๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดสดีย์สามัคคีบำรุง
 

สร ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระสุทิน สุจิตฺโต กทิศาสตร์

๓/๑๑/๒๕๓๒ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดสำราษฎร์สามัคคี
 

สร ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระสรรค์เพชร าณสุทฺโธ ผ่านพินิจ

๒๙/๐๔/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดสุทธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระสว่าง กตคุโณ จินพละ

๓๐/๘/๒๕๒๐
๙/๕/๒๕๕๘ วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระจิตรกร จิตฺตกาโร เข็มแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระบุญญฤทธิ

์

เขมปฺโ พุทธา

๑๔/๑๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระวีระศักดิ

์

ิตวํโส กวดแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๒๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองจอก  

สร ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระสิทธิพงศ์ ติกฺขปฺโ พวกดี

๑๒/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระประดิษฐ์ อาภากโร วังสันต์

๕/๑/๒๕๑๘ ๕/๑/๒๕๕๙
วัดหนองหิน  

สร ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระอธิวัฒน์ วรสทฺโท บุษยาตรัส

๑๒/๑๒/๒๕๓๔
๑๙/๕/๒๕๕๙

วัดหนองหิน  

สร ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระสุจิน ิตมโน สุขสมัย

๑๒/๖/๒๕๒๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

วัดหนองหิน  

สร ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระเลือง จารุธมฺโม สุระ

๑๐/๐๑/๒๕๐๒ ๐๗/๐๓/๒๕๔๒

วัดหัวแรต  

สร ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระวรายุส วรภาณี วงศ์สัตย์

๑๒/๓/๒๕๒๒
๕/๗/๒๕๕๙

วัดหัวแรต  

สร ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระศรัญย์ ปภสฺสโร ศรีวงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวันวราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระพีรพล ธีรพโล บุตรรัตน์

๙/๑๒/๒๕๓๖
๓/๕/๒๕๕๙ วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๓๓๖
สามเณรอาทิตย์  รัตนกูลกิต

๐๔/๐๑/๒๕๔๑

 กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระธรรมเทพ เทวธมฺโม อุ่นจิตต์

๐๑/๑๐/๒๕๒๐ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

กลาง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระสา จิตฺตปฺโ สอนสิงห์

๐๓/๐๑/๒๔๘๙ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘

โคกก่อง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระครรชิต ครุธมฺโม งามรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกก่อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐ / ๓๒

้
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่
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สร ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระทวี กตปฺุโ เลิศลำ

๒๙/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกก่อง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระอนุวัฒน์ ธมฺมทินฺโน สุขสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกก่อง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระสกลภัทร เตชธมฺโม คำภิรมย์

๐๙/๐๖/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๔๓
พระประทีป เตชวโร จันทร์ประกอบ

๐๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๔๔
พระอนันท์ สุขกาโม เชือหงษ์

้

๑๔/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชัยศรีสะอาด  

สร ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระภูชนะ สุชาโต สติพลัน

๒๑/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชัยศรีสะอาด  

สร ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระอติพงษ์ ธมฺมธโร สีลาโคตร

๐๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชัยศรีสะอาด  

สร ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระอภัย อภโย ใจศิลป

๑๘/๑๑/๒๕๑๖
๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ดอกจานรัตนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระไพฑูรย์ เตชธมฺโม สิทธิจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ดอกจานรัตนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระนัฏพงศ์ สุมนโส คงใจดี

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

ใต้บูรพาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระอภิชาต อธิมุตฺโต ปทมาสราวุธ

๐๒/๐๖/๒๕๑๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ใต้บูรพาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๓๕๑
พระพงษ์เพชร ธมฺมวชิโร กลางณรงค์

๐๙/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ใต้บูรพาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๓๕๒
พระวิษณุ สุจิตฺโต ปญญาอินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ทุ่งไทรขะยูง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๕๓
พระบัณฑิต ผาสุโก พินิจสอน

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งไทรขะยูง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระประมวล ธมฺมทีโป อินทบุตร

๐๙/๐๒/๒๕๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระนงแพง ติสฺสโร ผิวสอาด

๐๔/๐๒/๒๕๐๔
๑/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๓๕๖
สามเณรเจตริน  อินสาร

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านผือ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๕๗
สามเณรชาญวิทย์  ออสถิตย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านผือ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระชัยมงคล ชยมงฺคโล ภูมินนท์

๑๐/๐๕/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านผือ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระบุญมี ธมฺมรโต พวงพันธุ์

๐๑/๐๑/๒๕๒๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

โพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระวัชรพงษ์ นนฺทิโย สะสีมา

๑๑/๐๗/๒๕๑๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

โพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระสิทธิศิน สุเมโธ สุขบท

๒๒/๐๔/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระทองสุข สุวีโร ศรีนวล

๐๓/๐๕/๒๔๙๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีลาวรรณ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระประเทือง กิตฺติปฺโ โกยทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๓๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

สระกุด  

สร ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระบุญธรรม ปณฺฑิโต รอบสุข

๐๕/๐๘/๒๕๒๐ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

สระกุด  

สร ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระสุชาติ ปุริตสีโส ทาทอง

๑๐/๐๒/๒๕๐๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

สระคู  

สร ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระเริง ทีปธมฺโม สกุลวรวิทย์

๐๕/๐๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๓๖๗
พระอำพล จิตฺตาสุโภ เพ็งพา

๒๑/๐๙/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สว่างบ้านผือ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระศราวุธ โชติกโต เพิมทอง

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สว่างบ้านผือ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระอมรรัตน์ อมรตโน เพิมทอง

่

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สว่างบ้านผือ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระธีรพงศ์ ฌานาภีรโต ขุนอาจ

๑๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สว่างบ้านผือ  

สร ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระนพรัตน์ รตนวณฺโณ ขุนศิริ

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

สว่างโพธิศรี

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระธวัชชัย วิชโย พุดจีบ

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่างโพธิศรี

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๓๗๓
พระพิเชษฐ์ นาถกโร จะยันรัมย์

๑๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างหนองกา  

สร ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระสันติ ิตสนฺโต กิงมาลา

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างหนองกา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระวิชิตชัย สุขิโต มีศรี

๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

สว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๗๖
พระสมจิตร อธิจิตฺโต ปุจฉา

๑๗/๐๕/๒๕๑๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

สว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๗๗
พระวิรัตน์พงษ์ ปฺุณโก แสงทอง

๒๓/๐๔/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สีนารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๓๗๘
พระสมศักดิ

์

กนฺตธมฺโม บุญเลิศ

๑๕/๐๓/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๗๙
สามเณรพิทยา  เพิงคำ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

 หนองคู  

สร ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระสุพร จนฺทโชโต สีสุขใจ

๐๒/๐๔/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อรัญวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระประจักษ์ ปรกฺกโม จันทสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สร ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระทวี ตปสีโล วันทอง

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระฉัตรชัย วรวิชโย สุจริต

๕/๐๔/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระศักดิณรินทร์

์

สุภทฺโท โลห์ทอง

๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระวรวุฒิ อคฺคปฺโ นาเพ็ง

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระบรรจบ ปโยโค เสริมแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระเจริญ ขนฺติธมฺโม อนุสุวรรณ์

๑๙/๐๕/๒๕๐๔ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

เทพรัตนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระเม็ด วิสุทฺโธ วิวาห์สุข

๒/๐๑/๒๕๑๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ธรรมวงศา  

สร ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระณัฐพล าณวโร สืบศรี

๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมวงศา  

สร ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระนัทพดล ขนฺติพโล มณีศรี

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

นาแก่น  

สร ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระกรกรรณ ปฺาวชิโร ทองใคร้

๑๐/๐๙/๒๕๑๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

โนนดู่สุวรรณาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระสุจิน สุจิณฺโณ มินไทยสงค์

๑๓/๐๘/๒๕๑๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

โนนดู่สุวรรณาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระอัษฎางค์ อธิปฺโ บุญปญญา

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๙๔
พระอุทิศ อธิจิตฺโต ศัทธานุ

๒๕/๐๖/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๙๕
พระธวัชชัย าณธโร สุระมุน

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

บ้านหนองพวง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระเชิดชู สุวโจ คำสุภาพ

๐๕/๐๔/๒๕๓๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

บ้านหนองพวง  

สร ๔๑๕๙/๐๓๙๗
พระอลงกรณ์ ฉนฺทกโร บุญตวง

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

ปราสาทขุมดิน  

สร ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระประยูน อธิปฺโ โพธิเงิน

์

๑๗/๐๙/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทขุมดิน  

สร ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระหนู สิริคุตฺโต ศรีโคตร

๓๐/๑๒/๒๔๙๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๕

มณีวรรณ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระพลเสถียร กนฺตธมฺโม สังข์โสม

๐๖/๐๙/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มณีวรรณ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระวุฒิชัย ธีรปฺโ สืบสอน

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มณีวรรณ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระสำลี อนุตฺตโร ชวีรัมย์

๒๗/๐๒/๒๕๑๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

มัชฌิมาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระศาสตราวุธ าณวิสุทฺโท เสาร์มัน

่

๐๙/๐๗/๒๕๑๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระสหวัง ิตธมฺโม พามา

๑๑/๐๘/๒๕๑๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระสมบัติ ยโสธโร สิงจานุสงค์

๐๓/๐๘/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระปริญญา จนฺทสาโร เสาร์มัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระกาญจนชัย ปฺาวุฑฺโฒ บัวลอย

๑๒/๐๔/๒๕๓๓ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระศุภกร สุภกิจฺโจ สะสีสังข์

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองหลวง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระทศพล วํสวโร แสนสุริวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระไพทูรณ์ ฉนฺทกาโม ห้าวหาญ

๑๕/๐๒/๒๕๒๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

อิสาณ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๑๑
สามเณรรพีภัสร  หินทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

 อิสาณ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๑๒
สามเณรทวีพงษ์  ลอยมา

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 กลางสว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๑๓
พระเรือง โรจนวํโส ลาภจิตร

๑๔/๐๑/๒๔๙๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

กลางสว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระอักษราภัค อคฺควณฺโณ หมืนฤทธิ

่ ์

๒๔/๐๖/๒๕๓๑ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

จำปาสะเอิง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระสมไชย เขมคุตฺโต ผลทวี

๐/๐/๒๔๙๖
๒๙/๐๖/๒๕๕๙

จำปาสะเอิง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระศุภกร สุมธมฺโม ตุ้มทอง

๐๖/๐๒/๒๕๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

จำปาสะเอิง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๑๗
สามเณรทวีกานต์  ยอดลี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 จำปาหนองบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระจักรพันธ์ โฆสวโร ทองมาก

๐๘/๑๒/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

จำปาหนองบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระเดชาธร ขนฺติธมฺโม โสดาจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๒๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

จำปาหนองบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระทองมี ปยสีโล ศาลางาม

๐๗/๐๘/๒๕๒๔ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระมนตรี ยตินฺธโร ดาทอง

๒๕/๐๑/๒๕๓๗ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๒๒
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิาโณ ศาลางาม

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๒๓
พระสุขติมา สุทฺธิสีโล อดกลัน

้

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระสุริยันต์ สุจิตฺโต ศาลางาม

๐๗/๐๖/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระอนุชา สุธมฺโม มูลลัน

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอนทายิการาม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระคมศักดิ

์

คณวโร บุญคง

๐๖/๐๖/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทายิการาม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระวรพงษ์ วรจิตฺโต อิมบุตร

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทายิการาม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระอานนท์ ิติโก คำชู

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทายิการาม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระวัชรพล นาทธมฺโม สุกใส

๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทายิการาม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรอัมรินทร์  กองฉลาด

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 นิโครธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระสังวาล อติพโล ศรีงาม

๑๑/๐๔/๒๕๑๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระศราวุฒิ ปฺาวโร แก้วปุม

๐๗/๐๕/๒๕๓๕ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

พรมเทพ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๓๓
พระสุรศักดิ

์

สุรโชโต สร้อยประดิษฐ์

๒๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พรมเทพ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๓๔
พระอดิเทพ มหาวีโร จิตหาญ

๓๑/๐๘/๒๕๒๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๔๓๕
พระประดิษฐ์ อรุโณ แก้วศรี

๒๑/๐๙/๒๕๒๙ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๔๓๖
พระอาคม สุมโน สุขศรี

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๔๓๗
พระพลวัฒน์ านวโร รสหอม

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระสุริยา รตนาโณ โพนบุญ

๒๔/๐๒/๒๕๒๕ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

โพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๔๓๙
พระพานิช ขนฺติโก กะการดี

๐๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลักษณาศรม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระปวิญญา ธมฺมปโป บัวทอง

๒๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลักษณาศรม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระภานุวัฒน์ สุนฺทโร นามสว่าง

๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลักษณาศรม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระพิพัฒน์พงษ์ สุเมโธ ผึงผาย

่

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลักษณาศรม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระสุขสันต์ สิริธมฺโม จันทร์งาม

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

วรรณรังษี  

สร ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระวีรพงษ์ โชติโก พรมศรี

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วรรณรังษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระปญญา คุณธมฺโม ชาติแดง

๒๕/๐๘/๒๕๑๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระกฤษฏา ขนฺติมโน ยาคำ

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

สร ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระวิทยา ปฺาธโร สาแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระบุญโชค ตปสีโล บุญไทย

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระเพียว ธมฺมสโร เหลาคม

๒๑/๐๗/๒๕๑๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระวสันต์ ผาสุโก ธรรมนาม

๒๙/๐๔/๒๕๑๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระภูวเดช ธมฺมธโร นามสว่าง

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๕๒
พระประวิทย์ ปฺาธโร สาแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๓๐ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

สุวรรณอินทอง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๕๓
สามเณรพิชิตชัย  เสาทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 หนองยาง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระบุญมี กตปุโ แรงจบ

๒๗/๒/๒๕๓๔ ๑๔/๑/๒๕๕๙

กันทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระวรากร วรธมฺโม เหมาเหมาะดี

๖/๗/๒๕๓๔ ๑๔/๑/๒๕๕๙

กันทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระวัชระ วชิรธมฺโม บุญสม

๒๖/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

กันทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๕๗
พระสุเมธ สุตฺตจิตฺโต เจนรอบ

๒๒/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กันทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระชูศักดิ

์

ชุตินฺธโร ของยอด

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

คฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระสุริยเทพจุติ สุนนฺโท ตินานพ

๑๒/๑/๒๕๒๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอกบัวทอง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระกวย ขนฺติธมฺโม ประกอบดี

๓/๓/๒๔๙๖ ๒๗/๗/๒๕๕๕

ตาวรตาเมาะ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระสุรัตน์ กนฺตวีโร สุดอุรา

๒๕/๒/๒๕๑๗
๗/๗/๒๕๕๙

บวรมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระธนากร ิตธมฺโม เพียรเสร็จ

๑๕/๒/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

บวรมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๔๖๓
สามเณรวิรัช  ได้ดี

๑๐/๖/๒๕๔๓

 บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระประมวล ปฺาธโร จำนงเพียร

๒๐/๓/๒๕๓๕ ๑๗/๔/๒๕๕๙

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระมนตรี มงฺคลิโก คงตน

๒๑/๐๕/๒๕๓๕
๑๗/๔/๒๕๕๙

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระจักรกฤษณ์ จนฺทสาโร เปรียบยอดยิง

่

๑๘/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระโชคธนา ชาคโร นาคสาท

๑๘/๖/๒๕๓๗ ๑๑/๕/๒๕๕๙

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระประยุทธ วรปฺโ ศรีสุข

๑/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๕/๒๕๕๙

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระณรงค์ นรินฺโท ตามเพียร

๙/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๕/๒๕๕๙

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระจันทวุฒิ จนฺทสาโร เพ็งแจ่ม

๒๓/๖/๒๕๓๙
๓/๖/๒๕๕๙

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระบรรหาร กตปฺุโ ทวีวรรณกิจ

๒๑/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระสุภาพ สุชาโต เผ่าพันธุ์

๐๔/๐๙/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมทอง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระอนุศักดิ

์

อนาวิโล สิทธิสังข์

๒๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมทอง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระฤทธิศักดิ

์

เขมจาโร สิทธิสังข์

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ประทุมทอง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระพสุธา ชาตปฺโ ตินทอง

๒๗/๒/๒๕๒๔ ๒/๑๑/๒๕๕๘

ปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๗๖
พระวิโรจน์ อานนฺโท สายกระสุน

๑/๑/๒๕๒๗ ๙/๕/๒๕๕๙
ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระวัชระ วชิราโณ ศรีอินทร์

๒๕/๖/๒๕๓๘
๙/๕/๒๕๕๙

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระวีรพล วชิรวํโส สายน้อยยาว

๒๙/๓/๒๕๓๖ ๒๖/๕/๒๕๕๙

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระสิงหา สนฺตจิตฺโต เกิดชืน

่

๑๒/๘/๒๕๓๘ ๒๖/๕/๒๕๕๙

ปาห้วยเสนง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระศักดา สุจิตฺโต มวลทอง

๓/๙/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๕๙

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระจินกร จรณสมฺปนฺโน ยงคง

๕/๙/๒๕๓๑ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๘๒
พระเกษม อธิจิตฺโต เกิดชืน

่

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๘๓
พระภูวนาท โชติวโร ภูไหมพรหม

๒๔/๑๐/๒๕๓๒ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๘๔
พระวาริน อาทโร ศรีจันทร์แจ่ม

๑/๔/๒๔๙๓ ๒/๖/๒๕๕๓
พระชีบัวแก้ว  

สร ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระจรัญ จณฺทสาโร สัชชานนท์

๒๑/๑๑/๒๕๐๓
๑๐/๖/๒๕๕๗

พระชีบัวแก้ว  

สร ๔๑๕๙/๐๔๘๖
พระพิชัย กตสาโร เปรียบยอดยิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๓๕

๕/๔/๒๕๕๙
พระชีบัวแก้ว  

สร ๔๑๕๙/๐๔๘๗
สามเณรวัชระ  ใจงาม

๑/๔/๒๕๔๖
 มุนีนิรมิต  

สร ๔๑๕๙/๐๔๘๘
สามเณรไตรภูมิ  แปลงนวน

๘/๗/๒๕๔๖
 มุนีนิรมิต  

สร ๔๑๕๙/๐๔๘๙
พระธันยบูรณ์ จารุวํโส ดีสวัสดิ

์

๑๒/๔/๒๕๓๕ ๑๔/๕/๒๕๕๙

มุนีนิรมิต  

สร ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระธนิต สุจิตฺโต เปนเรียบร้อย

๒/๕/๒๕๓๓ ๖/๕/๒๕๕๙
ราษฎร์นิยม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๙๑
พระปรีชา วรปฺโ แก้วกลม

๑๒/๕/๒๕๓๔
๖/๕/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระจักรพงษ์ ธีรวํโส ตรงสูญดี

๑๐/๘/๒๕๓๘
๖/๕/๒๕๕๙

ราษฎร์นิยม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระพีระ กิตฺติสาโร คะนองดี

๒/๓/๒๕๓๙ ๖/๕/๒๕๕๙
ราษฎร์นิยม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระสมรักษ์ ปฺาทีโป อย่าเสียสัตย์

๕/๓/๒๕๓๙ ๖/๕/๒๕๕๙
ราษฎร์นิยม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระศรีชัย รกฺขิตธมฺโม ศรีจันทร์แปลง

๖/๕/๒๕๓๙ ๖/๕/๒๕๕๙
ราษฎร์นิยม  

สร ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระทองใส ธมฺมสโร แก้วสี

๖/๔/๒๕๒๑ ๓/๓/๒๕๕๙
วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระประจักษ์ อหึสโก กมลบูรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๐๓ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

สวายซอ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๙๘
พระสุรัตน์ เกสโร นึกมัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สวายซอ  

สร ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระบุญลือ อสิาโณ สังข์ลาย

๘/๒/๒๕๑๘ ๒/๕/๒๕๕๙
สามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระธนากร รวิวํโส หลวงไชย

๑๒/๑๑/๒๕๑๘

๙/๕/๒๕๕๙
สามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระวิวัฒน์ ธมฺมาโร กำประโคน

๑๑/๔/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระธนชัย ธนปฺโฺ ลำเหลือ

๖/๑/๒๕๒๑ ๑/๓/๒๕๕๘
สีโค  

สร ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระวัชระ วชิราโณ ปยะไพร

๔/๘/๒๕๓๓ ๑/๖/๒๕๕๘
สีโค  

สร ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระณรงศ์ฤทธิ

์

โรจนาโณ เชิดซีวี
๓/๖/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สีโค  

สร ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระสุทัศน์ สุทฺธสีโล ศรีตะวัน

๒๓/๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สีโค  

สร ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระนันท์พิพัฒน์ ขนฺติวโร เลิศสกุล

๒๓/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สีโค  

สร ๔๑๕๙/๐๕๐๗
สามเณรกฤติน  สมนำคำ

๒๐/๔/๒๕๔๔

 สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๐๘
สามเณรคณิศร  เพชรประกอบ

๗/๓/๒๕๔๕
 สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๐๙
สามเณรณัฐพงษ์  แสวงสิทธิ

์

๑๘/๕/๒๕๔๔

 สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๑๐
สามเณรศรีธน  หายทุกข์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๑๑
สามเณรพงศกร  บุญตุโล

๔/๔/๒๕๔๕
 สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระสิริวัฒน์ สิริธมฺโม สำราญลำ

๑๐/๙/๒๕๓๘ ๒๐/๖/๒๕๕๙

สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระนพคุณ นรินฺโท เชียนจันทึก

๔/๑/๒๕๓๙ ๒๐/๖/๒๕๕๙

สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๑๔
สามเณรสหรัฐ  ชมชืน

่

๔/๑๐/๒๕๔๔

 สุวรรณโภคาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๕๑๕
สามเณรสุรพงษ์  เจริญรัมย์

๒/๒/๒๕๔๑
 สุวรรณวิจิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๑๖
สามเณรอดิศร  ศรีระวงษ์

๔/๖/๒๕๔๑
 สุวรรณวิจิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๑๗
สามเณรธวัช  ไตรศะอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

 สุวรรณวิจิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๑๘
สามเณรไกรสร  บึงไกร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 สุวรรณวิจิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระนภดล ถิรธมฺโม หมืนลือ

่

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระเฉลิมพร ปฺาวุฑฺโฒ อินทรสุข

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระสยาม าณวีโร สุภผล

๑๔/๐๖/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๒๒
พระพูนสวัสดิ

์

กิตฺติธโร ทรงสมมี

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระสาธิต สุจิณฺโณ ตินานพ

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระธนกร ขนฺติธโร เชนยาว

๒๕/๐๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระศุภชัย สิริปฺโ ชัยศรีรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๒๖
พระอนุวัฒน์ อนงฺคโน ตระการจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๑๐

๙/๗/๒๕๕๙
แสนสุข  

สร ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระยุทธภูมิ ภูริปฺโ เพียววงษ์

๑๔/๓/๒๕๑๗
๓/๒/๒๕๕๙

หนองจอก  

สร ๔๑๕๙/๐๕๒๘
พระอดิศร วิสุทฺโธ เสาะสนธิ

์

๑๓/๗/๒๕๓๗
๓/๒/๒๕๕๙

หนองจอก  

สร ๔๑๕๙/๐๕๒๙
พระโดมเพชร ภทฺธโก เสาะสนธิ

์

๔/๔/๒๕๓๕ ๖/๔/๒๕๕๙
หนองจอก  

สร ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระขวัญชัย กนฺตสีโล กำทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

๘/๓/๒๕๕๙
หนองตาพระ  

สร ๔๑๕๙/๐๕๓๑
พระสมยศ ธมฺมจาโร รถเชษฐา

๒๒/๑/๒๕๓๗ ๑๔/๕/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระเกรียงศักดิ

์

ขนฺติพโล สอดศรีจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๒๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๓๓
พระไพรัตน์ ปฺาวโร จันวงษา

๑๓/๐๖/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๓๔
พระชัยธวัช อุตฺตโร สัญจรดี

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระระดม จารุธมฺโม ผลดี

๑๖/๑๒/๒๕๑๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระแทน านวโร นิลแท้

๐๔/๐๗/๒๔๙๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๕๓๗
พระอภิชาต กตธมฺโม ดีพาชู

๓๑/๐๓/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๕๓๘
พระสมมาตร ธมฺมโช พอกสนิท

๒๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๕๓๙
สามเณรวีระศักดิ

์

 ศรชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๔๐
สามเณรเอกประดิษฐ์  เจริญราช

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๔๑
สามเณรอัครเดช  หารภูมิ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๔๒
สามเณรสุรเชษฐ์  วงศ์สุโพธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๔๓
สามเณรมงคล  พระชนะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๔๔
สามเณรธิติชัย  เปร็มรัมย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๐

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๔๕
สามเณรศิริวัฒน์  ภูนุภา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๔๖
พระชิติพัทธ์ ชุตินฺธโร หวังสำราญ

๑๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระไชยา ถามพโล เถาะพูน

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๔๘
สามเณรศักดา  มูลตลาด

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๔๙
สามเณรมนตรี  อะโรคา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรธนวัฒน์  บุษราคัม

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๕๑
สามเณรชิติสรรค์  มังเรืองสกุล

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๕๒
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 บุญเต็ม

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๕๓
พระสมปอง สุจิตฺโต ยาโท

๒๒/๑๑/๒๕๑๘
๓/๑๒/๒๕๕๔

วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๕๔
พระศุภกร กิตฺติธโร พอใจ

๑๓/๘/๒๕๐๕
๓/๒/๒๕๕๙ วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๕๕
พระพันทิพย์ ิตาโณ นึกเศษ

๒๓/๑๑/๒๕๒๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๕๖
พระอมร โชติาโณ รัตนธิวัตร

๓๑/๓/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๕๗
พระภูวนัย ฌานวโร สืบวงษ์

๓๑/๓/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๕๘
พระวุฒิพงษ์ ปยวณฺโณ ศิลาวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระสถาพร สิริธโร เทียงทัศน์

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระไกรสร ปยธมฺโม เทียงทัศน์

่

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙
วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๖๑
สามเณรจิตรภาณุ  พวงจันดา

๒๙/๓/๒๕๔๑

 วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระเฉลียว เขมจนฺโท ศรีสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดดาราธิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระสุรศักดิ

์

สิริธมฺโม ใสยิง

่

๒๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดาราธิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๕๖๔
พระบุญตา กนฺตสีโล แก้วมี

๑๘/๐๔/๒๕๐๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดเต่าทอง  

สร ๔๑๕๙/๐๕๖๕
พระประยงค์ สุทฺธมโน จำนงรักษ์

๑๓/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๓/๒๕๕๘ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๑๕๙/๐๕๖๖
พระพงษ์ศักดิ

์

อาภาธโร สาทิตจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๘ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๑๕๙/๐๕๖๗
พระจักรพันธ์ ตปสีโล โคกกรวด

๑๕/๐๑/๒๕๒๔ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๑๕๙/๐๕๖๘
พระประมวล ปฺาวุฑฺโฒ บุญเนือง

่

๓๐/๐๑/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๑๕๙/๐๕๖๙
พระกมล สิริภทฺโท ยอดคำตัน

๑๐/๐๑/๒๕๑๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระประสิทธิ

์

มหาคุโณ ดาศรี

๒๖/๐๔/๒๕๑๖ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๑๕๙/๐๕๗๑
พระศิลป ปสนฺโท ทะยารัมย์

๒๐/๐๖/๒๕๒๘ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๑๕๙/๐๕๗๒
พระรณชัย อนาวิโล แพทย์นาดี

๒๓/๐๗/๒๕๑๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระพรพิพัฒน์ ยติโก ยอดจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๑๕๙/๐๕๗๔
พระเกียรติวัฒน์ กิตฺติสาโร กิตติยะวรางกูร

๒๔/๐๕/๒๕๐๔ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

วัดโนนสบาย  

สร ๔๑๕๙/๐๕๗๕
พระแสนศักดิ

์

ธมฺมทินฺโน แข็งกล้า

๒๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนสบาย  

สร ๔๑๕๙/๐๕๗๖
พระจักรกฤษ จกฺกวโร แก้วหลวง

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๑๕๙/๐๕๗๗
พระสมศักดิ

์

เขมจาโร สงค์พิมพ์

๒๕/๐๒/๒๕๒๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๑๕๙/๐๕๗๘
พระศุภกิจ คุณวีโร ท่อนแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๑๕๙/๐๕๗๙
พระชลธี อภิาโณ บุญสงค์

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระธนวัช อายสโธ ศรีเจริญ

๒๒/๐๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๑๕๙/๐๕๘๑
พระสา สิริจนฺโท พัดสิงห์

๑๐/๑๐/๒๔๙๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดโนนสว่างวนาราม
 

สร ๔๑๕๙/๐๕๘๒
พระพระเอกภูมิ กนฺตธมฺโม แสงจันทร์

๑๒/๗/๒๕๒๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๘๓
พระพระอเนก เขมจาโร บำรุงนาม

๑๙/๑๒/๒๕๓๕
๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๘๔
พระพระณัฐกาญจน์ ปฺาวโร ศาลางาม

๒/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านโคกไทร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระพระวีรวัฒน์ ิตสีโล บูรณะ

๘/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๘๖
พระพระกฤษพิทักษ์ ขนฺติธมฺโม สำราญใจ

๑๐/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๘๗
พระพระราม ธมฺมวโร ปดทอง

๒๘/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระพระอำนวย กนฺตวีโร สำราญใจ

๑/๖/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระพระศิริศักดิ

์

กิตฺติสาโร พรมทวี

๑๘/๑๒/๒๕๓๘
๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระพระประมวล ธมฺมสาโร พานทุม

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระพระโสภณัฐ จารุวํโส ผิวนวล

๑๑/๒/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๙๒
พระธนโชติ อภินนฺโท นุ่มจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙
วัดประชาพัฒนาราม

 

สร ๔๑๕๙/๐๕๙๓
พระเริงชัย รตนาโภ กาจัด

๒๙/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๕๙๔
พระทองคำ ทีปธมฺโม ตรีแก้ว

๐๑/๐๑/๒๔๗๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๕๙๕
พระสิทธิพล อาธโร ตำทอง

๑๘/๔/๒๕๒๕ ๑๗/๘/๒๕๕๘

วัดปราสาทแก้ว  

สร ๔๑๕๙/๐๕๙๖
พระสมยศ สุชาโต แสงเพ็รช

๐๕/๐๗/๒๕๒๔ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

วัดปราสาทแก้ว  

สร ๔๑๕๙/๐๕๙๗
พระณัฐวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ พงษ์สุวรรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๒๐ ๒๙/๐๘/๒๕๕๙

วัดปราสาทแก้ว  

สร ๔๑๕๙/๐๕๙๘
พระเสาร์ สุทฺธิมโน บุญอุ่น

๒๗/๐๗/๒๕๑๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดปาพรหมจักร  

สร ๔๑๕๙/๐๕๙๙
พระบำเพ็ญ จิตฺตทนฺโต นวลแสง

๒/๑๑/๒๕๑๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดปาหนองเยาะ  

สร ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระจำเนียร จนฺทสาโร สมฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๑๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดผักไหมพุทธาวาส
 

สร ๔๑๕๙/๐๖๐๑
สามเณรสถาพร  หวังพล

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๐๒
สามเณรณัฐพงศ์  นิวงษา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๐๓
สามเณรพนัส  กลุ่มสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๐๔
สามเณรเจตน์  ไสยิง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๐๕
สามเณรภูริภัทร  สมนาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระสุพล พลาโณ พูคำกุน

๑๒/๐๑/๒๕๑๒ ๑๗/๑๒/๒๕๕๖

วัดโพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระชาตรี กตปฺุโ ปดทอง

๒๖/๐๗/๒๕๒๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดโพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระบุญธรรม อานนฺโท สิงห์ทอง

๑๔/๑๑/๒๕๑๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระเทียน สุทฺธจิตฺโต ใจบุญ

๒๐/๑๒/๒๕๐๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระรังสรรค์ กตทีโป สืบหิรัญ

๑๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระวิเชียร ปริปุณฺโณ แดงดา

๒๖/๑๐/๒๕๒๑ ๐๙/๑๐/๒๕๕๘

วัดโพธิชัยยาราม

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระอนันท์ ปฺาธโร ภูกงลี

๐๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระพงษ์พิเดช วรสทฺโท ทองมาก

๑๗/๐๒/๒๕๐๒

๒/๑/๒๕๕๙
วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๑๔
พระลวด สิริจนฺโท สิทธิชัย

๒๐/๐๗/๒๕๐๓

๒/๑/๒๕๕๙
วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๑๕
พระบัญญัติ จารุธมฺโม พรหมสุวรรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๑๒

๘/๑/๒๕๕๙
วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๑๖
พระพวน โรจนาโณ แก้วสวย

๐๓/๐๒/๒๕๑๕
๒๔/๑/๒๕๕๙

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๑๗
พระสุเมธ กิตฺติโก มีพันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดร่มเย็น  

สร ๔๑๕๙/๐๖๑๘
พระสมพงษ์ สุเมธโส บุตรดา

๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดร่มเย็น  

สร ๔๑๕๙/๐๖๑๙
พระอลงกรณ์ กิตฺติโก สุวรรณศรี

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดร่มเย็น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระสำเนียง นนฺทโก โสรเนตร

๒๐/๑๑/๒๕๒๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดรัตนวราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๒๑
พระเจษฎา ถาวโร วิมลใส

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดรัตนวราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๒๒
สามเณรเก่งชัย  ไชยงูเหลือม

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

 วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๒๓
พระบัวลอย คุณวีโร ทนทอง

๐๑/๐๔/๒๕๐๗ ๐๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๒๔
สามเณรไกรวิชญ์  มนศิริพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๒๕
สามเณรรังสีมันต์  ตรงสุนดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๒๖
สามเณรอรรถพล  ชมพู

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

 วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระศิริศักดิ

์

กิตฺติโก บุญยงค์

๒๑/๑๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระพลากร ิตสีโล แคมคำ

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๒๙
พระกิตติศักดิ

์

ผลาโณ ภิรมย์จันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๒๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘
วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระวุฒิศักดิ

์

วิสุทฺโธ เหล่าดี

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙
วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๑๕๙/๐๖๓๑
พระสุเมธ สุเมโธ เพชรแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙
วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๑๕๙/๐๖๓๒
พระไพรวัลย์ ปยสีโล อินทนัย

๐๖/๐๕/๒๕๑๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีหนองปลาขาว
 

สร ๔๑๕๙/๐๖๓๓
พระสำรวย กิตฺติโก นันทา

๐๒/๐๖/๒๕๒๓ ๐๓/๐๒/๒๕๕๕

วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระสมโภชน์ าณวีโร บุตรงาม

๑๗/๐๘/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระเรียม ตปสีโล บุญครัน

๑๒/๑๑/๒๔๙๒
๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดแสนกาง  

สร ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระประยูร สุชีโว ใบทอง

๑๓/๑๐/๒๕๐๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดแสนกาง  

สร ๔๑๕๙/๐๖๓๗
สามเณรศตวรรษ  สีลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

 วัดหนองคูพัฒนา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๓๘
พระแก้ว สุจิณฺโณ หยีตระกูลรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองคูพัฒนา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๓๙
พระชาญวิทย์ ถามิโก นาคนวล

๑๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองคูพัฒนา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระชุมพล ปยธมฺโม ชัยศรี

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองคูพัฒนา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๔๑
พระสมชาติ อุตฺตมชาโต หาญยิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๒๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๓

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๔๒
พระแสง สาทโร สดชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๐๔ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๔๓
สามเณรวัสพล  เดือนขาว

๒๕/๐๕/๒๕๓๙

 กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๔๔
พระไพฑูรย์ ขนฺติโก สมพงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๒๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๔๕
พระทอน านนุตฺตโร พรมมะลิ

๐๖/๑๑/๒๕๐๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๔๖
พระสายันม์ โอภาโส ตาดี

๐๒/๐๒/๒๕๒๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๔๗
พระเปลียน

่

ปริปุโณ บุญเกิด

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๔๘
พระทอง อรุโณ ภิญฺโญ

๑๐/๐๖/๒๔๙๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๔๙
พระรัก านิสโร พันธ์ชัย

๑๐/๑๑/๒๕๑๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระฤทธิพร ปภาโส แสงจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๕๑
พระเจริญ ผาสุกาโม ธรรมดา

๑๕/๐๔/๒๕๑๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

โคกอำนวยสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๕๒
พระชาลี ิโตภาโส พนารัตน์

๑๕/๑๐/๒๔๙๐
๑๖/๔/๒๕๕๓

ฉลีกมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระสมจิตต์ อธิจิตฺโต มะโนรัตน์

๒๕/๙/๒๕๑๑ ๒๐/๕/๒๕๕๙

ฉลีกมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระณัฐพน สฺจิตฺโต เดือนขาว

๒๐/๓/๒๕๓๕ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

เทพมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระเหมือน อคฺคปฺโ บุญสรณ์

๑/๕/๒๕๐๓
๑๗/๑/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระสรายุทธ ชยธมฺโม ชินทอง

๑๑/๙/๒๕๓๓ ๒๑/๑/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระจักรพงศ์ จิตฺตสํวโร ทองอ้ม

๕/๑/๒๕๓๖ ๑๑/๕/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระกฤษณะ อตฺถกาโร ดวงดี

๒/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๖/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระสุขชาติ ปฺาวุฑฺโฒ บุราคร

๒๕/๑๑/๒๕๑๙
๒๕/๖/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระฤทธิชัย โชติวโร บุญใจ

๒๕/๖/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๖๑
พระจักรกฤษณ์ ติสฺสโร สีสด

๑๙/๑๑/๒๕๓๗
๑๑/๗/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๖๒
พระธีรศักดิ

์

ิตเปโม ภูเขียว

้

๕/๗/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๖๓
พระณัฐพล จนฺทูปโม โนนบุ

๙/๔/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๖๔
พระศุภรุจ ปฺาวโร บุญละออง

๒๕/๑๐/๒๕๒๗
๑๓/๗/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๖๕
พระจิระพงศ์ จนฺทสาโร คำเสียง

๓๐/๑๑/๒๕๓๖
๑๓/๗/๒๕๕๙

เทพมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๖๖
พระนพรัตน์ สมาจาโร อะวะศรี

๒๗/๑๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพระจันทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๖๗
พระสายชล อิสฺสราโณ หล่าศรี

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพระจันทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๖๖๘
พระสุริยา ปุริตสีโล เจือจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหอกมงคล  

สร ๔๑๕๙/๐๖๖๙
พระทองทิว ถิรสุโข พงษ์สุวรรณ์

๙/๙/๒๕๑๕ ๓๑/๗/๒๕๕๕

พัฒนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระณรงค์ มหาคุโณ มะลิงาม

๒๕/๓/๒๕๒๕
๖/๗/๒๕๕๗

พัฒนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๗๑
สามเณรธนพล  ทองกำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 พัฒนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๗๒
พระธีระพงษ์ รตฺนโชโต ลับโกษา

๘/๔/๒๕๓๐ ๘/๓/๒๕๕๙
พัฒนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๗๓
สามเณรชินกฤษ  วภาวดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 พัฒนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๗๔
พระกลิน

่

ปฺาวชิโร เมืองดี

๒๙/๑๐/๒๕๐๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

พัฒนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๗๕
พระบุญช่วย อุทโย ปญญาดี

๐๗/๐๑/๒๕๓๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โมฬวงษา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๗๖
พระชูชาติ อุชุจาโร พิมพะ

๑๔/๕/๒๕๒๑ ๑๗/๑/๒๕๕๙

โมฬวงษา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๗๗
พระบุญถึง อุตฺตมธมฺโม แว่นดี

๖/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๓/๒๕๕๙

โมฬวงษา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๗๘
สามเณรวศีน  จันทร์เพ็ง

๕/๘/๒๕๔๖
 โมฬวงษา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๗๙
พระคมสันต์ คุณธมฺโม โกศล

๑๑/๓/๒๕๒๘
๗/๗/๒๕๕๙

โมฬวงษา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๘๐
พระประยงค์ สุปภาโต แต้มทอง

๒/๒/๒๕๓๓ ๗/๗/๒๕๕๙
โมฬวงษา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๘๑
พระวีระ จิรธมฺโม อย่างบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๓๑
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โมฬวงษา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๘๒
พระเอกชัย กตปุโ เดือนขาว

๒๖/๒/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โมฬวงษา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๘๓
พระสมชาติ านทินฺโน โททอง

๑/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โมฬวงษา  

สร ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระประกาย อภิปาโล สานุสันต์

๐๔/๐๙/๒๕๒๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙ วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระบุญกว้าง มหพฺพโล กันนุฬา

๒๗/๑๑/๒๕๒๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙ วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๑๕๙/๐๖๘๖
พระเอกพันธ์ ิตายุโก สายสินธ์

๐๙/๐๓/๒๕๓๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙ วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๑๕๙/๐๖๘๗
พระกิตติพงษ์ ธิตธมฺโม เจริญรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙ วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๑๕๙/๐๖๘๘
พระทวี ทีฆายุโก สุธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙ วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๑๕๙/๐๖๘๙
พระรอด สุจิณฺโณ จอกทอง

๒๓/๐๓/๒๕๑๐ ๐๕/๐๔/๒๕๔๗

ใหม่แสนอุดม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระอัครเดช อคฺคธมฺโม จอกทอง

๑๙/๐๙/๒๕๑๔ ๒๕/๐๔/๒๕๕๗

ใหม่แสนอุดม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๙๑
พระเตียง กตสาโร ภางาม

๘/๓/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๕๙

จำปาสาละวัน  

สร ๔๑๕๙/๐๖๙๒
พระอภิสิทธิ

์

อภิชาโต สวัสดี

๒๓/๔/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

จำปาสาละวัน  

สร ๔๑๕๙/๐๖๙๓
พระวินัย กมฺมสุโภ มีศิริ

๑๒/๘/๒๕๑๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

ชุมพลบุรี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๙๔
พระทวีศักดิ

์

กุสลจิตฺโต บุญเต็ม

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๖๙๕
พระสุรชัย สุชาโต เกตุโกวิทย์

๖/๑๒/๒๕๒๐
๙/๗/๒๕๕๙

เทพวิสุทธาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๙๖
พระธีรยุทธ ภูริาโณ นามนุ

๖/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นำท่วม  

สร ๔๑๕๙/๐๖๙๗
พระจีระศักดิ

์

อุตฺตโม บัญชาเมฆ

๓๐/๑๐/๒๕๓๗
๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนลี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๙๘
พระณัฐกรณ์ สุเมโธ ยืนยิง

่

๑๖/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนลี  

สร ๔๑๕๙/๐๖๙๙
พระสุข ปสนฺโน สระทอง

๙/๔/๒๔๙๖ ๑๖/๖/๒๕๕๕

บ้านดู่หัวนา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๐๐
พระขาว ปริปุณฺโณ นิลทัย

๒๒/๖/๒๕๑๒ ๑๒/๔/๒๕๕๘

บ้านดู่หัวนา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระปรีชา กตนาโถ สระทอง

๒๓/๐๕/๒๕๒๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

บ้านดู่หัวนา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระพิษณุ สิริปฺโ สระทอง

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

บ้านดู่หัวนา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระเฉลิมพล ฉนฺทธมฺโม หาญเสมอ

๒๖/๐๖/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

บ้านดู่หัวนา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระสุทัน อภินนฺโท เลาเลิศ

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

บ้านดู่หัวนา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระณัฐพล สุขิโต วิวาสุขุ

๖/๑๐/๒๕๓๘
๕/๕/๒๕๕๙

บ้านโพธา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระสัน านิโย แสนเลิศ

๑๔/๒/๒๕๒๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บูรณ์สะโน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระวาทิน จิรสุโภ สันทาลุนัย

๑๕/๑๒/๒๕๓๕
๒๖/๖/๒๕๕๙

บูรณ์สะโน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระทรงพล โชติาโณ สิงจานุสงค์

๑๓/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บูรณ์สะโน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๐๙
พระทินภัทร สภาทโร จิตประสงค์

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๑๖/๖/๒๕๕๙

ปาท่าม่วง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๑๐
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 กองหล้า
๖/๖/๒๕๔๖

 โพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๗๑๑
สามเณรจิรภัทร  โพธิปชสา

์

๖/๑/๒๕๔๗
 โพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๗๑๒
พระสมชาย สํวุฑฺโฒ ชาติบัญชาพร

๒๐/๕/๒๔๙๘ ๒/๑๒/๒๕๕๘

โพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๗๑๓
พระวัลลพ จนฺทโสภโน ภางาม

๒๓/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๕/๒๕๕๙

โพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๗๑๔
พระวรพันธ์ ตปสีโล วิไล

๖/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

โพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๗๑๕
พระศรวัณ ปยวณฺโณ สุขเมือง

๖/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

โพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๗๑๖
พระคณพศ ขนฺติวโร พันธ์เกียรติ

๑๒/๙/๒๕๐๐ ๑๔/๓/๒๕๕๙

วัดเกตุวราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๗๑๗
พระณัฐวัฒน์ กตปฺุโ โถทอง

๒๖/๑๐/๒๕๓๕
๑๔/๗/๒๕๕๙

วัดเกตุวราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๗๑๘
พระวิทยา อธิปฺโ ทองสุข

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๑๘/๖/๒๕๕๙

วัดตะเคียน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๑๙
พระเทพนรินทร์ จนฺทูปโม ทองดาษ

๑/๑๒/๒๕๒๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดตะเคียน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระกวิน อธิจิตฺโต นาคนวล

๑๗/๒/๒๕๓๔ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดตะเคียน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๒๑
พระสนธยา อริยวํโส สุภาวหา

๒๘/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดหมืนศรีน้อย

่

 

สร ๔๑๕๙/๐๗๒๒
พระทวีศักดิ

์

เอกวณฺโณ กุหลาบกุลี
๖/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๑๕๙/๐๗๒๓
พระอนันต์ โอภาโส โพธิงาม

์

๗/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๑๕๙/๐๗๒๔
พระพรชัย านิสฺสโร ศรเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๗๒๕
พระณัฐวุฒิ จนฺทสโร สิมาจารย์

๑๗/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๗๒๖
พระทัตชัย สุทฺธิจิตฺโต สิมาจารย์

๕/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๗๒๗
พระอรรถพร สุทฺธสีโล บุญทัน

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๗๒๘
พระสรศักดิ

์

สิริวโณ ภางาม

๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๗๒๙
พระธีรศักดิ

์

จนฺทธีโร จันทร์จรัส

๑๑/๑๐/๒๕๑๘

๖/๒/๒๕๕๓
สหมิตรบำรุง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระศุภสิทธิ

์

สิรินฺทโร บุญเสริม
๗/๒/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สหมิตรบำรุง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระสุรศักดิ

์

สุนฺทโร สุภาวหา

๒๓/๔/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สหมิตรบำรุง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๓๒
พระสุทัศน์ สุภทฺโท บุญท่วม

๗/๑/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สหมิตรบำรุง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๓๓
พระทองไมย์ ทีปธมฺโม คุชิตา

๑๙/๑/๒๕๒๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

เสม็จ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๓๔
พระบุญมี โอภาโส สิมากร

๑/๓/๒๕๐๒
๑๔/๓/๒๕๕๙

เสม็จ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๓๕
พระอณุสรณ์ คุณวโร ภาคพรม

๘/๑๒/๒๕๒๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เสม็จ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๓๖
พระมานพ วิสุทฺธิาโณ แสงประพาฬ

๒๗/๕/๒๕๑๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

แสงธรรม  

สร ๔๑๕๙/๐๗๓๗
พระศุภกิตต์ านุตฺตโร สระแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๓๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

แสงธรรม  

สร ๔๑๕๙/๐๗๓๘
พระอภิสิทธิ

์

สุขุมาโล สมัญญา

๒๓/๔/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หนองแคน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๓๙
พระอภิสิทธิ

์

อาภากโร ต่างทอง

๒๗/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หนองแคน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระธีรศักดิ

์

ปฺาวชิโร มณีวงศ์

๑๐/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองแคน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๔๑
พระคมกริช จนฺทวํโส อนุลีจันทร์

๑๕/๒/๒๕๓๑
๒/๒/๒๕๕๙

หนองหว้า  

สร ๔๑๕๙/๐๗๔๒
พระเหลือม

่

ิตาโลโก นามวรรค

๒๔/๖/๒๕๑๓ ๑๗/๑/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

สร ๔๑๕๙/๐๗๔๓
พระพงศกร สิริภทฺโท ดาษไธสง

๒๕/๓/๒๕๓๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

สร ๔๑๕๙/๐๗๔๔
พระทนุไท นนฺทิโย ยินดี

๔/๗/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๕๙
หนองเหล็ก  

สร ๔๑๕๙/๐๗๔๕
พระชัยณรงค์ ภทฺทโก หึงขุนทด

๑๓/๕/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

สร ๔๑๕๙/๐๗๔๖
พระวีระ สุวีโร วรรณปะเข

๑๐/๒/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ใหม่สูงอุดม  

สร ๔๑๕๙/๐๗๔๗
พระสุข สุขกาโม แสวงสุข

๑๗/๐๘/๒๔๘๘ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

แก้วกุญชร  

สร ๔๑๕๙/๐๗๔๘
พระสิทธิพล จนฺทโก เหลาเลิศ

๐๖/๐๕/๒๕๑๓ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

แก้วกุญชร  

สร ๔๑๕๙/๐๗๔๙
พระณัฐพงษ์ กนฺตสีโล พูลสดี

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คูณนิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระสิทธิศักดิ

์

สุขิโต สุขชิด

๑๖/๑๑/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

จำปา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๕๑
พระนุย ธีรปฺโ เพ็งเพชร

๒๑/๐๖/๒๔๙๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

แจ้งนานวน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๕๒
พระบุญเลียง

้

อภิปุณฺโณ รัชโด

๑๒/๐๒/๒๕๑๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

แจ้งนานวน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๕๓
พระสุรเชษฐ์ โชติโก เสริมรส

๒๕/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งนานวน  

สร ๔๑๕๙/๐๗๕๔
พระวันคำ รตนปุตฺโต แข็งกล้า

๒๓/๑๐/๒๕๐๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๕

แจ้งหนองหว้า  

สร ๔๑๕๙/๐๗๕๕
พระปรีชา จนฺทโชโต บุรีคำ

๑๖/๑๒/๒๕๒๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แท่นศิลา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๕๖
พระภานุวัฒน์ ภาณุวฑฺฒโน กำจร

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๘/๒๕๕๙

ธรรมโสกแดง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๕๗
พระสมจิตร จิตฺตสํวโร ศรีพรหม

๒๔/๐๖/๒๕๑๘ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

ธาตุ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๕๘
พระจักรพงษ์ จกฺกวํโส ร่วมคิด

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๖/๐๕/๒๕๕๙

ธาตุ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๕๙
พระประหยัด สุเมโธ โพธ์เงิน

๒๖/๐๓/๒๕๑๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบุผาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๗๖๐
พระยุทธนา ธมฺมปาโล แม่นหมาย

๑๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบุผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๖๑
พระอนาวิล อนาลโย เหล่าศรี

๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบุผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๖๒
พระอุดม โรจโน งามสง่า

๑๑/๐๔/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบุผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๖๓
พระทนงศักดิ

์

ธมฺมกาโม แสนดี

๒๗/๐๓/๒๕๐๘ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

บึง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๖๔
พระกิตติกร กิตฺติกโร ชอบธรรม

๑๐/๐๖/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

บึง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๖๕
พระวรรณชัย กิตฺติวณฺโณ สืบเพ็ง

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บึง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๖๖
พระกรีฑาพล ขนฺติธมฺโม สมภักดี

๐๔/๐๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บึง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๖๗
พระสมมาตร ขนฺติมโน โลวะลุน

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บึง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๖๘
พระกิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน กองแก้ววรศิษฐ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บึง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๖๙
พระเสถียร โสภโณ สีทา

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บูรพาวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระทวีสุข สุมโน อิมอุระ

่

๑๘/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บูรพาวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๗๗๑
พระสาย ติสฺสวโร ยิงยง

่

๑๓/๑๐/๒๕๐๑

๑/๔/๒๕๕๖
โพธิเย็น

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๗๗๒
พระมาตรการ มหาวีโร ประทุมแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๗๗๓
สามเณรภานุวัฒน์  หวังสุข

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโคกสะอาด  

สร ๔๑๕๙/๐๗๗๔
พระณัฐวุฒิ กิตฺติสาโร ทองสุข

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสว่างโคกสะอาด  

สร ๔๑๕๙/๐๗๗๕
พระแสนชัย คุณวีโร บุตรแสน

๑๐/๐๘/๒๕๑๓ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

สร้างแก้วสองห้อง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๗๖
พระถาวร อาภากโร บำรุงตน

๑๖/๐๔/๒๕๐๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

สร้างแก้วสองห้อง  

สร ๔๑๕๙/๐๗๗๗
พระอังคสิทธิ

์

โชติธมฺโม ชินสอน

๑๒/๙/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

สว่างเปา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๗๘
พระสิรภพ ปคุโณ วารี

๔/๔/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สว่างเปา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๗๙
พระอภิวัฒน์ อภิวฒฺทโน สตารัตน์

๘/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างเปา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๘๐
สามเณรกมลาสน์  คารทอง

๑๙/๔/๒๕๔๒

 สว่างเปา  

สร ๔๑๕๙/๐๗๘๑
พระบุญเชิด ปฺาวุฑฺโฒ สุทธิษา

๑๔/๑๐/๒๕๑๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สว่างหนองอียอ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๘๒
พระสุพรม จิตฺตปฺโ สุทธิษา

๒/๐๓/๒๕๑๔ ๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างหนองอียอ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๘๓
พระธรรมวิทย์ สิริมงฺคโล จำปาเทศ

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างหนองอียอ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๘๔
พระคุณวุฒิ คุณสมฺปฺโน สำคัญยิง

่

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่างหนองอียอ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๘๕
พระวัฒนา มหาปฺโ พิลาสุข

๒๕/๐๘/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงพัฒนาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๗๘๖
พระเอกชัย อุสโภ ขันมาก

๒๖/๑๐/๒๕๑๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

สิลาโนนเปอย  

สร ๔๑๕๙/๐๗๘๗
พระวาสนา ปสนฺโน พิกุลทอง

๒๙/๐๑/๒๕๐๔ ๑๗/๐๑/๒๕๕๔

หนองแคนน้อย  

สร ๔๑๕๙/๐๗๘๘
พระเอกวัฒน์ ขนฺติธโร ปกษี

๑๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองพลับ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๘๙
พระสำเริง กตธมฺโม ยอดสระดี

๒๗/๑๐/๒๕๒๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

อ้อมแก้ว  

สร ๔๑๕๙/๐๗๙๐
พระธีธัชธรรม ธีรปฺโ ศรีธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

อารีราษฎร์วราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๗๙๑
พระวิทยา สุปฺโ สุวรรณรัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๙๒
พระธนพล เตชธมฺโม นามรักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

สร ๔๑๕๙/๐๗๙๓
พระจรัญ กตปฺุโ ละอองศรี

๒๕/๑๐/๒๕๑๔ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

อิสาณนาดี  

สร ๔๑๕๙/๐๗๙๔
พระโสม ชินวโร ชัยฉลาด

๑๓/๐๖/๒๕๐๑ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

อิสาณนาดี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๗๙๕
พระไตรรงค์ รตนโชโต คำสอน

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณนาดี  

สร ๔๑๕๙/๐๗๙๖
พระธวัชชัย ธีรวโร กล้าจริง

๑๖/๐๓/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณนาดี  

สร ๔๑๕๙/๐๗๙๗
พระวิษณุ ขนฺติวโร ขำมะณี

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณนาดี  

สร ๔๑๕๙/๐๗๙๘
พระชุติมันต์ ชุติมนฺโต พหลทัพ

๒๘/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณนาดี  

สร ๔๑๕๙/๐๗๙๙
พระวีรยุทธ จรณธมฺโม มีสอาด

๒๙/๐๓/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณนาดี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๐๐
พระวรธรรม อภิปฺโ ดอกพุฒ

๒๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณนาดี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๐๑
พระสุระชาติ สุชาโต เกตไสย

๒๕/๐๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณนาดี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๐๒
พระศักดิดา

์

อภิชาโต สีมาลา

๒๗/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณนาดี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๐๓
พระสุรชัย ปภากโร ทองนำ

๐๐/๐๒/๒๕๐๔ ๐๐/๑๑/๒๕๔๐

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๐๔
พระสฤษดิ

์

สุมํคโล ลพพันธ์ทอง

๐๑/๑๒/๒๕๑๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๐

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๐๕
พระประสงค์ เตชินฺโท สิทธิคุณาพันธ์

๐๐/๐๓/๒๕๑๔ ๐๐/๐๗/๒๕๕๕

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๐๖
พระตัม

้

ธมฺมทีโป ช่างเกวียน

๐๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๐/๐๔/๒๕๕๘

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๐๗
พระสำรอง สาทโร ช่างเกวียน

๐๐/๐๐/๒๔๘๘ ๐๐/๑๒/๒๕๕๘

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๐๘
พระวรจักร วชิโร บุญล้อม

๒๔/๐๖/๒๕๒๕ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๐๙
พระสายเพชร ทนฺตจิตฺโต เสามัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๑๐
พระพรหมสุรินทร์ อคฺคธมฺโม โสภา

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๑๑
พระจิระพงศ์ ถิรจิตโต ปราบนอก

๒๘/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

คันธรารมย์นิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๘๑๒
พระศิริภูมิ ขฺนติธโร หอมหล

๒๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

คันธรารมย์นิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๘๑๓
พระสุริยัน โชติวณฺโณ งามพิลา

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๓/๐๘/๒๕๕๙

คันธรารมย์นิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๘๑๔
พระเบญจรงค์ พลาโณ สุขแก้ว

๑๖/๐๓/๒๔๙๗ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

คันธรารมย์นิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๘๑๕
พระชนธิ พุทธธมฺโม วิชารัมย์

๒๘/๐๓/๒๕๓๗ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

คันธรารมย์นิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๘๑๖
พระบัญชา อินทวํโส จิตคง

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

คันธรารมย์นิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๘๑๗
พระสุริยะ รวิวํโส กระแสเทพ

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๘/๒๕๕๙

คันธรารมย์นิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๘๑๘
พระไชยพรรณ อารยธมฺโม มาดี

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๘/๒๕๕๙

คันธรารมย์นิวาส  

สร ๔๑๕๙/๐๘๑๙
พระสุวรรณ จารุธมฺโม แยงรัมย์

๒๕/๐๒/๒๕๑๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

แจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๒๐
พระดลสุข วชิรวรวํโส สังข์น้อย

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ท่าลาด  

สร ๔๑๕๙/๐๘๒๑
พระธีระยุทธ กลฺยาโณ แสงลำ

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ท่าลาด  

สร ๔๑๕๙/๐๘๒๒
พระอนันต์ยุทธ สจฺจวโร รวมรัมย์

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ท่าลาด  

สร ๔๑๕๙/๐๘๒๓
พระสมชาย จนฺทสาโร ภูมิมาลา

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ท่าลาด  

สร ๔๑๕๙/๐๘๒๔
พระพูม สนฺตมโน ยิงรัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๑/๒๕๕๘

ทิพย์นวดวราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๒๕
พระทักษพร ยนฺตสีโล บุญศรี

๒๔/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

ทิพย์นวดวราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๒๖
พระธนศักดิ

์

เขมปฺโ พูลพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

ทิพย์นวดวราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๒๗
พระแสงจันทร์ กิตฺติาโณ ระย้าย้อย

๒๗/๒๗/๒๕๑๒
๑๐/๐๘/๒๕๕๙

ทิพย์นวดวราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๒๘
พระสุสันต์ สนฺติตฺโต โสมสะอาด

๑๔/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

ทิพย์นวดวราราม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๒๙
พระจิณณวัตร จนฺทธมฺโม หอมหวน

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๘๓๐
พระพิพัฒน์พล สุมงฺคโล พัดไธสง

๐๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๘๓๑
พระณภัทร โชติปาโล ชัยศรี

๑๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๘๓๒
พระธนาวัธ ธนลาโภ ปญญางาม

๑๘/๐๕/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๕๙/๐๘๓๓
พระชัย ชยธมฺโม สุทธิโส

๐๑/๐๘/๒๕๑๖ ๐๑/๐๙/๒๕๕๑

ทุ่งสำราญ  

สร ๔๑๕๙/๐๘๓๔
พระสิทธิศักดิ

์

อมโร แก้วอมร

๒๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๓๕
พระสุริยา ปภสฺสโร จ่าพุลี

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

โนนสะอาดอุดมพันธ์
 

สร ๔๑๕๙/๐๘๓๖
พระสุทธิพร านิสฺสโร ศรีนวลกลาย

๒๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
โนนสะอาดอุดมพันธ์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๓๗
พระอนุสรณ์ สุเมโธ ตอนรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนสะอาดอุดมพันธ์
 

สร ๔๑๕๙/๐๘๓๘
พระสุริยกานต์ านวีโร คำบ้านฝาย

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
โนนสะอาดอุดมพันธ์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๓๙
พระทศพล นิสโภ สมรูป

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
โนนสะอาดอุดมพันธ์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๔๐
พระเดชนรินทร์ ปสนฺโน นครวัน

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
โนนสะอาดอุดมพันธ์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๔๑
พระอขิตะ อนาลโย จินโจ

๒๕/๐๖/๒๕๒๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๐

บ้านขีเหล็ก

้

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๔๒
พระสิวะ ปภสฺสโร บุญยางาม

๓๐/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขีเหล็ก

้

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๔๓
พระชัยรัตน์ โชติโก ปาปะไพ

๐๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดู่  

สร ๔๑๕๙/๐๘๔๔
พระสุริยา วิสารโท โทนอ่อน

๑๘/๑๐/๒๕๑๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

บ้านทิพย์เนตร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๔๕
พระศรายุทธ สุรกฺโข จันทร์งาม

๐๐/๑๒/๒๕๓๐ ๐๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านระหาร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๔๖
พระธีระพงษ์ ธมฺมิโก วงษา

๐๐/๐๒/๒๕๓๓ ๐๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านระหาร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๔๗
พระสมเกียรติ สุวโจ พาสนุก

๐๐/๐๖/๒๕๓๓ ๐๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านระหาร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๔๘
พระอภิสิทธ์ อาทโร ปกษา

๐๐/๐๔/๒๕๓๗ ๐๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านระหาร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๔๙
พระอุดม อตฺถกาโม เจริญสุข

๑๗/๐๑/๒๕๒๕ ๐๓/๐๒/๒๕๕๖

บ้านเหล่ายาว  

สร ๔๑๕๙/๐๘๕๐
พระแสงไทย จิตฺตปาโล อัดโยโก

๑/๑๑/๒๕๒๐ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ประชาสังคม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๕๑
สามเณรอัมพร  แก้วลาน

๗/๐๖/๒๕๔๔

 ประชาสังคม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๕๒
พระอาทิตย์ จิตฺตปาโล โพธิกลาง

์

๒๖/๐๓/๒๕๒๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ประชาสังคม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๕๓
พระวีระพงษ์ เขมเทโว แสนปดชา

๔/๐๓/๒๕๒๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ประชาสังคม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๕๔
พระเกรียงศักดิ

์

ขนฺติโก กระแสโสม

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ประชาสังคม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๕๕
พระประสิทธิ

์

วรปฺโ แก้วประเสริฐ

๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประชาสังคม  

สร ๔๑๕๙/๐๘๕๖
พระพระสมาน อินฺทโชโต เศษไธสงค์

๑๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๕๗
พระสุวิทย์ ถาวโร มณีศิลป

๑๐/๐๙/๒๕๓๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๕๘
พระนวพล เขมวีโร ชัญถาวร

๑๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๕๙
พระชาญชัย สาทโร หิรัญคำ

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๖๐
พระนำชัย เตชธมฺโม ชัยถาวร

๒๔/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๖๑
พระพิชญะ จนฺทสาโร อ่านเขียน

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๖๒
พระอภิชาต อคฺคธมฺโม ปญญางาม

๒๓/๐๘/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๖๓
พระเกริกกมล ถาวโร บำรุง

๒๒/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๖๔
พระสรศักดิ

์

เขมวีโร สัตย์ฌุชนม์

๒๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงามยะวึก

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๘๖๕
พระเกียรติศักดิ

์

จารุธมฺโม ไกรศรี

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๖๖
สามเณรธุวานนท์  บุญปราบ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 
โพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๖๗
สามเณรอุดมศักดิ

์

 ราชสีห์ภูมิ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 
โพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๘๖๘
พระทศพล สจฺวิริโย เพียรแท้

๓๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ไพรวัน  

สร ๔๑๕๙/๐๘๖๙
พระปรีชา ธีรปฺโ ทะวงดี

๒๖/๑๐/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๗๐
พระสมพงษ์ านิสฺสโร แหล่งสุข

๐๘/๐๖/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๗๑
พระธาดา อภินนฺโท จันภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๗๒
พระสินมหัต สาทโร อัศวกุลสิริโชติ

๒๑/๑๑/๒๕๓๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๗๓
พระวัชรกร อาสโภ สังข์ชัย

๑๐/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๗๔
พระสำเภา วฑฺฒโน วอดทอง

๑๖/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์นิมิตร  

สร ๔๑๕๙/๐๘๗๕
พระทองม้วน วิชฺชาธโร วงศ์หม่วย

๓๑/๑๐/๒๕๒๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๗๖
พระกรกฏ ปยธมฺโม สมบูรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๑๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๗๗
พระเดโช ถาวรจิตฺโต อักขษร

๒๖/๑๑/๒๕๒๘
๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๗๘
พระอำนาจ จิรสุโภ พูนสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๗๙
พระธวัชชัย ธมฺมจาโร ประดิษฐจา

๒๕/๐๑/๒๕๒๙ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๘๐
พระคิงส์ กิตฺติภทฺโท อันทะมะโน

๒๓/๐๔/๒๕๓๐ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๘๑
พระคำนวล ภูริาโณ แสงลำ

๓๐/๐๑/๒๕๓๕ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๘๒
พระอบทอง วิทิโต วังงาม

๓๐/๑๒/๒๕๓๗ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๘๓
พระยงยุทธ าณธีโร ยางงาม

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๘๔
พระณรงค์ฤทธิ

์

าณวีโร จีรออน

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๘๕
พระบุญเยียม

่

สุวีโร จ่ารัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๘/๒๕๕๙

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๘๘๖
พระอภิวัฒน์ ธมฺมธโร บุญหล้า

๐๕/๐๙/๒๕๒๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

ศรัทธาวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๘๗
พระสาธิต กิติปฺโ สุดแสน

๒๑/๐๙/๒๕๒๙ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

ศรัทธาวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๘๘
พระสมภาร สนฺตจิตฺโต เปรียงพรม

่

๐๕/๐๑/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรัทธาวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๘๙
พระนิกร อภิปฺุโ ศรีเลิศ

๑๒/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรัทธาวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๙๐
พระวินัย ปฺาทีโป สุขเสมอ

๐๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรัทธาวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๙๑
พระธานุพงษ์ านสมฺปฺโณ สุวรรณนอก

๐๕/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรัทธาวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๙๒
พระสาธิต สิริปฺโ ทองขาว

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรัทธาวารี  

สร ๔๑๕๙/๐๘๙๓
พระกมล กตปฺุโ ขันตีดำ

๒๐/๖/๒๕๑๖ ๑๐/๕/๒๕๕๙

สระบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๘๙๔
พระถทธิเกียรติ สุทธจิตโต คำนึงสุข

๒๒๔/๖๐/๒๕๓๘
๑๒/๐๕/๒๕๕๙

สระบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๘๙๕
พระอนิวัตติ

์

รสริวฑฺฒโน สนใจ

๐๗/๐๑/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๘๙๖
พระฐิติวัฒน์ ตนฺติปาโล คงทรัพ

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สระบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๘๙๗
พระนิวัตน์ โชติวณฺโณ พีนฉลาด

้

๐๑/๑๐/๒๕๒๐ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

สระบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๘๙๘
พระโชชัย เตชธโร เฉลียวรัมย์

๑๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

สระบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๘๙๙
พระเทียนชัย ขนฺติโก ศิริสุข

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

สระบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๙๐๐
พระเจนณรง าณวิโร ก้อนทอง

๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

สระบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๙๐๑
พระณัฐพงษ์ ิตาโณ บัวน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

สระบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๙๐๒
พระณัฐพล กิจฺจสาโร บุญสด

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

สระบัว  

สร ๔๑๕๙/๐๙๐๓
พระสมคิด กนฺตธมฺโม สุขแสง

๑๒/๐๓/๒๕๒๑ ๒๖/๐๔/๒๕๕๓

สระบัวงาม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๐๔
พระประชาคม สุจินฺโณ สมโสม

๐๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สระบัวงาม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๐๕
พระณัฐพงษ์ อธิปุโ สุขแสง

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สระบัวงาม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๐๖
พระอภิสิทธ์ ปฺาสาโร เสียมทอง

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

สระบัวงาม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๐๗
สามเณรอัมรินทร์  ทรงพระ

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

 แสนสุข  

สร ๔๑๕๙/๐๙๐๘
พระสุพล ธมฺมธโร คีโนนเมือง

๐๘/๑๒/๒๔๙๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

หนองบัวแก้ว  

สร ๔๑๕๙/๐๙๐๙
พระจิรวัฒน์ อินฺทวีโร ข่าขันมะลี

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

สร ๔๑๕๙/๐๙๑๐
พระสุรัตน์ สุธีโร ใสสอาด

๐๑/๐๑/๒๕๑๖ ๒๖/๐๒/๒๕๕๙

อัมพาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๙๑๑
พระพรหมญาณ พรหฺมโณ บุญครอง

๐๑/๐๘/๒๕๐๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

อัมพาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๙๑๒
พระประจักษ์ ปภสฺสโร คงชูดี

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

อัมพาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๙๑๓
พระธวัชชัย อธิปฺโ แท่นแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๒๙ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙

อัมพาวารินทร์  

สร ๔๑๕๙/๐๙๑๔
พระคำนึง จนฺทโชโต โสมนัส

๒๒/๐๗/๒๕๒๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ชัยศิลานิมิต  

สร ๔๑๕๙/๐๙๑๕
พระคมกริช คุนวิโร แข็งกล้า

๐๙/๑๒/๒๕๒๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ชัยศิลานิมิต  

สร ๔๑๕๙/๐๙๑๖
พระวสันต์ วีรธมฺโม มณีศรี

๐๖/๐๕/๒๕๓๒ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ตากวน  

สร ๔๑๕๙/๐๙๑๗
พระดากร ธมฺมเมธี เพิมกสิกรณ์

่

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ตากวน  

สร ๔๑๕๙/๐๙๑๘
พระพระวิจิตร โสภณจิตฺโต นวลอ่อน

๓๐/๑๐/๒๕๒๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บ้านชุมแสง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๑๙
พระพระสุริยันต์ สุภกิจฺโจ บรรเทิงใจ

๑๒/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านชุมแสง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๒๐
พระสมพงษ์ เขมธโร สุขจิต

๐๗/๐๑/๒๕๓๒ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

บ้านชุมแสง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๒๑
พระวิษณุ จิตฺตโสโก แสนกล้า

๒๒/๐๓/๒๕๐๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บ้านชุมแสง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๒๒
พระสนธยา ถามวโร ดาทอง

๒๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านชุมแสง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๒๓
พระกิตติพงษ์ สุขกาโม สายกระสุน

๐๒/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านชุมแสง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๒๔
พระสมัย สุวุฒฺโฒ จินดาศรี

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๔

บ้านระวี  

สร ๔๑๕๙/๐๙๒๕
พระชัยณรงค์ โชติปฺโ แสนกล้า

๐๖/๐๙/๒๕๓๖
๒๙/๕/๒๕๕๙

บ้านระวี  

สร ๔๑๕๙/๐๙๒๖
พระนเรนฤทธิ

์

อภินนฺโท เกลียวเพียร

๒๙/๑๐/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านระวี  

สร ๔๑๕๙/๐๙๒๗
พระธนวัฒน์ สุจิตฺโต ชาวสวน

๓๐/๐๕/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๒๘
พระอดิศักดิ

์

อภิปฺโ ภาสดา

๑๓/๑๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๒๙
พระกฤษดา ปภากโร ภาสดา

๒๕/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๓๐
พระไพบูลย์ ธมฺมธีโร บรรเทิงใจ

๑๙/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๓๑
พระประเสริฐ สนฺตกาโย ต่อแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๓๒
พระชัยเดช ชยเตโช แสนกล้า

๑๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๓๓
พระสินธุ สิริภทฺโท โพธิทอง

์

๒๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๓๔
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติปฺุโ ดาทอง

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บูรณะบ้านผาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๙๓๕
พระณรงค์ศักดิ

์

สุทฺธิมโน พางาม

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๓๖
พระเกียรติศักดิ

์

สิริคุตฺโต พาลึก

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๓๗
พระดุสิต เตชวณฺโณ ปานทอง

๒๔/๐๙/๒๕๐๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ประทุมทอง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๓๘
สามเณรสิทธิโชค  ราชบุรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดจอมพระ  

สร ๔๑๕๙/๐๙๓๙
พระสัมฤทธิ

์

สิริปฺโ ใจกล้า

๐๗/๐๑/๒๕๑๑ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดจอมพระ  

สร ๔๑๕๙/๐๙๔๐
สามเณรจีรศักดิ

์

 ชัยวัฒน์ศิริ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 วัดจอมพระ  

สร ๔๑๕๙/๐๙๔๑
สามเณรศราวุฒ  ศรีพรหม

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดจอมพระ  

สร ๔๑๕๙/๐๙๔๒
สามเณรธีรยุทธ  ใจกล้า

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 วัดจอมพระ  

สร ๔๑๕๙/๐๙๔๓
สามเณรโกมล  สมานมิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 วัดจอมพระ  

สร ๔๑๕๙/๐๙๔๔
พระมงคล ิตปฺโ เจริญยิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๙๔๕
พระธนารักษ์ ธนภทฺโท พรหมบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๙๔๖
พระอนุชา สุวณฺณธมฺโม ขุมทอง

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๙๔๗
พระพีระพล ธีรปฺโ สุขเกษม

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๙๔๘
พระคาร าณธีโร ไขมุกข์

๒๑/๐๘/๒๕๒๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

สัทธารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๙๔๙
พระศักดิ

์

กิตฺติปาโล ดาศรี

๐๒/๐๕/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัทธารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๙๕๐
พระจักรชัย อภิปฺโ มันสลาย

๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สัทธารมณ์  

สร ๔๑๕๙/๐๙๕๑
พระสุชาติ สุชาโต ไกรเพชร

๐๕/๐๑/๒๕๐๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองสนิท  

สร ๔๑๕๙/๐๙๕๒
พระจักรกฤษ อธิปฺโ พวงจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

หนองสนิท  

สร ๔๑๕๙/๐๙๕๓
พระสมศักดิ

์

สุทฺธจาโค พินิจลำ

๐๑/๐๒/๒๕๓๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

หนองสนิท  

สร ๔๑๕๙/๐๙๕๔
พระอำนาจ อิสฺสโร ศรีเพชร

๐๗/๐๓/๒๕๒๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองสนิท  

สร ๔๑๕๙/๐๙๕๕
พระพลากร โชติวํโส ทองนรินทร์

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองสนิท  

สร ๔๑๕๙/๐๙๕๖
พระศราวุธ นรุตฺตํโม กอแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองสนิท  

สร ๔๑๕๙/๐๙๕๗
พระอภิสิทธิ

์

อภิชาโต เสนาะเสียง

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองสนิท  

สร ๔๑๕๙/๐๙๕๘
พระสุขสมหวัง ิตวตฺโต สุวงศ์

๑๙/๐๑/๒๕๐๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองสนิท  

สร ๔๑๕๙/๐๙๕๙
พระสมหวัง กนฺตจารี บุญเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๑๒
๐๖/๐๕/๒๕๓๓

หนองเหล็ก  

สร ๔๑๕๙/๐๙๖๐
พระพรชัย ปฺาธโร เครือเนียม

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

หลวงอุดม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๖๑
พระศุภชัย เตชพโล ศรีสุข

๒๖/๐๓/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หลวงอุดม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๖๒
พระธีรวัฒน์ สุธมฺโม ศรีสุข

๒๙/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หลวงอุดม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๖๓
พระจินตนากร จิรสุโภ ศรีสุข

๓๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หลวงอุดม  

สร ๔๑๕๙/๐๙๖๔
พระบุญลับ อภิชาโน บรรเทิงใจ

๐๒/๑๐/๒๕๒๐ ๐๔/๐๙/๒๕๕๔

อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๖๕
พระพวง ติกฺขปฺโ อินทร์สำราญ

๑๕/๐๕/๒๕๐๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๕

อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๖๖
พระชยุต ชยากโร เข็มพะมัย

๑๔/๐๑/๒๕๓๒ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗

อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๖๗
พระปอน ปภาโส คิดรัมย์

๑๐/๐๑/๒๕๐๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๗

อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๖๘
พระรณชัย าณธีโร ศรีสุข

๑๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๖๙
พระศราวุธ สุธมฺโม สุขจิต

๐๓/๑๑/๒๕๓๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

อุทุมพร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๐๙๗๐
พระธีรพล ยโสธโร ว่องไว

๐๗/๐๘/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๗๑
พระวีรพล ขนฺติพโล คำเบ้า

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๗๒
พระแตงโม ภูริปฺโ ศรีสุข

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อุทุมพร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๗๓
พระเสมอ สมาจาโร แสงศร

๐๘/๐๘/๒๔๘๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๒

เกษตรถาวร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๗๔
พระนรินทร์ เทวธมฺโม หนองหว้า

๐๓/๐๘/๒๕๑๑ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

เกษตรถาวร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๗๕
พระกิตติชัย กิตฺติวโร ดวงศรี

๐๓/๐๔/๒๕๓๗
๑๙/๑/๒๕๕๘

เกษตรถาวร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๗๖
พระจักรี จารธมฺโม แก้วไกลแสง

๒๓/๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

เกษตรถาวร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๗๗
พระรักษ์ชัย รตนโชโต เสนานิมิตร

๐๒/๐๔/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

เกษตรถาวร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๗๘
พระฉลอง กิตฺตวณฺโณ นนจุมจ้ง

๑๐/๐๗/๒๕๑๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

เกษตรถาวร  

สร ๔๑๕๙/๐๙๗๙
พระวินัย วิริโย สมชอบ

๐๓/๐๕/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๕๙/๐๙๘๐
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติวณฺโณ ชอบเสร็จ

๒๓/๑๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๕๙/๐๙๘๑
พระก้านเพชร วชิรวํโส ภิลาศรี

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๕๙/๐๙๘๒
พระวิลัย อภิปุโ กองสุข

๑๘/๐๕/๒๕๑๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๕๙/๐๙๘๓
พระศุภนิมิตร เทวธมฺโม สุขจิตต์

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

โคกพยุง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๘๔
พระนันทศักดิ

์

เตชธมฺโม เจริญสุข

๒๖/๑๑/๒๕๓๗
๑๔/๗/๒๕๕๗

โคกพยุง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๘๕
พระสมพงค์ สิริปฺโ เกิดเหลียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๑๙ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

โคกพยุง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๘๖
พระอิศรา สิริปฺโ อินทะรา

๒๕/๑/๒๕๓๙ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

โคกพยุง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๘๗
สามเณรยุทธพิชัย  สมศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านกาบเชิง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๘๘
พระประวิทย์ ปยธมฺโม เสาวพันธ์

๑๘/๙/๒๕๐๓ ๐๖/๑๐/๒๕๕๙

บ้านกาบเชิง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๘๙
พระภานุเดช อภิาโณ นราชรัมย์

๒๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๑/๐๔/๒๕๕๘

ปราสาทเบง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๙๐
พระอนุชิต อนุภทฺโท ใจมัน

่

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

ปราสาทเบง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๙๑
พระยงยุทธ ยติกโร สิทธิทิม

๑๙/๐๗/๒๕๓๒ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

ปราสาทเบง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๙๒
พระกิตติพงษ์ กิตฺติปฺโ เสาทอง

๒๓/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

ปราสาทเบง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๙๓
พระจิรศักดิ

์

จิรวํโส บรรเทิงใจ

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

ปราสาทเบง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๙๔
พระณรงค์ฤทธิ

์

อภินนฺโท ประจวบสุข

๐๖/๑๐/๒๕๓๒ ๒๔/๑๒/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๙๙๕
พระเอกราช ตปสีโล โสภา

๒๗/๐๔/๒๕๒๖ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๙๙๖
พระไฟโรจน์ อนาลโย ยาคำ

๒๗/๕/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

สร ๔๑๕๙/๐๙๙๗
พระทวีศักดิ

์

กิตฺติคุโณ อนุลีจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๓๕ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

โพนทอง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๙๘
พระทรัพย์เจริญ ปฺาทีโป บุราคร

๑๔/๐๗/๒๕๓๖ ๐๘/๑๒/๒๕๕๗

โพนทอง  

สร ๔๑๕๙/๐๙๙๙
พระกิตติศักดิ

์

ิตธมโม ศรีตัมภวา

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗

โพนทอง  

สร ๔๑๕๙/๑๐๐๐
พระคมสันต์ สุชาโต แดงงาม

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๗

โพนทอง  

สร ๔๑๕๙/๑๐๐๑
พระธนเทพ รตนโชโต บุญทูล

๒๓/๒/๒๕๓๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๗

โพนทอง  

สร ๔๑๕๙/๑๐๐๒
พระวิสุทธิ

์

วิสุทธิสีโล งามนัก

๓๑/๘/๒๕๓๘ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

โพนทอง  

สร ๔๑๕๙/๑๐๐๓
พระดำรงค์วิทย์ ภูริปฺโ สาธร

๒๑/๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๙

โพนทอง  

สร ๔๑๕๙/๑๐๐๔
พระดำรง อธิจิตฺโต คำพูน

๒๕/๑๐/๒๔๗๙ ๒๐/๐๕/๒๕๔๒

ศรีสกล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๑๐๐๕
พระบุญโฮม ภทฺทจาโร ศรีสมบัติ

๐๔/๐๖/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสกล  

สร ๔๑๕๙/๑๐๐๖
พระอรรถพล อตฺตสาโร โชคเกิด

๑๘/๗/๒๕๒๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีสกล  

สร ๔๑๕๙/๑๐๐๗
พระสำเริง สนฺตยโน พิเรศรัมย์

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ศรีสกล  

สร ๔๑๕๙/๑๐๐๘
พระสุขสันต์ ปยวณฺโณ ผิวงาม

๒๖/๕/๒๕๓๘ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙

ศรีสกล  

สร ๔๑๕๙/๑๐๐๙
พระกิตติพงษ์ กิตฺติภทฺโท พรมศรี

๑๘/๑๐/๒๕๓๖
๑๙/๕/๒๕๕๙

สันติวิเวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๑๐
พระประกาศิต ปวฑฺฒโน กิงมาลา

่

๑๗/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สันติวิเวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๑๑
พระณัฐวุฒิ ตปสีโล ภาที

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

แสงอรุณ  

สร ๔๑๕๙/๑๐๑๒
พระภิภพ โอภาโส อยู่ดีรัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๑๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โสระประชาสรรค์  

สร ๔๑๕๙/๑๐๑๓
พระวีรยุทธ หิตกาโม ดูแปลกดี

๒๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อีสานพัฒนา  

สร ๔๑๕๙/๑๐๑๔
พระศกุนนณ์ไท สิริธมฺโม จริงประโคน

๑๙/๐๑/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อีสานพัฒนา  

สร ๔๑๕๙/๑๐๑๕
พระประเสริฐ ปวโร สูงเก่า

๑๐/๐๖/๒๕๐๓ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๑๖
พระฉัตรชัย าณทีโป อินเสก

๒๘/๙/๒๕๐๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๑๗
พระสะอาด สีลสํวโร วิศชาต

๐๕/๐๓/๒๕๐๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๑๘
พระปญญา สุขิโต สุขเลิศ

๐๒/๐๕/๒๕๑๐
๑๔/๓/๒๕๕๙

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๑๙
พระสามารถ ปภสฺสโร พุมลา

๐๒/๐๓/๒๕๓๘
๑๔/๕/๒๕๕๙

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๒๐
พระสำเริง สุจิตฺโต ยุงรัมย์

๓๐/๔/๒๕๒๗ ๒๓/๖/๒๕๕๙

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๒๑
พระณรงค์ สิริภทฺโท หงนามเดิม

๐๒/๐๓/๒๕๑๔
๒๖/๖/๒๕๕๙

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๒๒
พระจารุวัฒน์ จารุธมฺโม พูนเสร็จ

๑๔/๖/๒๕๒๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๒๓
พระอนุพงษ์ อารุโณ แสงอรุณ

๒๙/๑/๒๕๓๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๙

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๒๔
พระจำเริญ จารุธมฺโม แก้วปุม

๐๒/๐๔/๒๕๓๐ ๐๘/๑๑/๒๕๕๙

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๒๕
พระบุญยัง สุวินฺโย พงษ์สุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๐๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดกะเพอโร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๒๖
พระภัทรพล จนฺทสาโร ลักขษร

๒๖/๐๙/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดกะเพอโร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๒๗
พระพรตพร ปภาโส จันทร์ศิริ

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดกะเพอโร  

สร ๔๑๕๙/๑๐๒๘
พระถาวร สุทฺธิาโณ ชุ่มจิตร

๐๘/๐๗/๒๕๐๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๒๙
พระอนุวัฒน์ ปฺาวชิโร สุขรอบ

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๓๐
พระชาญศักดิ

์

จนฺทสาโร วันสุข

๐๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๓๑
พระคำพัน อาภานนฺโท กาฬปกษี

๒๐/๐๙/๒๕๒๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๓๒
พระยุทธนา สีลปริภาวิโต ชัยเวียง

๐๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๓๓
พระมนต์ ิติสมฺปนฺโน แก้วมุงคุณ

๒๗/๑๒/๒๕๒๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๓๔
พระพงษ์สนัน

่

ธมฺมสาโร ชฎาทกข์

๐๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๓๕
พระแพว เตชวโร พันธ์ศิริ

๐๕/๐๙/๒๕๑๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดเทพอรุโณทัย  

สร ๔๑๕๙/๑๐๓๖
พระลาด สุเมโธ จงหาญ

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดเทพอรุโณทัย  

สร ๔๑๕๙/๑๐๓๗
พระปดัด จนฺทโชโต ประองค์จาบ

๐๑/๑๐/๒๕๐๙ ๒๙/๐๒/๒๕๔๙

วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๓๘
พระปราโมทย์ ปนาโท พรหมงาม

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๓๙
พระสุวรรณ ิตคุโณ ย่อทอง

๑๙/๐๘/๒๕๐๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศิลาอาสนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐ / ๓๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๑๐๔๐
พระสำลี สุชาโต จงหาญ

๑๔/๐๙/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๔๑
พระประยุทธ สนฺตมโน บุญสิงห์

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๑๕๙/๑๐๔๒
พระบุญมี อนาลโย เศษสุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๒๖
๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๑๕๙/๑๐๔๓
พระสรศักดิ

์

สนุตมโน ตนศิริ

๒๘/๑๐/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๑๕๙/๑๐๔๔
พระสมบัติ รตนโชโต คำพงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๑๕๙/๑๐๔๕
พระธรรมรงค์เดช ธมฺมปาโล ควรดี

๐๑/๐๙/๒๕๐๐ ๑๕/๐๙/๒๕๕๕

วัดสำเภาลูน  

สร ๔๑๕๙/๑๐๔๖
พระทราพงษ์ ธมฺมทโร เฉียบแหลม

๒๓/๐๑/๒๕๒๕ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดสำเภาลูน  

สร ๔๑๕๙/๑๐๔๗
พระแหลม ปยสีโล สิงห์ชัย

๐๕/๑๒/๒๕๐๐ ๐๗/๑๒/๒๕๕๓ วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๑๕๙/๑๐๔๘
พระสำราญ าณสีโล สุดไทย

๒๔/๐๑/๒๕๑๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘ วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๑๕๙/๑๐๔๙
พระสมชาย อตฺถกาโม หาสุข

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๕/๒๕๕๙

สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๕๙/๑๐๕๐
พระธนวัฒน์ จกกธมฺโม ทองปลิว

๐๑/๐๑/๒๕๒๒ ๐๘/๐๘/๒๕๕๙

โคกกะดวด  

สร ๔๑๕๙/๑๐๕๑
พระทวีกูล จารุธมฺโม ใจกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๓๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๕๒
พระธวัชชัย อาภสสโร พันธ์อินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๓๑ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๕๓
พระสมทรัพย์ ธมฺมรโส ประคองชือ

่

๒๕/๐๖/๒๕๓๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

ศรีสุวรรณรัตนาราม
 

สร ๔๑๕๙/๑๐๕๔
พระกวี อภิจโน เพชรใส

๒๐/๐๖/๒๕๐๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๗

ศรีสุวรรณรัตนาราม
 

สร ๔๑๕๙/๑๐๕๕
พระกิตติ สมจิตโต จารัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุวรรณรัตนาราม
 

สร ๔๑๕๙/๑๐๕๖
พระสันติ ติกขาโณ บุญสอน

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๓๑/๐๕/๒๕๔๙

ศิริมงคล  

สร ๔๑๕๙/๑๐๕๗
พระละแมน ชาตเมธี พอกพูน

๒๙/๐๘/๒๕๐๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๖

ศิริมงคล  

สร ๔๑๕๙/๑๐๕๘
พระรุง สุรปฺโ ดนาน

๑๘/๐๖/๒๕๒๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ศิริมงคล  

สร ๔๑๕๙/๑๐๕๙
พระปยะณัฐ สุมงฺคโล ขันวงค์

๒๔/๐๗/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

สร ๔๑๕๙/๑๐๖๐
พระพิสิษฐ์ สิริมงฺคโล พินิตมนตรี

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
สุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๑๕๙/๑๐๖๑
พระเกริก านุตฺตโม นิรัมย์

๒/๖/๒๕๑๕ ๒๙/๔/๒๕๔๗

ตาลวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๖๒
พระประเกียรติ ปภากโร นะราประโคน

๒๘/๑/๒๕๐๓
๒/๑/๒๕๕๙

ตาลวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๖๓
พระปยะพงษ์ มหาคุโน นะราประโคน

๓๐/๕/๒๕๒๘
๒/๕/๒๕๕๙

ตาลวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๖๔
พระสายฟา กิตฺติปาโล ยืนยง

๒๗/๔/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ตาลวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๖๕
พระนิรันดร์ นิรนฺตโร ยืนยง

๑๗/๕/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ตาลวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๖๖
พระพูนทรัพย์ กิตฺติาโณ สำรวมจิต

๒๙/๕/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ตาลวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๖๗
พระอานนท์ อานนฺโท กระแสโสม

๑๔/๗/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ตาลวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๖๘
พระสุติวุฒิ สติสมฺปนฺโน กระแสโสม

๑๔/๗/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ตาลวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๖๙
พระวุฒิศักดิ

์

ชยวุฒโฒ ประมูประถัมถ์

๑๒/๙/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ตาลวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๗๐
พระธวัชชัย สุเมโธ สายยศ

๒๒/๙/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ตาลวก  

สร ๔๑๕๙/๑๐๗๑
พระอุ่น ภูริปฺโ สุขบรรเทิง

๑๒/๓/๒๔๙๕ ๒๓/๗/๒๕๕๖

นิคมสุนทราราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๗๒
พระทะนง สุวณฺโณ กลับได้

๒๑/๓/๒๕๒๓ ๖/๑๑/๒๕๕๗

นิคมสุนทราราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๗๓
พระชาย ธีรปฺโ ยัวยวนดี

่

๑/๑/๒๔๙๘ ๒๗/๖/๒๕๕๘

นิคมสุนทราราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๗๔
พระอำนาจ วิสุทฺธิสีโล สมบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๑๑/๗/๒๕๕๙

ปราสาททอง  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๕๙/๑๐๗๕
พระเชือน มหาปฺุโ เมินธนู

๔/๖/๒๕๐๗
๑๘/๔/๒๕๕๘

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๗๖
พระชาญชัย ธมฺมจาโร วิเชียร

๑๐/๓/๒๕๑๖ ๒๑/๖/๒๕๕๘

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๗๗
พระทองพูน กมฺมสทฺโธ ดาศรี

๑๐/๕/๒๕๑๙
๒/๔/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๗๘
พระสาคร สิริภทฺโท ภาสดา

๑๒/๖/๒๕๓๕
๓/๔/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๗๙
พระจักรกฤษณ์ จตฺตสฺลโล เปรืองวิชา

๑๕/๖/๒๕๓๖
๙/๕/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๘๐
พระธีรวัฒน์ ปภสฺสรจิตฺโต เย้ยรัมย์

๒๓/๗/๒๕๓๕ ๑๒/๕/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๘๑
พระอนิรุต จินฺตามโย อยู่ดีรัมย์

๑๓/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๘๒
พระสยาม จนฺทวํโส ปรากฏเลิศ

๒๗/๗/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๘๓
พระเอกชัย ธีรปฺโ หอมหวน

๒๙/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๘๔
พระเจา วรธมฺโม มากประโคน

๒๖/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๘๕
พระฉัตรชัย อคฺคปฺโ สีดา

๑๔/๘/๒๕๓๔
๕/๗/๒๕๕๙

วารีวัน  

สร ๔๑๕๙/๑๐๘๖
พระทองสุข ขนฺติสุโภ กระแสเทพ

๗/๙/๒๕๐๒
๑๑/๓/๒๕๕๙

ศรีสวาย  

สร ๔๑๕๙/๑๐๘๗
พระเฮียน ขนฺติสาโร สืบเสาะจบ

๑๒/๔/๒๕๑๔ ๒๕/๒/๒๕๕๘

สมสุธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๑๐๘๘
พระคมเพชร คมฺภีรปฺโ นิยมไทย

๘/๗/๒๕๓๙ ๙/๓/๒๕๕๙
สมสุธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๑๐๘๙
พระสุรชัย สุรวํโส ศรีละออง

๑๐/๕/๒๕๑๑ ๑๓/๓/๒๕๕๙

สมสุธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๑๐๙๐
สามเณรมานะชัย  สหุนิล

๑/๑๑/๒๕๔๐

 สมสุธาวาส  

สร ๔๑๕๙/๑๐๙๑
พระประกอบ อกิฺจโน ชาติสม

๑๔/๘/๒๕๒๐
๒/๔/๒๕๕๙

หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๑๐๙๒
พระสุดท้าย สุทฺธจิตฺโต สุขศรีเด่น

๓/๒/๒๕๑๖ ๑๓/๖/๒๕๕๙

หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๑๕๙/๑๐๙๓
พระวรจักร เขมวีโร จุดาบุตร

๒๒/๓/๒๕๑๙ ๒๓/๗/๒๕๕๔

อรุโณทยาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๙๔
พระเสริญ ปภากโร จุดาบุตร

๑๗/๑๑/๒๔๙๒

๒/๙/๒๕๕๕
อรุโณทยาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๙๕
พระอำนาจ อริยวํโส จุดาบุตร

๖/๘/๒๕๑๕ ๕/๑/๒๕๕๙
อรุโณทยาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๙๖
พระเรวัตร อธิปปฺโ เสริมสุข

๑๙/๑๐/๒๕๒๙
๑๐/๔/๒๕๕๙

อรุโณทยาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๙๗
พระบุญสี วิสุทฺธสีโล จันทะพรม

๒๒/๖/๒๕๑๙
๘/๕/๒๕๕๙

อรุโณทยาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๙๘
พระวีรพล ชุตินฺธโร รุ่งเรือง

๒๓/๘/๒๕๓๗ ๒๓/๕/๒๕๕๙

อรุโณทยาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๐๙๙
พระชีวาวิชญ์ ทิวากโร ดีมาก

๒/๔/๒๕๓๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

อรุโณทยาราม  

สร ๔๑๕๙/๑๑๐๐
พระบุญโฮม สุเมธโส สมเสร็จ

๒๒/๒/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

อรุโณทยาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
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